
اجلمعيـة العامـة

 A            األمم املتحدة
 

 
 

 

(A)     GE.07-13211    270807    290807 

                 جملس حقوق اإلنسان 
          بالتنفيذ                                  الفريق العامل احلكومي الدويل املعين

          مل ديربان   ج عـ              ي إلعالن وبرنامـ      الفعل        
                            اجلزء الثاين من الدورة اخلامسة

   ٠٧  ٢٠      سبتمرب  /       أيلول ٧- ٣      جنيف، 
                       من جدول األعمال املؤقت ٧      البند 

 املعايري الدولية التكميلية

                                                                  الدراسـة املقدمـة من جلنة القضاء على التمييز العنصري بشأن            
                                                                     الـتدابري اليت ميكن اختاذها لتعزيز تنفيذ االتفاقية بتقدمي توصيات          

                                                             إضافية أو بتحديث إجراءات الرصد اليت تتبعها اللجنة

Distr. 
GENERAL 

A/HRC/4/WG.3/7 
15 June 2007 
 
ARABIC 
Original: ENGLISH 



A/HRC/4/WG.3/7 
Page 2 

 

 موجز

ّ        ُيقّدم هذا                                                                                         التقرير بناء على طلب من الفريق العامل احلكومي الدويل املعين بالتنفيذ الفعلي إلعالن وبرنامج ُ  
  .               يف دورته الرابعة  )              الفريق العامل (           عمل ديربان 

                                                                          بالتفاعل القائم بني الفريق العامل وجلنة القضاء على التمييز العنصري            )      مقدمة (    ّ                   ويذكّـر اجلـزء األول       
ــتقرير                     ، وخباصــة مشــاركة  )        اللجــنة ( ــر بال ــا ُيذكّ ــامل كم ــريق الع                                         ُ   ّ                           أعضــاء اللجــنة يف دورات الف
) E/CN.4/2004/WG.21/10 و ،    Add.1 (            آراء اللجنة           بشأن       ٢٠٠٤                                                 املقـدم من اللجنة إىل الفريق العامل يف عام             

  .                 ّ                                                        حول فعالية االتفاقّية، وهو تقرير مازالت نقاط عديدة متناولة فيه تنطبق اليوم

         ً                                                               اسة موجزاً ملختلف اإلجراءات املتاحة للجنة، مع التركيز على التطورات                                        وحيـتوي اجلزء الثاين من الدر      
                                                                                                             األخرية، وخباصة اإلجراءات اجلديدة املعروضة بالتفصيل واليت وضعتها جلنة القضاء على التمييز العنصري ملتابعة              

       ً                    نة أيضاً على أن التقييم                وتشدد اللج   .                                                                           مالحظاهتـا اخلتامية واآلراء اليت اعتمدهتا بشأن البالغات الفردية واجلماعية         
                                                                                                                     األويل إلجراء املتابعة هو تقييم إجيايب إىل حد كبري، وهو يشمل الزيارة القطرية الوحيدة اليت قام هبا املنسق املعين                   

  .                                 بناء على دعوة إحدى الدول األطراف    ٢٠٠٦               باملتابعة يف عام 

ّ               ً                                               وحتّدد الدراسة أيضاً خمتلف العقبات اليت تعوق فعالية دور الرصد ا                    وتشدد اللجنة   .      ُ  ّ             لذي كُلفّت به اللجنة  
                                                                                  ً       ً              بصفة خاصة على أن عدم وفاء الدول األطراف بالتزاماهتا بتقدمي التقارير ما زال يشكل عائقاً رئيسياً يعوق أعمال 

                                                                           وتالحظ اللجنة، فيما يتعلق بالشكاوى الفردية، أن اإلمكانيات اليت ينطوي            .                                       اللجنة وتنفيذ االتفاقية بصورة فعالة    
                                                      ً                                               جـراء مل تستغل على أمت وجه حىت اآلن بسبب العدد القليل نسبياً من اإلعالنات املقدمة بشأن قبول                             علـيها اإل  

  .            ً                                                                      اإلجراء إضافةً إىل عدم توافر الوعي الالزم بوجود هذه اآللية يف الدول اليت أصدرت ذاك اإلعالن

                           اجاهتا واقتراحاهتا التالية                                                                                     وتعـرض جلنة القضاء على التمييز العنصري، يف اجلزء الثالث من التقرير، استنت             
  :                      لتعزيز فعالية إجراءاهتا

      ً                              عمليةً تعود باملنفعة على الدول                    تقدمي التقارير                                                   تواصـل اللجـنة حث الدول على اعتبار عملية            �
  .             من االتفاقية ٩         ً                             ً               نفسها فضالً عن كوهنا عملية إلزامية تطبيقاً ألحكام املادة 

                                           تابعة اليت يقوم هبا املنسق املعين باملتابعة، كما                                               تقـترح اللجـنة مواصلة تطوير ممارسة زيارات امل     �
                                                                                              تقـترح دراسـة اإلطار الالزم إلجراء تلك الزيارات، مبا يف ذلك عن طريق اعتماد بروتوكول                
                                                                                              اختياري يلحق باالتفاقية ويبني مبزيد من التفصيل الشروط واإلجراءات املالئمة لتلك الزيارات،            

  .                     مبا يشمل اجلوانب املالية

    ١٤                                                         النظر يف إمكانية إصدار اإلعالن املنصوص عليه يف املادة                                       للجنة يف تشجيع الدول على              تستمر ا   �
                                                                                   ً                 مـن االتفاقية لتمكني األفراد واجلماعات من تقدمي بالغات إىل اللجنة والتعريف هبذه اآللية تعريفاً               

              لفردية املقدمة  ُ   ّ                                                              ُتذكّر باالقتراح الذي قدمته بشأن إنشاء هيئة وحيدة ملعاجلة البالغات ا   كما  .      ً كافياً
  .                                                                         إىل مجيع هيئات املعاهدات وذلك بوضع بروتوكول اختياري يلحق باملعاهدات ذات الصلة
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                                                                                            تقـترح اللجـنة اعـتماد بروتوكول اختياري يلحق باالتفاقية وينص على وضع إجراء خاص                 �
           ً                                                             التحري متشياً مع اإلجراءات املماثلة املوضوعة مبوجب عدة صكوك أخرى من            /                بزيارات التقييم 

   .                                           الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان املتصلة بالتمييز

َ                                                                       وأخـرياً، تقـترح اللجنة أن تدَرج يف بروتوكول اختياري أحكام خاصة مبا تلزم به الدول من                 �                     ً     
                                                                                                   واجب إنشاء أو تعيني آليات وطنية، أو اإلبقاء على اآلليات الوطنية القائمة، وملكافحة التمييز              

  .       إليها                                                ُ   تعاون مع اللجنة من أجل تعزيز فعالية دور الرصد املُسند                                العنصري ولتعزيز املساواة تعمل بال
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 احملتويات

       الصفحة     ـراتـ     الفق 
  ٥  ٧- ١ .....................................................................     مقدمة -   ً أوالً

                                                                           اإلجراءات احلالية والعقبات اليت تعوق فعالية الدور الذي تضطلع به اللجنة         -     ً ثانياً
  ٦   ٥٨- ٨ ............................................................           يف جمال الرصد

  ٦   ١٢- ٨ .............................................                     إجراءات تقدمي التقارير -   ألف 

  ٧   ١٦-  ١٣ ...............................................              راءات االستعراض  إج -   باء 

  ٨   ٣٦-  ١٧ ....................................................               إجراءات املتابعة -   جيم 

   ١١   ٥٠-  ٣٧ ........................                                      إجراءات اإلنذار املبكر واإلجراءات العاجلة -   دال 

   ١٥   ٥٧-  ٥١ .........................................                       إجراءات الشكاوى الفردية -   هاء 

                                                                         توصيات مقدمة إىل الدول واقتراحات بشأن تعزيز فعالية إجراءات الرصد           -     ً ثالثاً
  ٧ ١    ١٠٦-  ٥٨ ..........................................................                 اليت تتبعها اللجنة

   ١٧   ٦٦-  ٥٨ ...............................                               إجراءات تقدمي التقارير واالستعراض -   ألف 

   ١٨   ٧٠-  ٦٧ ....................................................               إجراءات املتابعة -   باء 

   ١٩   ٧٥-  ٧١ .................................                             إجراءات تقدمي البالغات الفرديـة -   جيم 

                                                                 ضـرورة تعزيـز فعالـية اللجنة بوضع إجراءات خاصة بزيارات            -   دال 
   ٢٠   ٩١-  ٧٦ .....................................................      التحري /       التقييم

                              ية واحلماية من التمييز عن طريق                                   ضرورة تعزيز الدعاية للمساواة العرق -   هاء 
   ٢٢    ١٠٦-  ٩٢ .....................................................              اآلليات الوطنية
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  مقدمة-   ً أوال  

                                                                                                     موجز بشأن التفاعل بني جلنة القضاء على التمييز العنصري والفريق العامل احلكومي الدويل يف دوراته األربع األوىل 

                             مرة أخرى ملخاطبة الفريق                            بالفرصة اليت أتيحت هلا      ")       اللجنة  ("                                          ترحب جلنة القضاء على التمييز العنصري        - ١
    ").             الفريق العامل  ("                                                                 العامل احلكومي الدويل املعين بالتنفيذ الفعلي إلعالن وبرنامج عمل ديربان 

                                              ، ألقى عضوان من جلنة القضاء على التمييز            ٢٠٠٣                                                     الدورة األوىل اليت عقدها الفريق العامل يف عام            في ف - ٢
                          إعالن وبرنامج عمل ديربان      تنفيذ ل                          اإلجراءات اليت اختذهتا اللجنة    ما            تناوال فيه                                العنصري كلمتني أمام الفريق العامل

  ،                                                                                            املؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب                            الصـادرين عن    
     انظر    (              معايري تكميلية      وضع         مسألة                                  تطبيق املعايري الدولية القائمة و          بشأن                                  آلراء مـع الفـريق العـامل         ا         تـبادال    و

E/CN.4/2003/20 ٢٦         ، الفقرة  ( .  

  :                                              ولدى اختتام الدورة دعا الفريق العامل اللجنة إىل - ٣

      لقضاء  ل                                  التنفيذ احلايل لالتفاقية الدولية                          بتقدير وتقييم مدى                      حسب االقتضاء،           القيام،            الـنظر يف     " 
                قدمي آرائها إىل    ت    إىل                                                                                  على مجيع أشكال التمييز العنصري يف سياق مظاهر األشكال املعاصرة للعنصرية، و           

                                                                                                             الفريق العامل عن اجملاالت اليت ميكن للمعايري الدولية التكميلية أن تعزز فيها مكافحة العنصرية والتمييز               
    )). أ   (  ١٩          ، التوصية   ٣٣                   املرجع نفسه، الفقرة    " (                                         العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب

                            عضوان من أعضاء اللجنة         ٢٠٠٤       يناير   /          نون الثاين                                                         وحضر الدورة الثانية اليت عقدها الفريق العامل يف كا         - ٤
                 وطلب الفريق إىل     .    ً                                                                                         فضالً عن رئيسها السابق، واشتركوا يف املناقشات اليت أجراها اخلرباء بشأن املعايري التكميلية            

   ها                                                                                                  مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن تنقل دعوته إىل جلنة القضاء على التمييز العنصري لتقدمي آرائ "
         يف الدورة   )   ٢٠          ، التوصية   ٨١         ، الفقرة E/CN.4/2004/20   " (                                                اخلطية بشأن مدى فعالية االتفاقية، مبا يف ذلك تنفيذها

   .                      الثالثة للفريق العامل

                         ، عرض عضوان من أعضاء         ٢٠٠٤        أكتوبر   /                                                               ويف الدورة الثالثة اليت عقدها الفريق العامل يف تشرين األول          - ٥
      أغسطس  /                                                                       لوثيقة اليت اعتمدهتا اللجنة يف دورهتا الرابعة والستني املعقودة يف آب                                                 اللجـنة آراء اللجـنة الواردة يف ا       

  . )Add.1   ، وE/CN.4/2004/WG.21/10     انظر    (    ٢٠٠٤

                                                                                                         وكـرر عضـوا اللجنة اللذان اشتركا يف املناقشات اليت أجريت بشأن مسألة املعايري التكميلية يف دورة                  - ٦
  .                                                      ، اآلراء الواردة يف الوثيقة املذكورة وتوسعوا فيها           ٢٠٠٦       يناير   /  اين                                                 الفـريق العامل الرابعة املعقودة يف كانون الث       

                                                          أمهية امتثال الدول األطراف اللتزاماهتا بتقدمي التقارير؛ والقلق   :                                             وبينت اللجنة مرة أخرى موقفها يف اجملاالت التالية
                            أمهية اإلجراءات اليت وضعتها                                                                                           الـناجم عن العدد احملدود من البالغات الفردية أو اجلماعية اليت تتلقاها اللجنة؛ و             

                                                                                                                اللجـنة ملـتابعة التوصيات املوجهة إىل الدول األطراف الواردة يف املالحظات اخلتامية ويف اآلراء املعتمدة بشأن                 
                                                                                                                     الشـكاوى الفردية واجلماعية؛ وأمهية تدابري اإلنذار املبكر والتدابري العاجلة للحيلولة دون تفاقم املشاكل القائمة               
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                                                                                                اعات؛ واألثر اإلجيايب يف فعالية اللجنة الذي سيترتب على تعديل االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع                      وحتوهلا إىل نز  
   ).  ٥٣         ، الفقرة E/CN.4/2006/18     انظر  (                              الذي يسمح بإجراء زيارات قطرية    ")         االتفاقية  ("                      أشكال التمييز العنصري 

                               طلب الفريق العامل احلكومي الدويل

                                                                           ية دورته الرابعة بأن يطلب إىل اللجنة، فيما يتعلق بالثغرات اإلجرائية، أن تنجز                        أوصى الفريق العامل يف هنا - ٧
                                                                                            لتدابري املمكنة لتعزيز التنفيذ بتقدمي توصيات إضافية أو بتحديث إجراءاهتا يف جمال الرصد                                     دراسـة إضافية بشأن ا    

  .      ُ ِِ َّ                                 ولقد أُعِِدَّت هذه الوثيقة تلبية لذاك الطلب    )).  أ   (   ١٠٨                   املرجع نفسه، الفقرة  (

                                              اإلجراءات احلالية والعقبات اليت تعوق فعالية       -     ً  ثانياً 
                                       الدور الذي تضطلع به اللجنة يف جمال الرصد

  إجراءات تقدمي التقارير-ألف 

                                                                                من االتفاقية تتعهد كل دولة من الدول األطراف بأن تقدم إىل األمني العام               ٩              من املادة     ١    ً            طـبقاً للفقرة     - ٨
                                                                                 اللجنة، عن التدابري التشريعية أو القضائية أو اإلدارية أو التدابري األخرى اليت اختذهتا                   ً           لألمم املتحدة تقريراً، تنظر فيه

                                                 يف غضون سنة من بدء نفاذ االتفاقية يف الدولة           )  أ   : (                                                          واليت تسمح بإعمال أحكام هذه االتفاقية، وبأن تفعل ذلك        
             كذلك على    ٩              من املادة     ١           الفقرة       وتنص  .                                                        مث مرة كل سنتني وكذلك كلما طلبت إليها اللجنة ذلك           )  ب (         املعنية؛  

  .                                                    أنه جيوز للجنة أن تطلب معلومات إضافية من الدول األطراف

                                                                                                          وما زال عدم امتثال الدول األطراف اللتزاماهتا بتقدمي التقارير يشكل عقبة رئيسية تعوق أعمال اللجنة                - ٩
     عن     ٢٠٠٤                                   دمتها إىل الفريق العامل يف عام                                            ولقد أعربت اللجنة يف اآلراء اليت ق        .  )١ (                      ً     ً      وتنفـيذ االتفاقية تنفيذاً فعاالً    

    ١٤          ً        دولة طرفاً يف       ٧٣                                                                                عدد الدول األطراف اليت تأخرت عن تقدمي تقريرين أو أكثر من تقاريرها بلغ               "           قلقها ألن   
   "        سنوات  ١٠          ً                                          دولـة طـرفاً تأخرت عن تقدمي تقاريرها ما ال يقل عن     ١٩               ، مـن بيـنها       ٢٠٠٤         يولـيه    /     متـوز 

) E/CN.4/2004/WG.21/10/Add.1،     وبلغ عدد الدول املتأخرة عن تقدمي تقريرين أو أكثر من             ).    ١٢٨             الفقـرة                                                           
          ً           دولة طرفاً تأخرت      ١٦              ، من بينها     )CERD/C/70/2      انظر     (    ٢٠٠٧       فرباير   /       شباط   ١٤          ً        دولة طرفاً يف       ٨٣          تقاريرها  

  .       سنوات  ١٠                             عن تقدمي تقاريرها ما ال يقل عن 

        لتقارير                                                   التدابري املعتمدة للتشجيع على الوفاء بالتزامات تقدمي ا

ُ   ّ                                                                                                    ُتمكّـن عملـية تقدمي التقارير اللجنة و الدول األطراف من حتديد املشاكل واملسائل اليت تصادف لدى                  -  ١٠
                من االتفاقية    ٩                                      ُ                                 وبغية مساعدة اللجنة على تأدية املهام املُسندة إليها مبوجب املادة             .                             مكافحـة التميـيز العنصري    

                                                          على صورة كاملة عن الوضع فيما يتصل بتنفيذ أحكام                                                             وكذلك بغية متكني اللجنة والدول األطراف من احلصول       
  .                          ً                                                              االتفاقية، وضعت اللجنة عدداً من التدابري لتشجيع الدول على الوفاء بالتزاماهتا بتقدمي التقارير

                                                      

1  This issue was already raised by the Committee in the views transmitted to the Intergovernmental Working 

Group in 2004. See E/CN.4/2004/WG.21/10/Add.1, para. 125. 
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                                                                                                            فحيثما تكون الدولة قد تأخرت عن تقدمي عدة تقارير دورية، جيوز أن توصيها اللجنة بتقدمي التقارير يف                  -  ١١
                                                                       ويف هذه احلالة، حتدد اللجنة يف مالحظاهتا اخلتامية موعد تقدمي التقرير             .                          تقريرها الدوري التايل                   وثيقة موحدة مع  

                                                                                                            وإذا كانت الفترة الفاصلة بني املوعد احملدد للنظر يف التقرير الدوري األخري واملوعد احملدد لتقدمي التقرير                  .      املوحد
                                                       مالحظاهتا اخلتامية أن تقدم الدولة الطرف املعنية، إن                                                                     الـدوري الـتايل أقل من سنتني، جيوز للجنة أن تقترح يف             

  .             من االتفاقية ٩                                                                               رغبت، تقريرها األخري مع التقرير الدوري الذي ستقدمه يف املوعد التايل احملدد مبوجب املادة 

                    ، الشروع يف دورهتا        ٢٠٠٦       أغسطس   /                                                                ولقـد قررت اللجنة، يف دورهتا التاسعة والستني املعقودة يف آب           -  ١٢
                                               لتأخذ يف االعتبار املبادئ التوجيهية املوضوعة لتقدمي                تقدمي التقارير        املتصلة ب                            يف استعراض مبادئها التوجيهية        السبعني 

                                                                                                                 وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة مبعاهدات معينة، حسب ما ورد يف املبادئ التوجيهية املنسقة لتقدمي التقارير                
    َّ                                  وتقدَّم الوثيقة األساسية املوحدة اليت        ). Corr.1    ، و HRI/MC/2006/3 (                                       مبوجب املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان      

                                                                                                  تشـمل معلومات ذات صلة بعدة من هيئات املعاهدات أو جبميع تلك اهليئات هبدف ختفيف عبء تقدمي التقارير        
ّ                            وستأخذ املبادئ التوجيهية املنقحة اليت سُتعّدها اللجنة يف عام            .                                    امللقـى عـلى كاهل الدول األطراف            يف      ٢٠٠٧                                    ُ  

                ُ                                                                                          ار املعلومـات الـيت ُيطلب إىل الدول تقدميها يف الوثيقة األساسية املوحدة، وال سيما املعلومات املتصلة                        االعتـب 
  .                     باملساواة وعدم التمييز

  إجراءات االستعراض-باء 

       عمل             قارير يعوق    الت         تقدمي     عن        األطراف      لدول      ا         أن تأخر               التشديد على        بعد     ،      ١٩٩١                      قررت اللجنة يف عام      -  ١٣
        مل تقدم                     لدول األطراف اليت              من قبل ا                            استعراض تنفيذ االتفاقية                 أهنا ستباشر              االتفاقية،                 رصد تنفيذ                     اللجنة املتمثل يف  

                                                                         معتمدة يف ذلك على التقارير األخرية اليت قدمتها الدولة الطرف املعنية              ،            على األقل       سنوات    مخس       منذ              تقاريـرها 
                                     أساس التقارير األخرية املقدمة من الدولة                             وسيجرى هذا االستعراض على       .  )٢ (                                     وعـلى دراسة اللجنة لتلك التقارير     

                                                  وقررت اللجنة كذلك، يف دورهتا التاسعة واألربعني،         .                                                           الطـرف املعنية وعلى أساس دراسة اللجنة لتلك التقارير        
                            وقررت، باإلضافة إىل ذلك، أن     .                                                                                 تطبـيق إجراء االستعراض على التقارير األولية اليت تأخر تقديهما إىل حد كبري            

                                                                                  مد على مجيع املعلومات املقدمة من الدولة الطرف إىل أجهزة أخرى من أجهزة األمم املتحدة أو،               استعراضها سيعت
                   وجيوز للجنة أن تنظر   .  )٣ (                                                                             يف حال عدم توافر هذه املواد، على التقارير واملعلومات اليت أعدهتا أجهزة األمم املتحدة

  .               ظمات غري احلكومية    ً                                                     أيضاً يف معلومات ذات صلة مقدمة من مصادر أخرى، من بينها املن

                                                                                ً                          وتقوم اللجنة يف كل دورة باختيار عدد ال يتجاوز سبعة بلدان من البلدان اليت تأخرت كثرياً عن تقدمي                   -  ١٤
                                       ويتمثل رد فعل أغلبية الدول األطراف        .                        ً                                                  تقاريـرها لتحدد هلا موعداً يف دورهتا القادمة الستعراض تنفيذ االتفاقية          

                                                                    ء االستعراض يف طلب إرجاء االستعراض واملوافقة على تقدمي تقرير يف                                                    عـلى قـرار اللجنة بتحديد موعد إلجرا       
       ولكنها   .                                                             وتنظر اللجنة يف مجيع تلك الطلبات وقد توافق على اإلرجاء           .                                        غضون فترة تتراوح بني ستة أشهر وسنة      

                                                      

2  See Report of the Committee on the Elimination of Racial Discrimination, Official Records of the General 

Assembly, Forty-sixth Session, Supplement No. 18 (A/46/18), para. 27. 

3  Ibid., Fifty-first Session, Supplement No. 18 (A/51/18), para. 22. 
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         قرير إذا                                           ً                                                تبلغ الدولة الطرف، مع ذلك، أهنا ستحدد موعداً آخر للنظر يف وضع الدولة الطرف دون االعتماد على ت
                                                                                                               مـا ختلفت الدولة الطرف عن تقدمي التقرير يف غضون الفترة احملددة، وأهنا ستقوم بعد ذلك باعتماد مالحظاهتا                  

  .       اخلتامية

                           ُ                                                                           وتتضمن املالحظات اخلتامية اليت ُتعتمد بدون تقدمي الدولة الطرف لتقريرها توصيات موجهة إىل الدولة               -  ١٥
  .                              الطرف بغية ضمان تنفيذ االتفاقية

                       إجراءات االستعراض حيث     ٢٠٠٤     مارس  /                                                      ولقد طورت اللجنة يف دورهتا الرابعة والستني املعقودة يف آذار -  ١٦
  .                                                                                                           أجازت أن تكون املالحظات اخلتامية املعتمدة يف إطار إجراءات االستعراض سرية وذات طابع مؤقت يف البداية               

                                           ً  ملؤقتة ستعمم ما مل تلتزم الدولة الطرف التزاماً                                                                 ويف هذه احلالة، تبلغ اللجنة الدولة الطرف أن املالحظات اخلتامية ا     
  . )٤ (     ً                                        قاطعاً بتقدمي تقرير إىل اللجنة يف املستقبل القريب

  إجراءات املتابعة-جيم 

                                                                                                          تـرى اللجـنة أن تنفيذ الدول األطراف لتوصياهتا أمر يتسم بأمهية بالغة إلحراز تقدم يف جمال مكافحة                   -  ١٧
  .            ً                التمييز وفقاً ألهداف االتفاقية

                                   على أنه جيوز للجنة أن تطلب إىل         ) HRI/GEN/3/Rev.2 (                               من النظام الداخلي للجنة        ٦٥               وتـنص املادة     -  ١٨
                                                                                                                   الـدول األطراف موافاهتا، قبل تقدمي تقاريرها الدورية التالية، مبعلومات إضافية عن تنفيذ االتفاقية والتوصيات               

                                           ا الرابعة والستني، بإدخال تعديالت على نظامها                         ولقد قامت اللجنة، يف دورهت  .                                املقدمة لدى النظر يف التقرير األخري
                                     ، وهي تنص على تعيني منسق لتعزيز تنفيذ  )٥ (  ٦٥                                                             الداخلي تتصل بأنشطة املتابعة، فاعتمدت الفقرة الثانية من املادة 

  .  )٦ (  ً باً                                        ً      ً                ً        وعينت اللجنة يف دورهتا اخلامسة والستني منسقاً معنياً باملتابعة ومنسقاً مناو  .   ٦٥           من املادة  ١             أحكام الفقرة 
   ).    ٢٠٠٤      أغسطس  /  آب (                                          ً                          وبدأ نفاذ والييت املنسق واملنسق املناوب اعتباراً من الدورة اخلامسة والستني 

  صالحيات املنسق املعين باملتابعة-١

   )٧ (                             الصالحيات احملددة ألنشطة املنسق     )     ٢٠٠٥      مارس   /    آذار (                                           اعتمدت اللجنة يف دورهتا السادسة والستني        -  ١٩
  ُ                                             وأُسندت إىل املنسق مهمة التأكد من مراعاة املواعيد   .                          دول األطراف لتوصيات اللجنة                         وكلفته برصد مدى امتثال ال

                                                                 وجيوز للجنة أن تطلب إىل الدولة الطرف تقدمي معلومات يف موعد             .                                              الـيت حتددها اللجنة لتلقي معلومات املتابعة      
                                واملنسق مسؤول عن مراقبة احترام  .                                                                                 حمـدد قبل انعقاد الدورة التالية اليت جيب أن تقدم فيها الدولة املعنية تقريرها         

                         يف غضون شهر من انقضاء      (                                    وهو مسؤول عن توجيه رسائل تذكري         .                                            الدولة الطرف للمواعيد اليت حتددها اللجنة     
                                                      

4  Ibid., Fifty-ninth Session, Supplement No. 18 (A/59/18), para. 429. 

5  Ibid., para. 481. 

6  Ibid., para. 482. 

7  Ibid., Sixty-first Session, Supplement No. 18 (A/61/18), annex VI. 
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         َّ     وإن مل توفَّر     .                                                                                إىل الدولـة الطرف ما مل تقدم هذه األخرية املعلومات اإلضافية يف املوعد احملدد               )                املوعـد احملـدد   
  .                                                                          إذا كانت املعلومات املقدمة غري مرضية، جيوز للمنسق أن يبحث األمر مع الدولة الطرف                    املعلومات املطلوبة أو 

                                                                                                         ويقوم املنسق الذي يؤدي مهامه بالتعاون مع املقرر القطري املعين بالتقرير واملالحظات اخلتامية، بتحليل               -  ٢٠
  .             علومات إضافية                                                                     وتقييم املعلومات الواردة من الدولة الطرف بناء على طلب اللجنة موافاهتا مب

  .                                                                                                وجيوز للمنسق أن يقدم توصيات إىل اللجنة لدى احلصول على املعلومات ويف حالة عدم احلصول عليها             -  ٢١
                                                 ً                                                وجيوز لـه، يف مجلة أمور، أن يوصي اللجنة باإلحاطة علماً باملعلومات، وبأن تطلب موافاهتا مبعلومات إضافية يف 

                                                                     ة الطرف بالتوصيات املدرجة يف مالحظاهتا اخلتامية األخرية وبالتزاماهتا                                         ِّ              التقرير الدوري القادم، أو أن تذكِّر الدول      
  .               كطرف يف االتفاقية

                ً         وختصص اللجنة وقتاً ملناقشة   .                                       ً       ً      ً                        ويقدم املنسق إىل اللجنة يف كل دورة تقريراً مرحلياً موجزاً عن استنتاجاته         -  ٢٢
                                        القتضاء، إعادة النظر يف التاريخ احملدد                                                                             تلك االستنتاجات واعتماد توصيات رمسية، إن وجدت، مبا يف ذلك، عند ا           

      ويبقى   .                                                                                                       لـتقدمي تقريـر الدولة الطرف الدوري القادم، أو يف وجوب أو عدم وجوب تطبيق اإلجراءات العاجلة                
  .            ً االجتماع سرياً

 ُ                                                                                                     وُتـدرج االسـتنتاجات اليت خيلص إليها املنسق يف أحد فصول التقرير السنوي الذي تقدمه اللجنة إىل                  -  ٢٣
                                                 ُ   َّ                  وإذا مل ترد أي معلومات على الرغم من رسالة التذكري، ُيسجَّل ذلك يف التقرير   .                     امة عن أنشطة املتابعة          اجلمعية الع

      ً                                                          وضماناً لشفافية العملية، تتاح املعلومات اإلضافية الواردة من الدول   .                                          التايل الذي تقدمه اللجنة إىل اجلمعية العامة 
  .              على شبكة الويب  )        املفوضية (                مية حلقوق اإلنسان                                              األطراف وتعرض على موقع مفوضية األمم املتحدة السا

  املبادئ التوجيهية املتاحة للدول األطراف بشأن أنشطة املتابعة-٢

                             ، املبادئ التوجيهية ملتابعة        ٢٠٠٦      مارس   /                                                                اعـتمدت اللجـنة يف دورهتا الثامنة والستني، املعقودة يف آذار           -  ٢٤
                                                            األطراف يف ما تبذله من جهود لتنفيذ ومتابعة املالحظات                                بغية مساعدة الدول    )٨ (                           املالحظات اخلتامية والتوصيات  

   .                       اخلتامية للجنة وتوصياهتا

                    نشر املالحظات اخلتامية

                   وتوصي بترمجتها إىل     .                                                                              تشجع اللجنة الدولة الطرف على نشر املالحظات اخلتامية على أوسع نطاق ممكن            -  ٢٥
  .                                       اللغات احمللية، وخباصة لغات األقليات املعنية

                                                      

8  Ibid., Sixty-first Session, Supplement No. 18 (A/61/18), annex VI. 
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           موظف اتصال /                         التنفيذ وتعيني جهة تنسيق          تنسيق جهود

ُ   ّ                                                                                                     ُتسـلّم اللجنة بأن مالحظاهتا اخلتامية تتطرق إىل جمموعة واسعة من القضايا وبأن تنفيذ هذه املالحظات                 -  ٢٦
ّ                                                                              يتطلـب مشاركة والتزاماً فّعالني من قبل خمتلف الوزارات واإلدارات وغريها من اجلهات صاحبة املصلحة                   وقد   .                      ً  

                                                                             ت أو تعزيز اآلليات املوجودة لدى الدولة الطرف لتنسيق مجيع األنشطة املتصلة بتنفيذ                              يتطلـب ذلـك إنشاء آليا     
  .               ً     ً  االتفاقية تنسيقاً فعاالً

 ُ                                                                                          وُتدعى الدولة الطرف إىل تسمية ممثل يعمل كجهة تنسيق ويتوىل مسؤولية االتصال باملنسق املعين باملتابعة  -  ٢٧
  .                                               مهمة املنسق وكذلك االتصال بني الدولة الطرف واللجنة                        ً  ومن شأن هذا أن ييسر كثرياً   .                 أو باملنسق املناوب

                                  تقدمي تقارير منتظمة عن التقدم احملرز

  . ُ                                                                 ً                                                 ُيطلب من الدولة الطرف أن تقدم بانتظام تقارير شاملة عن وفائها عموماً بالتزاماهتا القائمة مبوجب االتفاقية                -  ٢٨
                           ً                          لتنفيذ توصيات اللجنة، وفقاً ملا تتطلبه املبادئ                                                                             وجيـب أن يتضـمن الـتقارير الدورية معلومات عن التدابري املتخذة           

   ٩           من املادة  ١                                           ً       وإضافة إىل ذلك، قد تطلب اللجنة يف أي وقت وفقاً للقرة   .                                           التوجيهية اليت وضعتها اللجنة لتقدمي التقارير
           يف غضون                                                                                                           من االتفاقية، معلومات من الدولة الطرف، وقد تطلب يف مالحظاهتا اخلتامية إىل الدول أن تقدم معلومات               

                                                                                   وترحب اللجنة بتلقي معلومات، يف الفترات اليت تتخلل دورات اإلبالغ العادية، عن              .                                سـنة عن متابعة بعض توصياهتا     
  .                                                 اخلطوات اليت اختذهتا الدولة الطرف لتنفيذ هذه التوصيات

                                                           التعاون مع املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان واملنظمات غري احلكومية

                                                                          الطرف إىل إشراك املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، واملنظمات غري احلكومية،                                  تدعـو اللجنة الدولة      -  ٢٩
             وميكن القيام    .                                                                                                وغريها من اجلهات صاحبة املصلحة، يف عملية تنفيذ االتفاقية ويف تنفيذ املالحظات اخلتامية للجنة             

ُ                        بذلك بعقد اجتماعات مائدة مستديرة وحلقات عمل على أساس ُمنتظم هبدف تقييم التقدم    .              احملرز يف التنفيذ                                                     

                                             املالحظات اخلتامية والتوصيات وخطط العمل الوطنية

ُ                                                                                                          ُدعيـت الدول، يف برنامج العمل الذي اعتمده املؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره                -  ٣٠
     جانب                                                                                       األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، إىل وضع خطط عمل ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األ 

                         ً                                       أما يف الدول اليت وضعت خططاً من هذا النوع أو خطط عمل حلقوق اإلنسان    .                              ومـا يتصـل بذلك من تعصب      
                                                                                                     فـيمكن أن تسـتخدم املالحظـات اخلتامية والتوصيات كمؤشرات نوعية وكمية رئيسية للتقدم احملرز يف تنفيذ          

                                        يتجزأ من االستراتيجيات احمللية حلقوق                                                      ً         وهبذه الطريقة تصبح املالحظات اخلتامية والتوصيات جزءاً ال         .           االتفاقـية 
  .      اإلنسان

                           تقدمي املساعدة ألنشطة املتابعة

ّ                                                                        تظل إمكانية االجتماع مبنّسق املتابعة أو املناوب عنه متاحة ملمثلي الدولة الطرف ملناقشة تنفيذ املالحظات  -  ٣١                       
  .                 اخلتامية والتوصيات
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                                                 املفوضية السامية حلقوق اإلنسان إلعانتها على تنفيذ                                                         وجيوز للدولة الطرف أن تطلب املساعدة التقنية من          -  ٣٢
  .                         املالحظات اخلتامية والتوصيات

  تقييم مؤقت لإلجراءات-٣

                                                               سبعة تقارير من الدول األطراف بشأن تنفيذ التوصيات اليت              ٢٠٠٧       فرباير   /       شباط   ١٤                  تلقت اللجنة حىت     -  ٣٣
                         َّ                  وواصلت اللجنة حوارها البنَّاء مع اثنتني        .             رها الدورية                                                                  قدمتها إليها اللجنة بعد النظر يف تقاريرها األولية أو تقاري         

  .                                                                                           من تلك الدول األطراف فوجهت إليهما رسالتني ضمنتهما تعليقاهتا وطلبت فيهما موافاهتا مبعلومات إضافية

    ٢٣       إىل     ٢١                                   إىل القيام بزيارة يف الفترة من         )      املنسق (                                                  ودعت إحدى الدول األطراف املنسق املعين باملتابعة         -  ٣٤
  .                                                                                                 بغية مناقشة وتقييم التدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف ملتابعة استنتاجات اللجنة وتوصياهتا                ٢٠٠٦       يونيه   /   ران   حزي

  .                                                               وأحيل فيما بعد تقرير املنسق املعين باملتابعة إىل الدولة الطرف املعنية

                         لدولة الطرف، التقى املنسق                                                                         ويف أثناء الزيارة اليت نظمتها وزارة العدل واملساواة وإصالح القانون التابعة ل -  ٣٥
                                    كما اجتمع مبمثلي املؤسسة الوطنية حلقوق   .                                                          مبسؤولني حكوميني من خمتلف اإلدارات املعنية بتنفيذ توصيات اللجنة

                                                                                                       اإلنسـان، ومؤسسة متخصصة أنشأهتا الدولة الطرف، وكذلك مبجموعة واسعة من ممثلي اجملتمع املدين وبرئيس               
    كما   .                                                                     مبوجب االستراتيجية الوطنية اليت اعتمدهتا الدولة الطرف ملكافحة العنصرية                                   فريق الرصد االستراتيجي املنشأ     

  .                                ً                      ً                      أتيحت الفرصة للمنسق كي يزور أيضاً، بناء على طلبه، مركزاً إليواء ملتمسي اللجوء

                         ووجد املنسق أن الزيارة      .                                                                               وكانت هذه الزيارة هي أول زيارة تنظمها دولة طرف للمنسق املعين باملتابعة            -  ٣٦
                                        وأعرب عن تقديره للتقرير الشامل عن أعمال   .                                                    نت مفيدة وقد أتاحت له احلصول على قدر كبري من املعلومات  كا

ّ                             املـتابعة الذي قدمته الدولة الطرف قبل قيامه بالزيارة، وللفعالية اليت ُنظّمت هبا الزيارة                                    كما أعرب عن تقديره      .                                                                   ُ  
   .                                             للتقرير الذي تلقاه من ائتالف منظمات غري حكومية

  إجراءات اإلنذار املبكر واإلجراءات العاجلة-دال 

 ّ                                                                                                           بـّين األمـني العام، يف تقريره عن أعمال املنظمة املقدم إىل اجلمعية العامة يف دورهتا السابعة واألربعني                   -  ٣٧
                                                                      أن نستطلع السبل الكفيلة بتخويل األمني العام وهيئات األمم املتحدة ذات       "          ، ضرورة       ١٩٩٣                     املعقـودة يف عـام      

                                                                                           جمال حقوق اإلنسان صالحية عرض انتهاكات حقوق اإلنسان اجلسيمة على جملس األمن مع التوصية                         اخلـربة يف    
   )١٠ (                                                              وحظي البيان بتأييد كامل من قبل رؤساء هيئات معاهدات حقوق اإلنسان  .  )٩ ( "                         باختـاذ إجـراءات بصددها   

  .   خرى                                                                          وأفضى إىل اعتماد إجراءات مبتكرة من قبل اللجنة وهيئات معاهدات حقوق اإلنسان األ

                                                      

9  Ibid., Forty-seventh Session, Supplement No. 1 (A/57/1), para. 101. 

10  Ibid., Forty-ninth Session, Supplement No. 18 (A/49/18), para. 18, citing A/47/628, para. 44. 
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                 جاء فيها أن     )١١ (            ورقة عمل      ١٩٩٣      مارس   /                                                             واعتمدت اللجنة يف دورهتا الثانية واألربعني املعقودة يف آذار         -  ٣٨
                                                                                                اجلهود املبذولة ملنع وقوع انتهاكات خطرية لالتفاقية جيب أن تشمل تدابري لإلنذار املبكر من أجل معاجلة املشاكل 

                         ً                                        إىل نزاعات، وأن تشمل أيضاً إجراءات عاجلة للتصدي للمشاكل                                                         اهليكلية القائمة واحليلولة دون تفاقمها وحتوهلا     
  .                  ً      ً                                                                                       اليت تتطلب اهتماماً فورياً ملنع وقوع انتهاكات خطرية لالتفاقية أو للحد من نطاق تلك االنتهاكات أو عددها                

          ار املبكر                                                    أن جتعل التدابري الوقائية، مبا فيها تدابري اإلنذ         )     ١٩٩٤ (                                              وقـررت اللجـنة يف دورهتا اخلامسة واألربعني         
  . )١٢ (                       ً      ً                      واإلجراءات العاجلة، بنداً دائماً من بنود جدول أعماهلا

                           بإنشاء فريق عامل مؤلف من     ٢٠٠٤      أغسطس  /                                               وقامت اللجنة يف دورهتا اخلامسة والستني املعقودة يف آب -  ٣٩
  . )١٣ (                                                      مخسة أعضاء مكلفني بإعداد مقررات اللجنة مبوجب هذه اإلجراءات

                                 اإلنذار املبكر و اإلجراءات العاجلة                            املقررات املعتمدة مبوجب تدابري 

       ّ                          ، قد مكّنت اللجنة من القيام          ١٩٩٣                                                                        إن تدابري اإلنذار املبكر و اإلجراءات العاجلة، منذ اعتمادها يف عام             -  ٤٠
  .                                                                                  بدور أنشط يف مكافحة العنف والتعصب العنصريني والتصدي ملا يقع من انتهاكات خطرية لالتفاقية

                                                                             ما إذا كان اإلجراء املتخذ يقع يف إطار تدابري اإلنذار املبكر أو يف إطار                                  ً             ومل حتـدد اللجـنة، عملـياً،         -  ٤١
                                                                                 ً               ولقد مشلت التدابري اليت اختذهتا اللجنة يف إطار تدابري اإلنذار املبكر واإلجراءات العاجلة معاً،               .                  اإلجراءات العاجلة 

                                     توصيات احملددة املقدمة للدول األطراف                                                                                 الزيارات اليت قام هبا أعضاء اللجنة، واملعلومات املقدمة لألمني العام، وال          
                                                                                                     بأن تستفيد من برنامج اخلدمات االستشارية واملساعدة التقنية التابع ملفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان 
          ً                                                                                                       للحصول مثالً على املساعدة التقنية اليت ميكن توفريها لصياغة التشريعات أو تدريب املوظفني على املعايري الدولية                

                                                                                                      قوق اإلنسان وتقدمي تقرير خاص عاجل بشأن التدابري املتخذة ملنع حدوث منط خطري أو جسيم أو متواصل من               حل
  .               التمييز العنصري

                           مناقشة حول موضوع منع         ٢٠٠٥      مارس   /                                                            وأجـرت اللجنة يف دورهتا السادسة والستني املعقودة يف آذار          -  ٤٢
                                                                ي تتصرف مبوجب إجراءات اإلنذار املبكر واإلجراءات العاجلة ملنع                         بأن اللجنة، وه     َّ                   ذكَّرت يف أثنائها      )١٤ (               اإلبادة اجلماعية 

                                                    ً                                                                       التميـيز، قد عرضت على جملس األمن بواسطة األمني العام عدداً من احلاالت القطرية اليت كان من املمكن أن تتصاعد فيها                     
ّ            االنتهاكات املنهجية حلقوق اإلنسان وأمناط التمييز العنصري املستمرة لتتحّول إىل نزاعات                      عنيفة وإبادة مجاعية                                                                

                                                      

11  Ibid., Forty-eighth Session, Supplement No. 18 (A/48/18), annex III. 

12  Ibid., Forty-ninth Session, Supplement No. 18 (A/49/18), para 17. 

13  Ibid., Fifty-ninth Session, Supplement No. 18 (A/59/18), para. 483. 

14  See the summary records of the discussion, CERD/C/SR.1683 and 1684. 
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                             إعالن بشأن منع اإلبادة اجلماعية

                      وعرضته على الدول     )١٥ (                                         ً                                   عقـب املناقشة املوضوعية، اعتمدت اللجنة إعالناً بشأن منع اإلبادة اجلماعية           -  ٤٣
                                   األمني العام وكذلك على جملس األمن          ، و                              املعين مبنع اإلبادة اجلماعية                                            األطراف وعلى املستشار اخلاص لألمني العام     

                                وصقل إجراءات اإلنذار املبكر           بتعزيز "                                                      وقررت اللجنة يف هذا اإلعالن القيام، يف مجلة أمور،            .                       لكـي يـنظروا فـيه     
                                                                                                                       واإلجـراءات العاجلة ملكافحة التمييز العنصري، وكذا إجراءات املتابعة يف مجيع احلاالت اليت توجد فيها مؤشرات تدل على               

   ). ٤       الفقرة  (     ..."                                     احتمال حدوث نزاع عنيف أو إبادة مجاعية

                                                                  التشجيع على إقامة عالقات وتفاعل أقوى بني املستويني احمللي والعاملي وذلك،  "                                 كمـا شددت اللجنة على ضرورة        -  ٤٤
                                                                                                                           يف مجلة أمور، من أجل وضع استراتيجيات وطنية ملنع اإلبادة اجلماعية تكون مرتبطة خبطط عمل وطنية للقضاء على التمييز                   

                                                                               مع اجملتمع املدين ومؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية وغريها من اجلهات الفاعلة غري                                                   العنصـري توضـع بالـتعاون الوثيق        
   ). ٢       الفقرة    " (                                                                                              احلكومية وبإشراك هيئات دولية مثل جلنة القضاء على التمييز العنصري ومفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان

                                                املعين مبنع اإلبادة اجلماعية مبعلومات تقدم يف                                 على إمداد املستشار اخلاص    "                ً                        ويركز اإلعالن أيضاً على تصميم اللجنة        -  ٤٥
                                                                                                                            الوقت املناسب فيما يتصل بالقوانني والسياسات واملمارسات اليت قد تشري إىل وجود متييز منهجي أو منتظم قائم على العرق                   

   ). ٣       الفقرة    " (                                                                            أو اللون أو األصل أو املنشأ القومي أو اإلثين قد يفضي إىل نزاع عنيف أو إبادة مجاعية

                                                     املؤشرات على وجد أمناط لتمييز عنصري منهجي وواسع النطاق

                                                                                                         على سبيل املتابعة إلعالن اللجنة بشأن منع اإلبادة اجلماعية، قامت اللجنة، يف دورهتا السابعة والستني،                -  ٤٦
  ا                     بغية تعزيز قدرهت    )١٦ (                                                                                       بوضع واعتماد جمموعة خاصة من مؤشرات أمناط التمييز العنصري املنهجي والواسع النطاق           

                                                                                                 على القيام، يف أبكر مرحلة ممكنة، بكشف ومنع التطورات يف جمال التمييز العنصري اليت قد تؤدي إىل نزاع عنيف 
  .            وإبادة مجاعية

        ُ                                                           ُ                      وميكن أن ُتستخدم تلك املؤشرات كأداة تساعد اللجنة على تقييم وجود عوامل ُيعرف أهنا تشكل عناصر  -  ٤٧
                                                 ويف حال وجود مؤشر أو أكثر من هذه املؤشرات،           .            بادة مجاعية                                               هامـة تدل على حاالت تفضي إىل نزاع وإىل إ         

      ُ                                                                                     جيب أن ُيذكر ذلك بوضوح يف املالحظات اخلتامية ويف غضون املقرر، وجيب على اللجنة أن توصي الدولة الطرف 
  .                                                        ً                                     بأن تقدم مبوجب إجراءات املتابعة ويف فترة زمنية حمددة، تقريراً إىل اللجنة عما تنوي فعله لتحسني الوضع

ّ                          وقد حدّدت اللجنة املؤشرات التالية -  ٤٨       :  

  .          ُ                                                                       عدم وجود أُطر تشريعية ومؤسسات ملنع التمييز العنصري وتوفري سبل التظلم لضحايا التمييز - ١ 

                                                      

15  For the text of the declaration, see Official Records of the General Assembly, Sixtieth Session, Supplement 

No. 18 (A/60/18), para. 459. 

16  Ibid., para. 20. 
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  .                                        ّ    اإلنكار الرمسي املنهجي لوجود جمموعات مميزة معّينة - ٢ 

             من مناصب   -                      حبكم األمر الواقع                      حبكم القانون أو   -                                         اسـتبعاد جمموعات معينة بصورة منهجية        - ٣
  .                                          واملهن الرئيسية مثل التدريس والقضاء والشرطة                                   السلطة، والتوظيف يف املؤسسات احلكومية 

                                    ّ                                                           التحديد اإلجباري هلوية أفراد جمموعات معّينة ضد إرادهتم، مبا يف ذلك استخدام بطاقات اهلوية               - ٤
  .                          اليت يشار فيها إىل األصل اإلثين

                                                           داث التارخيية يف الكتب املدرسية وسائر املواد التعليمية،                                          الروايات املنحازة بشكل صارخ لألح     - ٥
ّ              فضال عن االحتفال باألحداث التارخيية اليت تؤّجج التوتر بني    .               اجملموعات والشعوب                                      

  .       الكلي                                          لألطفال املنتمني إىل أقليات إثنية لغرض إدماجهم                      سياسات الترحيل القسري  - ٦ 

   .          السكنية                               اشر، من قبيل فصل املدارس واملناطق                                   سياسات الفصل العنصري املباشر وغري املب - ٧ 

ّ                         االستخدام والقبول املنهجيان والواسعا النطاق للخطب أو أشكال الدعاية اليت ترّوج الكراهية             - ٨                                                                        
ّ                                                        أو حتّرض على العنف ضد جمموعات األقليات، وبشكل خاص يف وسائط اإلعالم / و     .  

                                       لشخصيات البارزة واليت تؤيد تأكيد تفوق    ا /                                                التصرحيات اخلطرية اليت تصدر عن القادة السياسيني       - ٩
                                                                                             عـرق مـا أو جمموعـة إثنية ما، وترتع عن األقليات صفات اإلنسانية أو تصورها يف صورة                  

ّ   الشيطان، أو تتغاضى عن العنف املمارس ضد األقليات أو تربّره                                                    .  

             دة على أهنا                                                            ُ                          أوجه العنف أو القيود اخلطرية اليت تستهدف جمموعات األقليات اليت ُينظر إليها عا             -  ١٠
  .                     ً  ُ                                                       حتتل مناصب مرموقة، مثالً كُنخب يف جمال األعمال أو يف احلياة السياسية أو مؤسسات الدولة

                                                                                  األمناط اخلطرية لالعتداءات الفردية على أفراد من األقليات من قبل مواطنني من اخلواص يبدو أن  -  ١١
  .        ك اجملموعة                                                            دافعهم الرئيسي يف ارتكاب تلك االعتداءات هو انتماء الضحية إىل تل

  .                                            أو مجاعات سياسية متطرفة على أساس برامج عنصرية /                       تكوين وتنظيم ميليشيات و -  ١٢

                                     ً                                                      التدفقات الكبرية لالجئني واملشردين داخلياً، وال سيما عندما يكون األشخاص املعنيون منتمني             -  ١٣
  .                          ّ    إىل جمموعة إثنية أو دينية معّينة

                                        االقتصادية اليت تدل على وجود منط من أمناط -     اعية                                        أوجه التفاوت الكبرية يف املؤشرات االجتم     -  ١٤
  .                    التمييز العنصري اخلطري

                                                                                   السياسـات الرامية إىل احلرمان من اخلدمات األساسية أو املساعدات، مبا يف ذلك عرقلة إيصال     -  ١٥
                                                                                                    املعونة أو الوصول إىل الغذاء أو املاء أو املرافق الصحية أو اإلمدادات الطبية األساسية يف بعض                

  .                            ملناطق أو استهداف جمموعات حمددة ا



A/HRC/4/WG.3/7 
Page 15 

                                                                                                         ومبا أن هذه املؤشرات قد تكون موجودة يف دول ال تتجه بالضرورة حنو العنف أو اإلبادة اجلماعية، فإن                   -  ٤٩
                                                                                                          تقدير أمهيتها لغرض التنبؤ بإمكانية تعرض جمموعات عرقية أو إثنية أو دينية معينة لإلبادة اجلماعية أو للعنف ينبغي 

  :                                            ر يف اجملموعة الفرعية التالية من املؤشرات العامة              أن يقترن بالنظ

                                                  ما حصل يف املاضي من إبادة مجاعية أو عنف ضد جمموعة ما؛  ) أ ( 

                                سياسة أو ممارسة اإلفالت من العقاب؛  ) ب ( 

       ّ         أو توفّر السالح؛ /                            ّ           وجود جمموعات نشطة يف اخلارج تغذّي التطرف و  ) ج ( 

   .                                         تحدة أو أطراف ثالثة أخرى مدعوة ومعترف هبا                                  وجود عوامل خارجية خمففة مثل األمم امل  ) د ( 

                                     اإلجراءات العاجلة، لدى تلقي معلومات يف  /                                                       وجيـوز لرئيس الفريق العامل املعين بإجراءات اإلنذار املبكر    -  ٥٠
                                                                                                             الفترات الفاصلة بني الدورات عن وقوع حوادث متييز عنصري خطرية يشملها واحد أو أكثر من املؤشرات ذات                

  :                                                                     بالتشاور مع أعضاء الفريق ومنسق املتابعة ورئيس اللجنة، اإلجراءات التالية                الصلة، أن يتخذ، 

  .                                             طلب املزيد من املعلومات العاجلة من الدولة الطرف  �

  .                                                                  إحالة املعلومات إىل األمني العام ومستشاره اخلاص املعين مبنع اإلبادة اجلماعية  �

  .     ملقبلة           ُ                                     إعداد مقرر ُيعرض على اللجنة لكي تعتمده يف دورهتا ا  �

                                                                                اعتماد مقرر يف الدورة على ضوء أحدث التطورات واإلجراءات املتخذة من قبل منظمات دولية   �
  .    أخرى

  إجراءات الشكاوى الفردية-هاء 

                    من االتفاقية، تنظر    ٩              من املادة     ١                                                                      باإلضـافة إىل النظر يف تقارير الدول األطراف املقدمة مبوجب الفقرة             -  ٥١
                                                                       من أفراد ومجاعات ممن تشملهم الوالية القضائية للدول األطراف اليت أصدرت اإلعالن                         اللجنة يف البالغات املقدمة 

                                             على جواز إنشاء أو تعيني جهاز يف إطار           ١٤              من املادة     ٢              وتنص الفقرة     .                من االتفاقية    ١٤                     املطلوب مبوجب املادة    
         َّ                  ومجاعات يدَّعون أهنم ضحايا                                  ً                                                     الـنظام القانوين الوطين يكون خمتصاً بتلقي ودراسة االلتماسات املقدمة من أفراد             

    وحيق   .                                                                                                        انـتهاك حق من احلقوق املقررة يف االتفاقية ويكونون قد استنفدوا سبل االنتصاف احمللية األخرى املتاحة               
  .                                                                                 ملقدم االلتماس الذي ال يرضيه رد اجلهاز املنشأ أن يرفع املوضوع إىل اللجنة يف غضون ستة أشهر

                                                  عدم توافر الوعي الالزم بوجود هذه اآللية يف الدول اليت         عالنات و                         ً               وبسـبب العـدد القليل نسبياً من اإل        -  ٥٢
                      وعندما أحالت اللجنة     .   ُ                                                           مل ُتستغل بالكامل اإلمكانيات اليت ينطوي عليها هذا اإلجراء                                أصـدرت ذاك اإلعـالن،    

    صاص                                          ، كان عدد الدول اليت أصدرت اإلعالن بقبول اخت    ٢٠٠٤                                 الفريق العامل احلكومي الدويل يف عام           آراءها إىل 
  .      ً       بلداً فقط    ٤٥            قد بلغ      ١٤                                                                                        اللجـنة يف تلقي البالغات املقدمة من األفراد أو اجلماعات والنظر فيها مبوجب املادة               
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                                                                 دول إضافية فقط قد أصدرت اإلعالن، وبذلك وصل العدد اإلمجايل            ٦         ، كانت       ٢٠٠٧       فرباير   /       شباط   ١٤       وحبلول  
  .      دولة  ٥١                                للدول األطراف اليت قبلت اإلجراء إىل 

                         ملتابعة البالغات الفردية    ٢٠٠٥                        اجلديدة اليت اعتمدت يف عام          اإلجراءات 

                            َّ                                                             مل تكن اللجنة ترصد يف املاضي إالَّ بصورة غري رمسية ما إذا كانت الدول األطراف تنفذ أو كيف تنفذ أو  -  ٥٣
     وعلى   .                                                                                                           إىل أي مدى تنفذ التوصيات اليت اعتمدهتا اللجنة بعد النظر يف البالغات املقدمة من األفراد أو اجلماعات                

                                                                                                               ضوء النتائج اإلجيابية اليت أفضت إليها جتارب هيئات املعاهدات األخرى، وبعد إجراء مناقشة استندت إىل وثيقة                
                                                        ، متاحة على موقع مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان CERD/C/67/FU/1 (                                 معلومـات أساسية أعدهتا األمانة     

                                                                     سابعة والستني وضع إجراءات ملتابعة ما تعتمده من مالحظات وتوصيات                                       ، قررت اللجنة يف دورهتا ال      )                على شبكة الويب  
   .  )١٧ (                                                                                     بعد النظر يف البالغات املقدمة من األفراد أو اجلماعات وإضافة فقرتني جديدتني إىل نظامها الداخلي

ّ       إىل اللجنة ضّمنه      ّ                                      ً      ً                                ً               وعيّنت اللجنة يف دورهتا الثامنة والستني مقرراً معنياً مبتابعة اآلراء، وقدم املقرر تقريراً               -  ٥٤            
                                                      ويشمل هذا التقرير الذي حدثته اللجنة واعتمدته يف          .  )١٨ (                                                   توصيات بشأن اإلجراءات اإلضافية اليت ينبغي اختاذها      

                                                                                                   دورهتا التاسعة والستني مجيع احلاالت اليت وجدت فيها اللجنة انتهاكات لالتفاقية أو اليت قدمت فيها اقتراحات أو 
  .                            بت فيها وقوع انتهاك لالتفاقية                            توصيات على الرغم من أهنا مل تث

   )١٩ (                                                                                                    ويعطـي اجلدول املدرج يف التقرير الذي قدمته اللجنة إىل اجلمعية العامة يف دورهتا احلادية والستني                -  ٥٥
                    فيما يتعلق باحلاالت     ٢٠٠٦      أغسطس  /    آب  ١٨                                                       صورة كاملة عن ردود املتابعة اليت وردت من الدول األطراف حىت 

                                                                             نتهاكات لالتفاقية أو احلاالت اليت قدمت فيها اقتراحات أو توصيات دون أن                                              الـيت وجدت فيها اللجنة وقوع ا      
                                                                                         ويبني اجلدول، حيثما أمكن، ما إذا كانت ردود املتابعة تعترب أو اعتربت مرضية أو غري                 .                       تثبـت وقـوع انتهاك    

            َّ        ً   ملقرر نسخة حمدَّثة سنوياً         وسيقدم ا  .                                                                       ً مرضية، أو ما إذا كان احلوار بني الدولة الطرف واملقرر املعين باملتابعة مستمراً
  .                                           من هذا اجلدول وسيدرجها يف تقرير اللجنة السنوي

                             ولذلك ال ميكن تقدمي بيان إحصائي   .                  من الدول األطراف       الواردة               ً                      من السهل دائماً تصنيف ردود املتابعة     وليس -  ٥٦
         الدول         استعداد      ِّ         هنا تعبِّر عن                  ية من حيث إ     رض                         كثري من ردود املتابعة م      ال              وميكن اعتبار     .        املتابعة                         مفصـل ودقيق عن ردود      

                                  ومثة ردود أخرى ال ميكن اعتبارها        .       الشكوى                                                                      األطراف لتنفيذ توصيات اللجنة أو لتوفري سبيل انتصاف مالئم لصاحب           
   .                                           اإلطالق أو ألهنا تتناول جوانب معينة منها فقط   على                                     مرضية إما ألهنا ال تتناول توصيات اللجنة 

        شكوى    ٢٢                                     هنائية بشأن األساس املوضوعي ل             آراء                   للجنة قد اعتمدت                          هذا التقرير، كانت ا         إمتام          ووقـت  -  ٥٧
           حاالت على  ٨  يف                                 وقدمت اللجنة اقتراحات أو توصيات   .            حاالت منها ٩   يف                            ن هلا حدوث انتهاكات لالتفاقية     َّ وتبيَّ

  .                 انتهاك لالتفاقية    حدوث       إثباهتا              الرغم من عدم 
                                                      

17  Ibid., annex IV 

18  Ibid., Sixty-first Session, Supplement No. 18 (A/61/28), para. 486. 

19  Ibid., annex V. 
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                                              توصـيات مقدمـة إىل الدول واقتراحات بشأن         -     ً ً  ثالثاًً 
                                         ز فعالية إجراءات الرصد اليت تتبعها اللجنة    تعزي

  إجراءات تقدمي التقارير واالستعراض-ألف 

       بضرورة  "ُ   ّ                                             َّ                                         ُتذكّـر اللجـنة بأن الفريق العامل احلكومي الدويل قد ذكَّر الدول األطراف يف دورته الرابعة        -  ٥٨
                      وق اإلنسان ذات الصلة،                                                                               التقـيد عـلى وجـه االستعجال بالتزاماهتا يف جمال رفع التقارير مبقتضى معاهدات حق     

    )). ج (   ١٠٥         ، الفقرة E/CN.4/2006/18   " (                                                            ال سيما االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري

                                                                                                 وكانـت استجابة أغلبية الدول األطراف إلجراءات االستعراض خالل السنوات القليلة املاضية مشجعة              -  ٥٩
      ّ                            وقد مكّنت إجراءات االستعراض اللجنة   .                            ر املتأخرة لتنظر فيها اللجنة                                 وقد أدت إىل تقدمي العديد من التقاري  .      للجنة

  .                                                                                           من ضبط عملية تقدمي التقارير بفعالية أكرب وشجعت الدول األطراف على استئناف احلوار املثمر مع اللجنة

     مصدر                           من االتفاقية ال يزال يشكل  ٩                                                             إال أن عـدم امتثال بعض الدول األطراف اللتزاماهتا مبوجب املادة       -  ٦٠
  .          ً                   قلق رئيسياً بالنسبة إىل اللجنة

                                                                                  اللجنة يف اعتبارها النداءات اليت وجهها األمني العام وآخرون خالل السنوات القليلة املاضية           ولقد وضعت  -  ٦١
                                                                                                             إلصالح نظام هيئات املعاهدات وتيسري التزامات الدول األطراف فيما يتصل بتقدمي التقارير إىل هيئات معاهدات               

                                                                              لقد التزمت اللجنة بالعمل مع هيئات املعاهدات األخرى، ومع جملس حقوق اإلنسان وغري ذلك  و  .            حقوق اإلنسان
                                                                                                              مـن املؤسسات واهليئات التابعة ملنظومة األمم املتحدة، واملواظبة على العمل معها يف املستقبل الستحداث نظام                

                            املفوضية السامية حلقوق اإلنسان      ت مع                          كما التزمت مبواصلة املشاورا  .                              ّ          هليئات املعاهدات يكون أكثر فعالّية وكفاءة
  .                                                        الستكشاف سبل أخرى تفيد يف تعزيز فعالية نظام هيئات املعاهدات

                                        ، العتماد مبادئ توجيهية منقحة لتقدمي          ٢٠٠٧                                                       وستسـعى اللجـنة، يف دورتيها املزمع عقدمها يف عام            -  ٦٢
                  وتأمل اللجنة أن     .                        لوثيقة األساسية املوحدة                                                                         التقارير آخذة يف االعتبار املعلومات اليت ستوفرها الدول األطراف يف ا          

                                                                                                                 توفـر تلك املبادئ التوجيهية، إضافة إىل املبادئ التوجيهية املقدمة بشأن الوثيقة األساسية املوحدة، اإلرشادات               
  .                                                           الالزمة للدول للحد مما قد تواجهه من صعوبات لدى صياغة تقاريرها

                                                     دة التقنية من مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق                                                       وستظل اللجنة توصي الدول األطراف بطلب املساع       -  ٦٣
  .                                                        اإلنسان عندما تالحظ وجود حاجة إىل تلك املساعدة لوضع التقارير

                                                                             ً                           ومـا زالت اللجنة حتث الدول على أن تعترب عملية تقدمي التقارير عملية ختدم مصاحلها فضالً عن كوهنا                   -  ٦٤
                                                            وينبغي أن تنظر الدول األطراف إىل عملية إعداد تقاريرها           .       تفاقية         من اال   ٩                                           عملية إلزامية للتقيد مبا ورد يف املادة        

                             ً        الدولية، فحسب بل بوصفها أيضاً                                             ً                                       املقدمـة إىل هيئات املعاهدات ال بوصفها جانباً من جوانب الوفاء بالتزاماهتا           
  .            ات وتنفيذها                                                                                    عملية تتيح فرصة لتقييم حالة محاية حقوق اإلنسان يف اإلقليم اخلاضع لواليتها لغرض ختطيط السياس

  :                                                                       وبالتايل فإن عملية إعداد التقارير تتيح الفرصة لكل دولة طرف للقيام مبا يلي
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                                                                                       إجراء استعراض شامل للتدابري اليت اختذهتا ملواءمة قوانينها وسياساهتا الوطنية مع أحكام معاهدات   ) أ ( 
                                               حقوق اإلنسان الدولية ذات الصلة اليت هي طرف فيها؛

                                                                             ز يف تعزيز التمتع حبقوق اإلنسان املبينة يف املعاهدات وذلك يف سياق تعزيز                               رصـد التقدم احملر     ) ب ( 
                      حقوق اإلنسان بشكل عام؛

                                                                 حتديد املشاكل وأوجه القصور يف النهج الذي تتبعه إزاء تنفيذ املعاهدات؛  ) ج ( 

  . )٢٠ (                                         ختطيط ووضع سياسات مناسبة لتحقيق هذه األهداف  ) د ( 

            ُ   ِّ                                                       لتقارير وأن ُتيسِّر، على الصعيد الوطين، التمحيص التدقيق من قبل                       ِّ                        وينـبغي أن تشـجِّع عملية تقدمي ا        -  ٦٥
            ً                                 ّ                                                          اجلمهـور عموماً يف السياسات احلكومية، والتفاعل البّناء مع العناصر الفاعلة املعنية يف اجملتمع املدين يف مناخ من    

  . )٢١ (                    االتفاقية ذات الصلة                                                                         التعاون واالحترام املتبادل، هبدف حتقيق تقدم يف ضمان متتع اجلميع باحلقوق اليت حتميها

  . )٢٢ (                   ُ                              ً                                         وعلى الصعيد الدويل، ُترسي عملية تقدمي التقارير أساساً إلجراء حوار بناء بني الدول وهيئات املعاهدات -  ٦٦

  إجراءات املتابعة-باء 

              بناء على      ٢٠٠٦       يونيه   /                                أعاله، بأول زيارة يف حزيران       ٣٥                              ُ                     قام املقرر املعين باملتابعة، كما ذُكر يف الفقرة          -  ٦٧
                                                                                                                   دعوة من إحدى الدول األطراف بغية مناقشة وتقييم التدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف ملتابعة استنتاجات اللجنة                

        ً                                                                                                واسـتناداً إىل هذا املثال من أمثلة املمارسات احلميدة، ترى اللجنة أن زيارات املتابعة باإلضافة إىل                  .           وتوصـياهتا 
                                                                        ود املقرر بلمحة عامة مثلى عن اخلطوات املتخذة لتنفيذ التوصيات اليت                                     ُ                    تقارير املتابعة املقدمة لكي ُينظر فيها، تز      

  .                                            قدمتها اللجنة قبل سنة إىل الدولة الطرف املعنية

  ،     ٢٠٠٤                                                                                    وكانت اللجنة قد بينت من قبل، يف اآلراء اليت قدمتها إىل الفريق العامل احلكومي الدويل يف عام  -  ٦٨
                                                                      األطراف وتسهيل التطبيق العملي لالتفاقية، ميكن النظر يف إمكانية                                      احلوار بني اللجنة والدول                       أنه من أجل تعزيز   

                                                                            ّ                         إجراء زيارات قطرية يف احلاالت اليت ترى فيها اللجنة، بالتشاور مع الدولة الطرف، أنّ من شأن هذه الزيارات أن 
          بالعنصرية                                                                           وتسمح للجنة بتكوين صورة دقيقة وشاملة قدر اإلمكان عن الوضع املتصل                               ّ         تعـزز أهـداف االتفاقّية    

   .  )  ٢٥         ، الفقرة E/CN.4/2004/WG.21/10 (                       ّ    يف الدول األطراف يف االتفاقّية         والتعصب 

ّ                                                                                     وباإلضافة إىل ذلك، حّدد الفريق العامل احلكومي الدويل يف دورته الرابعة وجود ثغرات إجرائية وشدد                -  ٦٩                   
  ]     ً أيضاً [                       يارات قطرية؛ واحلاجة                                                                                  حاجة جلنة القضاء على التمييز العنصري إىل أن تكون قادرة على القيام بز             "     على  

                                                      

20  As provided in the harmonized guidelines on reporting under the international human rights treaties, 

including guidelines on a common core document and treaty-specific documents (HRI/MC/2006/3), para. 9. 

21  Ibid., para. 10. 

22  Ibid., para. 11. 
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                                                                     متابعة التوصيات اليت تقدمها اللجنة إىل الدول األطراف يف مالحظاهتا            ]   ات [                                    إىل إضفاء الطابع الرمسي على إجراء     
    . )  ٧٨         ، الفقرة E/CN.4/2006/18 (  "                                      اخلتامية ويف اآلراء بشأن البالغات الفردية

                                                         الفريق العامل احلكومي الدويل وإجراءات املتابعة اليت                                                             وإن اللجنة إذ تضع يف اعتبارها الدعم الذي أبداه         -  ٧٠
                         ً                                             ، وإذ تضع يف اعتبارها أيضاً التقييم اإلجيايب للزيارة اليت قام هبا                ٢٠٠٧      و       ٢٠٠٤                               وضـعتها يف الفترة بني عامي       

  ة                                                               يف إطار هذه اإلجراءات اجلديدة، تقترح مواصلة تطوير ممارس             ٢٠٠٦       يونيه   /                                    املقـرر املعـين باملتابعة يف حزيران      
                                                                                                    زيارات املتابعة وحبث إطار هلذه الزيارات بوسائل منها اعتماد بروتوكول اختياري يلحق باالتفاقية كصك موحد    

  .      ً                                                                                  قانوناً يفيد يف حتديد الشروط واإلجراءات املالئمة، مبا فيها اجلوانب املالية، للقيام بتلك الزيارات

  إجراءات تقدمي البالغات الفردية-جيم 

     بسبب   ُ                                                              مل ُتستغل بالكامل اإلمكانيات اليت ينطوي عليها اإلجراء وذلك                    أعاله،     ٥٢           الفقرة        ُ  ِّ       وكما ُبيِّن يف   -  ٧١
                                                           عدم توافر الوعي الالزم بوجود هذه اآللية يف الدول اليت أصدرت                     ً                            العـدد الصـغري نسبياً من اإلعالنات وبسبب         

                           هلائل من البالغات املرفوعة إىل                                                                    كما أن عمل اللجنة يف تطوير قواعدها الفقهية قد أعيق من جراء العدد ا    .      اإلعالن
  .                                                                     اللجنة واليت أعلنت اللجنة أهنا غري مقبولة لعدم استنفاد سبل االنتصاف احمللية

                         من االتفاقية والسماح      ١٤                                                                          ولتمكني الضحايا من االستفادة من سبل االنتصاف املنصوص عليها يف املادة             -  ٧٢
                   ُ                              تفاقية، ال بد من أن ُيصدر عدد أكرب من الدول األطراف                                                   للجنة بإرساء قواعد فقهية شاملة فيما يتصل بأحكام اال

  .                                                          من االتفاقية لالعتراف باختصاص اللجنة يف تلقي ودراسة البالغات  ١٤                          اإلعالن املنصوص عليه يف املادة 

                          أن تزيد مستوى الوعي       ١٤                                                                   وجيـب على الدول األطراف اليت أصدرت اإلعالن املطلوب مبوجب املادة             -  ٧٣
  .                                                            سكان املقيمني على أراضيها وتضمن فهم اجلوانب اإلجرائية والتقيد هبا                بتلك اآللية بني ال

      الدول  "                        شجع يف دورته الرابعة      ُ   ّ                                                                         وُتذكّـر اللجـنة، يف هذا الصدد، بأن الفريق العامل احلكومي الدويل قد               -  ٧٤
               الفرصة لألفراد                          من االتفاقية إلتاحة       ١٤                                                                                األطـراف يف االتفاقـية عـلى الـنظر يف إصدار اإلعالن الذي تستوجبه املادة                

    )). د (   ١٠٥         ، الفقرة E/CN.4/2006/18  "(                                                                واجلماعات لتقدمي بالغات فردية إىل اللجنة والتعريف هبذه اآللية بقدر كاف

                                          يوليه يف ليختنشتاين لتبادل اآلراء بشأن       /      متوز   ١٦       إىل     ١٤                    عقد يف الفترة من       "         عصف ذهين  "            ويف اجتماع    -  ٧٥
                     ً                                     ، قدمت اللجنة اقتراحاً بشأن إنشاء هيئة وحيدة ملعاجلة           ")   ثاين          مالبون ال  "        اجتماع   (                           إصـالح هيـئات املعاهدات      

       وسيسهم   .                                                                             وميكن إعمال اقتراح اللجنة بإحلاق بروتوكول اختياري باملعاهدات ذات الصلة           .  )٢٣ (                البالغات الفردية 
     نسان                                                                                                             إنشاء هيئة وحيدة لتناول الشكاوى الفردية يف تعزيز فعالية نظام األمم املتحدة هليئات معاهدات حقوق اإل               

  .                                                             ومتاسكه ووضوحه وإمكانية الوصول إليه دون تعديل املعاهدات املوجودة

                                                      

23  Report of the Committee on the Elimination of Racial Discrimination, Official Records of the General 

Assembly, Sixty-first Session, Supplement No. 18 (A/61/18), para. 503. 
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 التحري/ ضرورة تعزيز فعالية اللجنة بوضع إجراءات خاصة بزيارات التقييم-دال 

                                                                                                       تسـترعي اللجنة انتباه الفريق العامل احلكومي الدويل إىل أنه قد أضيف إىل الصكني اآلخرين املتصلني                  -  ٧٦
                                         ، بروتوكوالن اختياريان اعتمدا يف عام                            األشخاص ذوي اإلعاقة                                         التميـيز ضـد املرأة والتميز ضد                      بالتميـيز، أي  

  .                                                            على التوايل، ومها ينصان على مجلة أمور من بينها إجراءات التحري )٢٥ (    ٢٠٠٦       وعام  )٢٤ (    ١٩٩٩

                                                      

24   Article 8 of the Optional Protocol to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination 
against Women provides: 

�1. If the Committee receives reliable information indicating grave or systematic violations by 

a State Party of rights set forth in the Convention, the Committee shall invite that State Party to 

cooperate in the examination of the information and to this end to submit observations with regard to 

the information concerned.  

�2. Taking into account any observations that may have been submitted by the State Party 

concerned as well as any other reliable information available to it, the Committee may designate one 

or more of its members to conduct an inquiry and to report urgently to the Committee. Where 

warranted and with the consent of the State Party, the inquiry may include a visit to its territory. 

�3. After examining the findings of such an inquiry, the Committee shall transmit these 

findings to the State Party concerned together with any comments and recommendations. 

�4. The State Party concerned shall, within six months of receiving the findings, comments and 

recommendations transmitted by the Committee, submit its observations to the Committee. 

�5. Such an inquiry shall be conducted confidentially and the cooperation of the State Party 

shall be sought at all stages of the proceedings.” 

25   Article 6 of the Optional Protocol to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities provides: 

�1. If the Committee receives reliable information indicating grave or systematic violations by 

a State Party of rights set forth in the Convention, the Committee shall invite that State Party to 

cooperate in the examination of the information and to this end submit observations with regard to the 

information concerned. 

�2. Taking into account any observations that may have been submitted by the State Party 

concerned as well as any other reliable information available to it, the Committee may designate one 

or more of its members to conduct an inquiry and to report urgently to the Committee. Where 

warranted and with the consent of the State Party, the inquiry may include a visit to its territory. 

�3. After examining the findings of such an inquiry, the Committee shall transmit these 

findings to the State Party concerned together with any comments and recommendations. 

�4. The State Party concerned shall, within six months of receiving the findings, comments and 

recommendations transmitted by the Committee, submit its observations to the Committee. 

�5. Such an inquiry shall be conducted confidentially and the cooperation of the State Party 

shall be sought at all stages of the proceedings.” 
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             وب صراع أو                               إال أنه ال بد، يف حاالت نش        .                                                           وليس لدى اللجنة إجراءات مماثلة تسمح هلا بإجراء حتريات         -  ٧٧
                                                                                                 وجـود خطـر كبري يهدد بنشوب صراع، من أن تقوم اللجنة بدورها يف فحص تقارير الدول األطراف بل وأن        

  .          ً                                                                  تتمكن أيضاً من معاجلة التطورات الراهنة واحلاالت العاجلة اليت تنشأ يف الدول األطراف

     انظر  (                    اإلبادة اجلماعية                بشأن منع      ٢٠٠٥      مارس   /                                                     وقـد أبدت اللجنة، يف اإلعالن الذي أصدرته يف آذار          -  ٧٨
                                                                                     عزمها على تعزيز وصقل إجراءات اإلنذار املبكر واإلجراءات العاجلة ملكافحة التمييز             )                        أعـاله ومـا يليها       ٤٤          الفقـرة   

                                                                                                                        العنصري، وكذا إجراءات املتابعة يف مجيع احلاالت اليت توجد فيها مؤشرات تدل على احتمال حدوث نزاع عنيف أو إبادة                   
                                                                                                  نة أهنا ستنظر، يف تلك احلاالت، يف إمكانية القيام بزيارات داخل البلدان للحصول على معلومات                            وذكـرت اللج    .        مجاعـية 

  .               مباشرة عن الوضع

                                                                                                                     وبـناء عليه، تقترح اللجنة البحث يف ضرورة تعزيز قدرهتا على منع أشكال التمييز العنصري اخلطرية والوقاية من                   -  ٧٩
                                                          يت توجد فيها مؤشرات تدل على احتمال حدوث نزاع عنيف أو إبادة                                                     النـتائج الـيت تسـفر عنها، مبا يشمل احلاالت ال          

                                            ً           وتشدد اللجنة على أن إجراءات التحري تفيد أيضاً يف           .       التحري /                                                       مجاعـية، واالعتماد يف ذلك على إجراء زيارات التقييم        
  .                       ً إعمال حقوق اإلنسان فعلياً

                                               وينص على هذا النوع من اإلجراءات يف مجلة                                                                            ولذلـك، تقترح اللجنة اعتماد بروتوكول اختياري يلحق باالتفاقية         -  ٨٠
  .         أمور أخرى

                                             العناصر الرئيسية لإلجراء الذي ينبغي النظر فيه

                                                                                                  جيـب النظر يف نوع االنتهاكات اليت ميكن إجراء حتريات بشأهنا، وكذلك يف مصادر املعلومات املستند                 -  ٨١
                                         األسباب اهليكلية اليت أدت إىل انتهاك                                                   وجيب أن تتيح إجراءات التحري فرصة لتناول        .                          إلـيها يف تلك التحريات    

ّ   وجيب أن تتم بعض مراحل اإلجراءات على أساس سّري  .                      ً                          االتفاقية، وذلك تعزيزاً لطابع آلية الرصد التعاوين     وقد   .                                         
                              وجيب أن تكون تدابري املتابعة       .                                                                                   تشمل اإلجراءات، مبوافقة الدولة الطرف املعنية، القيام بزيارة إىل الدولة الطرف          

  .             ً اإلجراءات أيضاً    ً     جزءاً من 

                                                                                                    إذا تلقت اللجنة معلومات موثوقة تدل على وقوع انتهاكات جسيمة أو منتظمة من جانب دولة طرف                و -  ٨٢
      ٢٠٠٥                                                                    وإذا كان مؤشر أو أكثر من املؤشرات اليت حددهتا اللجنة يف عام                ،          االتفاقية                          للحقوق املنصوص عليها يف     

               والقيام، هلذا         املعلومات      يف فحص                            لك الدولة الطرف إىل التعاون              تدعو اللجنة ت  )       أعاله  ٤٩            انظر الفقرة  (          ً  ينطبق أيضاً 
   .             تلك املعلومات            مالحظات بشأن               الغرض، بإبداء 

                                                                                                        جيوز للجنة أن تقوم، آخذة يف اعتبارها أي مالحظات رمبا تكون الدولة الطرف املعنية قد قدمتها وأي                  و -  ٨٣
ّ                                          ائها إلجراء حتّر وتقدمي تقرير على وجه االستعجال إىل                                                 تاحة هلا، بتعيني عضو أو أكثر من أعض            قة م                    معلومات أخرى موثو               

    .                                القيام بزيارة إلقليم الدولة الطرف              يشمل التحري     أن                      ، مبوافقة الدولة الطرف،                  مىت استلزم األمر جيوز و   .      اللجنة

   .                   ُ                                              التحري بصفة سرية، وُيلتمس تعاون الدولة الطرف يف مجيع مراحل اإلجراءات     وجيرى  -  ٨٤
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                                                    بإحالة تلك االستنتاجات إىل الدولة الطرف املعنية،                                       ئج ذلك التحري، تقوم اللجنة                         بعـد دراسـة نـتا      و -  ٨٥
    .                          مشفوعة بأي تعليقات وتوصيات

                                                                                                     تقـوم الدولة الطرف املعنية، يف غضون ستة أشهر من تلقي االستنتاجات والتعليقات والتوصيات اليت                و -  ٨٦
  .                               اللجنة، بتقدمي مالحظاهتا إىل اللجنة      إليها         أحالتها 

         االتفاقية    من    ٩  ة            مبوجب املاد ه   قدم ت      تقرير    أي                                                    جيوز للجنة أن تدعو الدولة الطرف املعنية إىل أن تدرج يف  و -  ٨٧
  .     املادة    هذه           أجري مبوجب      الذي    ي    لتحر ل              تدابري استجابة              عما تتخذه من        تفاصيل 

                طرف املعنية إىل                                                                     بعد انتهاء فترة الستة أشهر املشار إليها أن تدعو الدولة ال           و                           جيوز للجنة، عند االقتضاء      و -  ٨٨
    .      التحري   اك                                  إبالغها بالتدابري املتخذة استجابة لذ

                                   بعد إجراء مشاورات مع الدولة       ،                       جيوز للجنة أن تقرر           التحري،                                       بعد استكمال هذه اإلجراءات املتعلقة ب      و -  ٨٩
    .                        املقدم إىل اجلمعية العامة                               نتائج اإلجراءات يف تقريرها السنوي   عن                   إدراج بيان موجز  ،            الطرف املعنية

                                           املناسبة لكفالة عدم تعرض األفراد الذين خيضعون       تدابري            تتخذ مجيع ال                              وجيـب عـلى الدول األطراف أن      -  ٩٠
                                                     أو جلوئهم إىل أي إجراءات مقررة مبوجب االتفاقية                                                                      لواليـتها لسوء املعاملة أو التخويف نتيجة اتصاهلم باللجنة        

    .                   وبروتوكوهلا االختياري

                                                          ً           لقيام بزيارات مشتركة مع هيئات معاهدات أخرى توجد لديها أيضاً                        ً                     وجيـب الـنظر أيضاً يف إمكانية ا        -  ٩١
  .              إجراءات للتحري

                                                        ضـرورة تعزيز الدعاية للمساواة العرقية واحلماية من         -    هاء 
                               التمييز عن طريق اآلليات الوطنية

  :                        من االتفاقية على ما يلي  ١٤          تنص املادة  -  ٩٢

..."     

                          من هذه املادة أن تنشئ أو  ١                     صوص عليه يف الفقرة                           ً                     ألية دولة طرف تصدر إعالناً على النحو املن        - ٢ "
         ً                                       ً                                                       تعني جهازاً يف إطار نظامها القانوين القومي يكون خمتصاً باستالم ونظر االلتماسات املقدمة من األفراد               
ّ                                                               ومجاعات األفراد الداخلني يف واليتها والذين يّدعون أهنم ضحايا انتهاك ألي من احلقوق املقررة يف هذه                                                        

  .                                            قد استنفدوا طرق التظلم احمللية املتوفرة األخرى               الوثيقة ويكونون

                                من هذه املادة، واسم اجلهاز       ١                                                 ً                 تقوم الدولة الطرف املعنية بإيداع اإلعالن الصادر وفقاً للفقرة           - ٣ "
                                                                    من هذه املادة، لدى األمني العام لألمم املتحدة، ويقوم األمني العام بإرسال  ٢            ّ       ً          املنشأ أو املعّين وفقاً للفقرة 

                                                    وجيوز سحب هذا اإلعالن يف أي وقت بإشعار يرسل إىل            .                             ما إىل الدول األطراف األخرى                صـور عـنه   
  .                                                                          األمني العام، ولكن ال يكون هلذا السحب أي أثر يف الرسائل اليت تكون قيد نظر اللجنة

..."     
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        يئة أو             ً     ً                                               دولة إعالناً رمسياً أهنا أنشأت مثل تلك اهليئة أو عينت اهل             ٥١                     دول فقط من بني       ٩               ولقـد أعلنت     -  ٩٣
   .  )٢٦ (                                                                              املؤسسة القائمة املؤهلة للنظر يف مثل تلك الشكاوى، كاحملكمة الدستورية على سبيل املثال

     من   ١٤                                                                                                غال أن عدة دول، بينها تلك اليت مل تعني هذه اهليئة وقت إصدار اإلعالن املطلوب مبوجب املادة                   -  ٩٤
                                        انات املظامل املعنية حبقوق اإلنسان واليت تشمل                                                                   االتفاقية، قامت بإنشاء هيئات من قبيل جلان حقوق اإلنسان أو أم         
                                      وقامت دول أطراف أخرى بإنشاء جلان معنية   .                                                             والياهتا الواسعة املسائل املتصلة باملساواة وعدم التمييز بني األعراق
  .                                                           باملساواة العرقية أو أمانات مظامل معنية مبسائل التمييز العنصري

                                                           تنفيذ االتفاقية ورصدها وكذلك تنفيذ مالحظاهتا اخلتامية                                                     وتعـرب اللجـنة عـن اعتقادها القوي بأن         -  ٩٥
                                                                                                                   ومتابعـتها تسـتفيد إىل حد كبري من األنشطة اليت تضطلع هبا تلك اآلليات الوطنية لتعزيز املساواة واحلماية من                   

  .                                                                                         التمييز القائم على أساس العرق، أو اللون، أو النسب، أو األصل القومي أو اإلثين على الصعيد احمللي

                                                                                                      ولقـد رحبـت اللجنة، خالل السنوات القليلة املاضية، بالتفاعل القائم مع املؤسسات الوطنية حلقوق                -  ٩٦
               وتنظر اللجنة يف   .                                                                                   اإلنسان اليت توفر هلا معلومات خطية قبل النظر يف تقارير الدولة الطرف، وشجعت هذا التفاعل

        خيصص هلم   (                              ؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان                                                                       مجـيع التقارير الدورية يف جلسات عامة ميكن أن حيضرها ممثلو امل           
                                                                                        و باإلضافة إىل ذلك، تسمح اللجنة ملمثلي املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان بأخذ الكلمة                ).                  مكـان يف القاعة   

                                                                                                   عن وفد الدولة الطرف يف اجللسات العامة املعقودة يف اليوم الثاين للنظر يف التقرير، شريطة أن                  "       مستقلة "        بصـفة   
  .           طرف على ذلك               توافق الدولة ال

  ّ                                                                                                             وحتّبذ اللجنة إنشاء آليات وطنية تسعى لتعزيز املساواة واحلماية من التمييز القائم على أساس العرق، أو                 -  ٩٧
      َّ             وجيب أالَّ تكون هذه      .                                                                                         اللون، أو النسب، أو األصل القومي أو اإلثين على الصعيد احمللي يف مجيع الدول األطراف              

                                                          َّ               اسات املقدمة من أفراد ومجاعات من األفراد اخلاضعني لوالياهتا ممن يدَّعون                                                 اهليئة خمولة فقط بتلقي ودراسة االلتم     
                                                                                                                 أهنم ضحايا انتهاك حق من احلقوق املقررة يف االتفاقية ويكونون قد استنفدوا سبل التظلم احمللية األخرى املتاحة                 

                             ساواة والقضاء على التمييز                             ً                                                           هلم، بل ينبغي أن تكون أيضاً خمولة بصالحيات أوسع متكنها من اإلسهام يف تعزيز امل              
  .                                                                 القائم على أساس العرق، أو اللون، أو النسب، أو األصل القومي أو اإلثين

                                                                                                            وتقـترح اللجنة، بناء عليه، أن تدرج يف بروتوكول اختياري أحكام بشأن إلزام الدول بإنشاء أو تعيني                  -  ٩٨
                                         مييز القائم على أساس العرق، أو اللون، أو                                                              آليات وطنية، أو احلفاظ ما هو موجود من آليات وطنية تسعى ملنع الت

                                                                                                                     النسب، أو األصل القومي أو اإلثين واحلماية من هذا التمييز كما تسعى لتعزيز املساواة، وتتعاون مع اللجنة على                  
  .                         ُ              تدعيم فعالية دور الرصد املُسند إىل اللجنة

                                                      

26 Argentina - National Institute to Combat Discrimination, Xenophobia and Racism (INADI); Belgium - Centre 

pour l’egalité des chances et la lutte contre le racisme (Centre for Equal Opportunity and the Struggle against 

Racism); Liechtenstein - Constitutional Court; Luxembourg - Commission spéciale permanente contre la 

discrimination; Montenegro - Federal Constitutional Court; Portugal - High Commissioner for Immigration and 

Ethnic Minorities; Romania - National Council for Combating Discrimination; Serbia - Federal Constitutional 

Court; South Africa - South African Human Rights Commission. 
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               وينبغي أن تترك   .              اآللية الوطنية         َّ                                                     وينـبغي أالَّ حيـدد الربوتوكول االختياري الشكل الذي جيب أن تتخذه     -  ٩٩
                                       وميكن أن تتاح للدول االحتادية خيارات        .                                                                    للـدول حرية اختيار أنواع اآلليات األنسب ملراعاة أوضاعها اخلاصة         

  .                إنشاء هذه اآلليات

                                                                                            وإن وجـدت يف الدولة الطرف مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان، جاز توسيع والية هذه املؤسسة           -   ١٠٠
  .                                            املنصوص عليها يف الربوتوكول االختياري لالتفاقية              للوفاء بالشروط

                                              معايري وضمانات لعمل اآلليات الوطنية بصورة فعالة

       ، قرار  "           مبادئ باريس  ("                                                                         توفر املبادئ املتعلقة مبركز املؤسسات الوطنية املعنية بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان  -   ١٠١
                                                      دئ التوجيهية اليت تساعد على إنشاء وتشكيل وتشغيل             ً     ً           مصدراً هاماً من املبا     )         ، املرفق    ١٣٤ /  ٤٨                  اجلمعـية العامة    

  .                   َّ                           اآلليات الوطنية املعيَّنة مبوجب الربوتوكول االختياري

                                                                     َّ                               وينبغي للدول األطراف أن تضمن االستقالل الوظيفي واملايل لآلليات الوطنية املعيَّنة مبوجب الربوتوكول              -   ١٠٢
  .                                               وذلك بوسائل منها ختصيص أموال هلا يف ميزانية الدولة                                                االختياري كما ينبغي أن تضمن استقالل العاملني فيها، 

                                                                                      وينبغي أن تسعى الدول األطراف جاهدة لضمان التوازن بني اجلنسني يف عضوية اآلليات الوطنية وكذلك  -   ١٠٣
                                                                                                  لضـمان متثـيل الفئات احملددة على أساس العرق، أو اللون، أو النسب، أو األصل القومي أو اإلثين بني السكان    

  .                    ً      ً   يف الدولة الطرف متثيالً كافياً      املقيمني

                                                                َّ                                        وتتعهد الدول األطراف بإتاحة املوارد الالزمة لعمل اآللية الوطنية املعيَّنة مبوجب الربوتوكول االختياري              -   ١٠٤
  .            بصورة مستقلة

                                                                      َّ                              وينبغي للسلطات املختصة يف الدولة الطرف أن تدرس توصيات اآللية الوطنية املعيَّنة مبوجب الربوتوكول             -   ١٠٥
  .                                                                              الختياري وأن تدخل يف حوار مع هذه اهليئة بشأن التدابري املتخذة لتنفيذ أحكام االتفاقية ا

     ً                                                 َّ                                      ووفقاً ملبادئ باريس، ينبغي أن تسند إىل اآللية الوطنية املعيَّنة مبوجب الربوتوكول االختياري الصالحيات  -   ١٠٦
   :                                 والوظائف التالية يف مجلة أمور أخرى

                                                                ات املختصة بغية زيادة تعزيز ومحاية حقوق األشخاص املنتمني إىل                                   تقـدمي توصيات إىل السلط      ) أ ( 
   ١                                                                                                          إحدى فئات ضحايا التمييز أو الضحايا احملتملني للتمييز القائم على أساس أحد األسباب املشار إليها يف الفقرة         

               من االتفاقية؛ ١         من املادة 

          لتشريعات؛                                                        تقدمي اقتراحات ومالحظات بشأن التشريعات القائمة أو مشاريع ا  ) ب ( 

                                                     إقامة اتصاالت مع اللجنة وتقدمي معلومات هلا واالجتماع هبا؛  ) ج ( 

                                                                                 االضطالع بأنشطة التوعية العامة وغريها من أنشطة الدعوة لترويج احلقوق والواجبات املنصوص   ) د ( 
                  عليها يف االتفاقية؛



A/HRC/4/WG.3/7 
Page 25 

                           ات املعنية وأصحاب املصلحة                                                                          تعزيـز التعاون، يف املسائل املتصلة بتنفيذ االتفاقية، بني مجيع اهليئ              ) ه ( 
                                                                                                               عـلى الصعيدين الوطين والدويل، مبا يف ذلك الوزارات احلكومية، واهليئات اليت متوهلا الدولة، والسلطات احمللية،                

                                                                                                والقطاع اخلاص والقطاع التطوعي، واملنظمات غري احلكومية املعنية، والوكاالت املتخصصة، وهيئات األمم املتحدة؛

                                                                          ون مع السلطات املعنية، بنشر مبادئ توجيهية بشأن مجيع املسائل ذات الصلة بتنفيذ               القيام، بالتعا  ) و ( 
          االتفاقية؛

                                                                                 حتديد احتياجات األشخاص املنتمني إىل إحدى فئات ضحايا التمييز أو الضحايا احملتملني للتمييز   ) ز ( 
                                     واختيار أكثر السبل مالءمة وفعالية                       من االتفاقية،     ١              من املادة     ١                                                   القائم على أساس أحد األسباب املبينة يف الفقرة         

                                                                               لتلبية تلك االحتياجات، مبا يف ذلك عن طريق إجراء البحوث والتكيف بإجرائها وتشجيعها؛

                                                                                                 التشـجيع عـلى إنشاء قاعدة بيانات وطنية ومراكز معلومات بشأن احلقوق واخلدمات ذات الصلة                 ) ح ( 
               من االتفاقية؛ ١           من املادة  ١                                   لى أساس أحد األسباب املبينة يف الفقرة                                                  بضحايا التمييز أو الضحايا احملتملني للتمييز القائم ع

                                                                                       إسداء املشورة لضحايا التمييز أو لضحايا احملتملني للتمييز القائم على أساس أحد األسباب املبينة   ) ط ( 
                                  من االتفاقية، ومحاية هؤالء األشخاص؛ ١           من املادة  ١         يف الفقرة 

                                                                       من ضحايا التمييز أو الضحايا احملتملني للتمييز القائم على أساس                                       التحقيق يف الشكاوى املرفوعة     ) ي ( 
               من االتفاقية؛ ١           من املادة  ١                           أحد األسباب املبينة يف الفقرة 

                                                                                                 مباشرة إجراءات قضائية أمام احملاكم واهليئات القضائية الوطنية يف دعاوى ترفعها هي نفسها أو               ) ك ( 
           من املادة  ١                                                        تملني للتمييز القائم على أساس أحد األسباب املبينة يف الفقرة                                        بالنيابة عن ضحايا التمييز أو الضحايا احمل

               من االتفاقية؛ ١

                                                                                              تقـدمي تقرير وطين سنوي عن األنشطة اليت تضطلع هبا لتعزيز ومحاية حقوق ضحايا التمييز أو                  ) ل ( 
  .             من االتفاقية ١    ادة        من امل ١                                                                  الضحايا احملتملني للتمييز القائم على أساس أحد األسباب املبينة يف الفقرة 

_ _ _ _ _ 

 


