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(A)     GE.07-11062    070307    070307 

               لس حقوق اإلنسان جم
        الرابعة       الدورة 

                       من جدول األعمال املؤقت ٢      البند 

 ٢٠٠٦مارس / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١تنفيذ قرار اجلمعية العامة 
 "س حقوق اإلنسانجمل"املعنون 

ّ                                                           تقرير مرحلي مقّدم من مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان عن                          
                                                                            تنفـيذ التوصيات ذات الصلة الصادرة عن الدورة الرابعة للفريق العامل          

  *                                                                 احلكومي الدويل املعين بالتنفيذ الفعال إلعالن وبرنامج عمل ديربان

 مذكرة من األمانة

                ، إىل األمني العام     ٢٠٠٦       أكتوبر  /              تشرين األول   ٦          املؤرخ      ١٠٢ / ٢               ان، يف مقرره                        طلب جملس حقوق اإلنس    - ١
                             ً                            مواصلة االضطالع بأنشطتهما، وفقاً جلميع املقررات السابقة        "                                                 وإىل مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان        

                      باملسألة الراهنة وهي                 وفيما يتعلق      ".                                                                          الـيت اعتمدهتا جلنة حقوق اإلنسان وحتديث التقارير والدراسات ذات الصلة          
                                                                                                    التقرير املرحلي ملفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان عن تنفيذ التوصيات ذات الصلة الصادرة عن الدورة 
                                                                                                        الرابعة للفريق العامل احلكومي الدويل املعين بالتنفيذ الفعال إلعالن وبرنامج عمل ديربان، فإن هذا التقرير السنوي 

  .   ٦٤ /    ٢٠٠٥                                                   ً                     قدم إىل الدورة الثانية والستني للجنة حقوق اإلنسان عمالً بقرارها            (E/CN.4/2006/15)          الشـامل   
  .                                                      وتظل املعلومات اليت يتضمنها هذا التقرير ذات عالقة باملوضوع

                                                                                               ويعرض هذا التقرير على جلنة حقوق اإلنسان معلومات تتعلق بتنفيذ املفوضية السامية حلقوق اإلنسان للتوصية  - ٢
                                                                                                    يق العامل احلكومي الدويل املعين بالتنفيذ الفعال إلعالن وبرنامج عمل ديربان فيما يتعلق باختيار                                   الصـادرة عـن الفر    

ّ                                   اخلرباء اخلمسة ذوي املؤهالت العالية لوضع توصيات تتعلق بكيفية سّد الفجوات اليت تتخلل الصكوك الدولية                                                          .  

                                                      

                    إلجراء دراسة تتعلق    ُ ِّ                                                                             قُدِّمـت هذه املذكرة متأخرة لكي تغطي االجتماع األول للخرباء الذين اختريوا              *
  .                         باملعايري الدولية التكميلية
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                                   تنفذ مجيع التوصيات ذات الصلة                                               املفوضية السامية حلقوق اإلنسان إىل أن        ٦٤ /    ٢٠٠٥                    كمـا دعا القرار      - ٣
                                                                                                     ً                    الصـادرة عن الدورة الثالثة للفريق العامل احلكومي الدويل وأن تقدم إىل اللجنة يف دورهتا الثانية والستني تقريراً                  

  .      ً             مرحلياً يف هذا الشأن

                     ، دورته الرابعة يف      ٦٤ /    ٢٠٠٥                                                                         وعقـد الفريق احلكومي الدويل، منذ أن اعتمد قرار جلنة حقوق اإلنسان              - ٤
ـ                                                وقدم التقرير املتعلق بتلك الدورة إىل جلنة حقوق     ٢٠٠٦      يناير  /             كانون الثاين  ٢٧     إىل   ١٦                    يف يف الفـترة من         جن

  .(E/CN.4/2006/18)       اإلنسان 

                                                                                                           واالستنتاج الرئيسي الذي انتهت إليه الدورة الرابعة للفريق العامل احلكومي الدويل متثلت يف القول بأن                - ٥
                                                                           لصكوك الدولية املتعلقة مبكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب                                             طبيعة ونطاق الفجوات اليت تتخلل ا     

                       ومن شأن هذا التوضيح أن   .                                                                   وما يتصل بذلك من تعصب وكذلك الفجوات يف تنفيذها حباجة إىل أن حتدد بوضوح
ّ                             يسمح بتقييم أنسب الوسائل لسّد الثغرات اإلجرائية واملوضوعية            امل احلكومي                               وأوصي، يف هذا الشأن، الفريق الع  .                            

  :            الدويل مبا يلي

                                                                                           ينبغي للجنة القضاء على التمييز العنصري أن تتناول مبزيد من الدرس التدابري املمكنة لتعزيز تنفيذ   ) أ ( 
                                                                                                        االتفاقـية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري وتضطلع بوضع توصيات إضافية لتحديث إجراءاهتا        

                   للرصد حبسب االقتضاء؛

                                                                                 على املفوضية السامية حلقوق اإلنسان أن تقوم، بالتشاور مع اجملموعات اإلقليمية، باختيار     يتعني  ) ب ( 
                                                                                                 مخسة خرباء على قدر كبري من الكفاءة لوضع توصيات ملموسة تتعلق بكيفية سد الثغرات اآلنفة الذكر اليت تتخلل 

                                 اوروا، يف معرض أدائهم لوالياهتم، مع                     ومن شأن اخلرباء أن يتش  .                                           الصكوك الدولية والثغرات يف تنفيذ هذه الصكوك
                                                                                                             اهليـئات الـتعاهدية حلقوق اإلنسان واملقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره               

                     وسوف يتناول اخلرباء،     .                                           وغريهم من األشخاص املنوطة هبم واليات حمددة        ،                                  األجانب وما يتصل بذلك من تعصب     
                                                                            الذكر ال احلصر، اجملاالت احملددة يف توصيات رئيس احللقة الدراسية الرفيعة املستوى                                يف هـذا الصدد، على سبيل     

                                   كما أن عمل اخلرباء ميكن أن يشمل صياغة   .                                                                    الـيت انعقـدت أثناء الدورة الرابعة للفريق العامل احلكومي الدويل       
                      أو اعتماد صكوك جديدة   /     ري و               ُ                                                                    بروتوكول جديد ُيلحق باالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنص          

                                                    من قبيل االتفاقيات أو اإلعالنات، دون أن يقتصر على ذلك؛

                                                                                                 وينـبغي تقدمي الدراسة اليت تعدها جلنة القضاء على التمييز العنصري وكذلك تقرير اخلرباء إىل                 ) ج ( 
  .                                                    الدورة اخلامسة للفريق العامل احلكومي الدويل للنظر فيهما

                                   ، بتمديد والية الفريق العامل احلكومي     ٢٠٠٦      يونيه  /        حزيران  ٣٠        املؤرخ  ٥ / ١   ره                    وقام اجمللس، مبوجب مقر - ٦
  .                                                             الدويل لفترة إضافية قوامها ثالث سنوات وأقر التوصيات اآلنفة الذكر

                       قامت املفوضية السامية     ٢٠٠٦       أكتوبر  /            تشرين األول ٦        املؤرخ    ١٠٢ / ٢                              ويف ضوء ما تقدم ومقرر اجمللس      - ٧
  :                                                           ورات دارت مع اجملموعات اإلقليمية، بانتقاء اخلرباء التالية أمساؤهم                        حلقوق اإلنسان، على إثر مشا
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  ؛ )                            دول أوروبا الغربية ودول أخرى (                   السيدة جين غولد مسيث  
  ؛ )                  دول أوروبا الشرقية (                       السيدة دميترينا بيتروفا  
  ؛ )             الدول اآلسيوية (                السيد سيفي أنور  
  ؛ )                البلدان األفريقية (              تيايانا مالوا  
   ).                                  دول أمريكا الالتينية والبحر الكارييب (           تياللبندو                 السيد والدو لويس 

                            وناقشوا طريقة عملهم واتفقوا   .     ٢٠٠٧      يناير  /             كانون الثاين  ٢٣   و  ٢٢                              وعقد اخلرباء أول اجتماع هلم يومي  - ٨
  .                                                على توزيع املهام اليت يلزم االضطالع هبا لتنفيذ والياهتم

      أبريل  /       نيسان  ١٣      إىل    ١٠                         الثاين يف الفترة من                                                            سـوف يعقـد اخلرباء اجتماعني إضافيني، يلتئم االجتماع         - ٩
      يونيه  /                                    قصد اختتام دراستهم قبل هناية حزيران    ٢٠٠٧     مايو  /      أيار  ٢٥     إىل   ٢١                                  وينعقد االجتماع الثالث يف الفترة من 

ُ                                  وهذا األجل ُحدد مبا يتفق مع مقرر اجمللس           .     ٢٠٠٧            الذي طلب     ٢٠٠٦      ديسمرب  /             كانون األول  ٨          املؤرخ      ١٠٣ / ٣          
 ُ                                             لُيعرض على املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وليطلب  "                                       رباء أن يضعوا الصيغة النهائية لتقريرهم،               فيه اجمللس من اخل

                                                                                                   إىل املفوضـية كفالة تعميم تقرير اخلرباء، جبميع اللغات الرمسية، على كافة احلكومات وسائر الشركاء وأصحاب     
   ".                                    املناسب لدراسة التوصيات اليت يتضمنها                                                         املصلحة املعنيني بغية إتاحة الفرصة املالئمة هلذه املؤسسات والوقت

      ٢٠٠٧      مارس   /                                                                                     وسـوف يعقـد الفريق العامل احلكومي الدويل اجلزء األول من دورته اخلامسة يف آذار               -  ١٠
  .                                      وسوف حيضر اخلرباء هذا اجلزء األول من الدورة

----- 


