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  جملس حقوق اإلنسان
  الثامنة عشرةالدورة 

   من جدول األعمال٩البند 
  بذلكوما يتصل العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب 

  عمل ديربان متابعة وتنفيذ إعالن وبرنامج من تعصب،

تقرير اللجنة املخصصة املعنية بوضع املعايري التكميلية عـن             
  *ةلثدورهتا الثا

  )جنوب أفريقيا(السيد جريي ماثيوز ماجتيال :  املقرر-الرئيس 
  موجز    

 ١٠/٣٠ ومقـرره    ٣/١٠٣مبقرر جملس حقوق اإلنسان       هذا التقرير مقدم عمالً     
ت واملناقشات اليت جرت أثناء الـدورة       وهو عبارة عن ملخص للمداوال    . ٦/٢١وقراره  
وبعد املشاورات واملساعي لتحديد    . للجنة املخصصة املعنية بوضع املعايري التكميلية     الثالثة  

املسائل اليت ستعرض على اللجنة للنظر فيها، جرت مناقشات موضوعية متهيدية تناولـت             
 وطنية معنية باحلماية    إنشاء أو تعيني أو إبقاء آليات     "وموضوع  " كره األجانب "موضوع  

من مجيع أشكال ومظاهر العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من             
ملناقشات أمشل بشأن هذين املوضوعني واملسائل األخرى أثنـاء الـدورة           اً  ، متهيد "تعصب
  .للجنة املخصصة املعنية بوضع املعايري التكميليةالرابعة 
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  مقدمة -أوالً  
هذا التقرير  ) اللجنة املخصصة (تقدم اللجنة املخصصة املعنية بوضع املعايري التكميلية          -١

  .٦/٢١ وقراره ١٠/٣٠ ومقرره ٣/١٠٣اإلنسان مبقرر جملس حقوق  عمالً

  الدورة  أعمالتنظيم  -ثانياً  
 تـشرين   ٢٣و ٢٢ يـومي  الثالثةدورهتا  اجلزء األول من    عقدت اللجنة املخصصة      -٢

 توعقد. ٢٠١١أبريل  / نيسان ٢١ إىل   ١١واجلزء الثاين يف الفترة من      ،  ٢٠١٠ نوفمرب/الثاين
  .اللجنة املخصصة أثناء اجلزء األول جلستني، وأثناء اجلزء الثاين تسع جلسات

  احلضور  -ألف  
ورة ممثلو الدول األعضاء، ودول غري أعضاء ممثلة مبراقبني، ومنظمات حكومية           حضر الد   -٣

دولية، ومنظمات غري حكومية ذات املركز االستشاري لدى اجمللس االقتصادي واالجتمـاعي،            
  .ومنظمات غري حكومية ال تتمتع باملركز االستشاري لدى اجمللس االقتصادي واالجتماعي

  افتتاح الدورة  -باء  
              / تـشرين الثـاين    ٢٢تحت اجللسة األوىل للدورة الثالثة للجنة املخصصة يـوم          افُت  -٤

 كانون ٣نوفمرب إىل / تشرين الثاين٢٢وكان مقرراً عقد الدورة يف الفترة من . ٢٠١٠نوفمرب 
 ).A/HRC/AC.1/3/1(، ووزِّع مشروع جدول أعمال هذه الـدورة         ٢٠١٠ديسمرب  /األول

 يف مفوضية األمـم املتحـدة       وحدة مكافحة التمييز  رئيس  يتشينكو،  ورحب السيد يوري بو   
اللجنة املخصـصة    مقرر   -إىل أن منصب رئيس     اً  مشريالسامية حلقوق اإلنسان، باملندوبني     

 مث علّقت اجللسة إلجراء مزيد من املـشاورات         اً، ال يزال شاغر   املعنية بوضع املعايري التكميلية   
  .ليمية للدول بشأن هذه املسألةاجملموعات اإلقغري الرمسية مع 

             / تـشرين الثـاين    ٢٣اجللسة الثانية للدورة الثالثة للجنة املخصصة يـوم         وعقدت    -٥
. بويتشينكو اللجنة على نتـائج مـشاوراته       ويف تلك اجللسة، أطْلع السيد       .٢٠١٠نوفمرب  

نه من املمكن علـى  وبسبب برنامج االجتماعات الذي قررته شعبة خدمات املؤمترات، قال إ         
فقط يف حال استؤنفت الدورة     اً  واحداً  األرجح مواصلة تقدمي خدمات الترمجة الفورية أسبوع      

؛ على أن األمانة ستواصل استكشاف إمكانية حجز فتـرة أسـبوعني            ٢٠١١الثالثة يف عام    
 دون املساس بالدورة الرابعة العادية للجنة املخصـصة املقـرر           ٢٠١١لالجتماعات يف عام    

إىل توضيح مسألة توفر املوارد للـدورتني       اً  وستسعى األمانة أيض  . ٢٠١١قدها يف خريف    ع
لعـدم  اً  ونظـر ). مبا يف ذلك الدورة الثالثة املستأنفة ملدة أسبوعني       (الثالثة املستأنفة والرابعة    

  . مقرر للدورة، تقرر تعليق أعمال الدورة الثالثة إىل أجل غري مسمى-رئيس  تعيني



A/HRC/18/36 

GE.11-15682 4 

 ٢١ إىل   ١١لدورة الثالثة املستأنفة للجنـة املخصـصة يف الفتـرة مـن             وُعقدت ا   -٦
وخاطب . ٢٠١١أبريل / نيسان١١وافَتَتحت األمانة اجللسة الثالثة يوم    . ٢٠١١أبريل  /نيسان

بني اجملموعـات   اً  إىل املشاورات اإلجيابية اليت جرت مؤخر     اً  السيد بويتشينكو املندوبني مشري   
وشّجع تلك اجملموعات على مواصـلة العمـل يف         . ة بني الدورتني  اإلقليمية يف الفترة الفاصل   

سبيل بلوغ حالة من األرحيية اليت متكن من إجراء حوار بناء والتوصل إىل أرضية مـشتركة                
وأعرب عن أمله يف أن تشهد اللجنة انطالقة جديدة من          . للعمل بشأن قضايا مكافحة التمييز    

  .عضاء واملشاركنيحيث االنفتاح والتعاون والتوافق بني األ

   املقرر-انتخاب الرئيس   -جيم  
اً  مقـرر  - ، رئيساً نوب أفريقيا ، املمثل الدائم جل   جريي ماثيوز ماجتيال  انُتخب السيد     -٧

التركيز على ضـحايا العنـصرية       املندوبني   ماجتيالناشد السيد   و. للجنة املخصصة بالتزكية  
 واحلاضر واملستقبل، وشجعهم بقوة على      والتمييز العنصري والعمل على محاية ضحايا املاضي      

  .االستفادة من تنوعهم للتوصل إىل أرضية مشتركة ملساعدة الضحايا على أساسها

  إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل  -دال  
اعتمدت اللجنة املخصصة، يف اجللسة الثالثة للدورة، جدول أعمال الدورة الثالثـة              -٨

  . )A/HRC/AC.1/3/1/Rev.1(املستأنفة 

  تنظيم العمل  -هاء  
  . املقرر يف اجللسة الثالثة مشروع برنامج العمل - قّدم الرئيس  -٩

تقدمي ) االحتاد األورويب وسويسرا والواليات املتحدة األمريكية     (وطلب بعض الوفود      -١٠
يتعلق باملواضيع املقرر تناوهلا أثناء املناقشات غري        فيمامعلومات عن برنامج العمل وال سيما       

، مشرية إىل أن اللجنة     ٢٠١١أبريل  / نيسان ١٥ إىل   ١٣رمسية املقترح إجراؤها يف الفترة من       ال
وأثـارت بعـض    . ُيطلب منها اعتماد جدول أعمال دون توفر معلومات عن حمتواه الدقيق          

مسائل تتعلق بالنتائج، على اعتبار أن مشروع برنامج العمل أشـار إىل            اً  الوفود األخرى أيض  
وأعـرب االحتـاد    .  وتوصيات، وهو ما قد يشكل نتيجة سابقة ألواهنـا         وجود استنتاجات 

عن حتفظات بشأن احتمال توفري خدمات الترمجة الفورية الكاملة ملدة مخسة           اً  األورويب أيض 
  .أيام فقط من جمموع األيام التسعة املقرر أن تستغرقها الدورة

ـ اكستان، متحد ة باسم اجملموعة األفريقية، وب    ثوالحظت نيجرييا، متحد    -١١ ة باسـم   ث
املؤمتر اإلسالمي، واجلزائر واملغرب، يف معرض اإلشارة إىل تقرير اللجنة املخصصة عن         منظمة

 أنه جرى يف الدورات السابقة اعتماد برنـامج         ،)٧٢، الفقرة   A/HRC/13/58(دورهتا الثانية   
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 وميكن تعديلـه    فالربنامج هو باألساس لالسترشاد به    . العمل قبل حتديد موضوعاته اجلوهرية    
  .إذا لزم األمراً الحق
إن طبيعة برنـامج العمـل        وأعرب الرئيس عن الرغبة يف تسهيل عمل اللجنة قائالً          -١٢

ميكن إعادة النظر يف برنامج العمل املقترح بـسهولة   وإرشادية، يستخدم لغرض بداية العمل؛ 
وذكر أن اإلشـارة إىل     وناشد الرئيس اللجنة املخصصة أن تضع ثقته فيه،         . إذا تطلب األمر  

وأحاطـت  ". السبيل للمضي قدماً  "ميكن االستعاضة عنها بعبارة     " االستنتاجات والتوصيات "
  .مبشروع برنامج العمل واعتمدته بصفة مؤقتةاً اللجنة املخصصة علم

واعتمدت اللجنة املخصصة، يف جلستها السادسة، مشروع برنامج العمل املـنقح             -١٣
ويف الدورة املستأنفة، اجتمعت اللجنة على مدى مخسة أيام وعقدت          . نفةللدورة الثالثة املستأ  

  .تسع جلسات

املقترحة من الرئيس واملناقشات التمهيدية الـيت        تعريف باملوضوعات  -اًلثثا  
  جرت بشأهنا

عن املوضوعات األربعة التمهيدية الـيت      اً  يف ختام اجللسة الثالثة، قدم الرئيس عرض        -١٤
 املقررة أثناء الدورة، وهي كره األجانب؛ والتحريض علـى الكراهيـة            اقترحها للمناقشات 

العنصرية واإلثنية والدينية؛ واألعمال العنصرية واألعمال بدافع كره األجانب اليت ترتكب عرب 
  .وسائل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛ والتنميط العنصري واإلثين والديين

س أن تقدمي هذه املوضوعات األربعة مرده استحالة        ويف اجللسة الرابعة، أوضح الرئي      -١٥
تناول مجيع املسائل املتعلقة بالعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من             

وهـذه  . وكان القصد هو أن حتاول اللجنة املخصصة تناول مسائل الساعة امللحـة   . تعصب
لكنها حماولة للتعبري عن املوضوعات القائمة ليست مستوفاة وليست مقدمة يف ترتيب معني، و    

جزء من سلسلة   وينبغي النظر إىل هذه القائمة على أهنا        . الرئيسية وعن انشغاالت املشاركني   
يف اً  متصلة، بالنظر إىل أن موضوع املمارسات الفضلى سينظر فيه جملس حقوق اإلنسان قريب            

 هذه املسائل وأن باإلمكان وشدد على أمهية األخذ بنهج تدرجي حيال. دورته السابعة عشرة
ويف األخري، تتيح تلك املوضوعات     .  اللجنة املخصصة  اختاذ تلك املوضوعات لبدء مسار عمل     

احلاجة إىل إجـراء مناقـشات      اً  وأعرب الرئيس، متوقع  . فرصة لألخذ والعطاء مع اآلخرين    
ثة للمناقشة مكثفة، عن األمل يف أن ختتصر القائمة من أربعة موضوعات إىل موضوعني أو ثال         

  .اليت ستجري أثناء الدورة الثالثة املستأنفة
كـره  ‘وكـان موضـوع   . للموضوعات األربعةاً موجزاً وعندئذ، قدم الرئيس عرض    -١٦

وضـرورة دراسـة   اً من التجارب الرهيبة اليت عاشتها جنوب أفريقيا مؤخر  اً  مستوح‘ األجانب
‘ كراهية العنصرية واإلثنية والدينية   التحريض على ال  ‘وذكر أن موضوع    . هذه الظاهرة عن كثب   
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إىل أن الـدورة    اً  كان حمط االهتمام أثناء الدورات األخرية جمللس حقوق اإلنـسان، مـشري           
للمجلس كانت قد اعتمدت هبذا اخلصوص قراراً باإلمجاع وأنه يرغب يف البناء علـى               األخرية

األجانب اليت ترتكب عـرب     األعمال العنصرية واألعمال بدافع كره      ‘أما موضوع   . جاء فيه  ما
من الربوتوكول اإلضايف التفاقية اجلـرائم  اً فمستوح‘ وسائل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت   

اإللكترونية التابعة للمجلس األورويب، من زاوية جتـرمي األعمـال ذات الطـابع العنـصري               
بضرورة استلهام ذلـك  كره األجانب املرتكبة عرب النظم احلاسوبية، ومن الفكرة القائلة        وبدافع

التنمـيط العنـصري    ‘والحظ أن موضـوع     . الربوتوكول وحتديثه وتعميمه على نطاق العامل     
إىل التدابري اليت اختذها االحتاد األورويب للقـضاء        اً  هو موضوع الساعة، مشري   ‘ والديين واإلثين

  .على هذا التنميط
. املوضوعات الـيت عرضـها  وتبادل املشاركون بيانات أولية بشأن اقتراح الرئيس و       -١٧

وأثريت تساؤالت بشأن معايري اختيار هذه املوضوعات وأعرب البعض عن الـشعور بـأن              
والحظت . اختيار هذه املوضوعات يوحي بتفضيل معني حىت وإن مل تأت وفق ترتيب بعينه            

اً والحظ الرئيس أن مثة شعور. وفود أخرى أن هذه القائمة ما هي إال أرضية لبداية املناقشات         
بتأييد االقتراح والشروع يف مناقشة املوضوعات، لكنه قال إنه رمبا كان من املطلـوب              اً  عام

واقتراح . بني هذه اجملموعات   فيماإجراء مزيد من املشاورات مع مجيع اجملموعات اإلقليمية و        
إجراء مشاورات غري رمسية على مدى األيام التالية لالتفاق على املوضـوع أو املوضـوعني               

  .ين ستنظر فيهما اللجنة املخصصةاللذ
التحريض علـى الكراهيـة     "واقترحت الواليات املتحدة األمريكية تعديل العنوان         -١٨

 باستعمال لغة الدعوة إىل الكراهية والتحريض عليها املستعملة يف          "العنصرية واإلثنية والدينية  
د الدويل اخلاص بـاحلقوق      والعه التفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري       ا

املدنية والسياسية والقرارات األخرية اليت اختذها جملس حقوق اإلنسان حبيث يـصبح هـذا              
الكراهية القومية أو اإلثنية أو الدينية والعرقيـة الـيت          مكافحة الدعوة إىل    ": العنوان كما يلي  

جرييا، متحدثة باسـم    وأيدت ني . "تشكل حتريضاً على التمييز أو األعمال العدائية أو العنف        
  .اجملموعة األفريقية، هذا التعديل

إنشاء أو تعيني " و"العنصرية والرياضة"وبعد مناقشات قصرية، أضيف موضوعان مها   -١٩
 إىل قائمة املوضـوعات، وكـان     "أو إبقاء آليات وطنية معنية باحلماية والوقاية من العنصرية        

  .املوضوع الثاين من اقتراح االحتاد األورويب
أرمينيا وأوروغواي والربازيل ومجهورية كوريا     والحظت األرجنتني، متحدثة باسم       -٢٠

، أن وفـود هـذه      وسويسرا وشيلي وغواتيماال وكوستاريكا وكولومبيا واملكسيك واليابان      
الدول قد استعدت هلذه الدورة على أساس إعالن وبرنامج عمل ديربان وأعربت عن شـيء         

وأبرزت أمهية مشاركة اخلـرباء     . ار القائمة على ستة موضوعات    من القلق إزاء احتمال اقتص    
املقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنـصرية       مثل جلنة القضاء على التمييز العنصري و      (
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إىل اً  يف املناقشات، مشري  ) بوما يتصل بذلك من تعص     والتمييز العنصري وكراهية األجانب   
  . املوضوعات املطروحةاحلاجة إىل إجراء حوار ومناقشة بشأن

وأبلغ الرئيس الوفـود بـأن الـسيد        . وُعلِّقت اجللسة إلجراء مشاورات غري رمسية       -٢١
. موتوسي بروس راباشا باالي، مندوب بوتسوانا الدائم، سيتوىل تنسيق اجللسات غري الرمسية           

  .٢٠١١أبريل / نيسان١٨وستستأنف اجللسات الرمسية للجنة يوم 

  ق عن املشاورات غري الرمسيةتقرير املنس -رابعاً  
، افتـتح   ٢٠١١أبريل  / نيسان ١٨يف اجللسة اخلامسة للجنة املخصصة املعقودة يوم          -٢٢

 املقرر اجللسة ودعا منسق املشاورات غري الرمسية، السيد باالي، مندوب بوتسوانا            - الرئيس
  .الدائم، إىل تقدمي عرض شفهي للجنة املخصصة عن نتائج هذه املشاورات

. للغاية بوجه عام  اً  الحظ السيد باالي أنه كان هناك التزام بناء وأن اجلو كان إجيابي             -٢٣
وأوضـح أن   . حتلي الوفود بسعة األفق، بالرغم من بعض اخلالفات يف الرأي         اً  فقد كان الفت  

ـ     . املوضوعات اليت اختريت هي اليت استراح هلا معظم الوفود         اً وقد أقر املـشاركون عموم
وكان هناك سعي جلعل تبعة العمل مما ميكن حتملـه،          .  للشروع يف العمل   بالضرورة القصوى 

وأفاد بـأن   . مع مراعاة توجيهات الرئيس بتقليص قائمة املوضوعات إىل موضوعني أو ثالثة          
التفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال      يتعلق با  فيماالثغرات اإلجرائية   "هو  اً  سابعاً  موضوع

األرجنـتني،  ف إىل تلك املوضوعات اليت نوقشت بناًء على طلب           قد أضي  "التمييز العنصري 
أرمينيا وأوروغواي والربازيل ومجهورية كوريا وسويسرا وشيلي وغواتيمـاال         متحدثة باسم   

يتعلق باملوضوعات، وبعـد مناقـشات       فيماو. وكوستاريكا وكولومبيا واملكسيك واليابان   
: هنا جديرة بأن تركز عليها املناقشات، وهيمثمرة، اعتربت ثالثة إىل أربعة موضوعات على أ      

الدعوة إىل الكراهية العنصرية واإلثنية والقوميـة       " ٢؛ املوضوع   "كره األجانب " ١املوضوع  
إنشاء أو تعيني   " ٦؛ املوضوع   "العنصرية والرياضة " ٥؛ املوضوع   "والدينية والتحريض عليها  

بشأن احلاجة  اً  والحظ أن تفامه  . "لعنصريةأو إبقاء آليات وطنية معنية باحلماية والوقاية من ا        
اً  وأفاد أنه، نظـر    .اًإىل اعتماد هنج االقتصار على احلد األدىن من أجل بداية العمل كان بادي            

إنـشاء أو تعـيني     " ٦ واملوضـوع    "العنصرية" ١لعدم وجود اعتراض يذكر على املوضوع       
ة والتمييز العنصري وكره األجانب     إبقاء آليات وطنية معنية باحلماية والوقاية من العنصري        أو

للحاجة اً ونظر. ، فهما موضوعني جيدين ميكن بداية العمل هبما"وما يتصل بذلك من تعصب  
الدعوة إىل الكراهيـة    " ٢ فقد أُسقط املوضوع     اً،إىل جعل املشاركني يستمرون يف العمل مع      

  ."العنصرية واإلثنية والقومية والدينية والتحريض عليها
 أن  على سؤال بشأن مستقبل املوضوعات اخلمسة املتبقية، أوضح السيد باالي          اًورد  -٢٤

 سيسمحان للجنـة    ٦ و ١تلك املوضوعات تبقى مطروحة على الطاولة، ولكن املوضوعني         
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يتعلـق بـسؤال     فيماو. وشدد على أن املوضوعني املختارين مل ُيمنحا األولوية       . ببدء العمل 
تقبل، ذكر أن املشاورات غري الرمسية مل يكن الغرض         بشأن إدراج موضوعات جديدة يف املس     

استيفاء القائمة النهائية املمكنـة باملوضـوعات وأن املوضـوعات اخلمـسة املتبقيـة              منها  
  .اًواملوضوعات األخرى اليت ميكن اقتراحها ال يزال تناوهلا ممكن

ة وطبيعة النتائج   وأشار إىل مسائل أثريت أثناء املشاورات غري الرمسية تتعلق باملنهجي           -٢٥
والحظ أنه رغم اإلقرار بوجود مشاعر عدم الرضا عند البعض، إال أن الشعور الذي              . املرتقبة

بعملها علـى أسـاس     اً  ساد أثناء املناقشات هو أن بإمكان اللجنة املخصصة أن متضي قدم          
  .املوضوعني املذكورين

أثناء املشاورات غري   وأعرب الرئيس عن تقديره للمنسق على كل ما بذله من جهد              -٢٦
الرمسية وأكد أن اختيار موضوع أو موضوعني ألغراض بداية العمل ال مينـع مـن إجـراء                 

  .مناقشات يف وقت الحق بشأن املوضوعات األخرى
وأكدت نيجرييا، متحدثة باسم اجملموعة األفريقية، أن املنسق قد أدى مهمته الـيت               -٢٧

نطباع هو أنه بينما حظـي موضـوع كـره          كلف هبا على أحسن وجه، وأشار إىل أن اال        
 بشأن اآلليات الوطنية أثار حتفظات شديدة مـن         ٦األجانب بالقبول، فإن اختيار موضوع      

ومع ذلك فإن اجملموعـة  . اجملموعة األفريقية على اعتبار أنه موضوع يتقاطع مع عدة مواضيع   
ـ   " ٢يتعلق باملوضوع    فيماأما  . مستعدة ملناقشته  ة العنـصرية واإلثنيـة     الدعوة إىل الكراهي

، فإن االحتاد األورويب جيد صعوبة على ما يبدو لتقبـل           "والدينية والتحريض عليها   والقومية
أما الواليات املتحدة األمريكية فترى أن املشكلة تكمن يف         . الصياغة اليت ورد هبا هذا العنوان     

ثة باسم اجملموعـة    واقترحت نيجرييا، متحد  . هلجة وصياغة العنوان وليس يف املوضوع نفسه      
 ينبغـي   ٦ بسبب عدم االتفاق عليه، فإن املوضوع        ٢األفريقية، أنه يف حال أُسقط املوضوع       

، رغم حتفظات اجملموعة األفريقية عليه،      ٦وباملثل، فإذا أخذ املوضوع     . إسقاطه سواء بسواء  
  . يف احلسبان كذلك٢بد من أخذ املوضوع  يف احلسبان، فال

إن   رويب باجلهود اليت بذهلا املنسق والعمل الذي اضطلع به، قائالً         ورحب االحتاد األو    -٢٨
 وأعرب االحتاد األورويب عن عدم ارتياحه التام الختيار موضـوع           .اًتقرير املنسق كان دقيق   

كره األجانب، ولكن االختيار الذي جرى كان أفضل وسيلة لدفع عمل اللجنة املخصـصة              
اورات غري الرمسية، رأى االحتـاد أن مـسائل أيلولـة           وبالنظر إىل نقطة انطالق املش    . قدماً

  .املوضوعات ونسبتها ينبغي عدم إثارهتا
 يتصل بالتوصيف ٢وذكرت الواليات املتحدة األمريكية أن اعتراضها على املوضوع         -٢٩

 الذي اختذه جملس حقـوق      ١٦/١٨ويف معرض التذكري بالقرار     . وليس بواقعيته أو جوهره   
على أساس ذلك القرار التوافقي     اً  رحت بأن متضي اللجنة املخصصة قدم      اقت اً،اإلنسان مؤخر 

  .من العودة إىل الصياغات وجماالت التركيز السابقة بدالً
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الدين "والحظت نيجرييا، متحدثة باسم اجملموعة األفريقية، أن بإمكاهنا قبول عبارة             -٣٠
 ٦أن املوضـوع    اً   وأكدت جمدد   املستعملة يف القرار األخري جمللس حقوق اإلنسان       "أو املعتقد 

كان يف األساس عبارة عن موضوع متقاطع مع عدة مواضيع ميكن مناقشته كجزء من مجيع               
مة املؤمتر اإلسالمي وأعربت باكستان، متحدثة باسم منظ. املوضوعات املطروحة على الطاولة

  .مبابوي، عن تأييدها ملوقف اجملموعة األفريقيةواجلزائر وز
ألرجنتني وأرمينيـا وأوروغـواي والربازيـل       سرا، متحدثة باسم ا   وأعربت سوي   - ٣١

، عـن   ومجهورية كوريا وشيلي وغواتيماال وكوستاريكا وكولومبيا واملكسيك واليابـان        
والحظـت  . تأييدها لتقييم املنسق للمشاورات غري الرمسية واالستنتاجات اليت خلص إليها         

لت باملرونـة أثنـاء عمليـة االختيـار،         جمموعة البلدان املنتمية إىل عدة جمموعات حت        أن
 قد حددا إلدراجهما يف برنامج العمـل لألسـبوع القـادم، وأن             ٦ و ١املوضوعني    وأن

اً وأكدت جمدد. املوضوعات األخرى تبقى معروضة على الطاولة لتناوهلا يف مناقشات قادمة    
ية للقضاء على مجيع يتعلق باالتفاقية الدول  فيماالثغرات اإلجرائية   " ٧طلبها إدراج املوضوع    

 يف جدول أعمال الدورة الرابعة للجنة املخصـصة، وسـلطت           "أشكال التمييز العنصري  
على أمهية األخذ بنهج منهجي  اً  وشددت أيض . الضوء مرة أخرى على أمهية مسامهة اخلرباء      

  .لدى العمل لتحديد الثغرات والكيفية املثلى ملعاجلتها
 ملوقف االحتاد األورويب بـشأن تقريـر املنـسق          وأعربت ليختنشتاين عن تأييدها     -٣٢
 حتقق ليتسىن بدء العمل وأنه مـن      ٦ و ١فاختيار املوضوعني   . يتعلق باختيار املوضوعات   فيما

  .املعلوم أن املوضوعات األخرى تظل على الطاولة
وقرر الرئيس أنه يتعني القيام بعمل إضايف للتوصل إىل اتفـاق بـشأن املوضـوعات                 -٣٣

اء مشاورات ثنائية مع كل واحدة من اجملموعات اإلقليمية طوال الوقـت املتبقـي              إجر واقترح
  .إىل اللجنة املخصصة عن نتائج هذه املناقشات الثنائية يف اليوم التايلاً وسيقدم تقرير. اليوم من

  تقرير الرئيس عن املناقشات الثنائية -خامساً  
 املقـرر   -، قدم الرئيس    ٢٠١١يل  أبر/ نيسان ١٩يف اجللسة السادسة املعقودة يوم        -٣٤
وبعد اإلعراب عـن    . عن نتائج املشاورات الثنائية اليت أجراها مع اجملموعات اإلقليمية        اً  تقرير

اللجنـة  اً  تقديره للمجموعات، ذكر أن مجيع املوضوعات تظل مطروحة على الطاولة مذكّر          
 االختالف يف الرأي، قـد      والحظ أن اجملموعات اإلقليمية، رغم    . قد اقترح اً  تدرجياً  بأن هنج 

  .التزمت، كحل وسط، بالتوصل إىل توافق يف الرأي بشأن املوضوعات اليت ستناقش
واتفق املنسقون اإلقليميون على أن يقترح الرئيس على اللجنة املخصصة بأن يكون              -٣٥

كـره  " عـن  ١ املوضوعان اللذان يعرضان على املناقشات يف جلسة عامة مهـا املوضـوع     
إنشاء أو تعيني أو إبقاء آليات وطنية معنية باحلماية والوقاية مـن            " ٦املوضوع   و "األجانب

مجيع أشكال ومظاهر العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بـذلك مـن              
  ).بعد تعديله ("تعصب
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وأوضح الرئيس أن اجللستني املقبلتني ستخصصان إلجراء مناقشة أولية بشأن هذين             -٣٦
مبا يف ذلك اإلدالء مبسامهات عن الكيفية اليت ميكن تناول هـذين املوضـوعني              املوضوعني،  

  .يف الدورة القادمةاً مستفيض تناوالً
  .واعتمد برنامج العمل بالصيغة اليت ورد هبا بعد تعديله  -٣٧

  "كره األجانب"املناقشة بشأن موضوع  -سادساً  
ألولية عن موضوع كره األجانب     يف اجللسة السابعة، قدم الرئيس مذكرة للمناقشة ا         -٣٨

  .أعدهتا األمانة ودعا اللجنة املخصصة إىل التعليق عليها
ونوهت ليختنشتاين مبسألة أساليب العمل وشددت على ضرورة النظـر يف الـسبيل               -٣٩

املعنية بوضـع   ملواصلة املناقشة بشأن موضوع كره األجانب يف الدورة املقبلة للجنة املخصصة            
التمييـز ضـد غـري    "واقُترح بأن يكون التعريف العملي لكره األجانب هو        . يةاملعايري التكميل 

هـو معرفـة    اً  ، وأن يكون التقييم ملعرفة إن كان هذا املعيار التكميلي أو ذاك مطلوب            "املواطنني
مدى تناول أو عدم تناول االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري مـسألة               

ومن املهم تقييم الكيفية اليت استخدمت هبا تلك اللجنـة التعليـق            ".  املواطنني غري"التمييز ضد   
ومـن املفيـد النظـر يف    . بشأن التمييز ضد غري املواطنني يف املمارسة     ) ٢٠٠٤(٣٠العام رقم   

 ومالحظاهتا اخلتامية اليت    ٣٣    لالكيفية اليت أوَّلت هبا اللجنة االتفاقية يف تعليقاهتا العامة املفصلة ا          
قدمتها للعديد من الدول على مدى سنوات؛ فرغم عدم إلزامية هذه الوثائق، إال أن تنفيـذها                
يكتسي أمهية، وحتليل املالحظات اخلتامية ملعرفة الطريقة اليت نظرت هبا اللجنة إىل مسألة كـره               

راض  من الوثيقة اخلتامية ملؤمتر استع     ١١٩مع الفقرة   اً   وانسجام .اًاألجانب ميكن أن يكون مفيد    
النظر يف الكيفية اليت جيري التصدي هبـا ملـسألة كـره    اً نتائج ديربان، سيكون من املفيد أيض    

ويف األخـري،   . األجانب على الصعيد اإلقليمي يف العامل أمجع، وكذلك على الصعيد الـوطين           
  .املهم حتديد الكيفية اليت كانت تتناول هبا اللجنة مسألة غري املواطنني باملعىن الواسع من
 من االتفاقية ١باسم اجملموعة األفريقية، أن املادة اً وذكر املندوب من نيجرييا، متحدث  -٤٠

الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري مل تذكر قط كره األجانب يف تعريفهـا               
وأشار إىل النظرية املتعلقة بتفكيك العنصرية وكره األجانب اليت أوردهـا           . للتمييز العنصري 

قرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل         امل
 فقد رصدت جلنة القضاء على التمييز العنـصري دوالً    . بذلك من تعصب، السيد دودو ديني     

. على أساس القانون، ومنه التشريعات الداخلية، وليس على أساس التعليقات العامـة           اً  أطراف
بد أن يركز على حقوق الضحايا وعلى إجـراءات          له ال اً  يتخذ الضحية حمور  والنهج الذي   

لوجود تلك االتفاقية، مل يعتـرب      اً  ونظر. احملاكمة حسب األصول احملددة يف القانون بوضوح      
على األرجـح  اً  على أن إجياد بروتوكول إضايف قد يكون مطلوب     اً،وضع صك جديد ضروري   
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ف كره األجانب، جيب إقامة ِصلة واضحة مـع االتفاقيـة           ولدى تعري . لتعزيز تلك االتفاقية  
وقـد  . هلـا   الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري احلالية لكي يكون مكمـالً           

A/HRC/13/CRP.1 من الوثيقـة     ١٥٩فقرة  من ال ) ب(و) أ(فقرتان الفرعيتان   أشارت ال 
)١(، 

  .الثغرات اليت كانت موجودة واليت جيب معاجلتها إىل
وذكرت كوبا أنه ملا كانت ظاهرة كره األجانب جديدة الزمت العقدين املاضـيني،               -٤١

ومن الواضح كذلك أن هناك     . فمن الواضح أن تكون من مهمة اللجنة املخصصة التصدي هلا         
وميكن أن تكون التعليقات العامـة للجنـة        . ثغرات يف االتفاقية خبصوص معاجلة هذه الظاهرة      

 أما تعليقات فريـق اخلـرباء       اً،عنصري مفيدة ولكنها ليست ملزمة قانون     القضاء على التمييز ال   
وأي تعريف ملصطلح كره األجانب ميكن التوصل إليه ينبغي أن يكون           . فتفتقر إىل أساس قانوين   

املقرر اخلاص املعين باألشكال    إىل أقصى حد ممكن، كما ينبغي دراسة العمل الذي أجنزه           اً  واسع
  .بوما يتصل بذلك من تعص تمييز العنصري وكراهية األجانباملعاصرة للعنصرية وال

 وآيرلندا  ىعلى مداخلة سابقة، الحظ مندوب اململكة املتحدة لربيطانيا العظم        اً  ورد  -٤٢
الشمالية أنه بالرغم من أن املسائل اجلدية اليت جيري تناوهلا مثرية للمشاعر إىل حـد كـبري،                 

وشدد على طابع جمتمـع اململكـة      . وهر املناقشات أن املداخالت ينبغي أن تركز على ج       إال
  . وآيرلندا الشمالية املتعدد الثقافات واملتنوعىاملتحدة لربيطانيا العظم

املؤمتر العاملي ملكافحة العنـصرية والتمييـز       وذكّر االحتاد األورويب بأنه رغم تناول         -٤٣
ر استعراض نتائج  ومؤمت٢٠٠١العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب يف عام   

 مسألة كره األجانب، مل يوضع أي تعريف موحد هلـذا املـصطلح             ٢٠٠٩ديربان يف عام    
ونتيجة لذلك، ميكن فهم كره    . باستثناء ما هو موجود يف القواميس من عبارات واسعة للغاية         

يف سياق العنصرية والتمييز العنصري، وميكن      األجانب من خالل األسباب األخرى للتمييز و      
وينبغي تناول مظاهر كره األجانـب      . لهاً  إضافياً  من عناصر التمييز أو سبب    اً   يكون عنصر  أن
من كره األجانب نفسه، ومن ذلك على سبيل املثال التمييز أو العنـف بـدافع كـره                   بدالً

يتعلق بتراكم   فيماويف هذا الصدد، يكتسي النهج الذي قدمه مندوب ليختنشتاين          . األجانب
 من االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري أمهيـة            ١دة  األسباب يف املا  

 من االتفاقية بعض االستثناءات، مث إن جلنـة         ١ من املادة    ٣ و ٢لقد أجازت الفقرتان    . كبرية
وذكّـر  . للتصدي ملسألة كره األجانب     القضاء على التمييز العنصري رمبا كانت مهيأة أصالً       

إىل أنه من املهم    اً  اجة إىل مزيد من اخلربة والبحث يف هذه املسألة مشري         االحتاد األورويب باحل  
للغاية االستماع من اللجنة مباشرة بشأن مدى كفاءهتا يف هذا اجملال ومـدى احلاجـة إىل                

  .نصوص وبروتوكوالت إضافية
__________ 

ـ  ٣٠ كما أقر بعد التشاور يف       الدورة الثانية للجنة املخصصة املعنية بوضع املعايري التكميلية       تقرير   )١( شرين  ت
، مع التعديالت واملقترحات اليت وردت يف غضون األسبوعني التاليني على البيانـات             ٢٠٠٩أكتوبر  /األول

 .اليت ألقيت أثناء الدورة
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أن مبادرته اإلقليمية قد ذكرت يف مذكرة املناقـشة         اً  والحظ االحتاد األورويب أيض     -٤٤
عن تقديره لإلقرار بأن تدابري قد اختذت بالفعل للتـصدي ملـسألة كـره              اً  لتمهيدية، معرب ا

  .األجانب على الصعيد اإلقليمي
وأعربت فرنسا عن تأييدها ملوقف االحتـاد األورويب وللنـهج الـذي اقترحتـه                -٤٥

والحظت فرنسا، يف معرض احلديث عن أصل تعبري كره األجانب، أن كـره             . ليختنشتاين
وأضافت أن آفـة    . معاملة ذوي اجلنسيات األخرى معاملة خمتلفة     اً  جانب كان يعين أساس   األ

 ١كره األجانب، رغم عدم ذكرها بصريح العبارة، قد عوجلت يف التعريف الوارد يف املـادة   
وقد أثري تساؤل بشأن معرفة    . من االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري        

يتعلـق   فيمـا لضروري وضع تعريف ملصطلح كره األجانب بغية تغيري الوضع          إن كان من ا   
تقييم إىل أي مدى جرى نقل حمتـوى        اً  وبالتايل، من املهم أيض   . بالضحايا يف الواقع العملي   

التعريف الوارد يف تلك االتفاقية إىل التشريعات احمللية، ومن مث أخذ املسائل املتـصلة بكـره               
  .األجانب بعني االعتبار

 املشار إليـه يف     -وشددت اجلزائر على أنه من غري املمكن معادلة التمييز العنصري             -٤٦
والحظت أن الربوتوكول اإلضايف .  بالسوية مع كره األجانب، الذي مل يرد ذكره -االتفاقية  

املتعلق بتجرمي أعمال العنصرية وكراهية األجانب املرتكبة بواسطة         التفاقية اجلرمية اإللكترونية  
نترنت دون أي ِصلة أو ارتباط ، أشار إىل أفعال كره األجانب املرتكبة عرب اإل       لنظم احلاسوبية ا

يتعلق باألساس القانوين للتعليقات العامة واملالحظات اخلتامية، فقد سـعت           فيماو. باجلنسية
جلنة القضاء على التمييز العنصري، أثناء عمليات االستعراض اليت تناولت الدول األطـراف،             

الستفسار عن تنفيذ أحكام االتفاقية على الصعيد الوطين ولـيس عـن إدراج حمتويـات               ل
فليس بوسع الضحية االحتجاج بتعليق عام أمام       . التعليقات العامة للجنة يف التشريعات احمللية     

وقد تكون حمتويات التعليقات العامة مهمة، ولكن املناقشة ميكن أن تتناول الكيفية            . احملكمة
 هبا حتويل هذا احملتوي إىل صك؛ ويتعني على الرئيس العودة يف هـذا الـصدد إىل     اليت يتسىن 

  .اخلرباء املناسبني بالنيابة عن اللجنة املخصصة
وأعربت الربازيل عن تقديرها لتمكن اللجنة املخصصة يف آخر املطاف من عقد هذه               -٤٧

جتريها اللجنة املخصـصة    املناقشة املوضوعية، مشددة على أن هذه أول عملية طرح األفكار           
وينبغي أن حترص اللجنة املخصصة على النظر بشكل مجاعي         . بشأن موضوع كره األجانب   

يف اً  واسعاً  يف بعض املسائل، مثل تعريف كره األجانب مقابل تعريف التمييز العنصري تعريف           
ـ  االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، واحلاجة إىل التفكري           يف اً   دائم

االنعكاسات على الضحايا احملتملني، والسعي للحصول على آراء جلنة القضاء على التمييـز             
العنصري، ذلك أن الربوتوكول اإلضايف املمكن إجياد من املرجح أن يكون حمل تدقيق هلـذا               

ولن تكون آراء اللجنة مصريية ولكن ميكن أن تكون نقطة االنطالق من االعتبارات             . السبب
ليت تطرحها اللجنة املخصصة، ألن آراءها كفيلة بأن يكون هلا وزن بشأن الكيفية اليت ميكن               ا

  .أن يعمل هبا الربوتوكول اإلضايف يف املمارسة العملية



A/HRC/18/36 

13 GE.11-15682 

ورحبت الواليات املتحدة األمريكية بتناول املناقشة مسائل جوهرية، ال سيما بـشأن              -٤٨
إن أسباب حظر   . ه األجانب ومدى فعالية هذه التدابري     للتصدي ملظاهر كر  اً  التدابري املتبعة حالي  

التمييز املذكورة يف االتفاقية واسعة مبا فيه الكفاية حبيث تشمل مظاهر كره األجانـب علـى                
على أن األجدر أن تركـز      اً  وأكد املندوب جمدد  . أساس تلك األسباب اليت أخذت يف احلسبان      

ـ      اجلهود على التشجيع على اختاذ اإلجراءات امل       أن اً  لموسة للتصدي آلفة العنـصرية، مالحظ
وقال إنـه يتطلـع   . الواليات املتحدة ال تعتقد أن مثة ضرورة لوضع تعريفات أو قواعد جديدة        

لالستماع إىل جتارب دول أخرى وساق أمثلة عن كيفية تنفيذ الواليات املتحـدة التزاماهتـا               
ملتحدة، وعن الكيفية الـيت مكنـت       مبوجب االتفاقية عرب سن تشريعات احتادية يف الواليات ا        

  .هذه القوانني والتدابري السياساتية الواليات املتحدة من مكافحة أعمال كره األجانب هبا
وقالت زمبابوي إن كره األجانب قد سبق أن ُعرِّف، حيـث ذكـر إىل جانـب                  -٤٩

. نالعنصرية والتمييز العنصري وما يتصل بذلك من تعصب يف إعالن وبرنامج عمل ديربـا             
وكما سبق أن اعترض أحد املندوبني، فإن كره األجانب ال ميكـن مـساواته بالعنـصرية                

 واالتفاقية واضحة يف هذا الصدد؛ على أنه قد تنشأ ِصالت بني هـذه              -التمييز العنصري    أو
  . املفاهيم يف بعض احلاالت

اول تن يف حاجة ألن تتحرر من اخلوف من         والحظت بوتسوانا أن اللجنة املخصصة      -٥٠
موضوع كره األجانب، مشرية إىل أن بوتسوانا وجنوب أفريقيا كانت هلمـا يف الـسنوات               

ولعله من املفيد جتميع احلـوادث      . األخرية جتارب على الصعيد احمللي يف جمال كره األجانب        
وباإلضـافة إىل   . واحلاالت من خمتلف أحناء العامل للمساعدة يف دراسة مسألة كره األجانب          

هم حتديد العالقة بني كره األجانب وأصناف البغضاء األخرى غـري املعروفـة             ذلك، من امل  
وينبغي معاجلة مسائل التنفيذ يف إطار املناقشات املوضوعية بشأن كره األجانـب            . وتقييمها

  .واآلثار املترتبة عنه
وضع تعريـف ملـصطلح     اً  وتساءل مندوب سويسرا عما إذا كان من الضروري حق          -٥١
ما إذا كانت جلنة القضاء على التمييز العنصري قد عاجلت مظـاهر كـره              األجانب وع  كره

والحظت سويسرا، باالتفاق مع الربازيل، أن مـن املهـم   . األجانب على النحو املناسب أم ال  
وشددت سويسرا علـى ضـرورة      . معرفة آراء خرباء اللجنة حبكم وجودها يف اخلط األمامي        

ـ          على اتفاقية القضاء على التمي     البناء أن اً  يز العنصري وتساءلت إن كان مـن الـضروري حق
االستجابة ملسألة كره األجانب قانونية بدل أن تكون بتـدابري وقائيـة وغريهـا مـن                 تكون
  .التنفيذية التدابري
وذكّرت نيجرييا، متحدثة باسم اجملموعة األفريقية، بأن مسألة كره األجانب ظاهرة             -٥٢

يبدو إىل نفي    فيماض اآلراء يف اللجنة املخصصة جتنح       حقيقية حتدث ألناس حقيقيني وأن بع     
واتفقت مع ضرورة العمل لوضع تعريف مقبول للجميع        . حقيقة وجود ضحايا هلذه الظاهرة    

الدولية للقضاء على    من االتفاقية    ١أن املادة   اً  وأكدت جمدد . قبل البحث عن احللول املمكنة    
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وقدم املندوب تالوة   . إىل الدين  الألجانب و  مل تشر إىل كره ا     مجيع أشكال التمييز العنصري   
  من امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب وأملح إىل أن هذه املادة أكثر مشـوالً ٢للمادة  

  . من االتفاقية وقد تكون مفيدة لعمل اللجنة املخصصة١من املادة 
 ميكن معادلـة  باسم منظمة املؤمتر اإلسالمي، إنه ال اً  وقال مندوب باكستان، متحدث     -٥٣

وذكر املندوب أن هناك حاجة لدراسة مـسألة كـره          . كره األجانب مبفهوم غري املواطنني    
األجانب مبزيد من التفصيل، وقال إنه يتطلع إىل عرض وثائق جديدة تسترشد هبا مناقـشات          

  .الدورة املقبلة للجنة املخصصة
تمامهـا مبداخلـة سويـسرا    وأعربت إيطاليا عن تأييدها لبيان االحتاد األورويب واه   -٥٤

وقالت إهنا تتطلع إىل تقدمي مزيد من الوثائق ومداخالت اخلرباء يف الدورة املقبلـة              . والربازيل
للنهج املُركِّز على الضحايا، قالت إيطاليا إن كره األجانب ميكـن،    اً  وتأييد. للجنة املخصصة 

 اً، أو بعيداً،أجنبي" كان إذا ما أخذنا يف احلسبان أن معناه األصلي هو اخلوف من كل شخص 
وباملثل، ميكـن أن    . ، أن يؤثر يف املواطنني وغري املواطنني على حد سواء         "أو خمتلفاً اً  أو غريب 

. عن أعمال عنف وحتـريض وتعـصب         فضالً ،إىل شلل وعدم احلركة     يؤدي اخلوف مثالً  
الشاملة الواردة يف   يتعلق باملظاهر املمكنة لكره األجانب، من املهم النظر إىل األحكام            فيماو

  .االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري
أهنا تعترب كره األجانب آفة أقرت هبا على الصعيد الوطين وهي           اً  وأكدت فرنسا جمدد    -٥٥

وقالت إن تفسريها هو أن بوسـع جلنـة         . من هذا املنطلق بصدد اختاذ تدابري حملية ملكافحتها       
 من االتفاقية، يف أوضـاع  ١ من املادة ١القضاء على التمييز العنصري أن تنظر، مبقتضى الفقرة  

، كما تشهد على ذلك شىت التقارير القطريـة الـيت تلقتـها       صعبة، مبا يف ذلك كره األجانب     
  .النظر إن كان غياب التعريف منع اللجنة من التصدي لكره األجانباً ومن اجملدي أيض. اللجنة
وسلطت جنوب أفريقيا الضوء على املسألة املوازية املتمثلـة يف اإلرادة الـسياسية،               -٥٦

 أن األمر اقتصر على مسألة تنفيذ االتفاقيـة         وتساءلت إن كان الفصل العنصري سينتهي لو      
ولعله من املفيد للجنة املخصصة دراسـة  . الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري    

يتعلق حبقبة الفصل العنـصري يف       فيماالتعليقات العامة للجنة القضاء على التمييز العنصري        
العملية، والوقوف على الثغرات اليت     جنوب أفريقيا للنظر كيف كانت تستخدم يف املمارسة         

 ونوه املندوب بالعناصر اجليدة للغاية الـيت أثـريت يف           .اًاعترت التعليقات العامة والتنفيذ مع    
املناقشة األوىل اجلارية، مبا يف ذلك مسائل التعريفات والتـدابري واإلجـراءات الـسياساتية              

  .املطلوب اختاذها
ن مكافحة ظاهرة كره األجانب، مضيفة أن كره        وذكّرت تركيا مبسؤولية الدول ع      -٥٧

واملطلوب هو التحلي باإلرادة السياسية     . حيول دون التمتع باحلقوق   اً  األجانب قد يكون عائق   
ويف هـذا   . للقضاء على هذه الظاهرة، والتشجيع على املزيد من التسامح وتفهم اآلخـرين           

 شبكات اجملتمع املدين واحلوار     على أمهية اً  وشددت تركيا أيض  . الصدد، يكتسي أمهية كربى   
  .البناء مع اجلهات الفاعلة يف امليدان
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وحدد االحتاد األورويب بعض العناصر املشتركة اليت أثارها املشاركون يف املناقـشة              -٥٨
ويف حني ال يوجد تعريف حقيقي لكره األجانب، هناك توافق على أن تكون هـذه         . اجلارية

. املخصصة وينبغي أن تعاجل بتنفيذ سياسـات وتـشريعات  الظاهرة من صميم اهتمام اللجنة  
ضرورة ملحة لوضع تعريف قانوين ملعاجلـة       اً  وقال املندوب إن االحتاد األورويب ال يرى حالي       

ظاهرة كره األجانب وأن التعريف الوارد يف االتفاقية الدولية للقضاء على مجيـع أشـكال               
فعلى سبيل املثل، اختذت على     . ة بكره األجانب  التمييز العنصري كافية ملعاجلة املسائل املتصل     

املستوى األورويب تدابري وتشريعات حلماية األطفال دون أن يكون هناك تعريف قانوين حمدد             
  .ملفهوم الطفل

أن ما فهم هـو أن وجـود   اً وشكر الرئيس االحتاد األورويب على مداخلته، مالحظ        -٥٩
لشدة االنفعال اليت تثري هذه املسائل،      اً  ال أنه نظر  الختاذ إجراءات؛ إ  اً  تعريف رمبا مل يكن شرط    

  .قد يكون من املستصوب التوصل إىل فهم مشترك يف املوضوع
وأعربت رابطة مواطين العامل عن تقديرها لتوجيهات الرئيس أثناء الدورة وشـددت              -٦٠

مركز البحوث املتعلقة حبقـوق اإلنـسان       وقال  . على ضرورة تعريف كره األجانب وُصوره     
يتعلـق بكـره     فيمـا  إنه من املهم أن تعمل اللجنة املخصصة على وضع نص جديد             وواجباته

من قبل منظمة العمل الدولية واملنظمة الدوليـة         )٢(إىل تعريف كره األجانب   اً  األجانب، مشري 
للهجرة ومفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان املذكور يف مذكرة املناقشة التمهيدية،            

  .بأن هذا التعريف دقيق ويشمل جمموعة من الناس أوسع من فئة غري املواطننيوجادل 
 من اتفاقية حقوق    ٣٤يف هذا الصدد وهو أنه بالرغم من املادة           وقدمت اجلزائر مثاالً    -٦١

 فقد  اً،يبدو بشكل مستفيض مسألة استغالل األطفال وإيذائهم جنسي        فيماالطفل اليت تناولت    
بشأن بيـع   رة وضع بروتوكول اختياري التفاقية حقوق الطفل         ضرو رافرأت الدول األط  

، واقترح على اللجنة املخصصة النظر      األطفال واستغالل األطفال يف البغاء ويف املواد اإلباحية       
  . يف إمكانية انتهاج هذا املسلك

وأعرب الرئيس عن تقديره للمشاركني على أسلوهبم البناء، وأضاف أنه بالرغم من              -٦٢
املناقشة بشأن كره األجانب هي مناقشة أولية، فإهنا كفيلة مع ذلك بأن تثري عمل              أن هذه   
والحظ أن املشاركني سلطوا الضوء على العديد من العناصر املهمة اليت سـيتناوهلا             . اللجنة

والحظ أهنم أعربوا عن رغبتهم يف البناء       . النقاش املوضوعي يف الدورة املقبلة للجنة املخصصة      
وجود بالفعل وأنه من املهم معاينة مدى التقدم الذي أحرزته جلنة القضاء على             على ما هو م   

اً وقد سبق أيـض . التمييز العنصري بشأن املسائل الرئيسية اليت أثريت خبصوص كره األجانب 

__________ 

، ورقـة مـشتركة للمناقـشة أُعـدت ملـؤمتر           "، والعنصرية، والتمييز، وكره األجانـب     اهلجرة الدولية " )٢(
ة الدولية للـهجرة ومفوضـية حقـوق اإلنـسان،           من قبل منظمة العمل الدولية واملنظم      ٢٠٠١ ديربان

 .مع مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني بالتشاور
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أن أثريت مسألة أمهية اآلليات الوطنية، وهي املناقشة اليت كانـت مبثابـة توطئـة جيـدة                 
وذكّر بأنه من الضروري النظـر يف نتـائج اللجنـة           . ليوم التايل للمناقشات اليت جرت يف ا    

على مسألة الثغرات، ومعرفة    اً  وأكد جمدد . املخصصة وإىل أين تريد أن تصل يف هناية املطاف        
إن كانت الصكوك احلالية كافية للتصدي لظاهرة كره األجانب، والنقاش بشأن معرفـة إن              

وأشار إىل مسائل متعلقة بوالية اللجنـة       . بكان من الضروري تعريف مصطلح كره األجان      
وذكّر املشاركني بالذين يعانون يف امليدان وبضرورة ترمجة هذه املناقشات إىل أثر            . املخصصة

  .ملموس على حياة الضحايا

إنشاء أو تعيني أو إبقاء آليات وطنية معنيـة         "املناقشة بشأن موضوع     -سابعاً  
مييز العنصري وكـره األجانـب      باحلماية والوقاية من العنصرية والت    

  "يتصل بذلك من تعصب وما
، افتتح الرئيس اجللسة الثامنة وحتدث باقتـضاب عـن         ٢٠١١أبريل  / نيسان ٢٠يف    -٦٣

إنشاء أو تعيني أو إبقاء آليات وطنية معنية باحلماية والوقاية مـن            "املناقشة التمهيدية بعنوان    
والحـظ أن  . "تصل بذلك مـن تعـصب  العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما ي     

املذكِّرة اليت أعدهتا األمانة اكتفت بإيراد بعض األفكار على ورقة وأن الورقة ال هي حصرية               
وذكر أن الغرض من اجللسة هو أن تكون مبثابة عملية استماع من أجـل              . مستوفاةهي   الو

  .ستفاضةاإلعداد للدورة الرابعة، حيث سيناقش املوضوع مبزيد من التعمق واال
يـدعي   الأنه   الوقال االحتاد األورويب بالرغم من أنه هو من اقترح هذا املوضوع إ             -٦٤

 وقال االحتاد األورويب، يف معرض اإلعراب عن تقديره ملذكرة املناقـشة            .اًنسبته إليه حصري  
التمهيدية، إن استحقاق هذا املوضوع املتعلق باآلليات الوطنية يكمن يف أنه موجـه خلدمـة            

 ألنه يكفل تنفيذ الدول األطـراف الـصكوك         اً،من آن مع  اً  عملياً  ضحايا وأنه ينحو منح   ال
.  وميكن أن تركز مناقشات اللجنة املخصصة على جانبني اثنني.اًصحيحاً الدولية القائمة تنفيذ

اجلانب األول يتعلق باملمارسات اجليدة أو الفضلى ووظائف هذه اآلليات، وهو مـا ميكـن             
مات عن احلاالت واالجتاهات اليت ُيتعرف عليها من خالل عملية مجع وحتليـل             يتيح معلو  أن

البيانات؛ ويقدم توصيات ملقرري السياسات؛ ويساعد الدول يف الوفاء بالتزاماهتـا بتقـدمي             
تقارير إىل األمم املتحدة؛ ويساهم يف إذكاء الوعي ومن مث الوقاية عن طريـق احلمـالت؛                

). ء عن املساعدة القانونية أو إمكانية تلقي الشكاوى مباشـرة         سوا(مساعدة للضحايا    ويقدم
أما اجلانب الثاين فيتصل باملعايري املطبقة على هذه اآلليات وضرورة ضمان فعاليتـها، مثـل               

مبـادئ  (املبادئ املتعلقة بوضع املؤسسات الوطنية املعنية بتعزيز ومحاية حقـوق اإلنـسان             
  .ن هذه اهليئات مستقلة وأعضاؤها ذوو صفة متثيليةوعلى أية حال، يتحتم أن تكو). باريس
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وجددت نيجرييا، متحدثة باسم اجملموعة األفريقية، التأكيد على ضـرورة معاجلـة              -٦٥
وقال . الثغرات املوجودة منذ اعتماد االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري           

لة قبل حتديد األساس القانوين أو اإلطار وأنه من         إنه من السابق ألوانه احلديث عن قضايا املساء       
واستفسرت نيجرييا عـن سـبب      . غري املمكن احلديث عن آليات قبل معاجلة الثغرات القائمة        

الربوتوكول اإلضايف التفاقية اجلرائم اإللكترونية املتعلـق بتجـرمي أفعـال           وضع جملس أوروبا    
.  إن مل يكن قد اقتنع بوجود ثغـرة        حاسوبيةوكراهية األجانب املرتكبة بواسطة نظم       العنصرية

  .وأضافت أنه من املستصوب النظر يف مسألة اآلليات بعد وضع معايري تكميلية ملعاجلة الثغرات
عن وظـائف   اً  وأعلنت فرنسا أهنا تنضم لتأييد بيان االحتاد األورويب وقدمت عرض           -٦٦

فهذه اهليئة تعاملـت مـع عـدة    . ةواختصاصات اهليئة العليا ملكافحة التمييز وحتقيق املساوا     
سيما  الأصناف من التمييز من خالل محالت إذكاء الوعي والتدخل لتسوية حاالت التمييز،             

مثال  الوما فرنسا إ. ويشغل اجملتمع املدين مكانة بارزة يف عمل هذه اهليئة. يف قطاع التوظيف 
خمتلف أحناء العامل لوضع    واحد على املمارسة الفضلى، وباإلمكان استخدام أمثلة أخرى من          

إجراء تقييم للكيفية اليت طبقت هبا الـدول        اً  ومن املفيد أيض  . مبادئ توجيهية يف هذا الصدد    
 من االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري خبـصوص            ٦األطراف املادة   

وفري احلماية ورفع   حق الرجوع إىل احملاكم الوطنية وغريها من مؤسسات الدولة املختصة لت          "
  ."احليف على حنو فعال بصدد أي عمل من أعمال التمييز العنصري

وقالت الواليات املتحدة األمريكية إن املعايري، واآلليات لتنفيذ هذه املعايري، عناصر             -٦٧
وأعربت عن احلاجة ألن تكون املناقشات عملية تركز على . بد أن تكون متالزمة الضرورية  

ملعايري القائمة، ألن املشكلة ليست يف وجود ثغرات يف اإلطار القانوين الـدويل      حتسني تنفيذ ا  
وقدمت الواليـات   . القائم وإمنا باألحرى يف وجود ثغرات يف التنفيذ العملي للمعايري القائمة          

 للتعامل ٢٠٠١سبتمرب / أيلول ٩حملة عن األعمال اليت اختذهتا سلطاهتا على إثر حادث          املتحدة  
تمييز اليت خلفها هذا احلادث على الصعيد الوطين، مشرية إىل النتائج اجليدة الـيت  مع موجة ال  

أن ُتجري مجيع الدول عمليات تقييم للتأكد من        اً  واقُترح أيض . حققتها هذه التدابري واآلليات   
نوعية اآلليات اليت تعمل هبا وتقدمي هذه التقييمات إىل اللجنة املخصـصة أو إىل مفوضـية                

فمن املهم حتديد نوعية اآلليات الوطنية املطبقة وماذا تشمل ومدى سـريها            . انحقوق اإلنس 
  .قبل إمكانية حتديد مدى وجود ثغراتاً جيداً سري
ـ            -٦٨  ولكنـه   اً،وأيد االحتاد األفريقي الفكرة القائلة بضرورة إجياد املعايري واآلليات مع

اآلليات جيب أن تعمل يف إطار      فاملؤسسات و . الحظ أن املسألة حمل النقاش تتعلق بالتسلسل      
 وعندئذ فقـط ميكـن إجيـاد        ؛وبالتايل، فإن اجلوهر واإلجراء مطلوبان أوالً     . قانوين منطقي 

يتعلق باآلليات قد يقـوض      فيماووضع معايري صارمة    . اآلليات التنفيذية على ذلك األساس    
  .تنوع الدول وسيادهتا

  .راف ذات املصلحةوالحظ مندوب اليونان أمهية النهج متعدد األط  -٦٩
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 ولكـن مـسألة     اً،كـبري اً  وقالت اجلزائر إهنا توافق على أن لآلليات الوطنيـة دور           -٧٠
 ١٩٦٥ على اعتبار أن اآلليات اليت يعود عهدها إىل عـام            اً،تكتسي أمهية كربى أيض    التسلسل

قـصد  وتساءلت إن كان ال   . قد تكون حمدودة القدرة ملعاجلة أشكال التمييز العنصري املعاصرة        
هو أن حتل اآلليات حمل احملاكم وهل بوسعها أن تكون مبثابة الرد املالئم للمظـاهر اجلديـدة                 

وقالت إن تبادل أفضل املمارسات أمر مرحب به، ولكن ذلك لـيس مـن واليـة           . للعنصرية
وميكن النظر يف مسألة املمارسات الفضلى يف الدورة السابعة عشرة املقبلـة            . املخصصة اللجنة

دام  ومن غري املستصوب تقييد نطاق اختصاص اللجنة املخصصة، مـا         . قوق اإلنسان جمللس ح 
 هـو اآلليـة   الفريق العامل احلكومي الدويل املعين بالتنفيذ الفعلي إلعالن وبرنامج عمل ديربان          

  .املكلفة بالتنفيذ
تها وقالت باكستان، متحدثة باسم منظمة املؤمتر اإلسالمي، إن اآلليات الوطنية تناول            -٧١

.  من االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري مبا فيـه الكفايـة              ٦املادة  
وأضافت إن ما فهمته هو أن الثغرات اجلديدة تتطلب وضع معايري جديدة وعندئذ فقط ميكن               

  .النظر يف مسألة اآلليات
ملوقـف اجلزائـر    وأعربت نيجرييا، متحدثة باسم اجملموعة األفريقية، عن تأييـدها            -٧٢

أهنا تقدر عملية تبادل التجارب بشأن املمارسات الفـضلى ولكـن اللجنـة      اً  وأكدت جمدد 
وقالت إن االقتصار على إجياد آليات وطنيـة        . املخصصة ليست املكان املناسب للقيام بذلك     

ات  وستتبع اآللي  ،وضع املعايري أوالً  اً  ميكن أن يؤدي إىل سد الثغرات وأنه من املنطقي جد          ال
  .الوطنية لتنفيذ تلك املعايري

ومن هذه املـسائل مـسألة   . وسرد الرئيس املسائل األساسية اليت أثارها املشاركون    -٧٣
هل تسبق املعايري عملية حتديد     : معرفة إن كانت هناك بالفعل ثغرات أم ال؛ ومسألة التسلسل         

ولوحظ أن األمـر قـد    الثغرات أو هل ميكن معاجلة الثغرات قبل أو من دون وضع املعايري؟             
  .يستدعي يف احلاالت الطارئة النظر يف الثغرات واملعايري بشكل متزامن

وأعرب االحتاد األورويب عن أسفه من أنه، رغم تعديل املوضوع املقترح مرتني، من               -٧٤
قبل باكستان يف املرة األوىل، ومن قبل نيجرييا، متحدثة باسم اجملموعة األفريقيـة، يف املـرة        

للمسامهة بشكل  اً  ة، فإن جمموعات إقليمية أخرى أو مشاركني آخرين مل يبدو استعداد          الثاني
ملموس يف النقاش بشأن مسألة اآلليات الوطنية، وأن املناقشة بدت أهنا تركز على الثغـرات               

وقـال إن   . من أن تركز على جوهر موضوع اآلليات املقترح         واملعايري املطلوب تطبيقها بدالً   
يتعني تداركه، ودعا الوفود إىل     اً  قانونياً  ويب يرفض الفكرة القائلة بأن هناك فراغ      االحتاد األور 

أن تذكر ما هي الثغرات اليت ُحددت، وما هي األساليب اليت استخدمت لتحديد هذه املعايري            
  .التكميلية الضرورية

ئلة بـأن   وأعربت الواليات املتحدة األمريكية عن تأيدها ملوقف االحتاد األورويب، قا           -٧٥
االستماع إىل وضع   اً  بوجود ثغرات كبرية يف املعايري الناظمة وأنه من املفيد جد         اً  هناك افتراض 
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ولوحظ أن  . أو حالة مل تشملها االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري           
  .يف التنفيذاً جزءاً من هذه االتفاقية وأن املشكلة تكمن حقاً اآلليات تشكل أيض

املؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب        وقالت الربازيل إن      -٧٦
 كان مبثابة نقطة حتول بالنسبة للربازيل وأنه كـان          ٢٠٠١وما يتصل بذلك من تعصب لعام       

واحلال أن السياقات الوطنيـة   . بفترة تأمل يف مسألة املساواة العرقية على الصعيد احمللي        اً  إيذان
فالربازيل ال ترى ثغرات يتعني سدها وليست يف وضع يسمح هلا بأن متلي على الدول . متباينة

  .يتعلق بظروفها الوطنية اخلاصة هبا فيمااألعضاء األخرى اإلجراءات اليت يتعني اختاذها 
وقالت مصر جيب معاجلة الثغرات يف جمايل احلماية والتعزيز، ولكن مل يتسن إحـراز       -٧٧

لقد ذكر إعالن وبرنامج عمل ديربان      . ا الشأن بسبب مسألة حتديد املوضوعات     تقدم يف هذ  
أشكال العنصرية املعاصرة، ويتعني إجراء مناقشة بشأن اآلليات الوطنية مع أخـذ ذلـك يف               

بد من السؤال إن كانت أشكال العنصرية املعاصرة قد أحدثت دورة جديـدة              وال. احلسبان
. ار احلايل غري مناسب للتصدي ألشكال العنصرية املعاصرة       من اإليذاء أو هل صحيح أن اإلط      

وأضيف أن مسألة اآلليات الوطنية تتقاطع فيها عدة موضوعات وينبغي أن تناقش يف إطـار               
  .كل موضوع من هذه املوضوعات

وقالت، نيجرييا، متحدثة باسم اجملموعة األفريقية، إن واليـة اللجنـة املخصـصة               -٧٨
وذكّر بورقة أعدهتا اجملموعة األفريقيـة يف       .  وضع معايري متكاملة   واضحة وتتمثل يف ضرورة   

  . والحظ أنه من املمكن تقدميها إىل الدورة املقبلة للجنة املخصصة٢٠٠٩عام 
وأضافت اجلزائر أنه إذا كان على اللجنة املخصصة أال يقتصر عملها على مـسألة                -٧٩

قله إىل عملية حتديد املعـايري، عنـد        املمارسات اجليدة، فإن جوهر هذه املمارسات ميكن ن       
وباإلشارة إىل وثيقـة    . ولعله من املفيد حتديد املمارسة اليت ميكن ترسيمها كمعيار        . االقتضاء

املشار إليها يف تقرير اللجنة املخصصة يف دورهتا الثانية، فقد ذكر أن الدول             " خارطة الطريق "
  .بةًقد سبق أن طُلب منها حتديد الثغرات واجملاالت كتا

أن اً  والحظت سويسرا أن اآلليات تطورت مبرور الوقت وهي بذلك ميكـن أيـض              -٨٠
ـ           . تستجيب للتغريات   اً،ومن غري الضروري أن تكون عملية حتديد املعايري هي األسبق دائم

. ذلك أن مثة بعض املمارسات اليت ميكن أن تكون مفيدة خارج عملية مطولة لتحديد املعايري              
امش من احلرية يف تنفيذ التزاماهتا يف جمال حقوق اإلنـسان بـل كـان           لقد متتعت الدول هب   

وذكرت سويسرا أنه مل يثبـت حـىت اآلن أن   . بإمكاهنا أن تتجاوز جماهلا إن رغبت يف ذلك 
  .املعايري التكميلية ضرورية

وأكد االحتاد األفريقي التزامه بتحديد املعايري وقال إنه ُمنع من تقدمي وثيقة اجملموعة               -٨١
يتعلق بـالثغرات،    فيماوشّدد على ضرورة تقدمي املعلومات واملواقف       . ٢٠٠٩األفريقية لعام   

  .أن حقوق الضحايا واألفراد ال ميكن أن تستند إال على إطار قانويناً مضيف
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وقال املغرب إن النقاش يشبه إىل حد كبري تبادل اآلراء الذي جرى يف الدورة السابقة                 -٨٢
. ينـصتون  الشاركني واجملموعات اإلقليمية بدا وكـأهنم يـسمعون و    للجنة املخصصة وأن امل   

، تساءل عن سـبب عقـد هـذه         ٣/١٠٣معرض التذكري بقرار جملس حقوق اإلنسان        ويف
واقترح على  . أنه يوجد بالفعل هوة يتعني سدها     اً  االجتماعات إن مل تكن هناك ثغرات، مضيف      

. ت احلاضر والتركيز علـى املـسائل اجلوهريـة    يف الوق اً  اللجنة أن تترك املسائل الشكلية جانب     
واقترح كذلك أن تستجيب الوفود لطلب االحتاد األورويب بتقدمي عينـات حمـددة للثغـرات               

وقال إنه يقدر   . ومقترحات للصياغة، حبيث يتسىن جتميعها يف وثيقة تعرض على الدورة القادمة          
  .بعينهاً ارسات كانت ختص بلدبشأن أفضل املمارسات إال أن تلك املم املداخالت السابقة

ورحب الرئيس هبذه املداخلة اليت جاءت يف الوقت املناسب واتفق على أنه من غري                -٨٣
ووافق على االقتراح بتقدمي مقترحات ملموسة لكي       . اجملدي االسترسال يف هذا اجلدل العقيم     

  .يتسىن مناقشتها يف الدورة القادمة للجنة املخصصة
ن تقبلها لالقتراح الذي قدمه املغرب وقالت إهنا تتقبل صـياغة           وأعربت سويسرا ع    -٨٤

وأوضحت الواليات املتحـدة    . معايري لو تبّين يف هناية املطاف أنه من الضروري القيام بذلك          
 خمتلفة يف واقع األمر وأن االقتراح احلايل عبارة عـن دعـوة لعـرض        ٢٠٠٩أن عملية عام    

اقية الدولية للقضاء على مجيع أشـكال التمييـز         أوضاع حاالت معاصرة غري مشمولة باالتف     
وقالت إن اقتراح املغرب مرحب به ألنه يتيح فرصة للنظر يف ما هـو مـشمول                . العنصري

  .باملعايري وملاذا هو كذلك؛ على أن القول بوجود ثغرات يف الواقع استنتاج مل تصل إليه بعد
إىل طريق مسدود مرة أخـرى      وقال االحتاد األورويب إن اللجنة املخصصة قد آلت           -٨٥

يتعلق بوجود أو عدم وجـود       فيماعلى ما يبدو، والحظ أن مشكلة املنهجية ال تزال قائمة           
. وهناك حاجة واضحة لتحديد النقـائص أوالً      . ثغرة، وأن هذا الوضع يعيق إحراز أي تقدم       

نت هناك ثغرات أم    النظر إن كا  اً  حتديد الظاهرة؛ وينبغي ثاني     يتعلق باملنهجية، جيب أوالً    فيماف
حتديد نوع املعايري اليت    اً  إذا كانت املعايري ضرورية أم ال؛ مث رابع        فيماالفصل  اً  ال؛ وينبغي ثالث  
وأعرب االحتاد األورويب عن تقديره القتراح املغرب وأضاف أن اللجنة مل تبدأ       . ينبغي وضعها 

ملفوضة الـسامية حلقـوق     من نقطة الصفر، فبني يديها مسامهات سابقة، مبا يف ذلك تقرير ا           
 الذي يسرد كل ما هو موجود من معايري دولية ذات صلة، وكـذلك              ٢٠٠٣اإلنسان لعام   

، وتقريـر عـن     ٢٠٠٧لعام  ) A/HRC/4/WG.3/7(تقرير جلنة القضاء على التمييز العنصري       
الدراسة اليت قام هبا مخسة خرباء بشأن حمتوى ونطاق الثغرات اجلوهرية اليت تعتري الصكوك              

لدولية املعمول هبا يف جمال مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتـصل              ا
  ).A/HRC/4/WG.3/6(بذلك من تعصب 

وقال الرئيس إن اللجنة املخصصة مل تقصد قط الدخول يف مناقشات متعمقة يف هذه        -٨٦
والحظ بارتياح أن . قبلةمثل هذه املناقشات املتعمقة سيكون يف الدورة امل ، وإمنا إجراءالدورة

  .املشاركني يتطلعون لعقد الدورة املقبلة للجنة املخصصة
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وقالت اجلزائر لئن كانت توافق على املنطق الذي يستند إليه مقترح املغـرب بـأن                 -٨٧
تطرح مقترحات على الطاولة، فإهنا تعرب عن القلق ألن هذا االقتراح يثري خطر االزدواجية              

رت اجلزائر يف هذا الصدد بأن مسامهات ومقترحات ملموسة قد قدمت           وذكّ. وتأخري العملية 
وذكّرت كذلك بأن الوفود قد سبق أن أعربت عن مواقفها بشأن املنهجية        . بالفعل يف املاضي  

  .واجلوهر واملواضيع وقدمتها عرب رسائل خطية
ـ              -٨٨ اذ وباإلشارة إىل مسألة املنهجية، ذكّرت جنوب أفريقيا بأن الـرئيس خمـول باخت

  .مبادرات خاصة به وذلك منسجم مع دوره يف توجيه عمل اللجنة املخصصة
وأوضح املغرب أن اقتراحه ال يرمي إىل دعوة الوفود إىل التقدم من جديد إىل اللجنة                 -٨٩

يتعلق بالثغرات، بل هو اقتراح لالستجابة لطلب وفـد االحتـاد    فيمااملخصصة بردود حمددة  
وقال إنه إذا كان الرد بالعودة إىل       . يتعلق بالثغرات  فيمالموسة  األورويب بتحديد مقترحات م   

  .اًأيض ما سبق أن أجنز، فإن ذلك سيكون مقبوالً
 على مسألة املنهجية مـذكّراً      مركز البحوث املتعلقة حبقوق اإلنسان وواجباته     وعلّق    -٩٠

ية للقضاء علـى    املشاركني بعدم التركيز فقط على الصكوك املعمول هبا مثل االتفاقية الدول          
وعلّقت . مجيع أشكال التمييز العنصري، ألن هناك إعالنات ووثائق أخرى قد تكون مفيدة           

  .على مسألة وجود ثغرات يف املنظومةاً رابطة مواطين العامل أيض
والحـظ أن الغـرض مـن    . وحدد الرئيس بإجياز املسائل اليت أثريت يف املناقشات   -٩١

وبدا . بينهم واستعراض خمتلف املسائل    فيماشاركني للتحدث   املناقشات هو إتاحة الفرصة للم    
كما جرى التـشديد علـى      . أن املشاركني مجيعهم كان يقول بضرورة إجياد آليات وطنية        

املسألة الرئيسية املتمثلة يف وجود أو عدم وجود ثغرات، وأشار إىل أنه يتعني تناوهلا يف الدورة        
عرفة ما إذا كانت الصكوك القائمة كافية ملعاجلـة         وهناك مسألة م  . القادمة للجنة املخصصة  

ظاهرة جديدة وأشكال معاصرة من العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتـصل             
وأشار إىل املناقشة بشأن معرفة إن كانت والية اللجنة املخصصة ميكـن            . بذلك من تعصب  

دويل املعين بالتنفيـذ الفعلـي      الفريق العامل احلكومي ال   بشكل أو بآخر أن تقترب من والية        
، كما أن احلاجة إىل معاينة أو مراجعة اآلليات الوطنية قد أثريت إلعالن وبرنامج عمل ديربان

وقد ذُكر أن مثة ما يكفي من املواد املعروضة على الطاولة والعمل الذي أجنز              . أثناء املناقشات 
والحظ أن املشاركني أشاروا، . لقادمةبالفعل حبيث ميكن االستناد إليه وتطوير العمل للدورة ا

يف الدورة الثالثة، إىل أن بإمكان الرئيس أن يتشاور مع اخلرباء لريى كيف ميكنه أن ميـضي                 
وقـال  . على أمهية الرجوع إىل الضحايا وتقدمي املساعدة هلم       اً   وقد جرى التشديد أيض    .اًقدم

القائمة أو يف انعدامها للمساعدة     إن التحدي يكمن، بالنسبة لكل وفد، يف النظر يف األحكام           
  .يف رسم الطريق إىل األمام
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  اعتماد التقرير -ثامناً  
 وأعلن أن مشروع تقرير     ٢٠١١أبريل  / نيسان ٢١افتتح الرئيس اجللسة التاسعة يف        -٩٢

ودعا الرئيس املشاركني إىل النظر يف مشروع القرار بغيـة          . الدورة قد وّزع على املشاركني    
. وأن تكون التعديالت اليت يقترحوهنا عليه ذات طابع وقائعي أو فين فقـط            التأكد من دقته    

  .وتناول عدد من الوفود الكلمة لتقدمي تصويبات أو توضيحات على مشروع التقرير
 .اًوقدم الرئيس بعض املالحظات اخلتامية والتوصيات بشأن السبيل للمـضي قـدم             -٩٣

 الثالثة املستأنفة قد أتاحت له عناصر كافيـة         وشدد على أن املناقشة اليت جرت أثناء الدورة       
مـن املـشاورات بـشأن      اً  لوضع جدول أعمال للدورة الرابعة؛ وقال إنه سيجري مزيـد         

إنشاء أو تعيني أو إبقاء آليات وطنية معنية باحلماية والوقاية من " و"كره األجانب"املوضوعني 
وسيضع وثيقـة   . " من تعصب  العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك       

وسيكون اهلدف هو توزيع وثيقة بلغـات       . ستستخدم كأساس ملزيد من املشاورات املكثفة     
. األمم املتحدة الست قبل موعد انعقاد الدورة الرابعة لتمكني الوفود من التحاور بطريقة بناءة  

مع رئيس الفريق   ما يلزم من املشاورات قبل الدورة الرابعة، مبا يف ذلك           اً  وسوف جيري أيض  
العامل احلكومي الدويل ومع مجيع األطراف ذات املصلحة املعنيني، وسيوزع جدول األعمال            

وسـتوافق  .  واملوضوعات مجيعها مفتوحة للمناقشة وستبقى كذلك      .قبل موعد الدورة بفترة   
اللجنة املخصصة يف الدورة الرابعة على جدول أعمال وبرنامج عمل الدورة اخلامسة الـيت              

  .٢٠١٢عقد يف عام ست
 ١٠وحدد يوم   . يف ذلك اليوم تقرير الدورة احلالية     اً  والحظ أن اللجنة ستعتمد مؤقت      -٩٤
 كآخر أجل لتقدمي التعديالت، يف شكل تصويبات وقائعية أو فنية، علـى             ٢٠١١مايو  /أيار

خصصة  وشكر الرئيس اللجنة امل    .اًوينبغي تقدمي هذه التعديالت إىل األمانة خطي      . النص احلايل 
على الثقة اليت وضعتها فيه وقال إنه سيستمر يف سعيه لتحديد الطريقة املثلى لتوجيه عمـل                

  .اللجنة
  .وجرت مناقشة لبعض الوقت عقب تقدمي الرئيس مالحظاته اخلتامية  -٩٥
وقالت نيجرييا، متحدثة باسم اجملموعة األفريقية، إن مالحظات الرئيس ليست حمـل              -٩٦

وقال االحتاد األورويب إن من حق الرئيس تقـدمي         . رج يف تقرير الدورة   مفاوضات وجيب أن تد   
. مالحظات ختامية ولكن ال ينظر إليها على أهنا استنتاجات وتوصـيات اللجنـة املخصـصة              
  .اًوأضاف أن هذه املالحظات جمرد اقتراحات إذ ال يوجد أي تفويض بشأن السبيل للمضي قدم

. س بضرورة إدراج مالحظاته يف التقريـر النـهائي        وقال املغرب إنه يتفق مع الرئي       -٩٧
  .وقالت اجلزائر إن الرئيس خمول تقدمي مالحظات ختامية وينبغي إدراجها يف تقرير الدورة

وأعربت الواليات املتحدة عن تقديرها لتقدمي الرئيس نظرته بشأن السبيل للمـضي              -٩٨
أن املشاورات الـيت    اً  اقشة، مفترض بشأن املشاورات املتوخاة وورقة املن    اً  وطلب توضيح اً  قدم
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إن   ورد الرئيس قـائالً   . أشار إليها الرئيس ستضم الوفود وستعكس طائفة عريضة من اآلراء         
  .أي مشاورات جترى ستكون موسعة وستكون نتائجها مدرجة يف وثيقة ستوّزع على اجلميع

 بانتظـام،   وأعربت جنوب أفريقيا عن قلقها إزاء التحديات اليت يواجهها الـرئيس            -٩٩
إنه يـتعني إدراج اسـتنتاجاته،     منوِّهاً بالطريقة املنفتحة والشفافة اليت ينتهجها الرئيس، قائالً       

  .بوصفه الرئيس، يف احملضر الرمسي للدورة
باسم منظمة املؤمتر اإلسـالمي، عـن تأييـده         اً  وأعرب مندوب باكستان، متحدث     -١٠٠
  .حظات اخلتامية للرئيس ينبغي أال تكون حمل نقاشأن املالاً اجملموعة األفريقية، مالحظ ملوقف
وقالت اليونان إن مالحظات الرئيس ال تتمتع بطابع عملـي وشـكك يف القيمـة               -١٠١

  .اًالقانونية للنهج احملدد بوصفه السبيل للمضي قدم
والحظ االحتاد األورويب أنه يقبل بإدراج املالحظات اخلتامية للـرئيس يف تقريـر               -١٠٢

أنه سعيد بقيادة الرئيس وتوجيهه احملنك الذي مسح بإخراج اللجنة املخصصة           اً  يفالدورة، مض 
  .من طريق مسدود

والحظت نيجرييا، متحدثة باسم اجملموعة األفريقية، أن الرئيس انتخب بالتزكيـة،             -١٠٣
مضيفة أن اللجنة املخصصة ال يسعها االضطالع بصالحيات ليست خمولة هبـا وأن جملـس               

  .هو وحده املتمتع بالسلطة القانونيةحقوق اإلنسان 
 إهنا تنضم لتأييد مداخليت نيجرييا، باسـم اجملموعـة األفريقيـة،            زمبابويوقالت    -١٠٤

وأعربت السنغال عن تقـديرها للـرئيس وعـن    . وباكستان، باسم منظمة املؤمتر اإلسالمي   
  .تأييدها للمداخلة اليت أدلت هبا نيجرييا باسم اجملموعة األفريقية

بني الـزمالء    فيماوحث وفدا االحتاد األورويب واجلمهورية التشيكية على االحترام           -١٠٥
  .أثناء دورات اللجنة املخصصة

وأعرب وفد ناميبيا عن تقديره وتأييده للرئيس وطلب اعتماد التقريـر مـع أخـذ                 -١٠٦
ب الـسودان   وأعر. التعديالت اليت قدمتها الوفود واملالحظات اخلتامية للرئيس بعني االعتبار        

  .عن دعمه للرئيساً أيض

وناشد وفد النمسا احلرص على إجراء مفاوضات بناءة منسجمة مع البيان بعنـوان               -١٠٧
  ."روح فيينا"

والحظ أن العنصرية مسألة عويصة وحساسة، كما       . وقدم الرئيس تعليقات ختامية     -١٠٨
ئيس اللجنـة املخصـصة     يشهد على ذلك تردد كل األقاليم باستثناء أفريقيا يف حتمل دور ر           

قـاليم   هذه املسؤولية، ولكنه طلب مـن األ       وقد أخذت جنوب أفريقيا على عاتقها     . املعقد
األخرى إن كانت مستعدة اآلن حتمل مسؤولية رئاسة اللجنة املخصصة املعنية بوضع املعايري             

نظمـة  وقال إنه تعلم من خربته السابقة عندما اضطلع بدور رئيس جملس إدارة م            . التكميلية
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 ومن مث إزالـة الـشكوك بـشأن         اً،العمل الدولية مدى أمهية وضع جداول األعمال مقدم       
وأعرب عن أملـه يف     . ومن املهم االستفادة من هذه املمارسات الفضلى      . اخلطوات الالحقة 

، حتديد جـدول األعمـال      ٢٠١١أكتوبر  /يتسىن، أثناء الدورة الرابعة يف تشرين األول       أن
 من أجل إزالة الشكوك بشأن اخلطوات املقبلة وإضفاء الشفافية          ٢٠١٢وبرنامج العمل لعام    

وقـال إنـه يرغـب يف       . علي أعمال اللجنة املخصصة ومتكني الوفـود مـن االسـتعداد          
وأعرب عن تقديره جلميع الوفـود      . اللجنة املخصصة يف التخطيط للمستقبل سوياً      مساعدة

  .على مودهتم ودعمهم
بأن الوفود مطالبة بـأن ترسـل       اً  ثالثة رهن االستشارة، علم   واعتمد تقرير الدورة ال     -١٠٩
  .، تصويباهتا الفنية على مداخالهتا٢٠١١مايو / أيار١٠ إىل األمانة حبلول اً،خطي
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  املرفق األول

املؤقت للدورة الثالثة املستأنفة للجنة املخصصة املعنية       عمال  األجدول      
  بوضع معايري تكميلية

  .افتتاح الدورة  -١
  . املقرر- تخاب الرئيسان  -٢
  .إقرار جدول األعمال  -٣
  .وبرنامج العملتنظيم األعمال   -٤
  .اعتماد التقرير  -٥
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  املرفق الثاين
  برنامج العمل    

 األسبوع األول
 ٠٤-١٥اجلمعة  ٠٤-١٤اخلميس  ٠٤-١٣األربعاء  ٠٤-١٢الثالثاء  ٠٤-١١االثنني  

  انتخاب الرئيس  ٠٠/١٣-٠٠/١٠
 ١البند 

 دورةافتتاح ال
  ٢البند 

مناقشة بشأن جدول األعمال    
  وبرنامج العمل

  ٣البند 
اعتمــاد جــدول األعمــال 

  برنامج العمل اعتماد
  ٤البند 

ــرئيس  ــدمي ال موضــوع تق
   املناقشة)موضوعات(

 
 

  ٦البند 
 

مشاورات غري رمسية بشأن   
 )وضوعاتامل(املوضوع 

 
 

  ٦البند 
 

مشاورات غري رمسية بشأن    
  )وضوعاتامل(املوضوع 

 
 

  ٦البند 
 

مشاورات غري رمسية بشأن    
 )وضوعاتامل(املوضوع 

 
 
 
 

 مشاورات إقليمية

  ٥البند   ٠٠/١٨-٠٠/١٥
 املوضوع املناقشة األوىل بشأن 

كما اقترحـه   ) وضوعاتامل(
 الرئيس) اقترحها(

  ٦البند 
مشاورات غري رمسية بشأن   

 )وضوعاتامل(املوضوع 

  ٦البند 
مشاورات غري رمسية بشأن    

 )وضوعاتامل(املوضوع 

  ٦البند 
مشاورات غري رمسية بشأن    

 )وضوعاتامل(املوضوع 

 
 مشاورات إقليمية

 األسبوع الثاين
 ٠٤-٢٢اجلمعة  ٠٤-٢١اخلميس  ٠٤-٢٠األربعاء  ٠٤-١٩الثالثاء  ٠٤-١٨االثنني  
  ٧البند   ٠٠/١٣-٠٠/١٠

 املوضــوع مناقــشة بــشأن
 )وضوعاتامل(

  ٧البند 
املوضـوع  مناقشة بشأن   

 )وضوعاتامل(

  ٩البند 
 االستنتاجات والتوصيات

  ١٠البند 
 اعتماد تقرير الدورة الثالثة

 
 يوم عطلة يف األمم املتحدة

  ٧البند   ٠٠/١٨-٠٠/١٥
 املوضــوع مناقــشة بــشأن

 )وضوعاتامل(

  ٨البند 
 املوضـوع   مناقشة بشأن 

 )وضوعاتامل(

 
 جتميع حمتويات التقرير

 
  اعتماد تقرير الدورة الثالثة
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  )٢٠١١أبريل / نيسان١٨اعتمد بالصيغة اليت قدم هبا بعد تعديله، (لعمل نامج ابر    

  األسبوع األول
 ٠٤-١٥اجلمعة  ٠٤-١٤اخلميس  ٠٤-١٣األربعاء  ٠٤-١٢الثالثاء  ٠٤-١١االثنني  
  انتخاب الرئيس  ٠٠/١٣-٠٠/١٠

 ١البند 
 افتتاح الدورة

  ٢البند 
مناقشة بشأن جدول األعمال    

  وبرنامج العمل
  ٣البند 

  اعتماد جدول األعمال 
  ٤البند 

تقدمي الـرئيس ملوضـوعات     
  املناقشة

 
 

مشاورات غري رمسية بشأن    
 املوضوعات

 
 

مشاورات غري رمسية بـشأن     
  املوضوعات

 
 

مشاورات غري رمسية بشأن    
 املوضوعات

 
 

مشاورات غـري رمسيـة     
 بشأن املوضوعات

  ٥البند   ٠٠/١٨-٠٠/١٥
املوضوع املناقشة األوىل بشأن    

كمـا اقترحـه    )وعاتاملوض(
  الرئيس)اقترحها(

مشاورات غري رمسية بشأن    
 )املوضوعات(املوضوع 

 

مشاورات غري رمسية بـشأن     
 )املوضوعات(املوضوع 

مشاورات غري رمسية بشأن    
 )املوضوعات(املوضوع 

 

 األسبوع الثاين
 ٠٤-٢٢اجلمعة  ٠٤-٢١اخلميس  ٠٤-٢٠األربعاء  ٠٤-١٩الثالثاء  ٠٤-١٨االثنني  
  ٦البند   ٠٠/١٣-٠٠/١٠

تقرير امليسر عن املشاورات غري     
 الرمسية
  ٧البند 

ــشأن  ــشة ب ــوع مناق املوض
املناقشات الثنائية   )املوضوعات(

 للرئيس مع اجملموعات اإلقليمية

  ٨البند 
ــن  ــرئيس ع ــر ال تقري

 املناقشات الثنائية
  ٩البند 

 اعتماد برنامج العمل

  ١١البند 
ــشأن موضــوع  ــشة ب  مناق

 أو إبقاء آليات    نشاء أو تعيني  "
وطنية معنية باحلماية والوقاية    
من العنصرية والتمييز العنصري 
وكره األجانب وما يتـصل      

 "بذلك من تعصب

  ١٢البند 
 اعتماد تقرير الدورة الثالثة

 
يوم عطلـة يف األمـم      

 املتحدة

مناقشات ثنائية للـرئيس مـع        ٠٠/١٨-٠٠/١٥
 اجملموعات اإلقليمية

 بـشأن   ١٠مناقشة البند   
 "كره األجانب"

    اعتماد تقرير الدورة الثالثة جتميع حمتويات التقرير
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  املرفق الثالث

  احلضور  

  الدول األعضاء  -ألف 
، إكوادور،  إستونيا،  إسبانيا،  أرمينيا،  األرجنتني،  أذربيجان،  إثيوبيا،  االحتاد الروسي   

 ،) اإلسـالمية  -مجهورية  (، إيران   ألبانيا، أملانيا، إندونيسيا، أنغوال، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا      
، بنمـا ،  بنغالديش،  بلغاريا،  بلجيكا،  الربتغال،  الربازيل،  البحرين،  باكستان،  إيطاليا،  آيرلندا

، تركيـا ،  تايلنـد ،  ) املتعددة القوميات  -دولة  (بوليفيا  ،  بولندا،  البوسنة واهلرسك ،  بوتسوانا
مجهوريـة الو الدميقراطيـة     ،  ية كوريا مجهور،  اجلمهورية العربية السورية  ،  اجلزائر،  جامايكا
، سلوفينيا،  زمبابوي،  رواندا،  الدامنرك،  جورجيا،  جنوب أفريقيا ،  مجهورية مولدوفا ،  الشعبية

، غانـا ،  العـراق ،  الصني،  صربيا،  شيلي،  سويسرا،  السويد،  السودان،  السنغال،  سنغافورة
، كوبـا ،  قطـر ،  قـربص ،  فنلنـدا ،  ) البوليفاريـة  -مجهورية  (فرتويال  ،  فرنسا،  غواتيماال
، املغرب،  مصر،  ماليزيا،  ليسوتو،  ليختنشتاين،  ليتوانيا،  كولومبيا،  كوستاريكا،  ديفوار كوت

، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلنـدا الـشمالية       ،  اململكة العربية السعودية  ،  املكسيك
، هنـدوراس ،  اهلند،  هاييت،  نيجرييا،  نيبال،  النمسا،  النرويج،  ناميبيا،  موريشيوس،  موريتانيا
 .اليونان، اليابان، الواليات املتحدة األمريكية، هولندا، هنغاريا

  الدول غري األعضاء املمثلة مبراقبني  -باء 
  الكرسي الرسويل  

  املنظمات احلكومية الدولية  -جيم  
  .االحتاد األفريقي، االحتاد األورويب  

 لدى اجمللـس االقتـصادي      املنظمات غري احلكومية ذات املركز االستشاري       -دال  
  واالجتماعي

ه، منظمة رصد   مركز البحوث املتعلقة حبقوق اإلنسان وواجبات      مواطين العامل،    ةرابط  
احلركة الدولية ملناهضة مجيع أشكال التمييز      اجمللس اهلندي ألمريكا اجلنوبية،     حقوق اإلنسان،   

  .، هيئة رصد األمم املتحدةالعنصري والعنصرية
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غري احلكومية غري املتمتعة مبركز استشاري لدى اجمللس االقتصادي املنظمات   -هاء  
  واالجتماعي

  .حتالف الشعوب واألمم األصلية، اجمللس الدويل حلقوق اإلنسان  

        


