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   مقدمة- أوالً 
، (A/HRC/7/43) األمانة   تهايف مذكرة قدم   )املفوضية(ة السامية حلقوق اإلنسان     أشارت مفوضية األمم املتحد     - ١

 الذي طلب فيه اجمللس إىل األمني العام واملفوضة السامية ٢/١٠٢ املقررإىل جملس حقوق اإلنسان يف دورته السابعة إىل     
 التقـارير   حتـديث  حقوق اإلنـسان و    املقررات السابقة اليت اعتمدهتا جلنة    جلميع  مواصلة االضطالع بأنشطتهما وفقاً     

  .والدراسات ذات الصلة

كما أشارت املفوضية، يف املذكرة، إىل أن الفريق العامل احلكومي الدويل املعين بالتنفيـذ الفعـال إلعـالن                    - ٢
، واجلزء ٢٠٠٧مارس / آذار٩ إىل ٥وبرنامج عمل ديربان عقد اجلزء األول من دورته اخلامسة يف جنيف يف الفترة من       

يف املذكرة أن تقرير الفريق العامل عـن دورتـه اخلامـسة            ورد  و. ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٧ إىل   ٣الثاين يف الفترة من     
(A/HRC/6/10) تنفيذ تلك التوصيات سُيعَرض على اجمللس عن  تضمََّن توصيات للمفوضية وأن تقرير املفوضية املرحلي

سنة واحدة عِقب اختتام كل دورة من دورات الفريـق          اليت قدمها   يف دورته التاسعة، مع مراعاة دورة إعداد التقارير         
  .ويف ضوء هذه املعلومات األساسية ُيقدَّم هذا التقرير. العامل

واعتمد يف هناية دورته، بتوافق اآلراء، توصيات       . وعقد الفريق العامل احلكومي الدويل دورته اخلامسة يف جزأين          -٣
ودعا الفريق العامل احلكومي الدويل املفوضية يف . ليت ناقشها خالل جزأي الدورةعديدة بشأن كل موضوع من املواضيع ا

أن تنشر على شبكة اإلنترنت معلومات ذات صلة باألنشطة املتعلقة مبتابعـة            ) أ: ( إىل القيام مبا يلي    ١٠٥-١٠٣توصياته  
عالن والربنامج، ويساهم يف تعريف هـذه  إعالن وبرنامج عمل ديربان، مبا يسهل تبادل املعلومات بشأن متابعة وتنفيذ اإل     

أن تعزز تعاوهنا مع وكاالت األمم املتحدة واألفرقة القطرية فيما يتعلق مبتابعة وتنفيذ إعالن ) ب(األنشطة على حنو أفضل؛ 
العمل  فيما يتعلق بقدرهتا على مساعدة الدول يف إعداد وتنفيذ خطط            اًاستباقيموقفاً  أن تأخذ   ) ج(وبرنامج عمل ديربان؛    

  .ويقدم هذا التقرير حملة عامة عن األنشطة اليت اضطلعت هبا املفوضية لتنفيذ تلك التوصيات. الوطنية

   التدابري املعتَمدة واإلجراءات املتَّخذة لتنفيذ التوصيات- ثانياً 
   نشر املعلومات ذات الصلة بأنشطة متابعة ديربان على اإلنترنت- ألف 

تؤدي إىل وصلة فرعيـة أخـرى بعنـوان         " قضاياالقائمة  "بعنوان  وصلة  لشبكة  على ا يشمل موقع املفوضية      - ٤
وعند تنفيذ توصية الفريق العامـل املتعلقـة بنـشر         . ، تؤدي بدورها إىل قائمة الوثائق ذات الصلة بديربان        "العنصرية"

وصول إىل الوثائق املتعلقة اليتيح معلومات على اإلنترنت، أعادت املفوضية ترتيب وحتديث وحتسني الوصلة الفرعية، مبا 
  .بأنشطة متابعة ديربان ومؤمتر ديربان االستعراضي

. التوصية بنشر الوثائق علـى اإلنترنـت      ، هي األخرى،    وأّيدت اللجنة التحضريية ملؤمتر ديربان االستعراضي       - ٥
لتحضريية ملـؤمتر ديربـان     وناقش الفريق احلكومي الدويل املفتوح العضوية العامل بني الدورات، الذي أنشأته اللجنة ا            

وقـدمت  . االستعراضي، مسألة نشر معلومات على اإلنترنت تتعلق بأنشطة متابعة ديربان ومؤمتر ديربان االستعراضي            
إىل خمتلف الوثائق املنشورة على موقـع       اليت تتيح الوصول    الوصالت  أشارت فيها إىل    األمانة مذكرة إىل الفريق العامل      

  .املفوضية
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  / الذي اعتمدته اللجنة التحضريية يف دورهتا املوضوعية األوىل املعقـودة يف نيـسان             ٢/٩قرر  املعمالً ب و  - ٦
ها األمني العام ملؤمتر ديربان االستعراضي، تالذي طلبت فيه اللجنة التحضريية إىل املفوضة السامية، بصفو ،٢٠٠٨أبريل 

ع إدارة شؤون اإلعالم، بغية حشد الدعم ألهداف مؤمتر      إعداد وتنفيذ محلة إعالمية على نطاق العامل، بالتعاون الوثيق م         
ديربان االستعراضي من مجيع قطاعات احلياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية فضالً عن القطاعات األخرى              

لة إعالميـة   محبإعداد وتنفيذ   االتصاالت التابع للمفوضية، بالتعاون مع إدارة شؤون اإلعالم،         قام قسم   املهتمة باألمر،   
  . ية مذكرات إعالمية ومعلّقات ومواقع على شبكة اإلنترنت ومواد وإحاطات إعالمتمشل

موقـع املفوضـية    تعزيز  مت   لتنفيذ مقرر اللجنة التحضريية وتوصيات الفريق العامل احلكومي الدويل،           اًوسعي  - ٧
الشعار الذي  فقد نشر   . مبواد إعالمية )  أعاله ٤انظر الفقرة   (املخصص للعملية وللمؤمتر االستعراضي ملكافحة العنصرية       

 ١٦انظر الفقرة (ُصمِّم بطلب من اللجنة التحضريية وأُتيح بأربع لغات لالجتماعات اإلقليمية املعقودة يف الربازيل ونيجرييا  
ة اإلعالميـة   وتتوخى احلمل . على الصفحة الرئيسية للموقع لتيسري الوصول السريع واملباشر إىل الفرع ذي الصلة           ) أدناه

لمـؤمتر العـاملي    لبالنـسبة   مبواد إضافية مثلما حدث     موقع العملية واملؤمتر االستعراضي     تزويد  )  أعاله ٦انظر الفقرة   (
وسيتضمن هذا املوقع املخصص لعملية االستعراض واملؤمتر مواد إعالمية ومجيع الوثائق           . ٢٠٠١ملكافحة العنصرية لعام    

  . وبعده٢٠٠٩أبريل /رار حىت موعد عقد املؤمتر يف نيسانذات الصلة وسيجري حتديثه باستم

زيادة التعاون مع وكاالت األمم املتحدة واألفرقة القطرية فيما   - باء 
  يتعلق مبتابعة وتنفيذ إعالن وبرنامج عمل ديربان

   التعاون مع وكاالت األمم املتحدة-١

دراج إعالن وبرنـامج عمـل      خمتلفة إل فوضية أنشطة    بالعنصرية، تنظِّم امل   ة املرتبط اتيف إطار مواجهة التحدي     - ٨
وتعمل املفوضية بصفة خاصـة     . ك فيها ار، وتش ديربان يف واليات وبرامج ومشاريع وكاالت األمم املتحدة املتخصصة        

 مشروعها املتعلق بإنشاء ائـتالف دويل بصدد بالتعاون الوثيق مع منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة، ال سيما         
به على الـصعيد    القيام   وصّناع القرار    البلدية الذي ميكن للسلطات     اسمللمدن ملكافحة العنصرية يعتمد على الدور احل      

  .احمللي إلجياد أوجه تآزر دينامية يف جمال مكافحة العنصرية

لة التقـارير   إلسهام يف هذه العملية، مبا يف ذلك عن طريق إحا         على ا وتشجِّع املفوضية وكاالت األمم املتحدة        - ٩
واملواد اإلعالمية املتعلقة مبتابعة املؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية؛ وختصيص مساحات من مواقعها على شبكة اإلنترنت               

األيام الدولية ذات لالحتفال ب؛ وإيالء عناية خاصة   وإصدارها  منشورات دداعأو متابعة املؤمتر العاملي، وإ    /لعدم التمييز و  
ء جتارة الرقيـق وإلغـا  ضحايا  وم الدويل للقضاء على التمييز العنصري واليوم الدويل إلحياء ذكرى           الصلة، ال سيما الي   

 نـشطة ؛ مبا فيها معلومات عن املؤمتر االستعراضي والعملية التحضريية يف سياق أنشطتها اإلعالمية؛ وإعداد أ              العبودية
وُتبقي املفوضية الوكاالت بانتظام على علم بالعملية املؤديـة إىل املـؤمتر            . موازية للعملية أو أثناء املؤمتر االستعراضي     

  .يف جنيفالتنسيق اليت يوجد مقر عملها جهات مع  اجتماع قريباً عقداالستعراضي وتعتزم 
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   التعاون مع األفرقة القطرية التابعة لألمم املتحدة-٢

مارس، وهو اليوم الدويل للقضاء علـى التمييـز         / آذار ٢١إلحياء ذكرى   خاصاً  ظِّم املفوضية سنوياً حدثاً     تن  - ١٠
لـضمان زيـادة إسـهام      خاصاً  توصيات الفريق العامل احلكومي الدويل، بذلت املفوضية جهداً          ب الًعمو. العنصري

على موضـوع   بالتركيز  ،  ٢٠٠٨ الذكرى يف عام     مؤسسات األمم املتحدة واألفرقة القطرية التابعة هلا، يف إحياء تلك         
 يف تنظـيم    مع املنظمة الدولية للفرانكوفونية    املفوضيةاشتركت  و". مكافحة التمييز العنصري  دعامتا  : الكرامة والعدالة "

  .أنشطة إحياء تلك الذكرى

بأكمله لالحتفال مبرور املنظمة ملدة عام مارس دعماً للحملة / آذار٢١إلحياء ذكرى كتيباً وأصدرت املفوضية   - ١١
وُوزِّعت املواد الدعائية على مكاتـب املفوضـية امليدانيـة،          . صدور اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان     عاماً على    ستني

 اهلدف العام من كانو.  يف موقع املفوضية على شبكة اإلنترنت أيضاًومؤسسات األمم املتحدة ووسائط اإلعالم، وُنِشر   
يف جمال مكافحة   أعمال املفوضية يف امليدان     مارس و / آذار ٢١إحياء ذكرى    زيادة إبراز أمهية     إصدار الكتيب ونشره هو   

  .أنشطة متابعة ديربانوذلك بتنظيم التمييز، 

ويف إطار استراتيجية تعزيز التعاون مع األفرقة القطرية التابعة لألمم املتحدة للتحضري للمؤمتر االستعراضـي،                 - ١٢
ديسمرب / كانون األول٢٨ و٢٧جبنيف يف املسؤولني عن مكاتبها يف املواقع امليدانية عقدت ع نظمت املفوضية مشاورة م

 تقل فيها التوعية أفريقيا وآسيا، حيثمن ، وأساساً ةميدانيمكاتب  وحضرها ممثلو املفوضية امليدانيون من عشرة ٢٠٠٧
  . بعمليات متابعة مؤمتر ديربان إىل أقصى حد

حتديد أدوات حتسني نشر املعلومات ووضع استراتيجيات حلمـل أصـحاب           هو  اورة  وكان اهلدف من املش     - ١٣
املصلحة امليدانيني، وال سيما األفرقة القطرية، على حتسني تنفيذ إعالن وبرنامج عمل ديربان واإلسهام يف العمليـات                 

  .التحضريية ملؤمتر ديربان االستعراضي

 من مبادرات   اإعالن وبرنامج عمل ديربان وغريمه    تعميم  رص  بشأن مشاكل وحتديات وف   أسفر تبادل اآلراء    و  - ١٤
لزيـادة  مع ذلك اليت ميكن تنفيذها احملددة ومكافحة العنصرية عن التوصل إىل اتفاق بشأن بعض االستراتيجيات العامة   

. يـاً مشاركة أصحاب املصلحة يف تناول قضايا العنصرية وتشجيع إشراكهم يف عمليات استعراض ديربان اجلارية حال              
تـستخدم  مواد إعالمية ثغرة املعارف القائمة بإعداد جمموعة تبادل اآلراء سد   ومشلت بعض االستراتيجيات الناشئة عن      

  . واإلعالن وبرنامج العمل٢٠٠١ملؤمتر ديربان لعام عكس الرؤى السلبية ميدانياً بشأن عملية ديربان، و

مبادرات مكافحة  اختاذها لتأييد   ملموسة ميكن   دابري  تواختتمت مشاورة اليومني بإعداد خطة عمل، تضمنت          - ١٥
وتضمنت اخلطة  . التمييز، ودفع نشر املعلومات املتعلقة بعملية ديربان؛ وإشراك أصحاب املصلحة يف عملية االستعراض            
ألمـم املتحـدة    عنصراً حمدداً يتمثل يف حتسني التعاون بني املكاتب امليدانية التابعة للمفوضية واألفرقة القطرية التابعة ل              

 التعاون مع املكاتب امليدانية عزيز خطة العمل تدابري لتتكما مشل. أصحاب املصلحة يف عملية استعراض ديربانإلشراك 
  . واملنظمات اإلقليمية والدولية، مثل املنظمة الدولية للفرانكفونية

 ١٩ إىل   ١٧ليـا يف الفتـرة مـن        وعند تنظيم االجتماعني التحضرييني ملؤمتر ديربان االستعراضـي يف برازي           - ١٦
 نسقت املفوضية مع األفرقة القطرية      ٢٠٠٨أغسطس  / آب ٢٦ىل  إ ٢٤، ويف أبوجا يف الفترة من       ٢٠٠٨يونيه  /حزيران
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يف خمتلف املنـاطق    وتيسر  التابعة لألمم املتحدة وطلبت عن طريق املنسقني اإلقليميني أن تدعم وكاالت األمم املتحدة              
  .كومية يف العملية التحضرييةمشاركة املنظمات غري احل

  موقف استباقي بشأن القدرة علـى مـساعدة الـدول           - جيم 
  يف إعداد وتنفيذ خطط العمل الوطنية

 بدعم عملها يف تنفيذ إعالن وبرنامج عمل ديربان،         ٢٠٠٦د املفوضية األوروبية يف عام      هعتترحب املفوضية ب    - ١٧
مشاريع التعاون التقين الرامية إىل وضع      وذلك بتنفيذ   ة إىل احلكومات    الذي يهدف جزء منه إىل تقدمي املشورة واملساعد       

  . خطط عمل وطنية ملكافحة التمييز

 غري رمسي مع ثالث حكومات طلبت أو أعربت عن رغبتها يف تلقي املساعدة علـى               اً املفوضية تعاون  اونعتوت  - ١٨
  . بعني االعتبارططالتحديات ذات الصلة بإعداد تلك اخلتكفل أخذ إعداد خطط عمل وطنية 

وضـع  وتيسر  عت املفوضية مبادئ توجيهية إلعداد خطط عمل ميكن أن تساعد           وضومبوجب هذا املشروع،      - ١٩
 بسبب نقص القدرات،    حمدوداًملساعدة الدول   االستباقي  دور املفوضية   وكان  . الدول األعضاء هذه اخلطط من جانب     

  .رة قيد االستعراضإجنازها خالل الفتاليت تعني املهام وذلك لتعدد 

  االستنتاج - ثالثاً 
بأنشطة اجلديدة املتعلقة علومات فامل. تعمل املفوضية على حتديث موقعها على شبكة اإلنترنت بصفة منتظمة  - ٢٠

الـيت تـشهدها    ضوء التطورات   تنشر بانتظام على املوقع يف      متابعة ديربان، وخباصة مؤمتر ديربان االستعراضي،       
املوقع اجلديد يف املستقبل تشغيل ويتوقع أن يبدأ . ٢٠٠٩لمؤمتر املزمع عقده يف عام لملستمرة ااألعمال التحضريية 

اخلاصة مجيع املعلومات املتعلقة مبؤمتر ديربان االستعراضي وأنشطة املتابعة         إلتاحة فرص أكرب لالطالع على      القريب  
  .نبه، مبا ييسر مشاركة أصحاب املصلحة يف األنشطة ذات الصلة بديربا

 مـع    وفعـاالً   وثيقاً ويف إطار مواجهة التحديات ذات الصلة مبكافحة العنصرية، تتعاون املفوضية تعاوناً            - ٢١
ويف هذا . وكاالت األمم املتحدة بغية املسامهة يف تنسيق السياسات واالستراتيجيات ذات الصلة مبكافحة العنصرية

ى مبعلومات عن متابعة املؤمتر العاملي ملكافحة العنـصرية         يف الوكاالت األخر  تنسيق  الصدد، متد املفوضية جهات ال    
  .مؤمتر ديربان االستعراضيوعن األعمال التحضريية لعقد 

من الـضروري أن تكثـف      فوأخرياً، وبالنظر إىل أمهية دور خطط العمل الوطنية يف مكافحة العنصرية،              - ٢٢
وتبني اخلربة اليت اكتسبتها املفوضية يف هذا . ااملفوضية قدراهتا على تشجيع ودعم ومساعدة الدول يف وضع خططه

  . تطلب منهجية واضحة وحمكمة التصميم وشاملةوهو ما سياجملال أن وضع تلك اخلطط يشمل مراحل عديدة، 

 -  -  -  -  -  


