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 موجز

عقد الفريق العامل احلكومي الدويل املعين بالتنفيذ الفعال إلعالن وبرنامج عمل ديربان اجلزء األول من                
، وعقد اجلزء الثاين من هذه الدورة يف الفترة         ٢٠٠٧مارس  / آذار ٩ إىل   ٥امسة يف جنيف يف الفترة من       دورته اخل 

 .٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٧ إىل ٣من 

دور خطط العمل الوطنية يف مكافحة      : وُخصـص اجلـزء األول من الدورة لبحث مسألتني مواضيعيتني          
بذلك من تعصب، وقد ختللت هذا اجلزء عروض قدمها         العنصـرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل         

أعضاء فريق املناقشة وعرض آخر من تقدمي األمانة؛ واملعايري الدولية التكميلية، مع تبادل أويل لآلراء مع اخلرباء                  
ييز اخلمسة الذين ُعيِّنوا إلجراء دراسة بشأن الفجوات يف الصكوك الدولية القائمة يف جمال مكافحة العنصرية والتم

وقام أعضاء فريق املناقشة املعين بدور خطط العمل الوطنية . العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب
يف مكافحـة العنصـرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب باستكشاف فعالية هذه                 

 وطنية حمددة، وقدموا حتاليل مقارنة خلطط       كما سلَّطوا الضوء على جتارب    . اخلطط والعقبات اليت تعِوق تنفيذها    
العمل الوطنية، ووجَّهوا النظر إىل املسائل اليت ينبغي أخذها يف االعتبار عند إعداد وصياغة خطط العمل الوطنية                 

 .الرامية إىل مكافحة العنصرية

املنهجية اليت اتبعوها إلجناز    ونـاقش اخلرباء املعنيون باملسألة املواضيعية املتعلقة باملعايري الدولية التكميلية            
ووضع الفريق العامل مكافحة كره األجانب، ووضع معايري للحماية يف وسائط اإلعالم ومحاية الشعوب . الدراسة

األصلية واملهاجرين وملتمسي اللجوء والالجئني يف صدارة قائمة القضايا اليت قد تتطلب عناية خاصة من جانب                
 . نقاش حول مسأليت التعصب الديين والتمييز القائم على أسس متعددةودار جزء كبري من ال. اخلرباء

وحبث الفريق العامل، أثناء اجلزء الثاين من دورته، الدراسة املقدمة من جلنة القضاء على التمييز العنصري    
ت الرصد اليت   بشـأن التدابري اليت ميكن اختاذها لتعزيز تنفيذ االتفاقية بتقدمي توصيات إضافية أو بتحديث إجراءا              

تتـبعها اللجـنة، كما نظر يف تقرير قدمه اخلرباء بشأن حمتوى ونطاق الفجوات املوضوعية يف الصكوك الدولية                  
 .القائمة يف جمال مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب

ضوع من املواضيع اليت نوقشت خالل      واعتمد الفريق العامل بتوافق اآلراء عديد التوصيات بشأن كل مو          
 .جزأي الدورة
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 احملتويات

 الصفحة ـراتـالفق 

 ٤ ١ ....................................................................مقدمة -أوالً 

 ٤ ١١-٢ ......................................................تنظيم أعمال الدورة -ثانياً 

 ٤ ٧-٣ ..........................................................احلضور -ألف  
 ٥ ٨ .....................................................افتتاح الدورة -باء  
 ٥ ٩ ......................................... املقرر-انتخاب الرئيس  -جيم  
 ٥ ١٠ .............................................إقرار جدول األعمال -دال  
 ٥ ١١ ......................................................العملتنظيم  -هاء  

 ٥ ١٧-١٢ ............................................................البيانات العامة -ثالثاً 

 ٦ ٣٢-١٨ ................................دور خطط العمل الوطنية: حتليل مواضيعي -رابعاً 

 ٦ ٢٩-١٨ .........................العروض املقدمة من أعضاء فريق املناقشة -ألف  
 ٨ ٣٢-٣٠ ..........................................العرض املقدم من األمانة -باء  

 ٩ ٤٥-٣٣ .................................املعايري الدولية التكميلية: حتليل مواضيعي -خامساً 

 ١١ ٧٩-٤٦ .....................................دراسة بشأن املعايري الدولية التكميلية -ادساً س

 ١١ ٥٤-٤٦ ...............عرض مقدم من جلنة القضاء على التمييز العنصري -ألف  
 ١٢ ٧٩-٥٥ ...........................................عرض من تقدمي اخلرباء -باء  

 ١٦ ١٠٩-٨٠ ..................................................االستنتاجات والتوصيات -سابعاً 
 ١٦ ١٠٥-٨٠ ...........................................اجلزء األول من الدورة -ألف  
 ١٩ ١٠٩-١٠٦ ............................................ من الدورةاجلزء الثاين -باء  

 ١٩ ١١٠ .............................................................اعتماد التقرير -ثامناً 

 املرفقات
I- List of attendance.................................................................... ٢٠ 

II- Agenda (first part).................................................................... ٢١ 
III- Agenda (second part)................................................................ ٢٢ 
IV- List of documents prepared for the Working Group.............................. ٢٣ 
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  مقدمة-أوالً 

عامل احلكومي الدويل املعين بالتنفيذ الفعال إلعالن وبرنامج عمل ديربان          ُيقدَّم هذا التقرير إىل الفريق ال      -١
وإذا كان الفريق العامل قد اعتمد التوصيات الواردة يف . ٣/١٠٣ ومقرره ١/٥عمالً بقرار جملس حقوق اإلنسان 

 .ى من هذا التقرير املقرر يتحمَّل وحده املسؤولية عن األجزاء األخر-اجلزء السادس بتوافق اآلراء، فإن الرئيس 

  تنظيم أعمال الدورة-ثانياً 

، وعقد اجلزء ٢٠٠٧مارس / آذار٩ إىل ٥عقد الفريق العامل اجلزء األول من دورته اخلامسة يف الفترة من  -٢
وعقد الفريق العامل أثناء اجلزء األول    . ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٧ إىل   ٣الثاين من نفس الدورة جبنيف يف الفترة من         

 .وعقد أثناء اجلزء الثاين سبع جلسات. تتسع جلسا

  احلضور-ألف 

حضـر كـال اجلـزأين ممثلو الدول األعضاء، وجلان التنسيق الدولية واجملموعات اإلقليمية للمؤسسات                -٣
 ).انظر املرفق األول(الوطنية، والوكاالت املتخصصة واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية 

 األول من الدورة، قدم أعضاء فريق املناقشة التالية أمساؤهم عروضاً حول موضوع خطط              وخالل اجلزء  -٤
أنيتا دانكا،  : العمل الوطنية يف مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب             

يذي للتجمع الدويل حلقوق    حمامـية لدى املركز األورويب حلقوق الغجر يف بودابست؛ ومارك التيمري، املدير التنف            
 باكس رومانا؛   -األقلـيات؛ وجوزيـف راجكومار من احلركة الكاثوليكية الدولية للشؤون الفكرية والثقافية             

وألـيخاندرو خيلوفري، مدير العالقات بني املؤسسات والشؤون الدولية للمجلس القومي ملنع التمييز باملكسيك؛              
 .كافؤ الفرص ومناهضة العنصريةوبارت موندلريس من املركز البلجيكي لت

وشرع اخلرباء اخلمسة يف تبادل أويل لآلراء مع الفريق العامل ووضع تصوُّر بشأن املعايري التكميلية كتدبري  -٥
األستاذة اجلامعية جيين غولدمشيت    : وفيما يلي قائمة بأمساء هؤالء اخلرباء     . مؤقـت يف انـتظار إجنـاز تقريرهم       

؛ واألستاذ اجلامعي تياجنانا مالوا     )إندونيسيا(؛ وسايفي أنور    )بلغاريا(امعية دميترينا بتروفا    ؛ واألستاذة اجل  )هولندا(
 ).األرجنتني(؛ وفالدو لويس فياللباندو )مالوي وجنوب أفريقيا(

وخـالل اجلزء الثاين من الدورة، قدم عضو يف جلنة القضاء على التمييز العنصري، هو األستاذ اجلامعي                  -٦
نوموف، دراسة أجنزهتا اللجنة بشأن التدابري اليت ميكن اختاذها لتعزيز تنفيذ االتفاقية بتقدمي توصيات              ألكساي أفتو 

 ).A/HRC/4/WG.3/7(إضافية أو بتحديث إجراءات الرصد اليت تتبعها اللجنة 

ل وقـدم اخلـرباء دراستهم بشأن حمتوى ونطاق الفجوات املوضوعية يف الصكوك الدولية القائمة يف جما                -٧
 ).A/HRC/4/WG.3/6(مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب 
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  افتتاح الدورة-باء 

افتـتح اجللسة، يف جزئها األول، مدير شعبة حقوق اإلنسان بالنيابة عن مفوضة األمم املتحدة السامية                 -٨
 .ملفوضة السامية حلقوق اإلنسان نيابة عن املفوضة الساميةوافتتح اجلزء الثاين من الدورة نائب ا. حلقوق اإلنسان

  املقرر- انتخاب الرئيس -جيم 

 مقرراً  -رئيساً  ) شيلي(خـالل اجلزء األول من الدورة اخلامسة، أُعيد انتخاب السيد خوان مارتابيت              -٩
خب خوان إدواردو إيغيغورين، نائب سبتمرب، انُت/ أيلول٣ويف اجللسة األوىل من اجلزء الثاين، املعقودة يف . بالتزكية

 مقرراً بالنيابة، وذلك يف     -املمثل الدائم للبعثة الدائمة لشيلي لدى مكتب األمم املتحدة جبنيف، بالتزكية، رئيساً             
 . سبتمرب/ أيلول٥غياب السيد مارتابيت، املمثل الدائم لبعثة شيلي الذي توىل رئاسة الفريق العامل يوم 

 ألعمال إقرار جدول ا-دال 

 يف اجللسـة األوىل مـن اجلـزء األول، أقر الفريق العامل جدول أعمال اجلزء األول من دورته اخلامسة      -١٠
)A/HRC/4/WG.3/1) ( ويف اجللسة األوىل من اجلزء الثاين، أقر الفريق العامل جدول أعمال اجلزء            ). املرفق الثاين

 ).الثالثاملرفق ) (A/HRC/4/WG.3/3(الثاين من دورته اخلامسة 

  تنظيم العمل-هاء 

). A/HRC/4/WG.3/2(وافق الفريق العامل، خالل اجلزء األول من دورته اخلامسة، على برنامج عمله              -١١
 ).A/HRC/4/WG.3/4(كما وافق الفريق العامل، أثناء اجلزء الثاين من الدورة، على برنامج عمله 

  البيانات العامة-ثالثاً 

رر مندوبون حتدثوا باسم اجملموعات اإلقليمية وبصفتهم ممثلني عن بلداهنم، التزامهم خالل اجلزء األول، ك -١٢
مبكافحـة العنصـرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وأبرزوا أمهية متابعة تنفيذ              

 . إعالن وبرنامج عمل ديربان

لوطنية اليت اختذهتا بلداهنم متابعة إلعالن وبرنامج       وقـدم عدد من املندوبني استعراضاً عاماً للمبادرات ا         -١٣
ومن بني املبادرات اليت سلَّطوا عليها الضوء يف هذا الصدد، خطط العمل الوطنية، والتشريعات            . عمـل ديـربان   

اجلديـدة، ومـوارد امليزانية، والنسخ احملدَّثة للكتب املدرسية، وإنشاء حمكمة خاصة، وبرامج العمالة واإلسكان               
 . عاية الصحيةوالر

وبينما رحب بعض املندوبني باستحداث . وعلّق عدة مندوبني على وضع معايري جديدة ملكافحة العنصرية -١٤
معايري جديدة، رأى مندوب ميثل جمموعة إقليمية أن هذه املعايري اجلديدة لن تعود بأي منفعة إن مل ُتعزز مكافحة                   

 . العنصرية على الصعيد الوطين
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زء الثاين من الدورة اخلامسة، قام مندوبون حتدثوا باسم اجملموعات اإلقليمية وبصفتهم ممثلني             وخالل اجل  -١٥
وكرر عدد من املندوبني    . عن بلداهنم بإبالغ الفريق العامل مبا يضطلعون به من عمل تنفيذاً لربنامج عمل ديربان             

 بذلك من تعصب وأبرزوا أمهية متابعة       الـتزامهم مبكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل         
 .تنفيذ إعالن وبرنامج عمل ديربان

وناقشوا بوجه خاص وضع . وقدم عدد من املندوبني استعراضاً عاماً للمبادرات الوطنية املُتخذة يف بلداهنم -١٦
ىل محاية احلقوق خطـط العمـل الوطنية الرامية إىل تشجيع التنوع ووضع التدابري الدستورية والتشريعية الرامية إ        

املشتركة لألشخاص املنحدرين من أصل أفريقي والشعوب األصلية وإنشاء مؤسسات وطنية مستقلة ختتص بقضايا 
 .حقوق اإلنسان من أجل مكافحة العنصرية والتمييز العنصري

ملستوى اإلقليمي، وحتدث أحد املمثلني أيضاً، باسم جمموعة إقليمية، عن تنفيذ إعالن وبرنامج عمل ديربان على ا              -١٧
وقـدم عرضاً موجزاً عن العمل املُضطلع به من أجل تعزيز التشريعات اإلقليمية املناهضة للتعذيب؛ ووضع استراتيجيات                 

كما تناول الكلمة مراقبون أبلغوا . ملكافحة التعذيب؛ وسّن القوانني اليت جترِّم األفعال اليت تنم عن العنصرية وكره األجانب
 .مبا اضطلعوا به خالل األشهر األخرية من أنشطة تتعلق بالتنفيذالفريق العامل 

 دور خطط العمل الوطنية:  حتليل مواضيعي-رابعاً 

  العروض املقدمة من أعضاء فريق املناقشة-ألف 

. شرع الفريق العامل، خالل اجلزء األول من دورته اخلامسة، يف حتليله املواضيعي بشأن خطط العمل الوطنية -١٨
 مدير العالقات بني املؤسسات والشؤون الدولية باجمللس القومي ملنع التمييز يف املكسيك حتليالً عن مشكلة                وقـدم 

ووجه نظر  . وأبرز ما اختذته حكومة املكسيك من مبادرات تنفيذاً إلعالن وبرنامج عمل ديربان           . التميـيز يف بلده   
وشّدد أيضاً  . ه ال توجد استراتيجية واحدة ملكافحة التمييز      احلاضرين يف اجللسة إىل تعدد أبعاد التمييز وأشار إىل أن         

 .حيث إن املشكلة احلقيقية تكمن يف ترمجة املعايري على أرض الواقع: على أن التمييز ليس مسألة قانونية صرفة

وركـزت احملامـية املنتمـية إىل املركز األورويب حلقوق الغجر ببودابست يف عرضها على شعب الغجر       -١٩
وأوضحت أنه يوجد سبيالن فّعاالن . صـر األساسـية الـيت ينبغي إدراجها يف أي خطة عمل وطنية فعالة            والعنا

وبينت أن البلدان حتتاج إىل مراجعة كافة       . األطر التشريعية والسياسات احلكومية   : للتصـدي للتميـيز العنصري    
وشّددت أيضاً على   . ياسات القائمة سياسـاهتا ذات الصلة وإعادة تقييم آثارها، بدالً من أن تكتفي بتوليف الس            

أمهـية إدراج اإلدماج االجتماعي يف مجيع القوانني والسياسات، ووضع أهداف واضحة وحمددة يف جمال التنفيذ،                
وأشارت إىل الدور الرئيسي الذي تؤديه اهليئات املستقلة . وحتديد مؤشرات للرصد وضمان التمويل الالزم للتنفيذ      

كما أشارت إىل ضرورة األخذ     . حقيق يف أعمال التمييز ومقاضاة املسؤولني عنها ورصدها       العامة فيما يتعلق بالت   
 .بالشفافية وتقاسم املعلومات والتعاون فيما بني الوزارات املعنية

. وقـدم مستشار املنتدى اآلسيوي يف جمال حقوق اإلنسان حتليالً مقارناً لعدد من خطط العمل الوطنية                -٢٠
 بلداً من ١٢وأشار إىل أن . نامج عمل ديربان يوفِّران مبادئ توجيهية مفيدة ملكافحة العنصريةوأبرز أن إعالن وبر

مـنطقة آسيا واحمليط اهلادئ اعتمدت خطة عمل وطنية يف جمال حقوق اإلنسان تراعي احلاجة إىل محاية الفئات                  
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كسبب من أسباب التمييز " النسب"كما أبرز أمهية ". التمييز"الضعيفة، وإن كانت هذه اخلطط ال تستخدم لفظة 
وأشار إىل النظام املعتمد يف اهلند حلماية النساء من العنف كمثال يبني كيف أن القوانني غري امللزمة ميكن أن تصبح 

وبينما أقر بضرورة وضع معايري جديدة يف جماالت قليلة، فقد أكد أن املسألة الرئيسية هي التنفيذ                . قوانـني آمرة  
 .ري القائمةالفّعال للمعاي

وقـدم ممثل املركز البلجيكي لتكافؤ الفرص ومناهضة العنصرية عرضاً عن خطة العمل الوطنية اجلارية                 -٢١
وحتدث عن مزايا قيام مؤسسة . صياغتها واليت تتضمن إشارات وأهدافاً وأحكاماً من إعالن وبرنامج عمل ديربان

كما أبرز أمهية   . بالتفصيل أساليب العمل املتبعة يف املركز     عامـة مستقلة تتوىل صياغة خطة العمل الوطنية، وبّين          
إشراك كافة أصحاب املصلحة يف العملية، وإنشاء جلنة وطنية ملتابعة التنفيذ؛ وإكساء خطة العمل الوطنية طابعاً                

د أدىن  وأشار إىل أن إعالن وبرنامج عمل ديربان ليسا إالّ إعالن نوايا، وأن وضع ح             . هيكلياً يضمن استمراريتها  
 .من املعايري ذات الطابع امللزم سيعود مبنفعة كربى

وقـام املدير التنفيذي للتجمع الدويل حلقوق األقليات باستكشاف جمموعة من التجارب املتعلقة خبطط               -٢٢
: أوالً، االعتراف. وأبرز ست مسائل حامسة جيب أخذها يف احلسبان عند وضع خطط عمل وطنية  . العمل الوطنية 
وإنه من الصعب للغاية توفري     . العـتراف جبماعات معينة ُيشكل موضوعاً خالفياً لدى عديد الدول         حيـث إن ا   

فرغم ما تتسم به هذه     : ثانياً، البيانات املصنفة  . املسـاعدة أو احلمايـة جلماعة ما دون االعتراف بتلك اجلماعة          
أن تقوم على أساس التشاور مع اجملتمعات البيانات من أمهية إلدراك نطاق التهميش، فإن عملية مجع البيانات جيب 

حيث إن الدول حتتاج إىل التشاور مع اجلماعة املعنية وإىل إشراكها الختاذ إجراءات : ثالثاً، املشاركة. احمللية املعنية
ة؛ فثمة  رابعاً، التدابري الرامية إىل مكافحة التمييز والتدابري اخلاصة الرامية إىل التصدي هلذه الظاهر            . مركزة وفعالة 

. حاجـة إىل اسـتحداث نظام قانوين يضمن تكافؤ الفرص ووضع جمموعة من الربامج تتضمن إجراءات إجيابية                
سادساً، آليات التنفيذ . من األمهية مبكان وضع بعض األهداف لرصد التقدم احملرز مبرور الزمن: خامساً، األهداف

واآلليات املؤسسية،  . يذ اإلجراءات املتوخاة يف اخلطة    حتتاج كل خطة عمل وطنية مليزانية كافية لتنف       : املؤسسـية 
كالوزارات، واللجان الربملانية، واللجان اليت يشترك فيها أعضاء من اجلماعة املستهدفة باخلطة، الزمة للمضي قدماً 

 .يف تنفيذ اإلجراءات احملددة يف خطة العمل الوطنية

 عن احلكومات استعراضات عامة خلطط العمل الوطنية وخالل املناقشات اليت عقبت العروض، قدم ممثلون -٢٣
. وتناول بعض املندوبني قضايا تتعلق بالتنميط العنصري، واألمن القومي، واهلجرة والتمييز. اليت وضعت يف بلداهنم

وأعرب أحد املندوبني عن رأي مفاده أن األمن القومي ينبغي أن يشكل حجة لتشجيع تنفيذ إعالن وبرنامج عمل 
وأشار أحد أعضاء فريق املناقشة إىل أن موضوع املهاجرين غري النظاميني يشكل حبد ذاته جمموعة منفصلة . نديربا

 .من القضايا الشائكة وأن مسألة اهلجرة تعىن هبا وكالة أخرى من وكاالت األمم املتحدة

ق املناقشة إىل أن ظاهرة     وأشار أحد أعضاء فري   . وتناولـت املناقشات أيضاً موضوعي التحضر والعزل املكاين        -٢٤
 .العزل الشديد اليت تستهدف مجاعات حمددة يف بعض البلدان، هي ظاهرة ناشئة عن االستبعاد ال عن عزل متعمد
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وأشـار أحد أعضاء فريق املناقشة إىل ضرورة إشراك عناصر مؤثرة خبالف احلكومة يف وضع السياسات                 -٢٥
فريق املناقشة إىل احلاجة لوضع تعليم حقوق اإلنسان يف صميم هذه      املناهضة للتمييز، يف حني أشار عضو آخر يف         

 .كما تناولت املناقشات قضايا تتعلق باستخدام اللغات األم وباالندماج مقابل االستيعاب. السياسة

وأشـار ممـثل عن إحدى الدول يف تعليقه إىل أن مفهوم األقلية خيتلف من مكان إىل آخر، شأنه شأن                     -٢٦
وأكد أن أقليات تعرضت يف بعض أحناء العامل للتهميش واالستبعاد، يف حني أن             . رخيـية لكل أقلية   الـتجربة التا  

كما أشار إىل أن األقلية هي مفهوم . أقليات يف أحناء أخرى من العامل هي اليت مارست االضطهاد على مر التاريخ
 .وليست دائماً مسألة عدد

وممثلي الدول القضايا املتعلقة جبمع البيانات، والرصد والبيانات كما تناول عدد من أعضاء فريق املناقشة  -٢٧
وأثار أحد املمثلني مسائل تتصل جبمع البيانات وما يقترن بذلك من أمناط تتعلق بتغيري هوية األشخاص،                . املصنفة

دم الكشف يف حني أكد أحد أعضاء فريق املناقشة جمدداً أمهية مجع البيانات وطرائق حفظها وشدد على ضرورة ع
 .وتطرق عضو آخر يف فريق املناقشة إىل ضرورة وضع معايري دولية تنظم مجع البيانات. عن اهلوية الشخصية

 ١٩٩٢إىل إعالن عام     )١(وأشار أحد املندوبني إىل أن عدم وجود إشارة يف إعالن وبرنامج عمل ديربان             -٢٨
وأشار نفس  . ىل أقليات دينية ولغوية يشكل فجوة     بشـأن حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية وإ          

 . من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية تنفيذاً أفضل٢٧املندوب أيضاً إىل ضرورة تنفيذ املادة 

وأشار الرئيس إىل أن املناقشات اليت جرت خالل اجلزء األول من الدورة أكدت احلاجة إىل مزيد العمل                  -٢٩
 املصنفة واملؤشرات املوثوقة، وضرورة حتديث املعلومات يف املواقع التابعة ملفوضية األمم املتحدة             بشـأن البيانات  

 .السامية حلقوق اإلنسان على اإلنترنت وكذلك املواقع املخصصة ملتابعة تنفيذ إعالن وبرنامج عمل ديربان

  العرض املقدم من األمانة-باء 

اً عاماً عن املساعدة اليت ميكن أن تقدمها مفوضية األمم املتحدة      قـدم منسق وحدة مناهضة التمييز عرض       -٣٠
وأوضح املنسق أن هذه املساعدة     . يف جمال وضع وتنفيذ خطط العمل الوطنية      ) املفوضية(السامية حلقوق اإلنسان    

 .تستجيب لطلب تقدمه الدول املعنية وُتقدَّم على أساس اتفاق يربم مع حكومة تلك الدولة

 الضوء على خطة العمل الوطنية األرجنتينية كمثال ميكن االقتداء به لوضع مزيد من املشاريع               وقد سلّط  -٣١
املنهجية، : ويتضمن وضع خطة العمل ثالث مراحل     . املـتعلقة باملساعدة التقنية اليت تقدمها املفوضية إىل الدول        

 .واملبادئ التوجيهية وحتديد الفئات اليت حتتاج إىل العناية

ملناقشة، أثارت عدة وفود مسألة قدرة املفوضية على مساعدة الدول األعضاء يف وضع خطط              وخـالل ا   -٣٢
وشّددت هذه الوفود على ضرورة أن تتخذ املفوضية السامية ما يلزم من إجراءات لتعزيز قدرة وحدة                . العمـل 

 .مناهضة التمييز يف هذا الصدد

                                                      

 .، املرفق٤٧/١٣٥قرار اجلمعية العامة  )١(
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 املعايري الدولية التكميلية:  حتليل مواضيعي-خامساً 

، عقد الفريق العامل جلسة لتبادل اآلراء مع اخلرباء اخلمسة املعينني إلجناز دراسة ٢٠٠٧مارس / آذار٨يف  -٣٣
بشـأن الفجـوات يف الصكوك الدولية القائمة يف جمال مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما     

 .الكفيلة بسّد هذه الفجواتيتصل بذلك من تعصب، وتقدمي توصيات حمددة عن السبل والوسائل 

األستاذة اجلامعية جيين غولدمشيت، من جمموعة دول أوروبا الغربية     : وفـيما يـلي قائمة اخلرباء اخلمسة       -٣٤
ودول أخـرى؛ واألستاذة اجلامعية دمييترينا بتروفا، من جمموعة دول أوروبا الشرقية؛ وسايفي أنور، من جمموعة                

ي تيانيانا مالوا، من جمموعة الدول األفريقية؛ وفالدو لويس فياللباندو، من           الـدول اآلسـيوية؛ واألستاذ اجلامع     
 .جمموعة دول البحر الكارييب وأمريكا الالتينية

وأشـار السيد فياللباندو، رئيس جمموعة اخلرباء، إىل أن اخلرباء اخلمسة اجتمعوا للمرة األوىل يف جنيف                 -٣٥
بلغ املندوبني بأن االجتماع القادم للخرباء مقرر يف شهر         وأ. ٢٠٠٧يـناير   / كـانون الـثاين    ٢٢ و ٢١يومـي   
وأكد أن اخلرباء سيبذلون أقصى ما يف وسعهم من جهد          . مايو/أبريل وأن اجتماعاً ثالثاً سُيعقد يف أيار      /نيسـان 

 .يونيه رغم ضيق الوقت املخصص للدراسة/إلجناز التقرير قبل هناية شهر حزيران

 أن اخلرباء سيتناولون الفئات التالية كما عرضها رئيس الفريق العامل يف دورته             وأشـار السيد فياللباندو إىل     -٣٦
 األشخـاص عدميـو اجلنسيـة؛  ) د(ملتمسو اللجوء؛ و  ) ج(الالجئون؛ و ) ب(الطوائـف الدينـية؛ و    ) أ: (الـرابعة 

 الشعوب األصلية؛  ) ح(اجملتمعات القائمة على النسب؛ و    ) ز(املشـردون داخلياً؛ و   ) و(العمـال املهاجـرون؛ و     ) ه(و
وأضاف قائالً إن اخلرباء اخلمسة سينظرون يف الظواهر     . الشعوب الواقعة حتت االحتالل األجنيب    ) ي(األقليات؛ و ) ط(و

) ب(التمييز املتعدد األشكال أو األشكال اخلطرة للتمييز العنصري؛ و        ) أ: (التالـية كمـا عرضها رئيس الفريق العامل       
التمييز العنصري يف اجملال  ) ه(التعصب الديين وتشويه الرموز الدينية؛ و) د(بادة اجلماعية؛ واإل) ج(الـتطهري العرقي؛ و  

التحريض على الكراهية العنصرية ونشر خطاب الكراهية والرسوم اليت تنم عن كره األجانب والرسوم        ) و(اخلـاص؛ و  
 .، مبا فيها االنترنتالكاريكاتورية من خالل وسائط اإلعالم التقليدية وتكنولوجيا املعلومات

وأوضح رئيس جمموعة اخلرباء أيضاً أنه ينبغي إشراك كافة أصحاب املصلحة ذوي الصلة يف عملية حتديد                 -٣٧
ويف هذا الصدد، عقد اخلرباء اجتماعات مع أعضاء جلنة التمييز على القضاء العنصري، وأعضاء ينتمون . الفجوات

وشّدد املشتركون يف هذه االجتماعات على أنه       . مات غري حكومية  إىل هيئات معاهدات أخرى، وممثلني عن منظ      
ولئن ينبغي إشراك كافة أصحاب املصلحة ذوي الصلة يف حتديد الفجوات، فإن الدول تظل املسؤول الرئيسي عن                 

 .الوفاء بالتزاماهتا

خبصوص وعقـب العـرض التمهيدي املقدم من الرئيس، أعرب كل خبري من اخلرباء اخلمسة عن رأيه                  -٣٨
وأكـد أحـد اخلرباء أن بعض اجملاالت احملددة يف إعالن وبرنامج عمل ديربان، واليت مل تتطرق إليها             . الدراسـة 

وأشار اخلرباء إىل   . االتفاقـية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، قد تتطلب وضع معايري إضافية             
وا الضوء على استخدام تكنولوجيات املعلومات احلديثة، مكافحة كره األجانب كمجال من هذه اجملاالت، وسلّط       
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مثل اإلنترنت، ألغراض تتناىف مع احترام القيم اإلنسانية واملساواة وعدم التمييز واحترام اآلخرين، كاستخدامها              
 .لترويج العنصرية والتمييز العنصري والكراهية العنصرية وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب

ري آخر إىل ما تضطلع به منظمة الدول األمريكية يف الوقت الراهن من عمل من أجل وضع                 وأشـار خب   -٣٩
مسودة اتفاقية ملناهضة العنصرية ومجيع أشكال التمييز والتعصب، كدليل على الفجوات املوضوعية القائمة يف جمال 

ملسألة التمييز املتعدد األشكال أو واعترب أحد اخلرباء أنه من الضروري توجيه عناية خاصة        . محاية الفئات الضعيفة  
كما أبدي رأي مفاده أن األخذ بنهج شامل هو السبيل الوحيد إلنشاء نظام فّعال              . األشكال املتفاقمة من التمييز   

 من االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال      ٤وُسـلّط الضوء على ضرورة توضيح مضمون املادة         . لـلحماية 
 .هماً أفضلالتمييز العنصري وفهمه ف

وشّدد أحد املندوبني على    . وأبديـت آراء عن كيفية حتقيق توازٍن سليم بني حرية الدين وحرية التعبري             -٤٠
وخبصوص مسألة التعصب الديين، قال أحد اخلرباء إن تزايد اجتاهات . ضرورة صون احلق األساسي يف حرية التعبري

 على أن التعصب الديين قد أصبح يشكل أحد أخطر          الـتحريض عـلى الكراهـية الدينية وتشويه األديان يدل         
واعترب ممثل آخر أن من اخلطأ القول إن تشويه ديٍن ال يشكل يف حد ذاته  . التهديدات على السلم واألمن الدوليني    

وأشار ممثل آخر إىل أن جترمي تشويه       . حتريضاً على كره األشخاص الذين يعرفون أنفسهم باالستناد إىل دين معنيٍ          
ان يتعارض مع املبدأ األساسي القائل بأن حقوق اإلنسان ترتبط بالفرد ال بانتسابه لفئة معينة أو عرق أو ثقافة األدي

وأوصي أيضاً . واقترح أيضاً أن يتجنب الفريق العامل املناقشات النظرية وأن يركز على املسائل العملية. أو دين ما
دمة من كل من املقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية          بـأن يراعي الفريق العامل التقارير األخرية املق       

 .والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، واملقررة اخلاصة املعنية حبرية الدين أو املعتقد

وأكـد أحـد املشاركني على ضرورة أن يضع اخلرباء مصلحة الضحايا نصب أعينهم لدى تناوهلم هلذا                  -٤١
وأوصى املشارك أيضاً بأن يتشاور اخلرباء مع أعضاء اللجنة الفرعية السابقة املعنية بتعزيز ومحاية حقوق . وعاملوض

 .اإلنسان، فضالً عن التشاور مع اجلهات الفاعلة ذات الصلة خبالف الدول

لى الصعيد العاملي، أو الدينية ع/ولئن أكد اخلرباء، خالل املناقشات، أهنم واعون بتزايد التوترات االثنية و -٤٢
مفهوم املسؤولية يف جمال احلماية؛ وحتديد الفجوات املتعلقة        : فـإهنم يؤمنون بأن اجملاالت التالية جديرة بالبحث       

باحلمايـة يف حاالت الكوارث الطبيعية؛ والتمييز يف اجملال اخلاص؛ واخليارات املختلفة اليت تتيحها آليات القانون            
 .مايةغري امللزم فيما يتعلق باحل

وأكـد عدة مشاركني أن الفجوة الرئيسية تكمن يف التفاوت بني االلتزامات القائمة وتنفيذها ومتابعتها                -٤٣
 .وأشري إىل عدم إعمال حق الفرد يف التظلم مبوجب الصكوك الدولية املختلفة املتعلقة حبقوق اإلنسان. بشكل فّعال

ويل إزاء عملية استكشاف املعايري اجلديدة من أجل        وأكـد بعض املندوبني على ضرورة األخذ بنهج مش         -٤٤
وينبغي أن تراعى يف هذه العملية كافة اآلليات القائمة بغية جتنب           . ضـمان متاسك وفعالية النظام احلايل للحماية      

وأشري بوجه خاص إىل العهد الدويل اخلاص       . االزدواج مـع األحكام اليت تنص عليها فعالً صكوك دولية أخرى          
 .ملدنية والسياسية واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهمباحلقوق ا
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وأعـرب بعـض املندوبني عن رأي مفاده أن وضع معايري دولية تكميلية ينبغي أال يفضي إىل إضعاف                   -٤٥
سّد الفجوات، اليت   وميكن  . اآلليات القائمة أو إىل استحداث قواعد جديدة قد ُتسّوغ انتهاكات حقوق اإلنسان           

يتم حتديدها، عن طريق الصكوك القائمة، كأن توضع هلذه الصكوك بروتوكوالت إضافية، أو عن طريق صياغة                
وأبديت رغبة يف أن حتظى الصكوك اجلديدة املقترحة بتصديق كافة بلدان العامل، وذلك على              . صـكوك جديدة  

 . واحد حظي بتصديق كافة دول العاملالرغم من اعتراف البعض بأنه مل يوجد حىت اآلن صك دويل

  دراسة بشأن املعايري الدولية التكميلية-سادساً 

  عرض مقدم من جلنة القضاء على التمييز العنصري-ألف 

وقدم . شرع الفريق العامل، يف اليوم الثاين من اجلزء الثاين من دورته، يف مناقشة املعايري الدولية التكميلية -٤٦
اء على التمييز العنصري دراسة أجنزهتا اللجنة بشأن التدابري الكفيلة بتعزيز التنفيذ عن طريق              عضـو يف جلنة القض    

 .وضع توصيات اختيارية أو حتديث إجراءات الرصد التابعة هلا

وقدم العضو موجزاً للدراسة باسم اللجنة واستهل عرضه باحلديث عن خمتلف اإلجراءات املتاحة للجنة،               -٤٧
 األخرية، كاإلجراءات اجلديدة اليت وضعتها اللجنة ملتابعة مالحظاهتا اخلتامية وآرائها املعتمدة  مـربزاً الـتطورات   

وشّدد على ارتياح اللجنة ملا خلص إليه التقييم األويل إلجراء املتابعة من            . بشـأن الـبالغات الفردية واجلماعية     
 بناًء على ٢٠٠٦ هبا املنسق املعين باملتابعة يف عام وأشار إىل زيارة قطرية قام. استنتاجات إجيابية حول هذا اإلجراء

 .دعوة من الدولة الطرف املعنية

وانتقل العضو إىل مناقشة خمتلف العقبات احملددة يف الدراسة اليت تعّوق فعالية دور الرصد الذي كلّفت به  -٤٨
يشكل عائقاً رئيسياً يعوق أعمال وبـّين كيف أن عدم وفاء الدول األطراف بالتزاماهتا بتقدمي التقارير           . اللجـنة 

وفيما يتعلق بالشكاوى الفردية، أعلن أن االمكانيات اليت يتيحها اإلجراء مل           . اللجنة وتنفيذ االتفاقية بشكل فّعال    
 .تستغل على أمت وجه

وأشار أحد املندوبني   . وخالل احلوار التفاعلي الذي عِقب العرض، ُوجِّهت أسئلة عدة إىل عضو اللجنة            -٤٩
وقال إن االقتراح املتعلق بتقدمي . ىل اقتراح يتعلق بإصالح إجراء هيئات املعاهدات اخلاص بتقدمي التقارير املوحدة     إ

التقارير على شكل تقرير موحد، هو اقتراح هام وأعرب عن انشغاله إزاء العدد الكبري من التقارير اليت يتعني على 
 .ليات املعنية حبقوق اإلنسانالدول تقدميها إىل خمتلف هيئات املعاهدات واآل

وتساءل . واستفسر مندوب آخر عن كيفية تقييم االقتراحات املقدمة بشأن إجراء استعراض تقارير الدول -٥٠
واستفسر أيضاً عن   . عن إمكانية صياغة مبادئ توجيهية عامة تتعلق بإجراءات اإلنذار املبكر واإلجراءات العاجلة           

 . اخلاص لألمني العام املعين مبنع اإلبادة والفظائع اجلماعيةالتعاون بني اللجنة واملستشار

وأعلنـت وفـود عدة أنّ الدول اليت ال تقوم بتنفيذ االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز                   -٥١
كما . نصريةالعنصري وال تفي بالتزاماهتا بتقدمي التقارير مبوجب االتفاق ُتعوِّق اجلهود الرامية إىل القضاء على الع              
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أعلـن عدة مندوبني أن تنفيذ املعايري القائمة ووضع معايري جديدة من أجل سد الفجوات القائمة جانبان ُيكمل                  
 .أحدمها اآلخر، وأنه ال ميكن التذرُّع بعدم التنفيذ للتنصل من وضع املعايري التكميلية

 الذي تضطلع به اللجنة وعن      ورد العضـو عـلى بعض التساؤالت بتقدمي معلومات إضافية عن العمل            -٥٢
وشرح خمتلف اإلجراءات املتاحة للجنة، مِربزاً التطورات املسَتجدة يف الفترة          . التوصيات اليت قدمتها يف دراستها    

األخـرية، كاإلجـراءات اجلديدة اليت وضعتها اللجنة ملتابعة مالحظاهتا اخلتامية وآرائها املعتمدة بشأن البالغات               
وشّددت اللجنة أيضاً على أن التقييم األويل إلجراء املتابعة هو تقييم إجيايب للغاية، وهو يشمل . الفردية واجلماعية

 . بناء على دعوة من الدولة الطرف املعنية٢٠٠٦زيارة قطرية قام هبا املنسق العام املعين باملتابعة يف عام 

وشّدد بوجه خاص   . لِّفت به اللجنة  وعـّدد العضو خمتلف العقبات اليت تعوق فعالية دور الرصد الذي كُ            -٥٣
عـلى أن عـدم وفاء الدول األطراف بالتزاماهتا بتقدمي التقارير ما زال يشكل عائقاً رئيسياً يعوِّق أعمال اللجنة                   

وخبصوص الشكاوى الفردية، أشار عضو اللجنة إىل أن اإلمكانيات اليت يتيحها           . وتنفـيذ االتفاقية بشكل فعال    
 .ى أكمل وجهاإلجراء مل ُتستَغل عل

وفيما يتعلق بالتوصيات املقدمة من اللجنة بقصد التصدي للفجوات اإلجرائية، خلّص عضو اللجنة قائمة               -٥٤
 :التوصيات واالقتراحات على النحو التايل

تواصـل اللجـنة حث الدول على اعتبار عملية تقدمي التقارير عملية تعود باملنفعة على الدول                 )أ( 
  من االتفاقية؛٩ا عملية إلزامية تطبيقاً ألحكام املادة نفسها فضالً عن كوهن

تقـترح اللجـنة مواصلة تطوير ممارسة زيارات املتابعة اليت يقوم هبا املنسق املعين باملتابعة، كما     )ب( 
تقـترح دراسـة اإلطار الالزم إلجراء تلك الزيارات، مبا يف ذلك عن طريق اعتماد بروتوكول اختياري ُيلَحق                  

 ية ويبيِّن مبزيد من التفصيل الشروط واإلجراءات املالئمة لتلك الزيارات، مبا يشمل اجلوانب املالية؛باالتفاق

تسـتمر اللجنة يف تشجيع الدول على النظر يف إمكانية إصدار اإلعالن املنصوص عليه يف املادة                 )ج( 
كما . التعريف هبذه اآللية تعريفاً كافياًَ من االتفاقية لتمكني األفراد واجلماعات من تقدمي بالغات إىل اللجنة و١٤

ُتذكِّر باالقتراح الذي قدمته بشأن إنشاء هيئة وحيدة ملعاجلة البالغات الفردية املقدمة إىل مجيع هيئات املعاهدات                
 .وذلك بوضع بروتوكول اختياري ُيلَحق باملعاهدات ذات الصلة

  عرض من تقدمي اخلرباء-باء 

يف اليوم الثالث من اجلزء الثاين من دورته، يف مناقشة الدراسة اليت أجنزها اخلرباء              شـرع الفريق العامل،      -٥٥
اخلمسة بشأن حمتوى ونطاق الفجوات املوضوعية يف الصكوك الدولية القائمة يف جمال مكافحة العنصرية والتمييز               

 .دمي الدراسةوقد توىل رئيس جمموعة اخلرباء تق. العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب

وتـناول الرئيس يف حديثه مسائل عامة وقدم عرضاً عاماً موجزاً عن املواضيع اليت تناولتها الدراسة، مث                  -٥٦
وخلّص بعض الصعوبات اليت واجهها اخلرباء خالل إعداد الدراسة، وال سيما           . ناقش التوصيات املقدمة من اخلرباء    
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 الرئيس باستعراض عام مفصل لكل موضوع من املواضيع اليت          ويف النصف الثاين من العرض، قام     . ضـيق الوقت  
 .مشلتها الدراسة، مبا يف ذلك املسائل والتوصيات الرئيسية

وأوضـح الرئـيس أن الفصـل األول مـن الدراسة يقدِّم حتليالً لاللتزامات اإلجيابية للدول األطراف                  -٥٧
واختتم اخلرباء هذا الفصل بتوصية . ري يف هذا اجملالوالسـتنتاجات اخلرباء الذين خلصوا إىل وجود فجوة يف املعاي   

مـن أجل اعتماد صك شامل ملِزم ينص على وجوب تشجيع عدم التمييز، والتسامح واملساواة يف احلقوق بغض                 
 .النظر عن العرق واألصل اإلثين وغري ذلك من األسباب املتصلة هبما عن طريق التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان

اء، يف الفصل الثاين من الدراسة، الفجوات املمكنة فيما يتصل بالفئات اليت حتتاج إىل محاية    وحبـث اخلرب   -٥٨
ونظر اخلرباء يف الفئات التالية . خاصة من العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب

ملتِمسو اللجوء؛ ) ج(الالجئون؛ و) ب(؛ والطوائف الدينية) أ: (كما حّددها رئيس الفريق العامل يف دورته الرابعة
اجملتمعات القائمة على   ) ز(املشردون داخلياً؛ و  ) و(العمال املهاجرون؛ و   ) ه(األشـخاص عدميو اجلنسية؛ و    ) د(و

 .الشعوب الواقعة حتت االحتالل األجنيب) ي(األقليات؛ و) ط(الشعوب األصلية؛ و) ح(النسب؛ و

ثالث من الدراسة، الفجوات املمكنة فيما يتعلق مبظاهر العنصرية والتمييز          وتـناول اخلـرباء، يف الفصل ال       -٥٩
ونظر اخلرباء يف الظواهر التالية كما حددها رئيس الفريق         . العنصـري وكُره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب        

اإلبادة ) ج( العرقي؛ والتطهري) ب(التمييز املتعدد األشكال أو األشكال املتفاقمة من التمييز العنصري؛ و       ) أ: (العامل
التحريض على ) و(التمييز العنصري يف اجملال اخلاص؛ و ) ه(التعصب الديين وتشويه الرموز الدينية؛ و) د(اجلماعية؛ و

الكراهـية العنصرية ونشر خطاب الكراهية والرسوم اليت تنم عن كُره األجانب والرسوم الكاريكاتورية عن طريق                
وقدم اخلرباء تقييماً وتوصيات يف هناية كل فرع        . تكنولوجيا املعلومات، مبا فيها اإلنترنت    وسائط اإلعالم التقليدية و   

 .من الفروع املواضيعية اليت تضّمنتها الدراسة

وبعـد انـتهاء الرئـيس من تقدمي الدراسة، شرح كل خبري من اخلرباء اخلمسة النهج الذي اّتبعه يف إجناز                   -٦٠
 اضطلع به كل خبري كان يصب باجتاه توحيد اجلهود من أجل التوصل إىل توافق يف                الدراسة، علماً بأن العمل الذي    

غري أن اخلرباء مل يتوصلوا إىل توافق يف اآلراء حول إدراج أي مناقشة             . اآلراء بشأن مجيع االستنتاجات والتوصيات    
صري وكره األجانب وما    أو إشـارة يف الدراسة بشأن امليول اجلنسي كسبب من أسباب العنصرية والتمييز العن             /و

 .وطلب السيد أنور على وجه اخلصوص تسجيل موقفه املخالف بشأن هذه املسألة. يتصل بذلك من تعصب

وعالوة على ذلك، أشار اخلرباء إىل أن بعض اجملاالت اليت تناولتها الدراسة قد تبدو غري واضحة بسبب تقليص  -٦١
وشّدد اخلرباء على الدور احلاسم للتثقيف يف       . عدد الصفحات احملدد  حمـتويات الوثيقة الذي أملته ضرورة عدم جتاوز         

 .جمال حقوق اإلنسان يف مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب

وأثـناء احلوار التفاعلي الذي عقب العروض املقدمة من اخلرباء، تناول الكلمة عدد من املندوبني لتقاسم       -٦٢
وأشار عدد من املندوبني إىل أنه مل يتوفر هلم الوقت الكايف للتشاور مع العواصم وإعداد               . هـم وشـواغلهم   آرائ

وأوضح العديد من املندوبني أن تعليقاهتم ال تعدو أن         . تعلـيقات مدروسـة بشأن الدراسة بسبب تأخُّر تعميمها        
 .تكون جمرد تعليقات أولية
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وأشار إىل أن . صوص الفرع من الدراسة املتعلق باملشردين داخلياًوأعـرب أحد املندوبني عن انشغاله خب    -٦٣
املبادئ التوجيهية املذكورة يف النص غري ملِزمة وأن االستنتاج الذي مفاده أن عدداً متزايداً من الدول يطبق هذه                  

األول عن الالجئني هو وأشار املندوب إىل أن املسؤول . املبادئ التوجيهية غري مقنع؛ وهو بالتايل حيتاج إىل مراجعة
وبينما أكد عدد من املندوبني على      . املفوضـية، وأن على الدول أن تتصدى للمشاكل املتصلة باملشردين داخلياً          

 .ضرورة التشديد بصورة واضحة وقوية على التنفيذ، أبرز مندوبون آخرون احلاجة إىل وضع معايري تكميلية

لتوصية املقدمة من اخلرباء بوضع اتفاقية بشأن تعليم حقوق         وطلب عدد من املندوبني توضيحات بشأن ا       -٦٤
وطرح هؤالء املندوبني أسئلة عن حمتوى االتفاقية واهليئة اليت ستتوىل صياغتها وَعّمن مِِن منظمة األمم               . اإلنسـان 

 .وجملس حقوق اإلنسان سيكلَّف بوضع هذه االتفاقية) اليونسكو(املتحدة للتربية والعلوم والثقافة 

وَنبَّه نفس املندوب إىل . وأشار مندوب آخر إىل أنه ينبغي التفرقة بني التمييز العنصري والتمييز بوجه عام -٦٥
أن فئة حمددة من البلدان لن تؤيد اإلشارة إىل امليول اجلنسي ونوع اجلنس وأنواع اإلعاقة يف األعمال املتعلقة مبتابعة 

اب التمييز هذه مل جيِر تناوهلا يف ميثاق التمييز العنصري وال يف            تنفيذ إعالن وبرنامج عمل ديربان، حيث إن أسب       
 .إطار إعالن وبرنامج عمل ديربان

وأكد أحد املندوبني أن القول بعدم وجود فجوات موضوعية وحاجة إىل وضع معايري تكميلية، ال يتفق                 -٦٦
وخبصوص احلجج املتعلقة بتنفيذ . عايريمع إعالن وبرنامج عمل ديربان، ذلك أن الوثيقة تتضمن طلباً بوضع هذه امل

وتطبيق املعايري الدولية، اقترح املندوب إدراج تنفيذ االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري               
 .كبند من بنود جدول أعمال الفريق العامل

ملوضوعية اليت تدخل يف نطاق     وأشار أحد املندوبني إىل أن الدراسة تناولت بالتحليل العديد من القضايا ا            -٦٧
والية آليات قائمة أخرى داخل منظومة األمم املتحدة، وإىل أنه كان من املفترض أن تتطرق الدراسة إىل العنصرية 

لذلك، فإن مسألة التمييز القائم على أساس النسب والقضايا املتصلة باألنظمة الطائفية   . والتميـيز العنصري فقط   
 .ة والتمييز العنصري ومل يشملها إعالن وبرنامج عمل ديربانليس هلا عالقة بالعنصري

وأيد أحد املندوبني االستنتاجات الواردة يف الدراسة، وال سيما الفرع املتعلق بااللتزامات اإلجيابية للدول،  -٦٨
حقوق اإلنسان كما وافق املندوب على االستنتاج الذي مفاده أن قانون . إال أنه نّبه إىل ضرورة اتِّباع هنج تدرجي

والقـانون اإلنساين ال يستبعد أحدمها اآلخر، وأن على جلنة القضاء على التمييز العنصري أن تواصل نظرها يف                  
 .األشكال املتعددة للتمييز

وأكـد مندوب آخر أن هناك تناقضاً يف تفسري نطاق احلماية اليت توفرها هيئات املعاهدات القائمة وأن                  -٦٩
وأشار . يات الواردة يف الدراسة تتجاوز حدود الوالية املنوطة هبيئات املعاهدات هذه          بعـض التعلـيقات والتوص    

 .املندوب إىل ضرورة وضع معايري تكميلية جديدة وعدم االكتفاء بتوصيات إضافية تصدر عن هيئات املعاهدات

 بوضع اتفاقية بشأن    واستفسر أحد املندوبني عن أفضل السبل للمضي قُُدماً فيما يتعلق باالقتراح اخلاص            -٧٠
 من االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز         ٧تعلـيم حقـوق اإلنسـان على حنو يوسِّع نطاق املادة            
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وأعرب عن موافقته على حمتوى الفرع من الدراسة املتعلق باألشكال املتعددة للعنصرية وأشار إىل أمهية . العنصري
 .د أدوات تساعد يف فهم األشكال املتعددة للعنصرية فهماً أفضلواستفسر عن إمكانية حتدي. هذا الفرع

وأوضحت األستاذة اجلامعية غولدمشيت، يف ردها على بعض التعليقات اليت قدمها املندوبون، أن اخلرباء               -٧١
حـاولوا يف الدراسة تناول املسائل املتعلقة بالفجوات املوضوعية اليت تدخل يف نطاق معاهدات حقوق اإلنسان                 

وخبصوص األشكال املتعددة للتمييز، أوضحت . التابعة لألمم املتحدة مع مراعاة املظاهر اجلديدة للعنصرية والتمييز
أن هـذه املسألة معقّدة ألن األسباب اليت ينبغي أخذها يف االعتبار لدى معاجلة التمييز املتعدد األشكال مل تكن                   

 . واضحة باستمرار

ة بتروفا الكلمة لتعاجل الشواغل اليت أعرب عنها بعض الوفود من أن الدراسة مل   وتناولت األستاذة اجلامعي   -٧٢
تشدِّد سوى على تعزيز االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، وخلصت إىل عدم وجود أي 

فاملشكلة، . م ال وقالت إن الدراسة مل تكتف بتحديد ما إذا كانت هناك فجوات أ           . حاجة لوضع معايري تكميلية   
يف رأي اخلرباء، ال تتعلق بعدم التنفيذ فحسب، وإمنا بعدم كفاية املعايري، ال سيما أن بعض املعايري القائمة حتتاج                   

 .وبالتايل، فإن اخلرباء أيضاً يؤيدون فكرة وضع معايري أكثر تفصيالً. إىل مزيد التطوير

لك فجوة يف جمال تعليم حقوق اإلنسان، إذ ال توجد وثيقة وأكدت األستاذة اجلامعية بتروفا جمدداً أن هنا -٧٣
واحدة ملِزمة قانوناً تنص على وجوب تشجيع عدم التمييز والتسامح والتساوي يف احلقوق بغض النظر عن العرق 

وخبصوص تعريف العنصرية وكره األجانب، . واألصل اإلثين وغريمها من األسباب عن طريق تعليم حقوق اإلنسان
كما أكدت من جديد أمهية االعتراف      . ن اخلـرباء قـد استرشدوا بنص إعالن وبرنامج عمل ديربان          أعلنـت أ  

 .باألشكال املتعددة للعنصرية ووضع استراتيجيات للتصدي هلا

ورد األسـتاذ اجلامعي مالوا على سؤال طرحه أحد املندوبني خبصوص ما أواله اخلرباء يف دراستهم من أمهية                   -٧٤
عية واالقتصادية واألهداف اإلمنائية لأللفية ولتأثري هذه العوامل واألهداف يف اجلهود الرامية إىل مكافحة للعوامل االجتما

وأقر السيد مالوا بأن الدراسة مل تتناول هذه اجملاالت رغم النقاشات املفصلة اليت أجراها اخلرباء بشأن تأثري                 . العنصرية
ة على ذلك، املناقشات العديدة اليت أجراها اخلرباء بشأن تدهور البيئة وما            ومن األمثل . هذه العوامل يف ظاهرة العنصرية    

إال أن اخلرباء قد قرروا االكتفاء بتناول املواضيع اليت عرضها الرئيس           . يترتب على ذلك من نتائج فيما يتصل بالعنصرية       
 . على نطاق واليتهميف استنتاجاته خالل الدورة الرابعة للفريق العامل، وذلك بسبب القيود املفروضة

وفـيما يتعلق باملشردين داخلياً، رد األستاذ اجلامعي مالوا على الشواغل اليت أعرب عنها أحد املندوبني                 -٧٥
وذكّر املندوبني . إزاء انعدام أي إشارة إىل مشروع اتفاقية االحتاد األفريقي بشأن حقوق املشردين داخلياً يف أفريقيا

 الذي مبوجبه أُنشئت والية اخلرباء املكلفني بدراسة مضمون ١/٥لس حقوق اإلنسان  من قرار جم٢بأحكام الفقرة 
ونطـاق الفجـوات املوضوعية يف الصكوك الدولية القائمة من أجل مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره                

اإلقليمية، وهو ما   األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، مبيِّناً أن قرار اجمللس ال يتضمن أية إشارة إىل الصكوك                 
 .يفسر عدم وجود إشارة إىل أية صكوك أو تقارير أو دراسات علمية إقليمية
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وركّـز السيد أنور على مسألة تعليم حقوق اإلنسان والتوصية بأن تقدِّم املدارس الدينية تعليماً يف جمال                  -٧٦
 .هيةحقوق اإلنسان مبا ُيسهم يف زيادة الفهم ويساهم يف منع سوء الفهم والكرا

أو املسامهة يف   /وتناول الكلمة سرغاي الزاريف من اليونسكو ليعلِّق على استعداد هذه املنظمة لوضع و             -٧٧
وأكد أيضاً على أن التجربة اليت      . وضـع صك يف جمال حقوق اإلنسان يشجِّع التعليم كوسيلة ملكافحة العنصرية           

وأشار أيضاً إىل دور املنشورات     . اغة هذا الصك  اكتسـبتها اليونسكو يف هذا اجملال تضعها يف موضع مؤات لصي          
 . املتعلقة بالتعليم وحقوق اإلنسان، وذكر قائمة طويلة بالكتب اليت نشرهتا اليونسكو

وذكر بوجه خاص بأن اعتراف الدول      . ورد رئيس الفريق العامل على بعض األسئلة اليت طرحها املندوبون          -٧٨
 للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري باختصاص اللجنة يف استالم            من االتفاقية الدولية   ١٤مبوجـب املـادة     

ودراسة الرسائل املقدمة من األفراد أو من مجاعات األفراد الداخلني يف والية هذه الدولة الطرف من شأنه أن يعزِّز                   
ة كربى يف مكافحة    كما أبدى رأياً مفاده أن وضع خطط العمل الوطنية من شأنه أن يساهم مسامه             . تنفيذ االتفاقية 

وخبصـوص االنطباع السائد يف صفوف بعض املندوبني من أن بعض القضايا اليت تناولتها الدراسة مت                . العنصـرية 
اختيارها بشكل اعتباطي، أوضح أن موضوع األشكال املتعددة للتمييز كان قد اقترحه الفريق العامل يف استنتاجات                

 . من إعالن وبرنامج عمل ديربان٢ّتبعوا املبادئ التوجيهية الواردة يف الفقرة الرئيس يف دورته الرابعة وأن اخلرباء ا

وقـدم الرئـيس مالحظاتـه اخلتامية وشكر اخلرباء على ما أجنزوه من عمل بشأن موضوع يف غاية من                   -٧٩
ة الدراستني  واقترح كنقطة انطالق قراء   . وقال إنه من املهم حتديد اإلجراءات الواجب اختاذها مستقبالً        . التعقـيد 

وذكر أيضاً بأنه سيحيل الدراسة     . مبزيد من التمعن والروية، ال سيما يف ظل دسامة املواضيع اليت مت التطرق إليها             
إىل اللجنة املخصصة التابعة جمللس حقوق اإلنسان املعنية بصياغة معايري تكميلية لالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع 

 .٣/١٠٣عمالً مبقرر جملس حقوق اإلنسان أشكال التمييز العنصري، وذلك 

  االستنتاجات والتوصيات-سابعاً 

  اجلزء األول من الدورة-ألف 

 االستنتاجات

 خطط العمل الوطنية

 من برنامج عمل ديربان، على أن تضع وتنفِّذ، دون          ٦٦حيـث الفريق العامل الدول، وفقاً للفقرة         -٨٠
عنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تأخري، سياسات وخطط عمل وطنية ملكافحة ال

 .تعصب، مبا يف ذلك مظاهرها القائمة على أساس نوع اجلنس

ويؤكـد الفـريق العامل على ضرورة أن تعترف الدول بأن األقاليم اخلاضعة لواليتها ُتعدُّ أفراداً أو        -٨١
ره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، مبا يف      مجاعـات من األفراد ضحايا العنصرية والتمييز العنصري وك        

 .ذلك األشكال املتعددة واملتفاقمة من التمييز
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ويؤكد الفريق العامل أن اعتماد تدابري ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل  -٨٢
يكن هناك وعي شامل بذلـك مـن تعصـب على الُصُعد الدويل واإلقليمي والوطين قد ال ُيجدي نفعاً ما مل          

 .بالتمييز العنصري وما يتصل بذلك من تعصب وما مل ُتكَمل هذه التدابري بإجراءات تنفيذ فعالة

ويشـري الفـريق العامل إىل أن توصيات عديدة وردت يف تقاريره السابقة أكدت أمهية تنفيذ خطط                  -٨٣
 .ب وما يتصل بذلك من تعصبالعمل الوطنية يف مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجان

 املعايري الدولية التكميلية

يؤكد الفريق العامل أن التبادل األويل لآلراء مع خرباء على قدر كبري من الكفاءة مت اختيارهم لوضع  -٨٤
وثيقة أساسية تبيِّن الفجوات املوضوعية يف االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري وتقدمي 

 .صيات حمددة بشأن سبل وطرائق سد هذه الفجوات كان تبادالً مثمراً للغايةتو

 .ويعترف الفريق العامل باستقالل اخلرباء وكفاءهتم ويتطلع إىل أن ينجزوا واليتهم على أكمل وجه -٨٥

 التوصيات

 التوصيات العامة بشأن خطط العمل الوطنية

الدول، بوصفها املسؤول األول عن وضع وتنفيذ خطط يعرب الفريق العامل عن احلاجة إىل أن تشرك  -٨٦
العمل الوطنية، كافة أصحاب املصلحة، مبن فيهم الضحايا، واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، واملنظمات             
غـري احلكومية واجملتمع املدين عموماً، يف تصميم وتنفيذ ورصد وتقييم خطط العمل الوطنية كأداة ملكافحة                 

 . العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصبالعنصرية والتمييز

ويطلـب الفريق العامل إىل الدول أن تعترف بأمهية خطط العمل الوطنية والتدابري األخرى اليت تفيد يف                  -٨٧
 .تعزيز اجلهود الرامية إىل مكافحة ورصد العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب

يق العامل الدول على أن تتخذ التدابري املالئمة لضمان إتاحة املوارد البشرية واملالية             ويشـجع الفر   -٨٨
 .الكافية إلجراء املشاورات املفضية إىل إعداد وصياغة وتنفيذ ورصد خطط العمل الوطنية

ليت ويطلب الفريق العامل إىل الدول أن تقوم بتحليل ومراجعة وحتديث القوانني والسياسات القائمة ا       -٨٩
 . قد تؤثر سلباً على إعداد وتنفيذ ورصد خطط العمل الوطنية

ويطلـب الفريق العامل إىل الدول أن تكفل توافق خطط العمل الوطنية مع الصكوك الدولية حلقوق              -٩٠
اإلنسـان اليت تعد طرفاً فيها، وال سيما االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري وإعالن           

 .مج عمل ديربانوبرنا
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ويطلـب الفـريق العـامل إىل الدول اليت مل تقم بعد بإنشاء آليات ومل تشرع يف تنفيذ عملية فعالة                     -٩١
وعلى الدول أن تزود هذه اآلليات باملوارد . لإلشراف على إعداد وتنفيذ خطط عملها الوطنية أن تفعل ذلك  

 .املالية والبشرية الكافية

دول على أن تعترف بأمهية التعليم كأداة فعالة ملكافحة العنصرية والتمييز ويشـجع الفريق العامل ال    -٩٢
وجيب أن يدرج تعليم حقوق اإلنسان، بوصفه أداة        . العنصـري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب        

 .ملكافحة هذه الظواهر، كجزء ال يتجزأ من أي خطة عمل وطنية

خطط العمل الوطنية على حنو يكفل جلميع أصحاب        ويدعـو الفـريق العامل الدول إىل أن تصوغ           -٩٣
 .املصلحة فهم حمتوياهتا بيسر وسهولة

ويشـجع الفـريق العامل الدول على أن تلتمس املساعدة الفنية من مفوضية األمم املتحدة السامية                 -٩٤
 .حلقوق اإلنسان إلعداد وتنفيذ ورصد خطط العمل الوطنية

 تنفيذ خطط العمل الوطنية ورصدها

يطلـب الفـريق العامل إىل الدول أن تشرك مجيع أصحاب املصلحة، وال سيما ضحايا العنصرية والتمييز                  -٩٥
 .العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، يف إعداد خطط العمل الوطنية وصياغتها وتنفيذها ورصدها

ومية والقطاع اخلاص   ويوصـي الفـريق العـامل الدول بأن تعمل، بالتعاون مع املنظمات غري احلك              -٩٦
ووسائط اإلعالم والعناصر املؤثرة غري الدول، على إنشاء قنوات اتصال مالئمة على الصعيد الوطين لتيسري               

 .إشراك هذه اجلهات يف إعداد خطط العمل الوطنية وتنفيذها قصد تعزيز وضمان السيطرة والشفافية

ملالئمة لضمان تنسيق املسامهات املقدمة من كافة ويشجع الفريق العامل الدول على أن تتخذ التدابري ا -٩٧
 . أصحاب املصلحة املعنيني بإعداد وتنفيذ خطط العمل الوطنية

ويطلـب الفريق العامل إىل الدول أن ُتَضمَِّن خطط عملها الوطنية تدابري إجيابية تكفل إعمال مبدأ                 -٩٨
 .املساواة وعدم التمييز

 .أن تتعاون مع اجملتمع املدين يف رصد وتقييم وتنفيذ خطط عملها الوطنيةويطلب الفريق العامل إىل الدول  -٩٩

ويشجع . ويدعو الفريق العامل الدول إىل أن تقوم باستعراض وحتديث دوريني خلطط عملها الوطنية             -١٠٠
 .الدول على أن تضع معايري ومؤشرات موضوعية لرصد تنفيذ خطط العمل الوطنية

لدول على أن تنشئ أو حتدث أو تكيف آلياهتا املخصصة جلمع البيانات            ويشـجع الفـريق العامل ا      -١٠١
املصنفة وفقاً للمعايري الدولية املتعلقة حبماية املعلومات الشخصية بغية ضمان إشراك مجيع ضحايا العنصرية يف             

 .وضع وتنفيذ خطط العمل الوطنية
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ليه برنامج عمل ديربان، على موافاة ويطلـب الفـريق العامل إىل الدول أن حترص، وفقاً ملا ينص ع           -١٠٢
املفوضـية مبعلومات منتظمة عن حالة تنفيذ إعالن وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطين، ال سيما فيما                 

 .يتصل بإعداد وتنفيذ خطط العمل الوطنية

 )املفوضية(التوصيات املوجهة إىل مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان 

ريق العامل املفوضية إىل أن تنشر على شبكة اإلنترنت معلومات ذات صلة باألنشطة املتعلقة يدعو الف -١٠٣
مبـتابعة إعـالن وبـرنامج عمل ديربان، مبا يسهل تبادل املعلومات بشأن متابعة وتنفيذ اإلعالن والربنامج،               

 .ويساهم يف تعريف هذه األنشطة تعريفاً أفضل

 إىل أن تعزز تعاوهنا مع وكاالت األمم املتحدة واألفرقة القطرية يف جمال ويدعو الفريق العامل املفوضية -١٠٤
 .متابعة وتنفيذ إعالن وبرنامج عمل ديربان

ويطلب الفريق العامل إىل املفوضية أن تأخذ بنهج استباقي فيما يتعلق بقدرهتا على مساعدة الدول يف  -١٠٥
 .إعداد وتنفيذ خطط العمل الوطنية

 ين من الدورة اجلزء الثا-باء 

 االستنتاجات والتوصيات

يـنوه الفـريق العامل بالدراسة املقدمة من جلنة القضاء على التمييز العنصري بشأن التدابري املمكن     -١٠٦
اختاذهـا لـتعزيز التنفيذ عن طريق تقدمي توصيات اختيارية أو حتديث إجراءات الرصد التابعة هلا، كما ينوه         

ء اخلمسة بشأن حمتوى ونطاق الفجوات املوضوعية يف الصكوك الدولية القائمة من      بالدراسة اليت قدمها اخلربا   
 .أجل مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب

وقـد أجرى الفريق العامل حوارات تفاعلية مع اخلرباء اخلمسة ومع عضو جلنة القضاء على التمييز                 -١٠٧
 .ه احلوارات، أعربت الوفود عن آراء متعددةوخالل هذ. العنصري

ويدعو الفريق العامل الدول إىل أن تواصل نظرها يف التوصيات املقدمة من جلنة القضاء على التمييز                 -١٠٨
 .العنصري يف دراستها

 ١٩٩وحييل الفريق العامل إىل جملس حقوق اإلنسان الدراسة اليت أعدها اخلرباء اخلمسة يف سياق الفقرة                 -١٠٩
  .٣/١٠٣من مقرر اجمللس ) ز(، والفقرة ١/٥من برنامج عمل ديربان، وعمالً بقرار جملس حقوق اإلنسان 

  اعتماد التقرير-ثامناً 

 املقرر باستكمال األجزاء األخرى، -إن الفريق العامل، وقد اعتمد توصياته بتوافق اآلراء وكلف الرئيس  -١١٠
 .٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول١٠ِمَد يف يعترب أن التقرير الوارد أعاله قد اعُت
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Annex I 

LIST OF ATTENDANCE 

States 

Algeria, Angola, Argentina, Austria, Bahrain, Bangladesh, Belgium, Bosnia and Herzegovina, 
Brazil, Burkina Faso, Chile, China, Colombia, Croatia, Djibouti, Dominican Republic, Ecuador, 
Egypt, El Salvador, Finland, France, Gabon, Germany, Ghana, Greece, Guatemala, Haiti, Hungary, 
India, Indonesia, Iran (Islamic Republic of), Japan, Jordan, Lesotho, Libyan Arab Jamahiriya, 
Madagascar, Maldives, Mexico, Montenegro, Morocco, Netherlands, New Zealand, Norway, 
Philippines, Portugal, Romania, Russian Federation, Rwanda, Senegal, Serbia, Slovakia, Slovenia, 
South Africa, Spain, Sudan, Sweden, Switzerland, Syrian Arab Republic, Thailand, The former 
Yugoslav Republic of Macedonia, Tunisia, Turkey, Uganda, Ukraine, United Kingdom of Great 
Britain and Northern Ireland, United Republic of Tanzania, Uruguay, Venezuela (Bolivarian 
Republic of), Zimbabwe. 

National human rights institutions, international coordinating committees and regional 
groups of national institutions 

International Coordinating Committee of National Human Rights Institutions 

Intergovernmental organizations 

African Union 

League of Arab States 

Council of the European Union 

Specialized agencies 

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 

Non-governmental organizations 

Special consultative status 

Asian Indigenous and Tribal Peoples Network 

Commission Africaine des Promotions de la Santé et des Droits de l’Homme 

Roster status 

Association of World Citizens 

Accredited to the World Conference Against Racism, Racial Discrimination, Xenophobia 
and Related Intolerance 
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Annex II 

AGENDA (FIRST PART) 

1. Opening of the session. 

2. Election of the Chairman-Rapporteur. 

3. Adoption of the agenda. 

4. Organization of work. 

5. General statements: exchange of information on participants’ implementation activities and 
debate on issues of general interest for the implementation process. 

6. Panel 1: Thematic analysis: on the role of national plans of action in combating racism, 
racial discrimination, xenophobia and related intolerance: 

 A. Presentations by the panellists; 

 B. Presentation by the Secretariat on experience in providing technical assistance toward 
elaboration of national plans of action. 

7. Panel 2: Complementary international standards: preliminary exchange of views with the 
five experts to produce a base document and to make concrete recommendations on the 
means and avenues to bridge these gaps. 

8. Follow-up to the recommendations of the fourth session. 

9. Recommendations for future work. 

10. Adoption of conclusions and recommendations. 

11. Adoption of the report. 
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Annex III 

AGENDA (SECOND PART) 

Provisional agenda 

1. Opening of the session. 

2. Election of the Chairman-Rapporteur. 

3. Adoption of the agenda. 

4. Organization of work. 

5. General statements: exchange of information on participants’ implementation activities 
and debate on issues of general interest to the implementation process. 

6. Thematic analysis: the Study on complementary international standards. 

A. Study of the Committee on the Elimination of Racial Discrimination on possible 
measures to strengthen implementation through optional recommendations or the 
update of its monitoring procedures: 

− Current procedures and obstacles to the effectiveness of the monitoring role of the 
Committee; 

− Recommendations to States and proposals for increased effectiveness of the 
Committee’s monitoring procedures. 

B. Study by the five experts on the content and scope of substantive gaps in the existing 
international instruments to combat racism, racial discrimination, xenophobia and 
related intolerance: 

− Complementary international standards with regard to positive obligations of 
States; 

− Complementary international standards with regard to groups requiring 
special protection against racism, racial discrimination, xenophobia and 
related intolerance; 

− Complementary international standards with regard to manifestations of racism, 
racial discrimination, xenophobia and related intolerance. 

7. Follow-up to the recommendations of the fourth session. 

8. Recommendations for future work. 

9. Adoption of conclusions and recommendations. 

10. Adoption of the report. 
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Annex IV 

LIST OF DOCUMENTS PREPARED FOR THE WORKING GROUP 

First part (5-9 March 2007) 

Symbol E F R S C A Title 

A/HRC/4/WG.3/1 X X X X X X Agenda 

A/HRC/4/WG.3/2 X X X X X X Programme of work 

Second part (3-7 September 2007) 

Symbol E F R S C A Title 
A/HRC/4/WG.3/3 X X X X X X Agenda 
A/HRC/4/WG.3/4 X X X X X X Programme of work 
A/HRC/4/WG.3/5 X X X X X X Information note  
A/HRC/4/WG.3/6 X X X X X X Study of the experts 
A/HRC/4/WG.3/7 X X X X X X Study of the Committee on the  

  Elimination of Racial Discrimination 
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