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  مقدمة

 الفريق العامل اهلدف من هذه املذكرة هو تقدمي بعض املعلومات األساسية عن العمل الذي أجنزه حىت اآلن  - ١
  .احلكومي الدويل املعين بالتنفيذ الفعال إلعالن وبرنامج عمل ديربان وعن العمل الذي يقوم به حالياً

   توصية من أجل التنفيذ الفعال إلعالن وبرنامج عمل ديربان- أوالً 
التنفيذ الفعال ، الفريق العامل احلكومي الدويل املعين ب٢٠٠٢/٦٨أنشأت جلنة حقوق اإلنسان، يف قرارها   - ٢

إلعالن وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدمها املؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب 
وتتمثل الوالية املُسندة إىل الفريق العامل، . ٢٠٠١وما يتصل بذلك من تعصب، الذي ُعقد جبنوب أفريقيا يف عام 

تقدمي توصيات هبدف التنفيذ الفعلي إلعالن وبرنامج عمل ) أ: "( يف ما يليكما وردت يف القرار املذكور أعاله،
إعداد معايري دولية تكميلية لتدعيم وحتديث الصكوك الدولية املناهضة للعنصرية والتمييز ) ب"(؛ و"ديربان

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

 كانون ٣١ إىل ٢١الدويل يف دورته األوىل، املنعقدة يف الفترة من وقرر الفريق العامل احلكومي   - ٣
وينظر الفريق العامل، خالل دوراته السنوية اليت تدوم . ، تنظيم عمله على أساس مواضيعي٢٠٠٣يناير /الثاين

أسبوعني، يف خمتلف املوضوعات ذات الصلة بالعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من 
تعصب، بغية تعزيز التفاهم والتوصل إىل توصيات تؤدي، إذا مت تنفيذها، إىل حتسني محاية الضحايا والضحايا 

  .احملتملني من العنصرية

يناير / كانون الثاين٢٦ومجعت الدورة الثانية للفريق العامل احلكومي الدويل، اليت ُعقدت يف الفترة من   - ٤
.  أخصائيني ملناقشة موضوعات التعليم والفقر واملعايري الدولية التكميلية، خرباء بصفة٢٠٠٤فرباير / شباط٦إىل 

 وناقشت موضوعات العنصرية ٢٠٠٤أكتوبر / تشرين األول٢٢ إىل ١١وُعقدت الدورة الثالثة يف الفترة من 
 كانون ٢٧ إىل ١٦وُعقدت الدورة الرابعة يف الفترة من . والصحة والعنصرية واإلنترنت واملعايري الدولية التكميلية

 ومشلت حلقة دراسية رفيعة املستوى حول العنصرية واإلنترنت وحول املعايري الدولية التكميلية، ٢٠٠٦يناير /الثاين
  .وحبثت موضوع العنصرية والعوملة

، إىل الفريق العامل احلكومي الدويل أن يقسِّم دورته ٣/١٠٣وطلب جملس حقوق اإلنسان، يف مقرره   - ٥
ويف ضوء هذا املقرر، عقد الفريق العامل احلكومي الدويل اجلزء األول من دورته . سة إىل جزأينالسنوية اخلام

وخالل هذا اجلزء من الدورة، نظر يف دور خطط العمل . ٢٠٠٧مارس / آذار٩ إىل ٥اخلامسة يف الفترة من 
  كما أجرى تبادالً .  أقصى حدالوطنية يف تعزيز الربامج الوطنية للقضاء على العنصرية وزيادة منافع التنوع إىل

وخالل اجلزء الثاين من . أولياً لآلراء مع مخسة خرباء مت اختيارهم إلجراء دراسة حول املعايري الدولية التكميلية
، نظر الفريق العامل احلكومي الدويل يف ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٧ إىل ٣الدورة اخلامسة، الذي ُعقد يف الفترة من 

املعايري الدولية التكميلية اليت أعدهتا جلنة القضاء على التمييز العنصري، ويف الدراسة اليت أعدها الدراسة املتعلقة ب
  .اخلرباء اخلمسة
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   إعداد املعايري الدولية التكميلية- ثانياً 
  كرَّس الفريق العامل احلكومي الدويل جزأً هاماً من جدول أعماله إلجراء مناقشات حول املسائل   - ٦

إذا كان احلال كذلك ) ب(هل توجد ثغرات يف اإلطار القانوين للتصدي للعنصرية وكره األجانب؟؛ ) أ: (التالية
كيف يتم سّد هذه الثغرات؟ ومن شأن الردود على هذين السؤالني أن ُتسهم يف تعزيز الصكوك الدولية ذات 

  .الصلة وحتديثها وتكميلها عند اللزوم

  ) ٢٠٠٦يناير / كانون الثاين٢٠- ١٦جنيف، (، يف دورته الرابعة وقام الفريق العامل احلكومي الدويل  - ٧
ثغرات موضوعية وإجرائية حمددة وأوصى، فيما يتعلق بالثغرات اإلجرائية، بدعوة جلنة القضاء " أو حبث/حتديد و " ب

إضافية، أو على التمييز العنصري إىل إجراء دراسة أخرى حول التدابري املمكنة لتعزيز التنفيذ من خالل توصيات 
وفيما يتعلق بالثغرات املوضوعية، ُينتظر من مفوضية األمم املتحدة السامية . حتديث إجراءاهتا يف جمال الرصد

حلقوق اإلنسان أن ختتار مخسة خرباء من ذوي الكفاءات العالية لدراسة حمتوى ونطاق الثغرات املوضوعية يف 
  .ييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصبالصكوك الدولية القائمة ملكافحة العنصرية والتم

بالتشاور مع هيئات معاهدات "، إىل فريق اخلرباء القيام، ١/٥وطلب جملس حقوق اإلنسان، يف قراره   - ٨
حقوق اإلنسان، واملقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل 

بإعداد وثيقة أساسية تتضمن توصيات حمددة بشأن "وغريه من املكلفني بواليات ذات صلة، بذلك من تعصب، 
  الوسائل أو السبل الكفيلة بسّد هذه الثغرات، مبا يشتمل ولكن ال يقتصر على صياغة بروتوكول اختياري 

ة تتخذ شكل جديد لالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، أو اعتماد صكوك جديد
  ".اتفاقيات أو إعالنات

   دراسة اخلرباء اخلمسة- ألف 

. عمالً بالقرار أعاله، اختارت مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان مخسة خرباء إلجراء الدراسة  - ٩
مسة بشأن تقرير عن دراسة اخلرباء اخل"وعقد اخلرباء ثالث جلسات وأضفوا الصبغة النهائية على دراستهم املعنونة 

حمتوى ونطاق الثغرات املوضوعية يف الصكوك الدولية القائمة يف جمال مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره 
جزء أول ينظر : وتتألف الدراسة من ثالثة أجزاء). A/HRC/4/WG.3/6" (األجانب وما يتصل بذلك من تعصب

دول األطراف اإلجيابية؛ ويبحث الثاين املعايري الدولية التكميلية يف املعايري الدولية التكميلية فيما يتصل بالتزامات ال
فيما يتصل باجملموعات اليت تتطلب محاية خاصة من العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك 

ز العنصري وكره من تعصب؛ أما اجلزء الثالث فيتعلق باملعايري الدولية التكميلية فيما يتصل مبظاهر العنصرية والتميي
  .األجانب وما يتصل بذلك من تعصب

   دراسة جلنة القضاء على التمييز العنصري- باء 

الدراسة املقدمة من جلنة القضاء على التمييز العنصري بشأن التدابري اليت ميكن اختاذها لتعزيز "تنقسم   - ١٠
إىل ) A/HRC/4/WG.3/7" ( تتبعها اللجنةتنفيذ االتفاقية بتقدمي توصيات إضافية أو بتحديث إجراءات الرصد اليت
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يتعلق اجلزء األول باإلجراءات والعقبات احلالية اليت حتول دون فعالية رصد اللجنة؛ ويتعلق اجلزء الثاين : جزأين
  .بالتوصيات املقدمة إىل الدول واقتراحات زيادة فعالية إجراءات رصد جلنة القضاء على التمييز العنصري

لثاين من الدورة اخلامسة، وعلى إثر تقدمي كل دراسة من الدراسات، أجرى الفريق العامل وخالل اجلزء ا  - ١١
  ).A/HRC/6/10(احلكومي الدويل حواراً تفاعلياً حول حمتوى الدراسات وأصدر توصيات اعُتمدت بتوافق اآلراء 

  يلية هناية والية الفريق العامل احلكومي الدويل إلعداد املعايري الدولية التكم- جيم 

سجلت الدورة اخلامسة للفريق العامل احلكومي الدويل اختتام وإقفال باب مناقشات ومداوالت الفريق   - ١٢
 هذه املهمة إىل ٣/١٠٣العامل بشأن مسألة املعايري التكميلية، ذلك أن جملس حقوق اإلنسان قد أسند يف مقرره 

  .اللجنة املخصصة املعنية بوضع معايري تكميلية

استعمال مجيع الوثائق املعروضة ... أن يطلب إىل اللجنة املخصصة " املقرر، قرر اجمللس أيضاً ويف نفس  - ١٣
عليها بصفتها مواد ذات خلفية أساسية للبدء يف عملية وضع املعايري التكميلية، أن يكون من بني أولويات اللجنة 

  ".الصكوك القانونية الالزمة للمفاوضات/الرئيسية العمل على تقدمي الصك

، أحال ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٥وخالل اجلزء األول من الدورة السادسة جمللس حقوق اإلنسان، يف   - ١٤
 تشرين ٢٥ويف رسالة مؤرخة . رئيس الفريق العامل احلكومي الدويل تقرير اخلرباء اخلمسة إىل اللجنة املخصصة

  .جملس حقوق اإلنسان باستقالته، أخرب رئيس الفريق العامل احلكومي الدويل رئيس ٢٠٠٧أكتوبر /األول

   والية الفريق العامل احلكومي الدويل يف سياق مؤمتر ديربان االستعراضي- ثالثاً 
 مؤمتراً الستعراض تنفيذ إعالن ٢٠٠٩، أن تعقد يف عام ٦١/١٤٩قررت اجلمعية العامة، يف قرارها   - ١٥

 اإلنسان أن يضطلع باألعمال التحضريية هلذا وبرنامج عمل ديربان، وحتقيقاً هلذه الغاية طلبت إىل جملس حقوق
احلدث مستعيناً يف ذلك بآليات املتابعة الثالث القائمة واجلاري إنشاؤها، وأن يضع خطة عملية يف هذا الصدد 

  .، تقارير ومعلومات عن آخر التطورات٢٠٠٧ويقدم سنوياً، بدءاً من عام 

 إىل ٢٧راضي دورهتا التنظيمية جبنيف يف الفترة من وعقدت اللجنة التحضريية ملؤمتر ديربان االستع  - ١٦
، ٦٢/١٤٣وأقرت اجلمعية العامة املقررات اليت اعتمدهتا اللجنة التحضريية يف قراريها . ٢٠٠٧أغسطس /آب٣١

  .٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٢٢، املؤرخ ٦٢/٢٢٠ديسمرب، و/ كانون األول١٨املؤرخ 

ئل ذات الصلة بطرائق سري مؤمتر ديربان االستعراضي؛ ومسامهات واتفقت اللجنة التحضريية على املسا  - ١٧
هيئات وآليات حقوق اإلنسان يف املؤمتر؛ واستعراض التقارير والدراسات وسائر الوثائق اليت يتم إعدادها للجنة 

ة يف مؤمتر وهبذا اخلصوص، ُدعي الفريق العامل احلكومي الدويل إىل املسامه. التحضريية وملؤمتر ديربان االستعراضي
  .ديربان االستعراضي
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   التحضري للدورة السادسة للفريق العامل احلكومي الدويل- رابعاً 
، عقد ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٧قرر رئيس الفريق العامل احلكومي الدويل، يف هناية دورته اخلامسة، يف   - ١٨

ة للفريق العامل، مع مراعاة الدور مشاورات مع املنسقني اإلقليميني للدول لتنظيم برنامج عمل الدورة السادس
  .الذي جيب أن يلعبه الفريق العامل احلكومي الدويل يف األعمال التحضريية ملؤمتر ديربان االستعراضي

ونظراً لكون الرئيس قد استقال مباشرة بعد دورة الفريق العامل احلكومي الدويل، اجتمع املنسقون   - ١٩
، ٣/١٠٣كون جملس حقوق اإلنسان قد أوصى، يف مقرره ) أ: (ع التاليةاإلقليميون ثالث مرات، يف ضوء الوقائ

بأن ُتسجل دورة الفريق العامل احلكومي الدويل اخلامسة اختتام وإقفال باب املناقشات واملداوالت بشأن مسألة 
 يساهم كون من املنتظر أن) ج(كون الفريق ليس لـه رئيس لقيادة أعماله؛ ) ب(املعايري الدولية التكميلية؛ 

  .الفريق العامل احلكومي الدويل يف مؤمتر ديربان االستعراضي

وخالل املشاورات، أعرب املنسقون عن وجهات نظر خمتلفة خبصوص برنامج عمل الفريق العامل   - ٢٠
وتبادل املنسقون وجهات النظر خبصوص أمهية التماسك بني القرارات . احلكومي الدويل لدورته السادسة

تمدة من ِقبل كل من اللجنة التحضريية ملؤمتر ديربان االستعراضي واجلمعية العامة فيما يتعلق مبتابعة واملقررات املع
  .ديريان ومؤمتر ديربان االستعراضي

وأُعرب عن آراء حول احلاجة إىل مواصلة الفريق العامل احلكومي الدويل للجانب املتبقي من واليته   - ٢١
ومل يتوصل املنسقون إىل توافق . ل التنفيذ الفعال إلعالن وبرنامج عمل ديربانواملتمثل يف التقدم بتوصيات من أج

 وُينتظر، خالل الدورة، أن ينتخب الفريق العامل احلكومي .يف اآلراء خبصوص برنامج عمل الدورة السادسة
  .الدويل رئيساً وأن تتم مناقشة برنامج العمل

 -  -  -  -  -  


