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  لس حقوق اإلنسانجم
  اللجنة املخصصة املعنية بوضع املعايري التكميلية

  الدورة الثانية
  ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٣٠-١٩جنيف، 

من خارطة الطريق بـشأن     ) د(٢الفقرة  الوثيقة اخلتامية املشار إليها يف          
  *وضع املعايري التكميلية

   التكميلية املخصصة املعنية بوضع املعايري اللجنة مقرر-من إعداد رئيس     
ـ  -تتضمن هذه الوثيقة املعلومات اليت مجعها رئيس     صة املعنيـة  مقرر اللجنة املخص

عضاء وجمموعات الدول على طلب      من الردود الواردة من الدول األ       التكميلية بوضع املعايري 
من خارطة الطريق املتعلقة بوضع     ) أ(٢اط إجرائية عمال بالفقرة     نقتقدمي مسامهات يف شكل     

 ٢٠٠٨ديـسمرب   / كـانون األول   ١٩اللجنة املخصصة يف     املعايري التكميلية، كما اعتمدهتا   
  . ١٠/٣٠وأيدها جملس حقوق اإلنسان يف قراره 

                                                           
 .تأخر تقدمي هذه الوثيقة  *  

 
 A/HRC/AC.1/2/2  األمم املتحدة

 
 Distr.: General اجلمعية العامة

26 August 2009 
Arabic 
Original: English 



A/HRC/AC.1/2/2 

GE.09-15115 2 

  احملتويات
  ةالصفح الفقـرات 

  ٤  ٤-١  .....................................................................مقدمة  - أوالً  
  ٤  ٦-٥  .....................................النقاط اإلجرائية بشأن التعاريف واملبادئ  - ثانياً  

  ٤  ٥  ............................................................ املبادئ  - ألف     
  ٥  ٦  ..........................................................التعاريف  -  باء     

العنـصرية والتمييـز    النقاط اإلجرائية بشأن وضع معايري تكميلية ترمي إىل منح ضحايا             - اًلثثا 
 األشكال واملظـاهر    يشمل، مبا   بالعنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعص       

املعاصرة لذلك، أقصى قدر من احلماية من خالل تعزيز وترشيد وتقوية إجراءات الرصد             
  ٦  ١٣-٧  ..................جلنة القضاء على التمييز العنصري وآليات الرصد الوطنية تبعهااليت ت

  ٦  ٩-٧  ..........إجراءات الرصد اليت تتبعها جلنة القضاء على التمييز العنصري  - ألف     
  ٦  ١٣-١٠  ...............................................آليات الرصد الوطنية  -  باء     
العنـصرية  النقاط اإلجرائية بشأن وضع معايري تكميلية ترمي إىل مـنح ضـحايا      - رابعاً

، مبا فيه األشكال    والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب        
  ٧  ٤٣-١٤  .....واملظاهر املعاصرة لذلك، أقصى قدر من احلماية من خالل أحكام موضوعية

  ٧  ١٦-١٤  ..........................تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت احلديثة  - ألف     
  ٨  ١٩-١٧  .......................................التثقيف بشأن حقوق اإلنسان  -  باء     
  ٨  ٢٥-٢٠  ..الدعوة إىل الكراهية العرقية واإلثنية والقومية والدينية والتحريض عليها  - جيم     
  ١٠  ٢٨-٢٦  ...................................التمييز القائم على الدين أو املعتقد  - دال     
  ١١  ٢٩  ....................................................رائم الكراهيةج  -  هاء     
  ١١  ٣١-٣٠  .............التنميط العرقي واإلثين والديين وتدابري حماربة اإلرهاب  -  واو     

اإلفالت من العقاب على أعمال العنصرية والتمييز العنصري وكره           -  زاي
  ١٢  ٣٢  .............................األجانب وما يتصل بذلك من تعصب

ألجانب اجلرب واإلنصاف لضحايا العنصرية والتمييز العنصري وكره ا        -  حاء
  ١٢  ٣٣  ......................................وما يتصل بذلك من تعصب

  ١٢  ٣٦-٣٤  ................................احلوار بني الثقافات وبني األديان  - طاء     
  ١٣  ٣٧  ......األحكام اإلضافية واألساسية والعملية املتصلة بالتزامات الدول  -  ياء     



A/HRC/AC.1/2/2 

3 GE.09-15115 

  ١٣  ٤٠-٣٨  ................................األشكال املزدوجة واملتعددة للتمييز  -كاف      
  ١٤  ٤٢-٤١  ............................ألجنيبالشعوب الواقعة حتت االحتالل ا  -  الم     
  ١٤  ٤٣  ................................................اإلبادة اجلماعية  -  ميم     

 األجزاء من الثاين    شملهاكنقاط إجرائية ومل ت   اليت قدمت    األخرى   سامهاتامل  -خامساً
  ١٤  ٤٦-٤٤  ....................................................أعالهالواردة إىل الرابع 

  ١٥  ٦١-٤٧  ................التعليقات العامة واآلراء اليت قدمتها الدول األعضاء  - ألف     
  ١٩  ٧٢-٦٢  ......................القضايا املواضيعية بعض مة علىالتعليقات العا  -  باء     

  



A/HRC/AC.1/2/2 

GE.09-15115 4 

  مقدمة  -أوالً   
 ع املعايري التكميلية  ـاملعنية بوض اللجنة املخصصة    ارطة الطريق اليت اعتمدهتا   خلوفقاً    -١

 واليت أيدها أيضا جملس حقوق اإلنـسان يف قـراره           ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ١٩يف  
تالية فيما يتعلق بنطـاق املعـايري التكميليـة         ، سُيناقش موضوع النقاط اإلجرائية ال     ١٠/٣٠

  .وشكلها وطبيعتها
 املـسامهات وقد رأى الرئيس أن من املفيد اعتماد هنج يركز على الضحايا عنـد جتميـع             -٢

  .٢٠٠٩يوليه / متوز١٠ اليت جرت يف شاورةاملودجمها وهيكلتها، مع مراعاة التعليقات الواردة بعد 
ُخـصص اجلـزء األول للنقـاط       قد  و.  من أربعة أجزاء   "الوثيقة اخلتامية "وتتكون    -٣

اإلجرائية بشأن التعاريف واملبادئ، مبا أن العديد من الدول األعضاء واجملموعات قد طلـب              
 اجلزء الثاين النقاط اإلجرائية بشأن وضع معايري تكميلية ترمي إىل منح ضحايا             تناول؛ وي ذلك

األشكال يشمل  ، مبا    يتصل بذلك من تعصب    العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما     
واملظاهر املعاصرة لذلك، أقصى قدر من احلماية من خالل تعزيز وترشيد وتقوية إجـراءات              

 اجلـزء   تناولوي جلنة القضاء على التمييز العنصري وآليات الرصد الوطنية؛        تبعهاالرصد اليت ت  
العنصرية والتمييـز   إىل منح ضحايا    الثالث النقاط اإلجرائية بشأن وضع معايري تكميلية ترمي         

األشكال واملظاهر املعاصرة   يشمل  ، مبا   العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب       
واضـيعية؛  املقـضايا   البتتعلـق    أحكام موضوعية    لذلك، أقصى قدر من احلماية من خالل      

ألجـزاء مـن   اال تشملها  األخرى املقدمة كنقاط إجرائية     للمسامهات  جلزء الرابع    ا صّصوُخ
  .الثاين إىل الرابع

يرمي فقط إىل   بل إنه   وال ينطوي ترقيم هذه األجزاء األربعة على أي ترتيب هرمي             -٤
  . الواردةلمسامهاتتوفري هيكل ل

  النقاط اإلجرائية بشأن التعاريف واملبادئ  - ثانياً  

  املبادئ  - ألف  
ديد جيب أن يقدم    شددت بعض الدول األعضاء على أن أي معيار دويل تكميلي ج            -٥

قيمة إضافية واضحة لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، وأن يعزز النظام الدويل حلقوق اإلنسان،             
تسبب أو ي معها  عارض  ت شك أو ي   علها موضع وحيترم مبادئه وأال يضعف املعايري القائمة أو جي       

 الصكوك الدولية املعايري اليت تتضمنها  تلك   أو يقلل من شأهنا أو يكررها، ال سيما          يف التباسها 
  والعهـد الـدويل اخلـاص      ،العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية     (امللزمة قانونيا   

اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد         و ،باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية   
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نامج عمـل   إعالن وبر  و ،وثائق أخرى مثل اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان      فضالً عن   ) املرأة
   .ديربانمؤمتر نتائج ل عراضـؤمتر استول مالوثيقة اخلتامية ألو ،ديربان

  التعاريف  - باء  
ملعايري اوضع  ، لدى   اجملموعات أنه ينبغي للجنة املخصصة    /ترى بعض الدول األعضاء     -٦

  : أن تدرج ما يلي،التكميلية
 ١ضمنه املادة لعنصرية، إىل جانب تعريف التمييز العنصري الذي تت لتعريف    )أ(  

صف هذه الظاهرة على أهنا     ي،  للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري     من االتفاقية الدولية    
مثل العرق أو اللون أو اللغة أو الدين أو اجلنسية أو األصـل       من األسباب    االعتقاد بأن سبباً  "

شخص أو   أو مفهوم تفوق     ،القومي أو اإلثين، يربر إهانة شخص أو جمموعة من األشخاص         
  ؛"جمموعة من األشخاص

لألخذ بنهج أمشل   يوضع  ،  "غري املباشر "املباشر و "لتمييز العنصري   لتعريف    )ب(  
" الفصل" حبث مفهومي  ميكن أيضاً،وإىل جانب هذا. العنصرية والتمييز العنصريمكافحة يف 
  ؛"التمييز بالربط بني حالتني"و

. ملوجودة بشأن هذه الظاهرة   باستخدام الكتابات ا  " كره األجانب "تعريف    )ج(  
 مثل وضع األقليات    تملةإشارة صرحية إىل الروابط السببية احمل     هذا التعريف   وينبغي أن يتضمن    

  واملهاجرين والالجئني؛
كراهية "و" معاداة السامية "و" كراهية اإلسالم "ملفاهيم  ينبغي إدراج تعريف      )د(  
مظاهرها واعتبارها ميع جب جترمي هذه الباليا وينبغي أيضاً". العنصرية األيديولوجية"و" املسيحية

   للقانون الدويل حلقوق اإلنسان؛وفقاًأفعاالً يعاقب عليها 
ينبغي وضع تعريف للتنميط العرقي واإلثين والديين، مع إعطـاء األولويـة              )ه(  

  حلماية حقوق اإلنسان؛ 
نـه مـن    ، اإلقرار بأ  فيما يشمله ،  يشمل" جرائم الكراهية "ملفهوم  تعريف    )و(  

 أو ضـحية جلـرائم      متلكات هـدفاً  كذلك امل املمكن وقوع أفراد وجمموعات من األفراد و      
 مـن   ،الكراهية، إىل جانب مزيج وخليط من مفاهيم العرق واإلثنية والدين واألصل القومي           

تركيز على الرابط بني جرائم   مع ال أجل تغطية أوسع نطاق ممكن عند معاجلة جرائم الكراهية،          
رتكبة ضد أفراد ذوي مسات حمددة واملخاطر واجلرائم اليت تتعرض هلا اجملموعـة             املالكراهية  

  .األوسع اليت ينتمي إليها الفرد
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النقاط اإلجرائية بشأن وضع معايري تكميلية ترمي إىل مـنح ضـحايا              - ثالثاً  
العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بـذلك مـن           

ملظاهر املعاصرة لذلك، أقصى قدر مـن       األشكال وا يشمل  ، مبا   تعصب
 تبعهـا احلماية من خالل تعزيز وترشيد وتقوية إجراءات الرصد اليت ت         

  جلنة القضاء على التمييز العنصري وآليات الرصد الوطنية

  جلنة القضاء على التمييز العنصري تبعهاإجراءات الرصد اليت ت  - ألف  
ه جيـب أن تـستهدف املعـايري        اجملموعات على أن  /شددت بعض الدول األعضاء     -٧

  .جلنة القضاء على التمييز العنصريتتبعها التكميلية اليت ستوضع تقوية إجراءات الرصد اليت 
وأكدت بعض الدول األعضاء ضرورة ترشيد آليات الرصد القائمة التابعة لالتفاقية             -٨

 مـن   ز العنصري جلنة القضاء على التميي   /للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري     الدولية  
 ١٤اللجنة وإجراء الشكاوى مبوجب املادة      اص ب  ترشيد ممارسة وفعالية إجراء املتابعة اخل      أجل

لتزاماهتـا  الالـدول   عزيز امتثال   وأشارت الدول األعضاء نفسها إىل ضرورة ت      . من االتفاقية 
  .املتعلقة بتقدمي التقارير

ة أن تدرس مقترحات ملموسة     وشددت دول أعضاء أخرى على أنه ينبغي للجنة املخصص          -٩
بشأن تنفيذ التوصيات اليت يتضمنها تقرير جلنة القضاء على التمييز العنصري فيما يتعلق بإجراء ملتابعة               

  .)١(قطرية يف إطار هذين اإلجراءينالزيارات الالتوصيات، وإجراء للتحري و

  آليات الرصد الوطنية  - باء  
ه ينبغي أن ينصب التركيز على استحداث       اجملموعات أن /رأت بعض الدول األعضاء     -١٠

أو تعيني أو إبقاء آليات وطنية خمتصة باحلماية من التمييز على أساس العرق أو اللون أو الدين          
إىل جانب تعزيز املـساواة علـى        ، هذا التمييز  أو النسب أو األصل القومي أو اإلثين، ومنع       

وجيهية يف هذا اجملال، كخيار لتعزيز      مبادئ ت /منوذجيعاملي  تشريع  املستوى احمللي، أو وضع     
  .تنفيذ االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري

جمموعات أخرى أنه ينبغي للمعايري التكميلية اليت سُتوضـع أن          /وترى دول أعضاء    -١١
  .تنص على أحكام ترمي إىل استحداث هيئات رصد وطنية

 أنه ينبغي أن تركز العملية على التأكد من أن األخرىاألعضاء وأكدت بعض الدول    -١٢
للدول القدرة الالزمة على املستوى الوطين، من خالل إنشاء مؤسـسات وطنيـة حلقـوق               

                                                           
)١( A/HRC/4/WG.3/7. 
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 مع جلنة القضاء على التمييـز        كامالً اإلنسان لكي تتصدى للعنصرية والتمييز وتتعاون تعاوناً      
  . ذات الصلةالعنصري واآلليات األخرى

 ينبغي أن ينص الصك اجلديد على إنـشاء          أنه جمموعات أخرى /ء دول أعضا  ترىو  -١٣
 بالتمييز العنصري والديين؛ ومجع البيانـات     ة املتصل كل العملية هيئة متخصصة مستقلة لرصد     

 وحتليلـها وإصـدارها ونـشرها؛       تصنيفهااإلحصائية بشأن العنصرية والتمييز العنصري و     
لتشريعات وإسداء املـشورة للـسلطات      ومساعدة الضحايا؛ والتحقيق يف القضايا ورصد ا      

التشريعية والتنفيذية وتقدمي التدريب للشرطة واملدعني العامني والقضاة بـشأن التـشريعات            
التوعيـة  الصك؛ إىل جانب    ذات الصلة الواردة يف     والتخطيط والتنفيذ فيما يتعلق باألحكام      

  .التسامح ومنع تشويه صورة األديانبشأن تشجيع 

ط اإلجرائية بشأن وضع معايري تكميلية ترمي إىل مـنح ضـحايا            النقا  - رابعاً  
العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بـذلك مـن           

األشكال واملظاهر املعاصرة لذلك، أقصى قدر مـن        يشمل  ، مبا   تعصب
  أحكام موضوعيةإدراج احلماية من خالل 

   املعلومات واالتصاالت احلديثةتتكنولوجيا  - ألف  
لعنـصرية  سألة ا أشارت بعض الدول األعضاء إىل ضرورة إجراء مزيد من التحليل مل            -١٤

  .اإلنترنتشبكة على 
 ت بـأن تكنولوجيـا    ةًحاجمموعات أخرى أنه جيب اإلقرار صر     /وترى دول أعضاء    -١٥

ويف . املعلومات واالتصاالت احلديثة تدخل يف نطاق الوثيقة اخلتامية بشأن املعايري التكميليـة           
اجلرمية احلاسـوبية جرميـة     اعتبار   على أنه ينبغي     اجملموعات/ هذه الدول  سياق شددت هذا ال 

القانون الدويل حلقوق اإلنسان وأنه ينبغي وضع معايري تكميلية تنص علـى            يعاقب عليها يف    
القانون الدويل حلقوق اإلنسان، عندما ُتستخدم للتشجيع على        مبوجب  منع اجلرمية احلاسوبية    

  .ية أو الدينية والتعصب والتحريض على العنفالكراهية العنصر
وترى بعض الدول األعضاء أن املعايري التكميلية اليت سُتوضع ينبغي أن تنص، مـن                -١٦

قيود قانونية على القيام، بشكل علين أو بأي شـكل آخـر،   فرض خالل صك جديد، على  
 العرقي والديين والتحريض بنشر أو توزيع أو إنتاج مجيع األفكار القائمة على التفوق أو الكره

 املعلومـات   ت والعنف، مبا يف ذلك مـن خـالل اللجـوء إىل تكنولوجيـا             اهيةعلى الكر 
  . احلديثةواالتصاالت
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  التثقيف بشأن حقوق اإلنسان  - باء  
 ينبغي أن   يت ال ةهج الدراسي ااجملموعات أمهية مراجعة املن   /أكدت بعض الدول األعضاء     -١٧
يف والتثقيف بشأن حقوق اإلنسان يف تعزيـز التـسامح ومنـع            ركز على دور التنوع الثقا    ت

  .وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب العنصرية والتمييز العنصري
ينبغي أن يراعي   مكنة  املتكميلية  العايري  امل دول أعضاء أخرى على أن وضع        شددتو  -١٨

سان ومـضمون   العمل اجلاري بشأن مشروع إعالن التثقيف والتدريب يف جمال حقوق اإلن          
  . اللجنة االستشارية جمللس حقوق اإلنسانهذا املشروع الذي تعده حالياً

واجملموعات األخرى أن من األساسي بالنسبة للدول أن      األعضاء  وتعترب بعض الدول      -١٩
الـيت  مكافحة أوجه التحامل     بشأن التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان، من أجل          تضع أحكاماً 

هم والتسامح والصداقة بني األمـم،  افتمن أجل تعزيز الكذلك صري، وتؤدي إىل التمييز العن   
  . أيضاًوبني اجملموعات العرقية واإلثنية

  ا والتحريض عليهةالدينيو ة والقومية واإلثنية العرقياهيةالدعوة إىل الكر  - جيم  
 اهيـة أفعال التحريض على الكر   مكافحة  اجملموعات أن   / األعضاء  ترى بعض الدول    -٢٠
أن  هذه الدول    ترىو.  تدخل يف نطاق الوثيقة اخلتامية بشأن املعايري التكميلية        ة والديني ةيالعرق

  : ما يليتشمل هذه األفعال 
الشتائم والتشهري بشكل علين والتهديدات ضد شخص أو جمموعـة مـن              )أ(  

م أو لوهنم أو لغتهم أو دينهم أو جنسيتهم أو أصلهم القومي            ـاألشخاص على أساس عرقه   
  إلثين؛أو ا

 حتقري جمموعة مـن     حامل الذي يكون غرضه أو نتيجته     التعبري العلين عن الت     )ب(  
  ألسباب املذكورة أعاله؛لاألشخاص 

 مـن    ذلك نشر أو توزيع أو إنتاج مواد مكتوبة أو مسعية أو بصرية أو غري              )ج(  
فاقية الدولية  االتكل من   املواد اليت تتضمن مظاهر العنصرية والتمييز العنصري اليت تستهدفها          

  الوثيقة؛هذه للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري و
جيب جترمي هذه األفعال يف القـوانني       أنه  الدول األعضاء واجملموعات املذكورة أعاله       ترىو

  . الوطنية ومعاقبة مرتكبيها، وكذلك من يشجعون أو يساعدون أو حيرضون عليها
 كي  ه ينبغي إجراء دراسات على مدى سنة      وترى بعض الدول األعضاء األخرى أن       -٢١

  :ملواضيع التاليةما يتعلق بااللجنة املخصصة فيفيها تنظر 
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 ة أو الديني  ة أو العرقي  ة القومي اهيةوراء الدعوة إىل الكر   اليت تكمن   األسباب    )أ(  
. والضغوط االجتماعية املـسامهة فيهـا     أو العنف  وة على التمييز أو العدا    شكل حتريضاً ت  يتال
حتليل مدقق للبيانات التجريبية املتعلقة حبـدوث       إجراء  تسعى الدراسة، من خالل     نبغي أن   يو

مثل هذه الدعوة وطبيعتها، إىل إعداد توصيات مالئمة وعملية بـشأن الطريقـة األفـضل               
  للتشجيع على التسامح والتنوع دون تقييد حقوق اإلنسان واحلريات األساسية؛

 بغرض دراسة االجتاهـات     اهيةلة بالدعوة إىل الكر   االجتاهات العاملية املتص    )ب(  
احلالية املتصلة هبذه الدعوة، مبا يف ذلك ردود أفعال الدولة واجملتمع والعوامل املساعدة علـى               

 جتـري   ينبغي أن و. على هذه الدعوة  التقليل إىل أدىن حد من ردود األفعال اجملتمعية العنيفة          
اجلهـات  مـن   العديد  دراسية يشارك فيها    حلقات عمل وحلقات    عقد  الدراسة من خالل    

يف هذا السياق جتارب جمموعـات تواجـه        اليت ُتقدم   وستشمل العروض   . صاحبة املصلحة 
ـ             ة ـالعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، يف أحناء خمتلف

  من العامل؛
لتطور األطر القانونية تقدمي تقييم من أجل    اتيةتطور األطر القانونية والسياس     )ج(  
يف التصدي للتعـصب    عدم فعاليتها   هذه القضايا، وفعاليتها أو     تتناول  ية احمللية اليت    اتوالسياس
األطر بـني اإلجـراءات     يف هذه   ق  يفرتكما سيستعرض التقييم الذي سُيجرى أي       . والتمييز

ـ اهيـة   ر الدعوة إىل الك   كافحةاملتخذة بناًء على مسؤولية أخالقية أو اجتماعية مل         أو  ةالقومي
 هذه الدعوة   حظر وتلك القائمة على الواجب القانوين الذي ميلي         ، من جهة  ة أو الديني  ةالعرقي

   ؛من جهة أخرى، وسيحلل النتائج النسبية لكل منها
لنهج الناجحـة وغـري الناجحـة والـدروس         ل جراء عملية جتميع  ينبغي إ   )د(  

 يف تشجيع املزيد مـن التـسامح        ا هو ناجع فعالً   املستخلصة على أرض الواقع إللقاء الضوء على م       
 بالكراهية قد ساعدت على احلد من       شحوناملعلى اخلطاب   املفروضة  ما إذا كانت القيود     : والتنوع

 طريقـة ، وما إذا كانت هذه القيود قد طُبقت ب         وعرقياً  وتعزيز جمتمعات متنوعة دينياً    ،أفعال التعصب 
اءات منع هذه الدعوة على املستوى احمللي وحـاالت وأمنـاط           ، وما هو الرابط بني إجر     ةغري متييزي 

  .التمييز واستمرار االدعاءات املتعلقة بانتهاكات حقوق اإلنسان
اجملموعات األخرى أنه ينبغي للجنة املعنيـة حبقـوق         / األعضاء وترى بعض الدول    -٢٢

 صاحبة املصلحة اجلهات  مع الدول و  أن تتشاورا   اإلنسان وجلنة القضاء على التمييز العنصري       
 يف إطـار    يـة هاوأن تفكرا يف إعداد تعليق عام مشترك بشأن مسألة التحريض علـى الكر            

 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية        ١٩اختصاص كل منهما مع أخذ املادة       
  .بعني االعتبار

ارعة  على أنه ينبغي للمعايري الش     اجملموعات األخرى / األعضاء وشددت بعض الدول    -٢٣
 اليت ستوضع يف جمال العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب ومـا            اجلديدة امللزمة دولياً  

ـ  اهيـة  التحريض على الكر   ، كقضايا معاصرة  شمل،يتصل بذلك من تعصب، أن ت       ة الديني
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 استخدام احلق يف حرية التعبري يف سياق التنميط العرقـي والـديين             إساءةوالتمييز والعنف و  
.  والعنـف اهيـة  والتحريض على التمييز والكر،العدوانية أو املهينة/نمطية السلبيةوالقوالب ال 

التحريض العلـين علـى     على  قيود قانونية   فرض  وينبغي أن تنص هذه املعايري اجلديدة على        
العنف، أو التهديدات املوجهة لشخص أو جمموعة من األشخاص على أساس العرق أو اللون              

  .نسية أو األصل القومي أو اإلثينأو اللغة أو الدين أو اجل
وأكدت هذه الدول احلاجة إىل تعريف أوسع لوجود الصلة بني فعل مـن أفعـال                 -٢٤

للتوصل إىل هذا االستنتاج، وذلك من      ، أو العتبة الالزمة     انتهاكالتحريض واحتمال حدوث    
ا الفعليني  در من احلماية للضحاي   ـصى ق ـ أق وفـريوتللمعايري  املتسق واملوحد   أجل التطبيق   
  .أو احملتملني

اجملموعات على أن احلق يف حرية التعبري ينبغـي أن          /بعض الدول األعضاء  وإذ أكّد     -٢٥
 ضرورة أن ُتوقـف     برزت للمسؤوليات والقيود اليت ينص عليها القانون، فقد أ        ُيمارس وفقاً 
عتماد أنظمـة   الداعية إىل ا  الرسوم الكاريكاتورية واألفالم التجديفية واحلمالت      الدول نشر   

  . استمرار هذه األفعالنعتتخذ مجيع التدابري القانونية واإلدارية املمكنة ملمعادية لإلسالم، وأن 

  قدتعمييز القائم على الدين أو املالت  - دال  
اجملموعات أن املعايري التكميلية اليت ستوضع ينبغي أن        /الدول األعضاء بعض  رى  ـت  -٢٦

  : ما يليتتناول
  ة األديان والشخصيات الدينية والكتب والكتابات والرموز املقدسة؛ تشويه صور  )أ(  
   لروح التسامح؛كيدي كانتهاك ، االستفزازي ألشياء ذات حرمة دينيةتصويرال  )ب(  
منع نشر مواد ترمي إىل محاية حقوق اآلخرين وتناهض اهلجمات العدوانية             )ج(  

  . اتسقّدامل منباع أي دين من األديان بشكل خطري أو غري مربر على األمور اليت يعتربها أت
  :أن تنص على ما يليينبغي للمعايري التكميلية أن  هذه الدول األعضاء ترىو  -٢٧

  ؛ داًشدِّ ماليت تكون فيها الدوافع الدينية عامالًاملسيئة  ألفعالاحلظر القانوين ل  )أ(  
 بقـصد علـين   املعاقبة، من خالل القانون اجلنائي للدول، على التعـبري ال           )ب(  

أيديولوجية تدعي تفوق جمموعة من األشخاص، أو حتتقرهم أو هتينهم على           أي  عنصري، أو   
  أساس عرقهم أو لوهنم أو لغتهم أو دينهم أو جنسيتهم أو أصلهم القومي أو اإلثين؛ 

املعاقبة، من خالل القانون اجلنائي للدول، على األفعال املذكورة أعاله دون   )ج(  
مـن  األفعال أو   الذي حيظى به مرتكبو هذه       اإلفالت من العقاب     مكافحةل  أي متييز من أج   

  يشجعون أو يساعدون أو حيرضون عليها بشكل مباشر أو غري مباشر؛
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ضـد  املوجهة   على الشتائم العلنية والتهديدات بالتشهري       ة قانوني فرض قيود   )د(  
و دينـهم أو    شخاص على أساس عرقهم أو لـوهنم أو لغتـهم أ          من األ شخص أو جمموعة    

  جنسيتهم أو أصلهم القومي أو اإلثين؛ 
احلظر القانوين لنشر املواد اليت تتضمن قوالب منطية سـلبية أو شـتائم أو                )ه(  

تستخدم لغة عدوانية بشأن أمور يعتربها أتباع أي دين أو عقيدة أمورا مقدسة أو متأصلة يف                
  كرامتهم كبشر، هبدف محاية حقوقهم اإلنسانية األساسية؛ 

من خالل القانون اجلنائي للدول، دون       املعاقبة على األفعال املذكورة أعاله      )و(  
مـن  هذه األفعال أو الذي حيظى به مرتكبو   اإلفالت من العقاب     مكافحةأي متييز، من أجل     

  . يشجعون أو يساعدون أو حيرضون عليها بشكل مباشر أو غري مباشر
ر ملخص للدراسات اإلفرادية املتعلقة     واقترحت بعض الدول األعضاء األخرى نش       - ٢٨

حباالت التمييز الذي ميارس ألسباب دينية والذي يؤثر يف التمتع حبقوق اإلنسان املكرسة يف 
العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية واليت ُتعىن هبا اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان             

وميكن إدماج األحكـام    .  هذا اجملال  وذلك هبدف إلقاء الضوء على املمارسات القائمة يف       
  .القضائية الصادرة على املستوى اإلقليمي يف امللخص املذكور أعاله

  جرائم الكراهية  -هاء   
حسبما طلبتـه بعـض الـدول       " جرائم الكراهية "إىل جانب إدراج تعريف ملفهوم        -٢٩

خصصة التفكري  األعضاء واجملموعات، ترى بعض الدول األعضاء األخرى أنه ينبغي للجنة امل          
يف جتميع التشريعات الوطنية يف جمال جرائم الكراهية وإعداد مبادئ توجيهيـة أو أحكـام               

  .منوذجية باالستناد إىل أفضل املمارسات

  التنميط العرقي واإلثين والديين وتدابري مكافحة اإلرهاب  -واو   
تكـون  شددت بعض الدول األعضاء على أن تدابري مكافحة اإلرهاب جيـب أن               -٣٠

وينبغـي أن يـشمل   . متوافقة مع مبادئ عدم التمييز ومع اجلهود املبذولة للتصدي للعنصرية        
هذا، فيما يشمله، احلظر القانوين للتنميط العرقي والديين ولغريه من أسباب التمييز اليت ينص              

  .عليها القانون الدويل حلقوق اإلنسان
نبغي للصك اجلديد أن ينص على      وترى دول أعضاء أخـرى يف السياق ذاتـه أنه ي          -٣١

  :ما يلي
أن تكون تدابري مكافحة اإلرهاب قائمة على أساس االحترام الكامل ملعايري             )أ(  

  القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل، املعترف هبا دولياً؛
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فرض حظر إلزامي مبوجب القانون هبدف القضاء على التنمـيط العرقـي              )ب(  
 أو التنميط القائم على أية أسس من أسس التمييز املعترف هبا مبوجب القانون الدويل               والديين

حلقوق اإلنسان، إىل جانب أحكام تنص على اختاذ إجراءات قانونية حبـق مـرتكيب تلـك                
  األفعال، فضالً عن النص على ضمانات قانونية للحق يف االنتصاف واجلرب للضحايا؛

احلق يف حرية التعبري يف سياق التنميط العرقي والديين أو          مكافحة إساءة استخدام      )ج(  
  العدوانية أو املهينة أو التحريض على التمييز والكراهية والعنف؛/القوالب النمطية السلبية

املعاقبة على األفعال املذكورة أعاله مبوجب القانون اجلنائي للـدول، دون             )د(  
اإلفالت من العقاب الذي حيظى به مرتكبو هذه األفعال الفظيعة          أي متييز، من أجل مكافحة      

  أو من يشجعون أو يساعدون أو حيرضون عليها بشكل مباشر أو غري مباشر؛

اإلفالت من العقاب على أعمال العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانـب             -زاي   
  وما يتصل بذلك من تعصب

على أنه جيب منع ومكافحة اإلفالت من       اجملموعات  /شددت بعض الدول األعضاء     -٣٢
  .العقاب على أعمال العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب

اجلرب واإلنصاف لضحايا العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانـب ومـا             - حاء  
  يتصل بذلك من تعصب

النتصاف لضحايا العنصرية اجملموعات على أن اجلرب وا/شددت بعض الدول األعضاء  -٣٣
والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب جيب أن يشمال جرب الـضرر               

  .املادي واملعنوي معاً، وأنه ينبغي أن ُتقدَّم للضحايا ضمانات قانونية لالنتصاف واجلرب

  احلوار بني الثقافات وبني األديان  - طاء  
ات أنه ينبغي للجنة املخصصة، عند وضع املعايري        اجملموع/ترى بعض الدول األعضاء     -٣٤

التكميلية، أن تبحث أيضاً سبل ووسائل تشجيع احلوار بني الثقافات وبني األديان والتعـاون     
  .على مجيع املستويات، ال سيما مستوى القاعدة الشعبية

ويف هذا السياق، اقُترح أن تقتضي األحكام اليت سُتوضع أال تـشارك احلكومـات              -٣٥
األحزاب السياسية يف تقويض اجلهود املبذولة حالياً من أجل تعزيز الوئام والعالقات الودية             و

  .بني خمتلف الثقافات والديانات واحلضارات
وأشارت دول أعضاء أخرى إىل فائدة إجراء املزيد من احلوار بشأن تقاسم أفـضل                -٣٦

  .ور التثقيف يف جمال حقوق اإلنساناملمارسات املتعلقة بتعزيز التفاهم الثقايف، مبا يف ذلك د
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  األحكام اإلضافية واألساسية والعملية املتصلة بالتزامات الدول  - ياء  
اجملموعات أنه ينبغي للمعايري التكميلية اليت سُتوضـع أن         /ترى بعض الدول األعضاء     -٣٧

  :يتنص أيضاً على أحكام إضافية وأساسية وعملية بشأن التزامات الدول، ال سيما ما يل
اختاذ قرارات، عند الضرورة، بشأن التدابري املؤقتة لفائدة ضحايا التمييـز             )أ(  
  الديين؛ /العرقي

إجراء استعراض منتظم للقوانني واللوائح والسياسات والتدابري اإلداريـة،           )ب(  
هبدف ضمان توافقها مع اجلهود الرامية إىل مكافحة العنصرية والتمييـز العنـصري وكـره      

   يتصل بذلك من تعصب؛األجانب وما
صياغة أحكام بشأن التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان من أجل مكافحـة              )ج(  

الديين، وتعزيـز التفـاهم والتـسامح       /أوجه التحيز والتحامل اليت تؤدي إىل التمييز العرقي       
  والصداقة بني األمم واجملموعات العرقية والدينية واإلثنية؛

/ انونيتني باجملان لضحايا العنصرية والتمييز العرقي     تقدمي املعونة واملساعدة الق     )د(  
  الديين وكـره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وفقاً الحتياجات الضحايا ومتطلباهتم؛

جتميع اإلحصاءات املبوبة، بطريقة حتتـرم حقـوق اإلنـسان واحلـق يف               )ه(  
ة والقومية، ال سـيما علـى       اخلصوصية، من أجل تقييم احلالة العامة لألقليات العرقية واإلثني        

  .املستوى االجتماعي واالقتصادي

  األشكال املزدوجة واملتعددة للتمييز  - كاف  
دد، ـييز املزدوج واملتع  ـاجملموعات أنه ينبغي إدراج التم    /ترى بعض الدول األعضاء     -٣٨

ن، ال سيما التمييز العنصري املتصل بنوع اجلنس والتمييز املزدوج على أساسي العرق والـدي             
كقضايا معاصرة، عند وضع معايري شارعة جديدة ملزمة قانونياً يف جمال العنصرية والتمييـز              

  .العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب
وترى إحدى الدول األعضاء أن من املفيد إجراء املزيد من الدراسة لظاهرة األشكال            -٣٩

بيد أن هذه الدولة ترى أنه إذا كان استحداث         املتعددة للتمييز والعالقة بني العنصرية والدين       
صكوك إضافية ملزمة قانونياً غري ضروري للتصدي للتحديات احلالية، فسيكون من املفيـد             

  :وهذه تشمل ما يلي. إجراء مزيد من النقاش بشأن اجملاالت الرئيسية
إجراء دراسة أوسع بشأن األشكال املتعددة للتمييز، مبا يف ذلك تفـصيل               )أ(  

  باب التمييز املتعدد ووضع منهجية للتصدي هلذه الظاهرة؛أس
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إجراء املزيد من احلوار بشأن العالقة بني العنصرية والدين وتقاسم أفـضل              )ب(  
  .املمارسات املتصلة بتعزيز التفاهم الثقايف، مبا يف ذلك دور التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان

للجنة املخصصة أن تدرس بـصورة      جمموعات أخرى أنه ينبغي     /وترى دول أعضاء    -٤٠
معمقة األشكال املتعددة للتمييز، اليت تشمل، حسب رأي بعض البلدان، نوع اجلنس والسن             

  . وامليل اجلنسي والدين أو املعتقد

  الشعوب الواقعة حتت االحتالل األجنيب  -الم   
شددت بعض الدول األعضاء على ضرورة أن تكرس اللجنة املخصصة مادة حمددة              -٤١

من مواد املعايري التكميلية اليت ستوضع لتناول الصلة السببية املتجلية أكثر فأكثر بني االحتالل              
  .األجنيب وظهور وانتشار املمارسات العنصرية واألفعال التمييزية

وينبغي أن يرتكز مضمون هذه املادة، حسب رأي هذه الدول األعضاء، على اللغة               -٤٢
 وأن ديربـان مؤمتر نتائج  عراضـؤمتر استالوثيقة اخلتامية مل ن   م ٩ و ٥املستخدمة يف الفقرتني    
 من دراسة اخلرباء اخلمسة بشأن حمتوى ونطـاق الثغـرات           ٩٨ و ٩٧يتماشى مع الفقرتني    

املوضوعية يف الصكوك الدولية القائمة يف جمال مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكـره             
  .)٢(األجانب وما يتصل بذلك من تعصب

  اإلبادة اجلماعية  -ميم   
ترى بعض الدول األعضاء أنه ينبغي للوثيقة اخلتامية بشأن املعـايري التكميليـة أن                -٤٣

تشمل تدابري من أجل التصدي إلنكار اإلبادة اجلماعية، اليت تسلم هبـا األمـم املتحـدة،                
  . كمحاولة إلضعاف االعتراف باإلبادة اجلماعية كجرمية مبوجب القانون الدويل

املسامهات األخرى اليت قُدمت كنقاط إجرائية ومل تشملها األجزاء من            - خامساً 
  الثاين إىل الرابع الواردة أعاله

يف عدة مسامهات، كانت القضايا املعروضة كنقاط إجرائية ُتعّبر يف الواقـع عـن                -٤٤
مـة  تعليقات وآراء تتصل جبوانب خمتلفة مثل اإلجراءات والقضايا املواضيعية واملواقف القائ          

  .على مبادئ، وما إىل ذلك
ولتعزيز الشفافية والشمولية، ارُتئي أن من املفيد إدراج فرع يلخـص آراء الـدول                -٤٥

نقاطـاً إجرائيـة    "األعضاء وتعليقاهتا العامة فيما يتعلق باجلوانب املختلفة اليت قد ال تشكل            

                                                           
)٢( A/HRC/4/WG.3/6. 
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الت الدورة الثانيـة    وبالتايل فسيكون األمر متروكاً للوفود ألن تقرر، خالل مداو        ". حصراً
  .للجنة املخصصة، مسار العمل املتعلق هبذا الفرع

وستتم هيكلة اآلراء والتعليقات العامة املذكورة أعاله يف جزأين يتصل اجلزء األول              -٤٦
منهما بالتعليقات العامة واآلراء اليت قدمتها الدول األعضاء بشأن الوثيقة اخلتامية املشار إليها             

 واحلاجة إىل معايري تكميلية، وشكل املعايري التكميليـة الـيت سُتوضـع             يف خارطة الطريق،  
وطبيعتها امللزمة، واإلجراءات واجلهات صاحبة املصلحة اليت ستشارك يف اإلجراءات وعمل           

أما اجلزء الثاين فيتصل بالتعليقات العامة واآلراء املقدمة بشأن         . اللجنة املخصصة يف املستقبل   
  .القضايا املواضيعية

  التعليقات العامة واآلراء اليت قدمتها الدول األعضاء   -ألف   

  الوثيقة اخلتامية املشار إليها يف خارطة الطريق  -١  
اجملموعات أن الوثيقة اخلتامية املشار إليها يف خارطة الطريق ينبغي          /ترى بعض الدول    -٤٧

 وأن تـشمل    ٣/١٠٣أن تكون متوافقة مع الشكل املذكور يف مقرر جملس حقوق اإلنسان            
  :املبادئ واألحكام العامة التالية

على الرغم من أن القوانني وحدها ليست كافية للقضاء علـى العنـصرية               )أ(  
  والتمييز العنصري، فإهنا تظل أساسية بالنسبة هلذه اجلهود؛

إن املعايري الدولية املتعلقة مبكافحة العنصرية جيب أن تنص على الردع وأن              )ب(  
  ان مرضية من وجهة نظر الضحايا الفعليني واحملتملني؛تكون قدر اإلمك

ال جيوز السماح بأية حماولة إلضفاء طابع الشرعية على العنصرية والتمييـز              )ج(  
  العنصري يف جمتمع حيكمه القانون؛

جيوز تقييد ممارسة احلق يف حرية التعبري والتجمع وتكوين اجلمعيات، مـن              )د(  
  قانون الدويل حلقوق اإلنسان؛أجل مكافحة العنصرية وفقاً لل

ينطبق حظر العنصرية والتمييز العنصري على مجيـع الـسلطات العامـة              )ه(  
  وكذلك على األشخاص الطبيعيني واالعتباريني، يف اجملاالت العامة واخلاصة على حد سواء؛

هناك حاجة إىل تطبيق القانون على حنو موحد ومتسق لـضمان فعاليـة               )و(  
  .لرامية إىل مكافحة العنصرية والتمييز العنصرياجلهود الدولية ا
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  احلاجة إىل معايري تكميلية  -٢  
  :اجملموعات أنه/ترى بعض الدول األعضاء  -٤٨

االتفاقية الدولية للقضاء علـى     (ينبغي إعطاء األولوية لتنفيذ املعايري القائمة         )أ(  
دنية والـسياسية، والعهـد   مجيع أشكال التمييز العنصري، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق امل       

اتفاقية القضاء على مجيع أشكال     الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، و      
وإن . ولكون عدم التنفيذ هو التحدي الرئيسي الذي ينبغي التـصدي لـه   ) التمييز ضد املرأة  

مر أساسي ملكافحـة    تنفيذ االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري هو أ          
وأوضحت بعض البلدان أهنا مستعدة لتقدمي معلومات عن جتارهبا الوطنية يف جمال            . العنصرية

  تنفيذ الصكوك الدولية املناهضة للتمييز وذلك يف مرحلة الحقة من العملية؛
ينبغي أن تنفذ الدول تنفيذاً كامالً وفعاالً التزاماهتا مبوجب املعاهدات ذات             )ب(  
ليت هي طرف فيها، مبا يف ذلك من خالل اعتماد وتنفيذ تشريعات وسياسات وبرامج              الصلة ا 

  وتدابري أخرى على النحو الالزم؛ 
ينبغي ضمان تنفيذ االتفاقية الدولية للقضاء على مجيـع أشـكال التمييـز           )ج(  

  العنصري، مبا يتوافق مع مكافحة األشكال اجلديدة للعنصرية أو ما يتصل هبا من تعصب؛
  احمللي؛/ينبغي أن تركز جهود اللجنة املخصصة على املستوى الوطين  )د(  
ـ              )ه(   ددة ـإن أي معيار تكميلي دويل جديد جيب أن يليب االحتياجـات احمل

ـ             ربز ـبوضوح من خالل عملية عقالنية وشاملة وأن يستند إىل األدلة العملية والوثائق اليت ت
  .هذه الضرورة

 عن استعدادها لدراسة معايري تكميليـة ترمـي إىل          وأعربت إحدى الدول األعضاء     -٤٩
زيادة فعالية االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري علـى أن يكـون               

وماً أنه ينبغي هلذه املعايري أن تستجيب الحتياجات معينة ُتحّدد من خـالل عمليـة               ـمفه
  .عقالنية وشاملة

عتقد بأن هناك ما يستدعي إدخال تعـديالت        وأوضحت دولة عضو أخرى أهنا ال ت        -٥٠
على اإلطار القانوين الدويل حلقوق اإلنسان أو تقدمي تفسري جديد لاللتزامات القانونية القائمة      
من أجل مكافحة آفة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتـصل بـذلك مـن     

 خيص اجملموعـات العرقيـة      وقالت إهنا تفّضل اعتماد سياسات أقوى للتوعية فيما       . تعصب
واإلثنية والدينية وكذلك إنشاء نظم قانونية مناسبة تتصدى لألفعـال التمييزيـة وجـرائم              

وأكدت هذه الدولة   . الكراهية، بدالً من السعي إىل فرض املزيد من القيود على حرية التعبري           
ـ              ن تعـصب   أهنا تنظر إىل العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بـذلك م

باعتبارها حتديات خطرية تواجه اجملتمع الدويل وتعترب أنه جيب على اللجنـة املخصـصة أن               
  .طريقة متأنية ومنهجيةتعاجلها ب
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  شكل املعايري التكميلية اليت سُتوضع وطبيعتها امللزمة   -٣  
  :اجملموعات ما يلي/ترى بعض الدول األعضاء  -٥١

 ملزمة بالضرورة، وميكن أن تتخذ هـذه        جيب أال تكون املعايري التكميلية      )أ(  
املعايري شكل مبادئ توجيهية وممارسات جيدة وتعليقات عامة هليئات املعاهـدات بغـرض             

وإذا قررت  . توضيح التزامات الدول األطراف فيما خيص التشريعات الشاملة املناهضة للتمييز         
ميلية، فيمكن أن تكون    اللجنة املخصصة من خالل توافق اآلراء أن تشرع يف وضع معايري تك           

كما أن وضع اتفاقية أو بروتوكول اختياري ليس اخليار الوحيد الذي     . هذه املعايري غري ملزمة   
ينبغي النظر فيه، ألنه ال ميكن اختاذ قرار بشأن شكل املعايري التكميلية املمكنة قبل اختـاذ أي                 

  قرار خبصوص املواضيع اليت تنبغي تغطيتها؛
 معاجلة شواغل ومقترحات خمتلف الوفود بشأن طريقة        ليس من الضروري    )ب(  

فهناك خيارات متعددة متاحة هلـذه الغايـة        . إعداد املعايري التكميلية، يف وثيقة واحدة فقط      
وميكن معاجلة اجلوانب اإلجرائية من خالل      . وينبغي حتديدها على أساس كل حالة على حدة       

قات عامة هليئات املعاهدات أو جتميـع       بروتوكول اختياري والقضايا األخرى من خالل تعلي      
أفضل املمارسات ذات الصلة ونشرها بشكل مناسب أو مبادئ توجيهية أو إعالن، يف مجلة              

  أمور أخرى؛
يف حني توجد حتديات كبرية أمام التصدي للعنصرية والتمييـز العنـصري        )ج(  

يشكل عائقـاً أمـام     ومكافحتهما والقضاء عليهما، فإن عدم وجود قواعد ملزمة قانونياً ال           
إحراز التقدم، كما أن اإلطار القائم للقواعد واملعايري الدولية يوفر أساساً قوياً ملواجهة العوائق           

  احلالية أمام مكافحة العنصرية على حنو فّعال؛
التفاقية الدولية للقضاء علـى     ليست هناك حاجة إىل بروتوكول اختياري ل        )د(  

  ؛مجيع أشكال التمييز العنصري
ميكن أن خيتلف نطاق املعايري التكميلية املمكنة وشكلها وطبيعتها حـسب             )ه(  

وجيب أخذ مجيع أشكال املعايري التكميلية بعني االعتبار، مبا يف ذلك           . الثغرة اليت ينبغي سدها   
  أفضل املمارسات أو مبادئ توجيهية أو بروتوكول أو اتفاقية، على سبيل املثال ال احلصر؛

ري حبث نطاق االستجابة وشكلها وطبيعتها وفقاً للخـصائص         ينبغي أن جي    )و(  
  ).باالستناد إىل التحليل العملي ومقارنة أثر التدابري احمللية(احملددة للثغرة اليت ينبغي سدها 

  :اجملموعات األخرى/وإن بعض الدول األعضاء  -٥٢
 تتماشـى   تذكِّر بأن الوثيقة اخلتامية املشار إليها يف خارطة الطريق جيب أن            )أ(  

  ؛٣/١٠٣مع الشكل املبني يف مقرر جملس حقوق اإلنسان 
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تعترب أن القضاء على التمييز واحلماية من التعصب يندرجان جزئياً يف نطاق              )ب(  
  .احلماية القانونية

  اإلجراءات  -٤  
شددت بعض الدول األعضاء واجملموعات على أنه ينبغي أن تكون اإلجـراءات شـفافة                -٥٣

  .لي وشامل للجميعـق يف اآلراء وعلى هنج حمايد وعقالين ومنصف ومنفتح وكوقائمة على تواف
وترى إحدى الدول األعضاء أن مجيع أعمال أو قـرارات اللجنـة املخصـصة يف                 -٥٤

املستقبل ال ميكن أن ُتعتمد إال على أساس توافق يف اآلراء وأن أية نتيجـة لعمـل اللجنـة                   
  .فق يف اآلراءاملخصصة جيب أن تكون مشروطة بوجود توا

وترى دولة عضو أخرى أنه جيب أن تتم اإلجراءات بروح من االنفتـاح وهبـدف                 -٥٥
  .وضع األداة األجنع حلل املشاكل والتصدي لالنتهاكات اليت ميكن أن تكون قد ُحّددت

  أصحاب املصلحة الذين سيشاركون يف اإلجراءات  -٥  
وجيب . يع اجلهات الفاعلة املعنية   لضمان شفافية وفعالية اإلجراءات، جيب إشراك مج        -٥٦

أن يشارك مشاركة وثيقة يف عمل اللجنة املخصصة أعضاء جلنة القضاء على التمييز العنصري    
وهيئات املعاهدات األخرى واإلجراءات اخلاصة ذات الصلة والوكاالت واجملتمـع املـدين            

  . واملنظمات غري احلكومية

  عمل اللجنة املخصصة يف املستقبل  - ٦  
  .أُبديت التعليقات واآلراء التالية بشأن عمل اللجنة املخصصة يف املستقبل  - ٥٧
ينبغي أن تواصل اللجنة املخصصة عملها من أجل حتديد ما إذا كانت هنـاك                - ٥٨

تطلب تقريراً شامالً   /ولذا ينبغي للجنة أن تعد    . حاجة حقيقية إىل وضع معايري تكميلية     
  :من أجل ما يلي

االتفاقيـة  (دولة على الصكوك الدولية ذات الصلة       حتديد حالة تصديق كل      •
الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، والعهد الدويل اخلـاص           
باحلقوق املدنية والسياسية، والعهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية           

 من خالل تقدمي أرقام دقيقة؛) واالجتماعية والثقافية

 املتعلقة بتقدمي التقارير إىل هيئات املعاهدات،       تقييم مدى التقيد بااللتزامات    •
 من خالل تقدمي أرقام واضحة؛

إجراء تقييم وحتليل معمقني ملدى تنفيذ املعايري الدولية الرئيسية القائمـة يف             •
جمال حقوق اإلنسان، ال سيما االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشـكال            

وق املدنية والسياسية، والعهـد     التمييز العنصري والعهد الدويل اخلاص باحلق     
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الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، ولألسباب الكامنة        
  وراء عدم تنفيذها؛

تابع هبا توصيات هيئات املعاهدات •  .تقييم الطريقة اليت ُتطبَّق أو ُت

، سـيكون  وباالستناد إىل حالة تنفيذ املعايري الدولية القائمة وإىل املواد اإلحصائية         
  :بإمكان اللجنة املخصصة ما يلي

القيام، على أساس توافق يف اآلراء، بتقييم مدى وجود حاجة حقيقيـة إىل              •
 معايري تكميلية ترمي إىل سد الثغرات يف تنفيذ هذه املعايري؛

القيام، على أساس توافق يف اآلراء بتحديد للمواضيع اليت ال ميكن أن يغطيها              •
وألغراض هذا التحديد، سيكون على اللجنة      .  القائمة التنفيذ السليم للمعايري  

املخصصة أن متدد مناقشاهتا املتعلقة بالنتائج واالسـتنتاجات والتوصـيات          
الواردة يف دراسة جلنة القضاء على التمييز العنصري بشأن التدابري املمكنـة            
لتعزيز التنفيذ من خالل توصيات اختيارية أو حتـديث إجراءاهتـا اخلاصـة             

 ؛)٣(صد، وكذلك تلك الواردة يف دراسة اخلرباء اخلمسةبالر

حتليل العوائق املاثلة أمام التصديق على االتفاقية الدولية للقضاء على مجيـع             •
أشكال التمييز العنصري، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية،         

أمام تقدمي والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، و
 .التقارير بشأهنا وتنفيذها

حتقق التدابري احملددة حلوالً عملية وقابلة للتطبيق من أجـل التـصدي            /وينبغي أن جتد  
  .للعنصرية وما يتصل هبا من تعصب وسد أية ثغرات حمددة

وينبغي أن تتأكد اللجنة املخصصة من أن هناك اتفاقاً عاماً بشأن حتديد أيـة                - ٥٩
بيل األفضل لسدها من أجل إعمال أية معايري تكميلية وتطبيقها على ثغرات وبشأن الس

  .نطاق واسع
وينبغي أن تستخدم اللجنة املخصصة مواردها يف تشجيع الدول األعضاء على             - ٦٠

تنفيذ التزاماهتا الدولية، والتأكد من أهنا تفي هبا، ال سيما عن طريق حتديد املمارسات              
  .وصياتاجليدة أو إعداد جمموعة من الت

وجيب أن تشكل تقارير جلنة القضاء على التمييز العنصري واخلرباء اخلمـسة              - ٦١
  .أساساً جيداً ملواصلة عمل اللجنة املخصصة ومداوالهتا

                                                           

  . على التوايلA/HRC/4/WG.3/6 والوثيقة A/HRC/4/WG.3/7الوثيقة  )٣(
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  التعليقات العامة على بعض القضايا املواضيعية  -باء   

  التمييز املتعدد  - ١  
ربر حلصر احلماية مـن     ترى بعض الدول األعضاء واجملموعات أنه ليس هناك من م           -٦٢

  .التمييز املتعدد يف األسباب املذكورة صراحة يف إعالن وبرنامج عمل ديربان
وقد شددت جمموعة من الدول األعضاء على أن موضوع وهدف االتفاقية الدولية               -٦٣

للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري مها التصدي للتمييز العنصري الذي يشري إىل أي              
ستثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أساس العرق أو اللون أو النـسب أو األصـل                 متييز أو ا  

القومي أو اإلثين ويستهدف أو يستتبع تعطيل أو إعاقة االعتراف حبقوق اإلنسان واحلريـات              
األساسية أو التمتع هبا أو ممارستها، على قدم املساواة، يف امليدان السياسي أو االقتصادي أو               

بيد أن جمموعة الـدول     . الثقايف أو يف أي ميدان آخر من ميادين احلياة العامة         االجتماعي أو   
األعضاء نفسها ترى أن هناك حاجة إىل مواصلة استكشاف تـداخل التمييـز العنـصري               

ويف هـذا   . وأشكال التمييز املتعددة واملتفاقمة كما حيددها إعالن وبرنامج عمـل ديربـان           
للجنة القضاء على التمييز العنصري أن تتشاور مع الدول         السياق، ترى هذه الدول أنه ينبغي       

  .واجلهات صاحبة املصلحة وأن تنظر يف صياغة تعليق عام بشأن هذا املوضوع
وتقترح بعض الدول األخرى دراسة أوسع ألشكال التمييز املتعددة مبـا يف ذلـك                -٦٤

  .حتديد أسباب التمييز املتعدد ووضع منهجية ملكافحة هذه الظاهرة

  التعصب الديين، والتحريض على الكراهية الدينية، وتشويه صورة األديان  -٢  
اجملموعات على أنه يف السنوات األخرية، ال سـيما         /شددت بعض الدول األعضاء     -٦٥

وقد . ، ظهرت أبشع صور التمييز يف شكل التعصب ضد طائفة معينة          ٩/١١عقب هجمات   
للتمييز الذي جتلى يف شكل تعـصب ضـد         أُعرب عن قلق مستمر إزاء هذا املظهر اجلديد         

  . املسلمني والطوائف املسلمة وتشويه صورة األديان، ال سيما كراهية اإلسالم
ـ     /وأكـدت الـدول األعضـاء    -٦٦ ـ  ـاجملموعات نفسها أن مقرر جم وق ـلس حق

 قد أقر بأمهية هذا األمر وأدى إىل إنشاء اللجنة املخصصة اليت أُسندت إليها              ٣/١٠٣اإلنسان  
ية حمددة تتمثل يف وضع معايري تكميلية، كمسألة ضرورية وذات أولوية، إما يف شـكل               وال

اتفاقية أو بروتوكول إضايف لالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، لسد 
الثغرات املوجودة يف االتفاقية وكذلك لتوفري معايري شارعة جديدة ترمي إىل مكافحة مجيـع              

  . نصرية املعاصرة، مبا فيها التحريض على الكراهية الدينية أو العرقيةأشكال الع
ويف السياق نفسه، مت التشديد على أن التعصب والتمييز املتزايدين ضـد املـسلمني         -٦٧

والشتائم ضد اإلسالم واالجتاهات املتنامية لتشويه صور األديان هي أمور أصبحت منتـشرة             
وحسب وجهة النظر هذه، فـإن      . بعض البلدان واجملتمعات  وغالباً ما ُيغض الطرف عنها يف       
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هذه األفعال ضد املسلمني واإلسالم تتناىف مع روح ميثاق األمم املتحدة، الذي يشجع على              
التعايش السلمي بني األمم، وتنتهك العديد من قرارات األمم املتحدة، مبا فيها قرارا اجلمعية              

  ).٢٠٠٥(١٦٢٤ وقرار جملس األمن ٥٥/٢٣و٦٢/١٥٤العامة 
ويف هذا السياق، مت التشديد أيضاً على تطوير لغة حقوق اإلنسان ملعاجلة القـضايا                -٦٨

الناشئة، مثل قضية تشويه صورة األديان، كخطوة مهمة ال ختدم مصلحة املسلمني فحـسب       
  .بل مصلحة اجملتمع الدويل ككل

 املعين باألشكال املعاصـرة     وأُشري أيضاً إىل التقرير الذي قدمه املقرر اخلاص السابق          -٦٩
للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، يف الدورة السادسة          

االجتاه املتزايد حنو تشويه صورة األديان ال ميكن أن         "جمللس حقوق اإلنسان والذي يؤكد أن       
ـ عنمة للعنصرية والتمييـز ال    وينفصل عن التأمل العميق يف االجتاهات املشؤ       صري وكـره   ـ

األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وهي اجتاهات أخذت تتزايد يف الـسياق الـسياسي         
  .)٤("واإليديولوجي الراهن

وتعترب بعض الدول األعضاء أن التعصب الديين والتحريض على الكراهية الدينيـة               -٧٠
يه السمعة هي   والتعصب الديين املقترن باألفكار املغرضة العنصرية والكارهة لألجانب وتشو        

أمور ال حتتاج إىل معايري إضافية ألهنا مشمولة بقدر كاٍف يف املعايري واألطر القانونية املعيارية               
  .الدولية القائمة

 من االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال        ٤وترى جمموعة من الدول أن املادة         -٧١
 من العهد   ٢٠والعنف، وأن املادة    التمييز العنصري تتطرق للتحريض على الكراهية العنصرية        

الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية تتطرق للتمييز والتحريض على الكراهية القومية أو            
  .العرقية أو الدينية

وشددت بعض الدول األعضاء األخرى على أنه ال ميكن قبول مفهوم تشويه صورة               -٧٢
 مؤمتر استعراض نتائج ديربان، مبفهـوم       األديان وأنه جيب استبداله، كما اُتفق على ذلك يف        

  ".التحريض على الكراهية الدينية"

        

                                                           

)٤( A/HRC/6/6 ٥، الفقرة. 


