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  مالحظة

  .تتألف رموز وثائق األمم املتحدة من حروف وأرقام

تخدمة وطريقــة عــرض مــادة هــذا املنــشور عــن أي رأي كــان   وال تعــرب التــسميات املــس
لألمانة العامة لألمم املتحدة فيما يتعلق باملركز القـانوين ألي بلـد أو إقلـيم أو مدينـة أو منطقـة                     

  .أو لسلطاهتا، أو فيما يتعلق بتعيني خطوط حدودها
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  الفصل األول 
  الوثائق اليت اعتمدها مؤمتر ديربان االستعراضي    
  الوثيقة اخلتامية ملؤمتر ديربان االستعراضي     
  لفرع األولا    
استعراض التقدم يف تنفيذ إعالن وبرنامج عمل ديربـان وتقيـيم هـذا التنفيـذ مـن جانـب                       

مجيــع أصــحاب املــصلحة علــى الــُصعد الــوطين واإلقليمــي والــدويل، مبــا يف ذلــك تقيــيم    
املظاهر املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانـب ومـا يتـصل بـذلك مـن        

  تعصب
  بان االستعراضيإن مؤمتر دير  
 إعالن وبرنامج عمل ديربان، كمـا اعتمـدمها املـؤمتر العـاملي             من جديد  يؤكد  - ١  

ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب وما يتـصل بـذلك مـن تعـصب يف عـام                
  ؛)١(٢٠٠١

 االلتـزام مبنـع ومكافحـة واستئـصال العنـصرية والتمييـز العنـصري               يعيد تأكيـد    - ٢  
 األجانــب ومــا يتــصل بــذلك مــن تعــصب، الــذي كــان أســاس عقــد املــؤمتر العــاملي     وكراهيــة

ملكافحــة العنــصرية والتمييــز العنــصري وكراهيــة األجانــب ومــا يتــصل بــذلك مــن تعــصب يف    
  ؛٢٠٠١ عام

 باجلهود املبذولة على كل املستويات منذ اعتمـاد إعـالن وبرنـامج             حييط علماً   - ٣  
  أحكامه؛عمل ديربان والرامية إىل تنفيذ 

 ألنه مل جير بعد التصدي للتحديات والعقبات الـيت ُحـددت            يعرب عن القلق    - ٤  
يف إعالن وبرنـامج عمـل ديربـان ومل يـتم التغلـب عليهـا مـن أجـل القيـام علـى حنـو فعـال مبنـع                             
ومكافحة واستئـصال العنـصرية والتمييـز العنـصري وكراهيـة األجانـب ومـا يتـصل بـذلك مـن                     

توجد جمـاالت كـثرية مل تتحقـق فيهـا إجنـازات أو مـا زال يـتعني إجـراء                تعصب، وألنه ال تزال     
  مزيد من التحسينات فيها؛

 على ضرورة التصدي بقدر أكـرب مـن احلـزم واإلرادة الـسياسية جلميـع                يشدد  - ٥  
أشكال ومظاهر العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب وما يتـصل بـذلك مـن تعـصب                

__________ 
  .، الفصل األولCorr.1 و A/CONF.189/12انظر   )١(  
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 أحناء العامل كافة، مبا يف ذلك كل املنـاطق الـيت تـرزح حتـت احـتالل                  يف كل جماالت احلياة ويف    
  أجنيب؛

أن مجيـع الـشعوب واألفـراد أسـرة بـشرية واحـدة، ثريـة يف           يؤكد مـن جديـد      - ٦  
تنوعها، وأن مجيع أفراد البشر يولدون أحراراً ومتساوين يف الكرامـة واحلقـوق؛ ويـرفض بقـوة              

رفض معه أي نظريات حتاول إقرار وجـود مـا يـسّمى         أي مذهب يقوم على التفوق العرقي، وي      
  بأعراق بشرية ممّيزة؛

 عــن أنّ التنــوع الثقــايف رصــيد مثــني لتقــدم اإلنــسانية عامــة    يكــرر اإلعــراب  - ٧  
ورفاهها وجيب تقديره حق قدره والتمتع بـه وقبولـه وتقبلـه بـصدق بوصـفه ميـزة دائمـة تثـري                   

  جمتمعاتنا؛
 والتخلــف والتــهميش واالســتبعاد االجتمــاعي عــن أن الفقــر يكــرر اإلعــراب  - ٨  

ــة        ــصري وكراهي ــز العن ــصرية والتميي ــاً بالعن ــا ارتباطــاً وثيق ــرتبط كلّه ــصادية ت ــات االقت والتفاوت
األجانب ومـا يتـصل بـذلك مـن تعـصب وتـسهم يف اسـتمرار املواقـف واملمارسـات العنـصرية                      

  اليت تولّد بدورها مزيداً من الفقر؛
لية احلكومــات عــن صــون ومحايــة حقــوق األفــراد    مــسؤويؤكــد مــن جديــد   - ٩  

ــها العنــصريون أو الكــارهون      املقــيمني يف األراضــي اخلاضــعة لواليتــها مــن اجلــرائم الــيت يرتكب
  لألجانب من أفراد أو مجاعات أو موظفني تابعني للدولة؛

 التــشريعات والــسياسات واملمارســات القائمــة علــى العنــصرية والتمييــز يــدين  - ١٠  
كراهيــة األجانــب ومــا يتــصل بــذلك مــن تعــصب، الــيت تتعــارض مــع الدميقراطيــة   العنــصري و

  واحلكم السديد املتسم بالشفافية واملساءلة؛
ــد  يؤكــد  - ١١   ــن جدي ــشفافية     م ــسم بال ــذي يت ــسديد ال ــة واحلكــم ال  أن الدميقراطي

واملـــسؤولية واملـــساءلة والتـــشاركية، علـــى الـــُصعد الـــوطين واإلقليمـــي والـــدويل، ويـــستجيب 
تياجات الناس وتطلعاهتم، أمـران أساسـيان للعمـل الفعـال علـى منـع ومكافحـة واستئـصال          الح

  العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛
ــشجب  - ١٢   ــصريني       ي ــف العن ــدد حــوادث التعــصب والعن ــاملي يف ع ــاع الع االرتف

امية ومعـاداة املـسيحية ومعـاداة العـرب،         الدينيني، مبا يف ذلـك معـاداة اإلسـالم ومعـاداة الـس             أو
اليت تتجلى بوضوح خاص من خالل تنميط األشخاص ووصمهم املهيـنني علـى أسـاس دينـهم               
ــذ          ــى تنفي ــم املتحــدة عل ــضاء يف األم ــدول األع ــع ال ــصدد مجي ــذا ال ــدهم؛ وحيــث يف ه أو معتق

   من إعالن وبرنامج عمل ديربان؛١٥٠ الفقرة
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ظـر القـانون أي دعـوة إىل الكراهيـة القوميـة             وجـوب أن حي    يؤكد مـن جديـد      - ١٣  
العرقية أو الدينية تشكل حتريضاً على التمييز أو العداوة أو العنـف؛ كمـا يؤكـد مـن جديـد                     أو

أن نــشر أي أفكــار تقــوم علــى التفــوق العرقــي أو الكراهيــة العرقيــة والتحــريض علــى التمييــز    
 هـذه األفعـال، جيـب إعالهنـا     العنصري، فضالً عـن أعمـال العنـف أو التحـريض علـى ارتكـاب              

جرمية يعاقب عليها القانون، وفقاً لاللتزامات الدولية اليت تعهدت هبا الـدول، وأن هـذا احلظـر                 
  يتمشى مع حرية الرأي والتعبري؛

بأن العنصرية والتمييز العنصري وكراهيـة األجانـب ومـا يتـصل بـذلك               يسلّم  ‐ ١٤  
اعات املسلحة وأهنا كـثرياً مـا تـشكل إحـدى           من تعصب ما زالت ضمن األسباب اجلذرية للرت       

النتائج املترتبة عليها، ويشجب نشوب الرتاعـات املـسلحة وكـذلك العنـف العرقـي أو الـديين،                  
ــة لعــام     ــائج القمــة العاملي وال ســيما أحكــام  )٢(٢٠٠٥ويــشري إىل األحكــام ذات الــصلة مــن نت

  ؛١٣٩  و١٣٨الفقرتني 
ة وعدم التمييـز مهـا مـن املبـادئ األساسـية             أن مبدأي املساوا   من جديد  يؤكد  - ١٥  

ــها يف مكافحــة          ــيت ال غــىن عن ــدويل ال ــساين ال ــانون اإلن ــدويل وللق ــسان ال ــوق اإلن ــانون حق لق
  العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛

 ملــا أُحــرز مــن تقــدم يف معاجلــة حالــة ضــحايا العنــصرية   يعــرب عــن تقــديره   - ١٦  
مييز العنصري وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، املعرَّفـة يف إعـالن وبرنـامج     والت

ــصري          ــز العن ــصرية والتميي ــتمرار العن ــن أســفه الس ــه ع ــت ذات ــرب يف الوق ــان، ويع ــل ديرب عم
  وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، مبا يف ذلك أشكاهلا ومظاهرها املعاصرة؛

ــسلم  - ١٧   ــع ضــحايا ي ــأن مجي ــة األجانــب    ب ــصري وكراهي ــز العن ــصرية والتميي  العن
يتــصل بــذلك مــن تعــصب ينبغــي أن يتلقــوا نفــس االهتمــام واحلمايــة الــضروريني ومــن مث   ومــا

  املعاملة الالئقة؛
 بـأن منـع ومكافحـة واستئـصال العنـصرية والتمييـز العنـصري وكراهيـة                 يسلم  - ١٨  

سم بأمهيــة حامســة وهــي تــشكل األجانــب ومــا يتــصل بــذلك مــن تعــصب واستئــصاهلا أمــور تتــ
  عناصر رئيسية يف تعزيز متاسك اجملتمعات وإزالة توتراهتا سلمياً؛ 

ضـرورة زيـادة تــدابري املنـع املالئمـة الراميــة إىل استئـصال كـل أشــكال        يؤكـد   - ١٩  
التمييــز العنــصري، ويــشدد علــى الــدور اهلــام الــذي ميكــن أن تؤديــه احلكومــات، واملنظمــات    

__________ 
  .٦٠/١انظر قرار اجلمعية العامة   )٢(  
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ية، واملؤسسات الوطنيـة حلقـوق اإلنـسان، ووسـائط اإلعـالم، واملنظمـات غـري                الدولية واإلقليم 
  احلكومية، واجملتمع املدين يف تطوير هذه التدابري؛

 مبا تضطلع به، على الصعيدين احمللي والوطين، خمتلف         حييط علماً مع التقدير     - ٢٠  
ة األجانب وما يتـصل     شبكات اإلعالم من أنشطة يف جمال العنصرية والتمييز العنصري وكراهي         

بذلك من تعصب، وهي شـبكات تقـوم جبمـع املعلومـات ذات الـصلة وبوضـع اسـتراتيجيات،                   
وُتــربِز يف نفــس الوقــت وتنــشر املمارســات اجليــدة الــيت ميكــن أن تــساعد اهليئــات واملؤســسات 
الوطنية يف وضع استراتيجيات ملنع ومكافحة واستئصال العنصرية والتمييز العنـصري وكراهيـة             

  األجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛
باملبادرات الوقائيـة الراميـة إىل التـصدي للتمييـز يف جمـال العمالـة مثـل                  يرحب  - ٢١  

برامج تدريب األشخاص املستبَعدين املنتمني إىل أقلية ما وتقدمي املشورة إليهم بغية مـساعدهتم              
يـز أو زيـادة الـوعي الثقـايف،     يف سوق العمل، والربامج املوضوعة ألربـاب العمـل ملكافحـة التمي         

ــة العمــل اإلجيــايب يف جمــال التوظيــف، وبعــض التجــارب       ــدرييب وأمثل ــيم الت ــة التعل وبعــض أمثل
  األخرى فيما يتعلق باالمتثال ألحكام العقود وطلبات العمل الغفل من االسم؛

 بــاخلطوات املتخــذة علــى الــصعيد الــوطين للنــهوض بــالتثقيف يف جمــال  يــسلِّم  - ٢٢  
ــوق ا ــان يف      حقـ ــل ديربـ ــامج عمـ ــالن وبرنـ ــاد إعـ ــد اعتمـ ــامل بعـ ــاء العـ ــع أرجـ ــسان يف مجيـ إلنـ

  ، وخاصة من أجل توعية عامة اجلمهور وتشجيع احترام التنوع الثقايف؛٢٠٠١ عام
 العدد املتزايـد مـن املبـادرات الراميـة إىل النـهوض بـاحلوار       يالحظ مع التقدير   - ٢٣  

ف التفاعل بني مجيع األطراف املهتمة يف حـوار بنَّـاء           فيما بني الثقافات ويؤكد احلاجة إىل تكثي      
  وصادق يرتكز على االحترام والتفاهم املتبادلني؛

 بأنــشطة التوعيــة املتعــددة الــيت تــشارك فيهــا الــدول هبــدف مكافحــة   يرحــب  - ٢٤  
العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعـصب، مبـا يف ذلـك عـن      

  لدعم املايل ملشاريع اجملتمع املدين؛ طريق تقدمي ا
 إىل الوضع غري الثابت للمدافعني عن حقوق اإلنـسان واملنظمـات            يشري بقلق   - ٢٥  

غري احلكومية املعنية حبقوق اإلنسان، مبا يف ذلك املنظمات غري احلكوميـة املناهـضة للعنـصرية،                
 األجانــب ومــا يتــصل وهــو مــا يقــوض عمليــة مكافحــة العنــصرية والتمييــز العنــصري وكراهيــة

  بذلك من تعصب؛
ــصدي     يرحــب  - ٢٦   ــوطين واإلقليمــي، للت ــصعيدين ال ــى ال ــشريعات، عل  باعتمــاد ت

للتمييز والتعريض لألذى، ومن تعريفهما يف إعالن وبرنامج عمـل ديربـان، يف جمـاالت العمالـة         



A/CONF.211/8 
 

5 09-55601 
 

كان والتــدريب، وتــوفري األغذيــة، وتقــدمي التــسهيالت واخلــدمات، والتعلــيم، وخــدمات اإلســ  
  والوظائف العامة؛

بأمهية وجود قضاء متسم بالكفـاءة واالسـتقالل واحليـاد لكـي يقـرر يف        ُيذكِّر  ‐ ٢٧  
ظل إجراءات منصفة وعلنية مـا إذا كانـت االدعـاءات والوقـائع املعروضـة عليـه تـشكل أفعـالَ                     
عنصرية ومتييز عنصري وكره لألجانب وتعـصب، وفقـاً لقـانون حقـوق اإلنـسان الـدويل، مـن         

  جل ضمان إتاحة سبل انتصاف فعالة وسبل جرب مالئمة للضحايا؛أ
ــد    - ٢٨   ــن جدي ــن       يؤكــد م ــة ع ــات الناجت ــذ كــل االلتزام ــأن تنفّ ــدول ب ــه ال  مطالبت

املؤمترات الدولية واإلقليمية اليت شاركت فيهـا وأن تـضع سياسـات وخطـط عمـل وطنيـة ملنـع                    
ــز العنــصري وكراهيــة ا      ــب ومــا يتــصل بــذلك    ومكافحــة واستئــصال العنــصرية والتميي ألجان

  تعصب؛ من
  

  الفرع الثاين    
تقييم مدى فعالية آليات متابعة مؤمتر ديربان القائمة وغريهـا مـن آليـات األمـم املتحـدة                       

بـذلك مـن     اليت تتناول قضية العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب وما يتـصل          
  تعصب، من أجل حتسني هذه اآلليات

 بــاجلهود الراميــة إىل منــع ومكافحــة واستئــصال     التقــديرحيــيط علمــاً مــع     - ٢٩  
العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعـصب، الـيت تـضطلع هبـا              
ــز العنــصري        ــاًء علــى طلــب املــؤمتر العــاملي ملكافحــة العنــصرية والتميي ــشأة بن كــل اآلليــات املن

هـي الفريـق احلكـومي الـدويل العامـل          وكراهية األجانب ومـا يتـصل بـذلك مـن تعـصب، أال و             
املعين بالتنفيذ الفعال إلعالن وبرنـامج عمـل ديربـان، وفريـق اخلـرباء العامـل املعـين باملنحـدرين                    
من أصل أفريقي، وفريق اخلرباء املستقلني البارزين، ومبا قدمته هذه اآلليـات مـن إسـهامات يف                 

  تنفيذ إعالن وبرنامج عمل ديربان؛
 اهلــام الــذي يؤديــه املقــرر اخلــاص املعــين باألشــكال املعاصــرة    بالــدوريرحــب  - ٣٠  

للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، والـذي تقـوم بـه                
أيــضاً ســائر اإلجــراءات اخلاصــة واآلليــات ذات الــصلة، يف جمــال مكافحــة العنــصرية والتمييــز    

 تعصب، ويدعو الدول إىل التعاون مـع هـذه         العنصري وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من      
  اآلليات بصورة كاملة؛



A/CONF.211/8
 

09-55601 6 
 

 باحلاجة إىل زيادة تعزيز فعاليـة اآلليـات الـيت تتنـاول العنـصرية والتمييـز                 يسلم  - ٣١  
العنصري وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب أو تتصدى هلا، وذلك بقـصد حتقيـق     

  لترابط والتكامل يف أعماهلا؛درجة أفضل من تضافر الطاقات ومن التنسيق وا
 دعمه لوالية املستشار اخلاص لألمني العام املعين مبنع اإلبـادة   يؤكد من جديد    - ٣٢  

اجلماعية الذي يعمل، يف مجلة أمور، كآليـة إنـذار مبكـر للحيلولـة دون نـشوء حـاالت حمتملـة                     
 إبادة مجاعية؛ ميكن أن تسفر عن حدوث

  
  الفرع الثالث    
ق على االتفاقيـة الدوليـة للقـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز العنـصري                  الترويج للتصدي     

على نطاق عاملي، والنظر على النحو املناسب يف توصيات جلنـة القـضاء علـى      وتنفيذها،
  التمييز العنصري

ــز    مــن جديــد يؤكــد  - ٣٣   ــة للقــضاء علــى مجيــع أشــكال التميي ــة الدولي  أن االتفاقي
ملنـع ومكافحـة واستئـصال العنـصرية والتمييـز العنـصري            العنصري هي الصك الدويل الرئيـسي       

  وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛
 أن التنفيذ الكامل لالتفاقية أمر أساسي ملكافحة كـل أشـكال ومظـاهر               يؤكد  - ٣٤  

  العنصرية والتمييز العنصري اليت حتصل اليوم على نطاق العامل؛
نــة القــضاء علــى التمييــز العنــصري بــشأن بالتفــسري املقــدم مــن جل حيــيط علمــاً  - ٣٥  

تعريف مفهوم التمييز العنصري على النحو الوارد يف االتفاقية، بغية التـصدي ألشـكال التمييـز                
  املتعددة أو املتفاقمة؛

 بالتصديق على االتفاقية من جانب عدد من الدول منذ انعقـاد املـؤمتر              يرحب  - ٣٦  
  ؛٢٠٠٥ ق هدف التصديق العاملي حبلول عام، بينما يأسف لعدم حتق٢٠٠١العاملي عام 

ــة        جيــدد  - ٣٧   ــى االتفاقي ــصديق عل ــدول للنظــر يف الت ــداءه إىل ال ــسياق ن ــذا ال يف ه
  االنضمام إليها كمسألة ذات أولوية عالية، إن مل تكن قد فعلت ذلك بعد؛ أو

ن نداءه املوجه إىل الدول األطراف يف االتفاقية للنظر يف إصـدار اإلعـال             يكرر  - ٣٨  
 لـتمكني الـضحايا مــن الوصـول إىل سبيــل االنتـصـاف املتـوخى،                ١٤املنصوص عليـه يف املـادة       

 زيـادة التوعيـة     ١٤ويطلب إىل الدول األطراف اليت أصدرت اإلعالن املنصوص عليه يف املـادة             
  هبذا اإلجراء بغية التمكن من استغالل إمكاناته بالكامل؛ 
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ة علــى ســحب حتفظاهتــا الــيت تتعــارض مــع الــدول األطــراف يف االتفاقيــ حيــث  - ٣٩  
  موضوع االتفاقية والغرض منها والنظر يف سحب التحفظات األخرى؛

 إزاء التأخريات يف تقدمي الدول األطـراف لتقاريرهـا إىل جلنـة          يعرب عن قلقه    - ٤٠  
لجنـة  القضاء على التمييز العنصري، مما يعرقل تنفيذ االتفاقية تنفيذاً فعاالً ويعوق سري أعمـال ال      

وأدائها ملهمة الرصـد، ويكـرر القـول بـأن تقـدمي الـدول األطـراف لتقاريرهـا يف مواعيـدها هـو                       
ــادة     ــا مبوجــب امل ــع عليه ــزام واق ــال     ٩الت ــى االمتث ــدول األطــراف عل ــة، وحيــث ال  مــن االتفاقي
  اللتزاماهتا املتعلقة بتقدمي التقارير؛

وريـة معلومـات عـن       الدول األطـراف علـى أن تـدرج يف تقاريرهـا الد            يشجع  - ٤١  
  خطط العمل أو التدابري األخرى الرامية إىل تنفيذ إعالن وبرنامج عمل ديربان؛

ــسلم  - ٤٢   ــصعيد       ي ــى ال ــّسر، عل ــشجع وتي ــي أن ت ــارير ينبغ ــدمي التق ــة تق ــأن عملي  ب
الــوطين، التمحــيص العــام للــسياسات احلكوميــة واملــشاركة البنــاءة مــع اجلهــات الفاعلــة ذات    

 املـدين، ومهـا أمـران ينبغـي أن يتحققـا يف ظـل روح مـن التعـاون واالحتـرام             العالقة من اجملتمـع   
املتبادل، هبدف النهوض بتمتع اجلميع باحلقوق اليت حتميهـا االتفاقيـة، ويـشجع يف هـذا الـصدد            
الدول األطراف على التفاعل مع املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنـسان ومـع اجملتمـع املـدين عنـد                  

  ة وأثناء متابعة هذه التقارير؛إعداد تقاريرها الدوري
ــشجع  - ٤٣   ــات      ي ــة باملعلوم ــد اللجن ــى مواصــلة تزوي ــة عل  املنظمــات غــري احلكومي

  الصلة بعملية تقدمي التقارير؛ ذات
 بإجراءات اإلنـذار املبكـر وإجـراءات العمـل العاجـل،            حييط علماً مع التقدير     - ٤٤  

ــة وا     ــيت اســتحدثتها اللجن ــة ال ــا    فــضالً عــن إجــراءات املتابع ــد تطبيقه ــؤدي، عن ــيت ميكــن أن ت ل
  بالتعاون مع الدول املعنية، دوراً يفضي إىل تنفيذ االتفاقية تنفيذاً سليماً؛

على أمهية إقامة آليات رصـد وتقيـيم وطنيـة فعالـة لـضمان اختـاذ مجيـع                   يشدد  - ٤٥  
لتمييــز اخلطــوات املالئمــة ملتابعــة املالحظــات اخلتاميــة والتوصــيات العامــة للجنــة القــضاء علــى ا

  العنصري؛
، مــع التــسليم يف نفــس الوقــت باملــسؤولية الرئيــسية للــدول عــن تنفيــذ  يــشدد  - ٤٦  

التزاماهتا مبوجب االتفاقية، على أن التعاون الدويل واملساعدة التقنية الدولية يؤديان دوراً هامـاً              
دعو مفوضـية  يف مساعدة البلدان يف تنفيـذ التزاماهتـا مبوجبـها ويف متابعـة توصـيات اللجنـة، ويـ                

حقوق اإلنسان إىل تقدمي املساعدة يف الوقت املناسب وعند الطلب إىل البلدان الـيت تعـاين مـن                  
  معوقات فيما يتعلق بالقدرات ومعوقات أخرى؛
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من االتفاقية بـشأن متويـل اللجنـة،         ٨ أمهية التعديل الذي أُجري للمادة       يؤكد  - ٤٧  
لتعديل، ويطلب ختصيص موارد إضـافية كافيـة        ويدعو الدول األطراف إىل التصديق على هذا ا       

هلذا الغرض من امليزانية العاديـة لألمـم املتحـدة، لكـي يتـسّنى للجنـة أن تـضطلع بواليتـها علـى                     
  حنو كامل؛

  
  الفرع الرابع    
حتديد وتشارك أفضل املمارسات اليت حتققت على املستويات الوطين واإلقليمي والدويل     

التمييــز العنــصري وكراهيــة األجانــب ومــا يتــصل بــذلك   يف جمــال مكافحــة العنــصرية و 
  تعصب  من

 بأمثلــة أفــضل املمارســات، علــى كــل املــستويات، حيــيط علمــاً مــع االهتمــام  - ٤٨  
ــيت       ــة وأصــحاب املــصلحة اآلخــرين وال ــة والدولي ــة مــن احلكومــات واملنظمــات اإلقليمي املقدم

 إىل منــع ومكافحـة واستئـصال        تشمل، فيما تشمله، املؤسسات واألحكام والتشريعات الرامية      
  العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛

بأن التشارك الواسع ألفضل املمارسات يف مجيع منـاطق العـامل، هبـدف              يسلّم  - ٤٩  
منع ومكافحة واستئصال العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب وما يتصل بذلك مـن             

 أن يساعد احلكومات والربملانـات، والقـضاء، والـشركاء االجتمـاعيني واجملتمـع              تعصب، ميكن 
املدين يف التنفيذ الفعال ألحكام إعالن وبرنامج عمل ديربـان، وذلـك عنـدما يعتـرب مـن املالئـم                    

  تكييف أو استنساخ أفضل املمارسات، مبا يف ذلك التعاون الدويل؛
 املقدمـة مـن احلكومـات واملنظمـات       أمثلـة ألفـضل املمارسـات     بإدراج   يوصي  - ٥٠  

ــية حقـــوق  اآلخـــريناإلقليميـــة والدوليـــة وأصـــحاب املـــصلحة    علـــى املوقـــع الـــشبكي ملفوضـ
مــؤمتر اســتعراض نتــائج ديربــان، وذلــك بقــصد      مبحــصلة وربطهــا بالقــسم املتعلــق    اإلنــسان
يف واستنساخها، ويوصي بقيام املفوضـية بتحـديث هـذا املوقـع الـشبكي كمـا ينبغـي و                  تكييفها

  الوقت املناسب؛
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  الفرع اخلامس    
 مظــاهر كـل حتديـد مزيـد مــن التـدابري واملبــادرات امللموسـة علـى مجيــع الـُصعد ملكافحــة           

العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب وما يتـصل بـذلك مـن تعـصب والقـضاء              
الـيت   عليها، تعزيزا لتنفيذ إعالن وبرنامج عمل ديربان والتصدي للتحـديات واملعوقـات      

يف ضوء ما جرى من تطورات منذ اعتماد إعالن وبرنامج           تعترض تنفيذمها، مبا يف ذلك    
 ٢٠٠١عمل ديربان يف عام 

اتباع هنج شامل وعاملي بشأن منع ومكافحـة واستئـصال           ضرورة على يشدد  - ٥١  
ــاً      ــة األجانــب ومــا يتــصل بــذلك مــن تعــصب أي ــز العنــصري وكراهي  كانــت العنــصرية والتميي

  ؛ كافةمظاهره يف أحناء العاملأشكاله و
التنفيـذ التـام والفعلـي إلعـالن وبرنـامج          كفالـة   تصميمه وحرصـه علـى       يؤكد  - ٥٢  

 أساســاً متينــاً ملكافحــة العنــصرية والتمييــز العنــصري وكراهيــة  ن يــشكالنذيلــعمــل ديربــان، ال
  األجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛

 للجهات الفاعلة ذات الـصلة علـى         تعبئة اإلرادة السياسية   ضرورةعلى   يشدد  - ٥٣  
 الــُصعد، باعتبــار ذلــك أمــراً أساســياً للقــضاء علــى العنــصرية والتمييــز العنــصري وكراهيــة  كــل

  األجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛
ممارسـة احلـق يف حريـة       أن تؤديـه     الدور اإلجيايب الذي ميكـن       من جديد  يؤكد  - ٥٤  

رية التماس املعلومات وتلقيها ونقلها، يف مكافحـة         االحترام الكامل حل   وكذلكالرأي والتعبري،   
ألحكـام  لالعنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب وما يتـصل بـذلك مـن تعـصب، وفقـاً            

  وصكوكه ومعايريه وقواعده؛الدويل حقوق اإلنسان قانون ذات الصلة من 
يــع الــدول إىل االضــطالع حبمــالت إعالميــة فعالــة لتــدعيم مكافحــة مج يــدعو  - ٥٥  

 عــن ،مظــاهر العنــصرية والتمييــز العنــصري وكراهيــة األجانــب ومــا يتــصل بــذلك مــن تعــصب
طريق وسائل من بينـها نـشر إعـالن وبرنـامج عمـل ديربـان وآليـات متابعتـه وتـسليط األضـواء                  

  عليهما بشكل مالئم؛
 إىل اختــاذ تــدابري فعالــة وملموســة وشــاملة ملنــع ومكافحــة  أيــضاالــدول يــدعو  - ٥٦  
 أشـكال ومظـاهر العنـصرية والتمييـز العنـصري وكراهيـة األجانـب ومـا يتـصل                   كلل  واستئصا

  بذلك من تعصب؛
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الـيت تـنم    فعـال   األإىل مكافحة اإلفالت من العقاب علـى        كذلك   الدول   يدعو  - ٥٧  
إىل كفالـة  العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب ومـا يتـصل بـذلك مـن تعـصب و          عن  

  تقدمي جرب منصف ومالئم إىل الضحايا؛إىل وجه السرعة والعدالة على احلصول على 
األساسـية  الركـائز   على أن احلق يف حرية الرأي والتعبري يشكل إحدى           يشدد  - ٥٨  

تعــددي، ويــشدد كــذلك علــى الــدور الــذي ميكــن أن الدميقراطي والــتمــع اجملالــيت يقــوم عليهــا 
وكراهيــة األجانــب ومــا يتــصل تؤديــه هــذه احلقــوق يف مكافحــة العنــصرية والتمييــز العنــصري 

  ؛ على نطاق العاملبذلك من تعصب
وثـوق  ماحلكومات ووكاالهتا املعنية بإنفاذ القوانني إىل مجـع معلومـات             يدعو  - ٥٩  

 تعزيـز جهودهـا الراميـة إىل مكافحـة العنـصرية والتمييـز العنـصري                بغية جرائم الكراهية    عنهبا  
  وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛

الــدول علــى أن تعاقــب علــى األنــشطة املتــسمة بــالعنف والعنــصرية         حيــث  - ٦٠  
وكراهية األجانب اليت تباشرها مجاعات تقـوم علـى إيـديولوجيات النازيـة اجلديـدة أو الفاشـية                  

   اإليديولوجيات القومية القائمة على العنف؛وغري ذلك مناجلديدة 
ألمم املتحدة ووكاالهتا املتخصـصة،   وا،نداءه املوجه إىل الدول املتقدمة    يكرر  - ٦١  

فضالً عن املؤسسات املالية الدولية، بـأن تتخـذ خطـوات ملموسـة للوفـاء بااللتزامـات الـواردة                   
   من برنامج عمل ديربان؛١٥٩  و١٥٨  و١٥٧يف الفقرات 

 إىل أن الــرق وجتــارة الرقيــق، مبــا يف ذلــك جتــارة الرقيــق عــرب احملــيط        يــشري  - ٦٢  
 ،نــسى أبــداً واإلبــادة اجلماعيــة، أمــور جيــب أال ُت، واالســتعمار،لعنــصري والفــصل ا،األطلــسي

  ؛ ذكرى الضحايالتكرميويرحب يف هذا الصدد باإلجراءات املتخذة 
ذه مـا يتعلـق هبــ   بـاإلجراءات الــيت اختـذهتا البلـدان الـيت أعربــت، في    علمـاً حيـيط    - ٦٣  

أو عملـت مـن أجـل       /عتـذارات و  أو قـدمت ا   /املآسي املرتكبة يف املاضي، عن الشعور بالنـدم و        
أو أعـادت التحـف الثقافيـة منـذ اعتمـاد           /إجياد آليات مؤسسية، مثل جلان احلقيقة واملصاحلة، و       

إعالن وبرنامج عمل ديربان، ويدعو البلدان اليت مل تسهم بعد يف استعادة كرامـة الـضحايا إىل    
  ؛البحث عن طرق مالئمة للقيام بذلك

 ٦٢/١٢٢  و ٦١/١٩فيـذ قـرارات اجلمعيـة العامـة         مجيع الـدول علـى تن      حيث  - ٦٤  
   عرب احمليط األطلسي؛الرقيق املتعلقة بتجارة ٦٣/٥ و

 الدول على مكافحة اإلفالت من العقاب علـى جـرائم اإلبـادة اجلماعيـة            حيث  - ٦٥  
 ملنع جرمية اإلبـادة اجلماعيـة واملعاقبـة عليهـا،     ١٩٤٨سيما اتفاقية عام     وفقاً للقانون الدويل، ال   
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 وفقـاً ملـا تـنص عليـه         ،حيث الـدول يف هـذا الـصدد علـى التعـاون مـع احملـاكم اجلنائيـة الدوليـة                   و
   من برنامج عمل ديربان؛٨٢الفقرة 

بوجوب عدم نسيان احملرقة أبداً، وحيث مجيـع الـدول األعـضاء يف هـذا        ريذكِّ  - ٦٦  
  ؛٦١/٢٥٥  و٦٠/٧الصدد على تنفيذ قراري اجلمعية العامة 

ضمان أن يكون تنفيذ أية تـدابري متخـذة يف سـياق مكافحـة              إىل  ول   الد يدعو  - ٦٧  
 حقوق اإلنسان، وخباصة مبدأ عـدم التمييـز، وحيـث    لكلاإلرهاب قائماً على االحترام الكامل  

يف هذا الـصدد مجيـع الـدول األعـضاء علـى تنفيـذ األحكـام ذات الـصلة باملوضـوع الـواردة يف                
  ؛٦٢/٢٧٢  و٦٠/٢٨٨قراري اجلمعية العامة 

 إزاء مــا حــدث يف الــسنوات األخــرية مــن زيــادة يف أفعــال   يعــرب عــن قلقــه  - ٦٨  
احلــض علــى الكراهيــة الــيت اســتهدفت مجاعــات عرقيــة ودينيــة وأشخاصــاً ينتمــون إىل أقليــات   

هـذه األفعـال علـى اسـتعمال وسـائط          انطـوت    عرقية ودينية وأثرت عليهم تأثرياً شديداً، سـواء       
ــسمع   ــة أو ال ــن      اإلعــالم املطبوع ــة م ــة وســائل أخــرى، واملنبعث ــة أو أي ــصرية أو اإللكتروني ية الب
  جمموعة شىت من املصادر؛

 من العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة    ٢٠ ملا تنص عليه املادة     اً وفق ،يقرر  - ٦٩  
حظـــر أيـــة دعـــوة إىل الكراهيـــة القوميـــة علـــى  علـــى حنـــو كامـــل وفعـــال عمـــلوالـــسياسية، ال

 باختـاذ   ٢٠وتنفيذ املـادة     تشكل حتريضاً على التمييز أو العداء أو العنف          العنصرية أو الدينية   أو
  مجيع التدابري الضرورية التشريعية والسياساتية والقضائية؛

 الدول على دعـم التـدابري الراميـة إىل إزالـة احلـواجز الـيت تعتـرض فـرص                    حيث  - ٧٠  
ة وآسـيوية والـشعوب   زيادة وتوسيع نطـاق مـشاركة األشـخاص املنحـدرين مـن أصـول أفريقيـ        

األصــلية واألشــخاص املنــتمني إىل أقليــات قوميــة أو عرقيــة أو دينيــة أو لغويــة وتوســيع نطــاق    
فرص هذه املشاركة يف جماالت احلياة السياسية واالقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة للمجتمـع،              

وق العمـل ويف   بـدجمها العملـي يف سـ    فيمـا يتعلـق  ال سـيما و املـرأة،  حلالـة وإيالء اهتمـام خـاص     
  برامج توليد الدخل والعمالة؛

 الدول على اعتماد منظور يراعي القضايا االجتماعيـة وحقـوق اإلنـسان             حيث  - ٧١  
 والـشباب املنحـدرين مـن أصـول     ة األصليالشعوبعند التصدي للعنف الذي يعاين منه شباب   

 علـى تعزيـز الرصـيد    ، والتركيـز الرئيـسية أفريقية، وخباصة يف مناطق الضواحي احلضرية للمـدن         
االجتماعي ومنح املساعدة لشباب الشعوب األصـلية والـشباب املنحـدرين مـن أصـول أفريقيـة             

  وبناء قدراهتم؛
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 الـــدول علـــى توجيـــه تـــدابريها اخلاصـــة، مبـــا فيهـــا التـــدابري التأكيديـــة  حيـــث  - ٧٢  
ــدة يف      أو ــتثماراهتا اجلدي ــن اس ــضالً ع ــا، ف ــتراتيجياهتا أو إجراءاهت ــة، واس ــة  اإلجيابي ــال الرعاي  جم

الصحية والصحة العامة والتعليم والعمالة وخدمات الكهرباء ومياه الشرب ومراقبة البيئـة، إىل              
  جمتمعات األشخاص املنحدرين من أصول أفريقية وجمتمعات الشعوب األصلية؛

، )٣( حقــوق الــشعوب األصــليةبــشأن باعتمــاد إعــالن األمــم املتحــدة  يرحــب  - ٧٣  
 كــلايب علــى محايــة الــضحايا، وحيــث الــدول يف هــذا الــصدد علــى اختــاذ تــأثري إجيــلــه مــن  ومــا

التــدابري الــضرورية إلعمــال حقــوق الــشعوب األصــلية وفقــاً للــصكوك الدوليــة املتعلقــة حبقــوق 
  اإلنسان وبال متييز؛

 االتفاقيــة الدوليــة حلمايــة حقــوق مجيــع العمــال املهــاجرين نفــاذ ببــدء يرحــب  - ٧٤  
ميـع  جلول علـى تكثيـف جهودهـا مـن أجـل محايـة حقـوق اإلنـسان                وحيث الـد   ،وأفراد أسرهم 

  العمال املهاجرين بصرف النظر عن وضعهم فيما يتعلق باهلجرة؛
 الدول على منع مظاهر العنصرية والتمييز العنـصري وكراهيـة األجانـب             حيث  - ٧٥  

ــدان،      ــة للبل ــدخول احلدودي ــاطق ال ــذلك مــن تعــصب يف من ــا يتــصل ب ــسبة إىل وم  وخاصــة بالن
 يف هـذا الـصدد علـى وضـع وتنفيـذ           ويـستحث الـدول   ملهاجرين والالجئني وملتمسي اللجوء،     ا

لموظفني العاملني يف جمال إنفاذ القانون واهلجـرة واحلـدود، واملـدعني العـامني،              لبرامج تدريبية   
لعنــصرية والتمييــز العنــصري وكراهيــة األجانــب ل إرهــاف وعــيهمومقــدِّمي اخلــدمات، هبــدف 

  من تعصب؛يتصل بذلك  وما
 الــدول علــى اختــاذ تــدابري ملكافحــة اســتمرار املواقــف املتــسمة بكراهيــة   حيــث  - ٧٦  

 قوالب منطية سلبية، مبا يف ذلك مـن جانـب           من خالل األجانب إزاء غري املواطنني، وتصورهم      
 عنـف   ممـا أدى إىل   السياسيني، وموظفي إنفاذ القانون، وموظفي اهلجرة ويف وسـائط اإلعـالم،            

  ية األجانب وأعمال قتل واستهداف للمهاجرين والالجئني وملتمسي اللجوء؛بدافع كراه
 الدول على اعتمـاد هنـج شـامل ومتـوازن إزاء اهلجـرة، مبـا يف ذلـك مـن                     حيث  - ٧٧  

خالل تعزيز احلوار الدويل بشأن اهلجرة، وإقامـة شـراكات حقيقيـة بـني بلـدان املنـشأ والعبـور                     
اهلجـرة وتعزيـز التنميـة، مـع        شـؤون   مكنـة بـني إدارة       سبل التآزر امل   كلواملقصد، واستكشاف   

  من حقوق اإلنسان؛للمهاجرين التامة ملا راعاة امل

__________ 
  .، املرفق٦١/٢٩٥قرار اجلمعية العامة   )٣(  



A/CONF.211/8 
 

13 09-55601 
 

 سياســات اهلجـرة غــري املتـسقة مــع   اسـتعراض  مجيـع الــدول   إىلالطلــب جيـدِّد   - ٧٨  
ح هـذه الـسياسات عنـد اللـزوم، هبـدف إلغـاء         يااللتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنـسان وتنقـ       

  ياسات واملمارسات التمييزية؛ السكل
، املهـاجرين العمـال املرتلـيني      الدول اليت مل تعتمد بعد تـشريعات حلمايـة           حيث  - ٧٩  

 علـى أن تقـوم بـذلك وتتـيح        ،بصرف النظر عن وضـعهم فيمـا يتعلـق بـاهلجرة          ال سيما النساء،    
الـشكاوى ضـد    للمهاجرين العاملني خدماً يف املنـازل ُسـُبل الوصـول إىل آليـات شـفافة لتقـدمي                  

، مــع التــشديد علــى أال تنطــوي هــذه الوســائل علــى معاقبــة للعمــال املهــاجرين، أربــاب العمــل
ــسرعة يف     ــق علــى وجــه ال ــدول إىل التحقي ــع ال ــدعو مجي ــا فيهــا إســاءة   كــلوي ــداءات، مب  االعت

  املعاملة، ومعاقبة مرتكبيها؛
ــد   - ٨٠   ــن جديـ ــد مـ ــة واإلقلي  يؤكـ ــسياسات الوطنيـ ــتجابة والـ ــبل االسـ ــة  أن سـ ميـ

 الالجـئني واملـشردين داخليـاً يف خمتلـف أحنـاء      إزاء حـاالت والدولية، مبـا فيهـا املـساعدة املاليـة،      
 بأي شـكل مـن أشـكال التمييـز الـذي حيظـره القـانون الـدويل،                  أال تكون موجهة   ينبغي   ،العامل

ــة      ــى اختــاذ إجــراءات ملموســة لتلبي ــدويل عل ــة إىل  الالجــئني حاجــاتوحيــث اجملتمــع ال احلماي
ــهم     علــى ملــساعدة، ووا ــة إىل التخفيــف مــن حمنت ــربامج الرامي املــسامهة بــسخاء يف املــشاريع وال

  ؛ يف هذا الصددوإجياد حلول دائمة
 جهودهـا الراميـة إىل مكافحـة العنـصرية والتمييـز            مـضاعفة  الـدول علـى      حيث  - ٨١  

محايــة حقــوق اإلنــسان  علــى العنــصري وكراهيــة األجانــب ومــا يتــصل بــذلك مــن تعــصب و   
 بالتزاماهتــا، الوفــاء يف باسـتراتيجيات شــاملة وقائمــة علـى احلقــوق   خــذشردين داخليــاً، واأللمـ ل

 وحيــث ، املتخصــصةاحلكوميــةلمــشردين داخليــاً ومــّدهم باملــساعدة والرعايــة لمايــة احل وتــوفري
شمل جيــوز أن تــملــشردين داخليــاً، وضــاع االــدول كــذلك علــى البحــث عــن حلــول دائمــة أل 

ــة  ــودهتم اآلمن ــاً        أو إ،ع ــهم ووفق ــظ كرامت ــروف حتف ــاجهم يف ظ ــادة إدم ــهم أو إع ــادة توطين ع
  لرغبتهم؛
 أو العرقيــة، والثقافيــة، والدينيــة، القوميــةهويتــها و األقليــات أن وجــود يؤكــد  - ٨٢  

 ينبغـي   األشخاص املنـتمني إىل هـذه األقليـات       جيب أن تكون كلها موضع محاية وأن        واللغوية،  
ساواة والتمتع حبقوق اإلنـسان واحلريـات األساسـية بـدون متييـز              معاملة تكفل هلم امل    أن يعاملوا 

  كان نوعه؛أّياً 
 الــدول علــى االمتنــاع عــن اختــاذ تــدابري متييزيــة وعــن ســن أو إبقــاء          حيــث  - ٨٣  

 إذا كانت هـذه التـدابري والتـشريعات       وخاصةتشريعات جترِّد األشخاص من جنسيتهم تعسفاً،       
  جتعل الشخص عدمي اجلنسية؛
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استمرار العنـصرية، والتمييـز العنـصري، وكراهيـة األجانـب       ب بالغبقلق   لِّميس  - ٨٤  
 تتعـرض لـه   العنف الـذي    بـ الّرحَّـل، و  /الـسنيت /الغجـر /وما يتصل بذلك مـن تعـصب ضـد الرومـا          

ــها         ــات ومكافحت ــع هــذه اآلف ــدابري ملموســة ملن ــى اختــاذ ت ــدول عل هــذه اجلماعــات، وحيــث ال
ول إىل ُسُبل االنتصاف العادلـة والفعالـة وإىل احلمايـة      والقضاء عليها ومتكني الضحايا من الوص     

  اخلاصة؛ 
 ويؤكـد مـن     هاشكال أو جسيم  املتعدد األ التمييز  حاالت   تنامي بقلق يالحظ  - ٨٥  

ر بالتمتع حبقوق اإلنسان ومن شأنه أن يـؤدي إىل اسـتهداف فئـات معينـة        جديد أن التمييز يضُ   
 تعزيـز بـرامج أو تـدابري ترمـي إىل القـضاء علـى             أو اإلضرار هبا، وحيـث الـدول علـى اعتمـاد أو           

حتـــسني تـــشريعات جنائيـــة أو  وخـــصوصاً باعتمـــاداألشـــكال املتعـــددة أو اجلـــسيمة للتمييـــز، 
  ؛مدنية للتصدي هلذه الظواهر أو

 إزاء استمرار التمييز ضد النساء والفتيات بـسبب العنـصرية           عن القلق  ُيعرب  - ٨٦  
، ويــشدد علــى احلاجــة تعــصبب ومــا يتــصل بــذلك مــن والتمييــز العنــصري وكراهيــة األجانــ

 ومتسق إزاء حتديـد     منتظمامللحة إىل مكافحة هذا التمييز من خالل إعطاء األولوية لوضع هنج            
 والقـضاء عليـه، وفقـاً ملـا جـاء يف إعـالن              ورصـده هذا التمييـز ضـد النـساء والفتيـات، وتقييمـه            

  وبرنامج عمل ديربان؛
 أشـكال   كـل على ضـرورة معاجلـة      ييز املتعدد األشكال،    يف سياق التم  ،  يشدِّد  - ٨٧  

العنف ضـد املـرأة والعنـف ضـد األطفـال بوصـفها جـرائم يعاقـب عليهـا القـانون، وكـذا علـى                         
واجب إتاحة الوصول إىل ُسُبل االنتصاف العادلة والفعالة، وأمهية تقـدمي املـساعدة املتخصـصة               

  ملساعدة الطبية والنفسية واملشورة الفعالة؛إىل الضحايا وإعادة تأهيلهم، مبا يف ذلك تقدمي ا
ــة، مــدى    يطلــب  - ٨٨   ــى ســبيل األولوي ــستعرض، عل ــدول أن ت ــه   إىل ال ــا اعتمدت م

ــن سياســات    ــه م ــدابري خاصــة إل  ونفذت ــرامج وت ــساين دراج وب ــور جن ــربامج كــليف  )٤(منظ  ال
ومـا يتـصل   وخطط العمل الراميـة إىل مكافحـة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانـب           

 لفعاليـة هـذه الـربامج وخطـط العمـل يف            اً تقييم أن تدرج بذلك من تعصب، ويدعو الدول إىل       
  التقارير املقدَّمة إىل هيئات املعاهدات ذات الصلة؛

 بأنــه علــى الــرغم مــن كــون مجيــع األطفــال عرضــة للعنــف، فــإن بعــض    ُيقــر  - ٨٩  
نــصر أو األصــل العرقــي أو القــدرة اجلنــسانية، أو الع عرضــة لــه، ألســباب منــها أكثــراألطفــال 

__________ 
 عراضـت يف سياق الوثيقة اخلتامية ملؤمتر اس      احلاشية الواردة يف إعالن وبرنامج عمل ديربان تكتسي أمهية أيضاً           )٤(  

  .نتائج ديربان
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ــة أو العقليـــة أو    االجتمـــاعي، ويف هـــذا الـــسياق يطلـــب إىل الـــدول أن تلـــيب      املركـــزالبدنيـ
االحتياجــات اخلاصــة لألطفــال املهــاجرين والالجــئني غــري املــصحوبني وتكــافح االســتغالل         

  اجلنسي لألطفال؛ 
 فيهــا األشــكال   أن ضــحايا الــرق واملمارســات الــشبيهة بــالرق، مبــا     يــدرك  - ٩٠  

ــرق، واســتعباد املــدين، واالســتغالل اجلنــسي أو االســتغالل يف العمــل، معرضــون      املعاصــرة لل
بصفة خاصة للعنصرية والتمييز العنـصري وكراهيـة األجانـب ومـا يتـصل بـذلك مـن تعـصب،                    

، يف  وأن النساء والفتيات كثرياً ما يعانني أشكاالً متعددة من التمييز واإليذاء والعنف، ويـشدِّد             
املعاصرة للرق أمور ينبغي أن يتناوهلا خمتلف أصـحاب         واملظاهر  هذا الصدد، على أن األشكال      

  املصلحة بالتحقيق وأن توىل أمهية وأولوية أكرب إذا أُريد القضاء على هذه املمارسات هنائياً؛
 الدول على سّن وتنفيذ تشريعات، ووضـع وإنفـاذ وتعزيـز خطـط عمـل            حيث  - ٩١  

نـوع اجلـنس والـسن،    باخلصوص  مية وعاملية ُتدمج منظوراً حلقوق اإلنسان، يراعي        وطنية وإقلي 
النـساء  االجتـار ب  ال سـيما    و،   والقضاء عليهـا   من أجل مكافحة مجيع أشكال االجتار باألشخاص      

 املمارسات اليت تعّرض حيـاة اإلنـسان   واضعة يف االعتبارواألطفال والفئات الضعيفة األخرى،   
 أشــكال متنوعــة مــن الــرق واالســتغالل، مثــل اســتعباد املــدين واســتغالل  للخطــر أو تــؤدي إىل

  األطفال يف املواد اإلباحية وألغراض جنسية ويف العمل القسري؛ 
 الــدول أيــضا علــى تعزيــز التعــاون الثنــائي، ودون اإلقليمــي، واإلقليمــي  حيــث  - ٩٢  

عمـل املقـررة اخلاصـة      والدويل بشأن االجتار باألشـخاص، وخاصـة النـساء واألطفـال، وتيـسري              
املعنية باالجتار باألشـخاص، وخاصـة النـساء واألطفـال، وعمـل املنظمـات غـري احلكوميـة الـيت                     

  تقدم املساعدة إىل الضحايا؛ 
الــدول الــيت يقــع فيهــا األشــخاص ضــحايا لالجتــار علــى ضــمان محايــة     حيــث  - ٩٣  

م من حقوق اإلنسان، والعمـل      ضحايا االجتار وتقدمي املساعدة إليهم مع االحترام الكامل ملا هل         
بنشاط على تشجيع إعادة تأهيل ضحايا االجتار عن طريق متكينهم من احلصول علـى مـا يلـزم                  
مــن رعايــة وخــدمات بدنيــة ونفــسية، مبــا يف ذلــك الرعايــة واخلــدمات املتــصلة بفــريوس نقــص  

ــة، وخطــوط اهلــات   /املناعــة البــشرية ــواء، واملــساعدة القانوني ــدز، ومراكــز اإلي ف املخصــصة اإلي
  لتقدمي املساعدة، وتيسري عودهتم إىل بلداهنم األصلية يف أمان وبكرامة؛

ــرامج ترمــي إىل حتــسني    يالحــظ  - ٩٤    التقــدم احملــرز يف جمــال اعتمــاد سياســات وب
اإليـدز، ال سـيما يف أوسـاط الـسكان          /فيما خيص فريوس نقص املناعـة البـشرية        الوقاية والعالج 

ستئــصال األشــكال املتعــددة للتمييــز ضــد األشــخاص احلــاملني   األشــد عرضــة لإلصــابة بــه، وا 
اإليـدز، ويوصـي بـأن تـضمن الـدول ُسـُبل       /للفريوس واملـصابني بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية          
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احلصول املعممة والفعالة على مجيع اخلدمات الصحية، مبا فيها األدوية بأسعار معقولة، وعلـى              
اإليـدز واملالريـا والـدرن    /وس نقص املناعة البـشرية وجه اخلصوص تلك املطلوبة للوقاية من فري  

وغريها من األوبئة، وتشخيصها وعالجها وتكثيـف البحـوث يف جمـال اللقاحـات علـى الوجـه                  
  املناسب؛ 
 ببــدء ســريان اتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة وبروتوكوهلــا   يرحِّــب  - ٩٥  

ة الـيت يواجههـا األشـخاص       االختياري، وحيـث الـدول علـى التـصدي بفعاليـة للظـروف الـصعب              
  ذوو اإلعاقة الذين يتعرضون ألشكال متعددة أو خطرية من التمييز؛

ــر يف التوقيـــع علـــى مجيـــع الـــصكوك املـــذكورة يف    حيـــث  - ٩٦    الـــدول علـــى النظـ
   من برنامج عمل ديربان والتصديق عليها أو االنضمام إليها؛٧٨ الفقرة

علـى مجيـع صـكوك حقـوق اإلنـسان           الدول أيضا على النظر يف التوقيـع         حيث  - ٩٧  
املعتمدة بعد املؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهيـة األجانـب ومـا يتـصل         

  :بذلك من تعصب والتصديق عليها أو االنضمام إليها، مبا يف ذلك ما يلي
  اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وبروتوكوهلا االختياري؛  )أ(  
ل االختيــاري امللحــق بالعهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق االقتــصادية  الربوتوكــو  )ب(  

  واالجتماعية والثقافية؛
  اتفاقية محاية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف؛  )ج(  
الدول كذلك على مكافحة اإلفالت من العقاب علـى اجلـرائم املرتكبـة              حيث  - ٩٨  

اعتماد تشريعات مالئمة، وكـذلك علـى       بدافع العنصرية أو كراهية األجانب، مبا يف ذلك َعرب          
تعديل أيـة قـوانني وأنظمـة تبـث أو تكـرس العنـصرية، والتمييـز العنـصري، وكراهيـة األجانـب                 

  يتصل بذلك من تعصب، أو إبطال هذه القوانني واألنظمة أو إلغائها؛ وما
 الــدول، بــأن تعلــن، وفقــاً اللتزاماهتــا يف جمــال حقــوق اإلنــسان، عــدم يطالــب  - ٩٩  

نية كل املنظمات القائمة على األفكار أو النظريات القائلـة بتفـوق أي عـرق أو أيـة مجاعـة        قانو
من لون أو أصـل إثـين واحـد، أو الـيت حتـاول تربيـر أو تعزيـز أي شـكل مـن أشـكال الكراهيـة                            
والتمييـز علــى أســاس قــومي، وعنــصري وديــين، وأن حتظــر هــذه املنظمــات، وأن تتخــذ تــدابري  

  ي إىل استئصال كل حتريض على هذا التمييز أو على كل عمل من أعماله؛فورية وإجيابية ترم
 الدول علـى أن تكفـل متتـع مجيـع األشـخاص داخـل واليتـها القـضائية،              حيث - ١٠٠  

ــذلك مــن         ــصل ب ــا يت ــة األجانــب وم ــصري وكراهي ــز العن ــصرية والتميي ــيهم ضــحايا العن مبــن ف
املؤسـسات واآلليـات املالئمـة التابعـة        تعصب، بسُبل الوصول إىل العدالـة، وكـذا الوصـول إىل            
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للدولة من أجل احلصول على االعتراف باجلرم وعلى جـرب أو ترضـية بـشكل عـادل ومنـصف                    
ومالئـم، تعويـضاً للـضحية عـن أي ضـرر، ويــشدد علـى أمهيـة تقـدمي املـساعدة املتخصــصة إىل          

 ويـسترعي االنتبـاه     الضحايا، مبا يف ذلك املساعدة الطبية والنفسية، وكـذلك املـشورة الالزمـة،            
إىل ضرورة زيادة التوعية باللجوء إىل القضاء وغري ذلك مـن ُسـُبل االنتـصاف القانونيـة احلاليـة          

  وعلى إتاحة هذه الُسُبل يف الوقت املناسب وبسهولة؛
 إىل الــدول أن تكفــل أن يكــون التحقيــق يف مجيــع أعمــال العنــصرية   يطلــب - ١٠١  

ليت يرتكبها موظفـو إنفـاذ القـانون، حتقيقـاً نزيهـاً جيـري يف              والتمييز العنصري، وال سيما تلك ا     
الوقت املناسب وبشكل دقيق، وأن يـتم تقـدمي املـسؤولني عـن تلـك األعمـال إىل العدالـة وفقـاً                
للقانون، وتلقـي الـضحايا للتعـويض أو الترضـية بـشكل فـوري وعـادل ومالئـم عـن أي ضـرر                       

  يلحق هبم؛
تلجـأ إىل التنمـيط القـائم علـى التمييـز ألسـباب             إىل الـدول بـأال       أيضا يطلب - ١٠٢  

حيظرها القانون الدويل، مبا يف ذلك األسباب العنصرية، أو العرقية، أو الدينية، وأن حتظـر هـذا                 
  التنميط مبوجب القانون؛

 الـدول الـيت مل تنـشئ بعـد آليـات جلمـع البيانـات اإلحـصائية املوثوقـة                يوصي - ١٠٣  
ونــشرها أن تقــوم بــذلك، وأن تتخــذ مجيــع التــدابري ذات الــصلة  واملــصنفة وحتليلــها وتوزيعهــا 

ــة مجيــع ضــحايا العنــصرية والتمييــز العنــصري وكراهيــة      األخــرى الالزمــة للتقيــيم املنــتظم حلال
  األجانب وما يتصل بذلك من تعصب وفقاً إلعالن وبرنامج عمل ديربان؛

يف ذلـك املؤشـرات      بأن تضع الدول نظامـاً جلمـع البيانـات، مبـا             يوصي أيضا  - ١٠٤  
املتعلقة بتكافؤ الفرص وعدم التمييز، اليت متكِّـن، مـع احلفـاظ علـى احلـق يف اخلـصوصية ومبـدأ           
التحديد الذايت للهوية، من تقييم وتوجيه وضـع الـسياسات واإلجـراءات الراميـة إىل استئـصال                 

ظـر، عنـد    العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعـصب، وأن تن            
  االقتضاء، يف التماس املساعدة من مفوضية حقوق اإلنسان؛

 الــدول علــى إنــشاء بــرامج وطنيــة تيــسر الوصــول إىل مجيـــع اخلــدمات  حيــث - ١٠٥  
  االجتماعية األساسية دون متييز؛

 أن استئـــصال العنـــصرية، والتمييـــز العنـــصري وكراهيـــة مـــن جديـــد يؤكـــد - ١٠٦  
 ينبغي أال يرمي إىل تعزيز املساواة والقضاء علـى التمييـز   األجانب وما يتصل بذلك من تعصب 

فحسب بل أيضاً إىل تعزيـز التواصـل والوئـام واالنـدماج االجتمـاعيني، واحتـرام قـيم التـسامح                   
  والتنوع فيما بني اجلماعات العرقية والثقافية والدينية؛
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قــوق  الــدول علــى تطــوير القــدرة الوطنيــة علــى التثقيــف يف جمــال ح  يــشجع - ١٠٧  
اإلنسان، والقيام باألنشطة التدريبية واإلعالمية، من خالل إشراك املؤسـسات الوطنيـة حلقـوق              
اإلنسان واملنظمات غري احلكوميـة وغريهـا مـن أصـحاب املـصلحة املعنـيني مـن أجـل مكافحـة                      
العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وفقاً خلطـة عمـل      

  عمل العاملي للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان؛ برنامج ال
 مجيع الـدول واملنظمـات الدوليـة املعنيـة علـى إطـالق وتطـوير بـرامج                  يشجع - ١٠٨  

ثقافية وتعليمية ترمي إىل مكافحة العنصرية والتمييـز العنـصري وكراهيـة األجانـب ومـا يتـصل                 
  حلضارات؛بذلك من تعصب وإىل حتسني التفاهم فيما بني خمتلف الثقافات وا

 الــدول بــأن ُتعِمــل احلقــوق الثقافيــة َعــرب تعزيــز احلــوار والتعــاون بــني يطالــب - ١٠٩  
الثقافــات واألديــان علــى كــل املــستويات، وال ســيما علــى املــستوى احمللــي ومــستوى القواعــد  

  الشعبية؛
 الــدول علــى تــشجيع األحــزاب الــسياسية علــى العمــل مــن أجــل متثيــل حيــث - ١١٠  

لوطنيـــة أو العرقيـــة والدينيـــة، واللغويـــة، داخـــل نظـــام أحزاهبـــا وعلـــى كـــل عـــادل لألقليـــات ا
مــستوياته، حــىت جتــسد نظمهــا الــسياسية والقانونيــة التعدديــة الثقافيــة جملتمعاهتــا، وأن ُتحــِدث    
املؤسسات الدميقراطية القائمـة علـى املزيـد مـن املـشاركة مـن أجـل جتنـب التمييـز، والتـهميش                      

  ن اجملتمع؛واإلقصاء لقطاعات حمددة م
 الــدول أيــضا علــى حتــسني املؤســسات الدميقراطيــة، وزيــادة املــشاركة، حيــث - ١١١  

  وجتنب التهميش واإلقصاء والتمييز ضد قطاعات حمددة من اجملتمع؛ 
 الربملانات علـى املعاجلـة املنتظمـة ملـسألة العنـصرية والتمييـز العنـصري                يشجع - ١١٢  

ــة األجانــب ومــا يتــصل بــذلك مــن تعــ    ــد تــشريعاهتا، مبــا يف ذلــك   وكراهي صب، هبــدف توحي
التشريعات املتعلقـة مبكافحـة التمييـز، وعلـى حتـسني الـسياسات الراميـة إىل مكافحـة العنـصرية                

  والتمييز العنصري وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛
 الدول على وضع استراتيجيات وبرامج وسياسات تشمل مجلة أمـور           يشجع - ١١٣  

تــدابري خاصــة مــن قبيــل التــدابري أو االســتراتيجيات أو اإلجــراءات التــصحيحية        منــها اختــاذ  
اإلجيابية، لتمكني ضحايا العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانـب ومـا يتـصل بـذلك                أو

ــسياسية       ــصادية والـ ــة واالقتـ ـــة والثقافيـ ــوقهم املدنيـ ــل حلقـ ــال الكامـ ــن اإلعمـ ــصب، مـ ــن تعـ مـ
ــرب   ــك َع ــا يف ذل ــة، مب ــضائية     واالجتماعي ــسياسية والق ــُبل الوصــول إىل املؤســسات ال  حتــسني ُس
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واإلدارية، ومنحهم مزيـداً مـن الفـرص مـن أجـل املـشاركة الكاملـة يف كـل جمـاالت احليـاة يف                        
  اجملتمعات اليت يعيشون فيها؛

ــضع و   حيــث - ١١٤   ــدول الــيت مل ت أو مل تنفــذ بعــد خطــط عمــل وطنيــة     / مجيـــع ال
لعنصري، وكراهية األجانب وما يتصل بـذلك مـن تعـصب علـى             ملكافحة العنصرية، والتمييـز ا   

وضع هذه اخلطط ورصد تنفيذها بالتـشاور مـع أصـحاب املـصلحـة املعنـيني، ومـن ذلـك علـى                     
  وجه اخلصوص املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان واجملتمع الدويل؛

 مـن برنـامج عمـل    ٩٠ الدول إىل احلـرص، لـدى تنفيـذ أحكـام الفقـرة        يدعو - ١١٥  
ربان، على أن تكون للمؤسسات الوطنيـة حلقـوق اإلنـسان مراكـز تنـسيقية بـشأن العنـصرية                   دي

والتمييز العنـصري وكراهيـة األجانـب ومـا يتـصل بـذلك مـن تعـصب، وكـذلك القـدرة علـى                       
  املسامهة يف حصول الضحايا على ُسُبل االنتصاف الفعال؛

وآليـات خمتـصة لتنفيـذ       الدول الـيت مل تقـم بعـد بإنـشاء وجتهيـز هيئـات                يدعو - ١١٦  
الـــسياسات العامـــة الراميـــة إىل استئـــصال العنـــصرية والتمييـــز العنـــصري وكراهيـــة األجانـــب   

يتصل بذلك من تعـصب، أن تفعـل ذلـك وأن تعـزز املـساواة بـني األعـراق مبـا يكفـي مـن                          وما
 املــوارد املاليــة والكفــاءة والقــدرة علــى االستقــصاء والتحقيــق والتثقيــف واالضــطالع بأنــشطة  

  التوعية العامة؛
 إىل مجيــع الــدول أن حتمــي املــدافعني عــن حقــوق اإلنــسان، وخاصــة  يطلــب - ١١٧  

العاملني يف جمال مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب وما يتصل بذلك مـن              
تعصب، وأن ُتزيل أية معوِّقات تعتور عملهم الفعلـي وتتعـارض مـع املقـاييس واملعـايري الدوليـة                   

  قوق اإلنسان، وأن تسمح هلم بالعمل حبرية من أجل تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها؛حل
املقدم إىل منظمات اجملتمـع    الدول إىل أن تزيد، عند االقتضاء، التمويليدعو - ١١٨  

ــة        ــصري وكراهي ــز العن ــصرية، والتميي ــة يف جمــال مكافحــة العن ــها املنظمــات العامل ــدين، ومن امل
   من تعصب، تعزيزاً لعمل هذه املنظمات يف مكافحة هذا البالء؛األجانب وما يتصل بذلك

 بالدور القّيم الذي تؤديه املنظمات واملؤسسات واملبادرات اإلقليميـة          يعترف - ١١٩  
ودون اإلقليمية يف جمال مكافحـة العنـصرية والتمييـز العنـصري وكراهيـة األجانـب ومـا يتـصل                    

تقـدمي الـشكاوى، ويـشجع علـى إنـشاء أو تعزيـز             بذلك من تعـصب، مبـا يف ذلـك َعـرب آلياهتـا ل             
  آليات إقليمية لدراسة فعالية التدابري املتخذة من أجل منع هذه الباليا ومكافحتها واستئصاهلا؛

ــة والدوليــة هيئــات مــستقلة،    يوصــي - ١٢٠    بــأن تنــشئ الــدول واملنظمــات اإلقليمي
عنـصريـة والتمييـز العنـصري    حيثما ال يكون هلا وجود بالفعل، لتلقـي الـشكاوى مـن ضـحايا ال           
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ــز          ــها التميي ــور من ــة أم ــق جبمل ــا يتعل ــن تعــصب، فيم ــذلك م ــصل ب ــا يت ــب وم ــة األجان وكراهي
ــن        يف ــك م ــا، وغــري ذل ــصحة، والعمــل، أو يف احلــصول عليه ــيم، وال ــسكن، والتعل جمــاالت ال

  اإلنسان؛ حقوق
  على منظمات وسـائط اإلعـالم الـيت وضـعت مـدونات أخالقيـة طوعيـة                ُيثين - ١٢١  

 مـن برنـامج عمـل       ١٤٤للسلوك ترمي إىل مجلة أمور منها حتقيـق األهـداف احملـددة يف الفقـرة                
ديربان، ويشجع املشاورات فيما بني مهنيي وسائط اإلعـالم عـن طريـق الرابطـات واملنظمـات             
املعنية على الُصُعد الوطين واإلقليمي والدويل، مبساعدة من املفوضية السامية حلقـوق اإلنـسان،             

تبــادل اآلراء بــشأن هــذا املوضــوع وتقاســم أفــضل املمارســات، مــع مراعــاة اســتقاللية   هبــدف 
  وسائط اإلعالم واملقاييس واملعايري الدولية حلقوق اإلنسان؛

أمهيــة حتــسني التعــاون الــدويل مــن أجــل حتقيــق األهــداف   يؤكــد مــن جديــد - ١٢٢  
تئـصال العنـصرية، والتمييـز      احملددة يف إعالن وبرنامج عمل ديربان من أجل مكافحة ومنع واس          

  العنصري، وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛
 الــدول علــى أن تــدرج ضــمن تقاريرهــا الوطنيــة املقدمــة إىل آليــة        يــشجع - ١٢٣  

االســتعراض الــدوري الــشامل التابعــة جمللــس حقــوق اإلنــسان معلومــات عــن التــدابري املتخــذة   
 العنــصري وكراهيــة األجانــب ومــا يتــصل بــذلك أجــل منــع ومكافحــة العنــصرية والتمييــز مــن
  تعصب؛ من

 إىل جملس حقوق اإلنسان أن ينظر يف اختـاذ التـدابري الالزمـة لتحـسني                يطلب - ١٢٤  
فعالية آليات متابعة إعالن وبرنامج عمل ديربان وأن يضمن قدراً أفـضل مـن التـآزر والتكامـل                  

جملس حقـوق اإلنـسان مـن تواصـل         ويف هذا الصدد، يوصي بأن حيسن       . يف عمل هذه اآلليات   
آليات املتابعة وتركيزها هبدف حتقيق مزيد من التزامن والتنـسيق علـى كـل املـستويات، داخـل                
والية كل منها، مبا يف ذلك عرب إعادة هيكلة عملـها وإعـادة تنظيمـه إذا ارتـأى جملـس حقـوق                      

  اإلنسان ذلك مالئماً، وأن يسمح بإجراء مناقشات واجتماعات مشتركة؛
 بقيام اللجنة املخصصة لوضع معايري تكميلية دوليـة بعقـد دورهتـا             حييط علماً  - ١٢٥  

 مـن   ١٩٩األوىل ومبوافقتها على خارطة طريق، هبدف حتقيـق التنفيـذ الكامـل ألحكـام الفقـرة                 
  برنامج عمل ديربان؛

 جملـس حقـوق اإلنـسان، وإجراءاتـه اخلاصـة وآلياتـه، وكـذلك هيئـات                 يدعو - ١٢٦  
ملعنية، كل يف نطاق واليته، إىل مراعاة إعالن وبرنامج عمـل ديربـان ونتـائج مـؤمتر           املعاهدات ا 

  االستعراض مراعاة كاملة؛
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 إىل جملـــس حقـــوق اإلنـــسان مواصـــلة تعزيـــز احلـــوار بـــني الثقافـــات يطلـــب - ١٢٧  
واألديان مبشاركة موسعة من جانب مجيع أصحاب املصلحة، َمبـن فـيهم املنتمـون إىل مـستوى                 

  لشعبية؛القواعد ا
 مجيع اهليئـات الرياضـية الدوليـة علـى أن تـشجع، َعـرب احتاداهتـا الوطنيـة                   حيث - ١٢٨  

واإلقليمية والدولية، على إقامة عـامل رياضـي خـالٍ مـن العنـصرية والتمييـز العنـصري وكراهيـة                    
  األجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛

 كـأس العـامل يف كـرة         االحتاد الدويل لكـرة القـدم، باالرتبـاط مـع دورة           يدعو - ١٢٩  
 املقــرر إجراؤهــا يف جنــوب أفريقيــا، إىل إعــداد موضــوع بــارز بــشأن عــدم ٢٠١٠القــدم لعــام 

التمييــز يف كــرة القــدم ويطلــب إىل مفوضــة األمــم املتحــدة الــسامية حلقــوق اإلنــسان بــصفتها    
وأن تلفـت   األمني العام ملؤمتر استعراض نتائج ديربان أن تلفـت انتبـاه االحتـاد إىل هـذه الـدعوة                   

 انتباه اهليئات الرياضية الدولية األخرى إىل مسألة العنصرية يف جمال الرياضة؛

 املفوضة الـسامية حلقـوق اإلنـسان إىل مواصـلة زيـادة التوعيـة مبكافحـة            يدعو - ١٣٠  
العنــصرية والتمييــز العنــصري وكراهيــة األجانــب ومــا يتــصل بــذلك مــن تعــصب، مبــا يف ذلــك 

ــات و   ــة اآلليـ ــادة توعيـ ــية     زيـ ــبة ملفوضـ ــربامج املناسـ ــشطة والـ ــرب األنـ ــصلة، َعـ ــات ذات الـ اهليئـ
  اإلنسان؛ حقوق

دعوته إىل مفوضـية حقـوق اإلنـسان إىل مواصـلة جهودهـا الراميـة إىل                 يكرر - ١٣١  
زيادة التوعية والدعـم لعمل جلنـة القضاء علـى التمييـز العنـصري، كجـزء مـن املـسعى الـشامل                    

  ؛إىل تعزيز عمل هيئات املعاهدات
 مفوضية حقوق اإلنسان علـى االسـتمرار يف تقـدمي الـدعم إىل آليـات        يشجع - ١٣٢  

  جملس حقوق اإلنسان لرصد تنفيذ إعالن وبرنامج عمل ديربان؛
 املفوضــة الــسامية حلقــوق اإلنــسان أن تواصــل التنفيــذ الكامــل       إىل يطلــب - ١٣٣  

  ن وبرنامج عمل ديربان؛والفعال للوالية اليت أُسندت إىل مفوضية حقوق اإلنسان يف إعال
 مبقترح مفوضية حقوق اإلنـسان بالقيـام، بالتعـاون مـع أصـحاب              حييط علماً  - ١٣٤  

املصلحة على الصعيد اإلقليمي من أحناء العامل كافة، بتنظيم سلسلة من حلقات عمـل اخلـرباء،          
 مـن   ٢٠ و ١٩يف ضوء حلقة اخلرباء الدراسية اليت نظمتها املفوضية عن الصالت بـني املـادتني               

العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة والـسياسية، ترمـي إىل التوصـل إىل فهـم أفـضل للنمـاذج                     
التشريعية واملمارسات القضائية والسياسات الوطنية يف املناطق املختلفـة مـن العـامل فيمـا يتعلـق                 
ــيم مـــستوى تنفيـــذ حظـــر التحـــريض،      مبفهـــوم التحـــريض علـــى الكراهيـــة، وذلـــك بغيـــة تقيـ
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 مـن العهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة والـسياسية،               ٢٠ منـصوص عليـه يف املـادة         كما هو 
  دون اإلخالل بوالية اللجنة املخصصة لوضع املعايري التكميلية؛

 املفوضية علـى تكثيـف تعاوهنـا مـع اهليئـات الدوليـة واإلقليميـة املعنيـة           يشجع - ١٣٥  
  انب وما يتصل بذلك من تعصب؛مبكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األج

 بــاملقترح املقــدم مــن املفوضــة الــسامية حلقــوق اإلنــسان والرامــي إىل  يرحــب - ١٣٦  
دمج تنفيذ إعالن وبرنامج عمل ديربـان يف أنـشطـة تعمـيم حقـوق اإلنـسان يف كامـل منظومـة                   

تنفيــذ األمــم املتحــدة، ويف هــذا الــصدد حيــيط علمــاً مــع التقــدير خبطــة املفوضــة الــسامية جلعــل  
إعالن وبرنـامج عمـل ديربـان بنـداً دائمـاً مـن جـدول أعمـال مـشاوراهتا الرفيعــة املـستوى مـع                         
شــركاء األمــم املتحــدة مــع إيــالء االعتبــار الواجــب لكامــل والياهتــا، واملقــرر أن تتابعــه علــى     

  مستوى العمل فرقة عمل مشتركة بني الوكاالت؛
حـدة ووكاالهتـا املتخصـصة ذات     علـى ضـرورة قيـام هيئـات األمـم املت        يشدد - ١٣٧  

الصلة، يف إطار تعميم تنفيـذ إعـالن وبرنـامج عمـل ديربـان، بتـوفري التعـاون الـتقين بغيـة زيـادة                        
التنفيذ الفعـال إلعـالن وبرنـامج عمـل ديربـان، ويـشجع يف هـذا الـسياق الـدول علـى التمـاس                        

 والتـدابري العمليـة بغيــة   املـساعدة إلنـشاء أو حتـسني أُطـر الـسياسات الوطنيــة واهلياكـل اإلداريـة       
  إعمال برنامج عمل ديربان؛

 إىل األمــني العــام لألمــم املتحــدة أن يــزوِّد مفوضــية حقــوق اإلنــسان   يطلــب - ١٣٨  
يكفي من املوارد الضرورية ملواصلة تنفيذ إعالن وبرنامج عمل ديربان وتنفيـذ نتـائج املـؤمتر                 مبا

ودعــم وحــدة مكافحــة التمييــز التابعــة  االستعراضــي بالكامــل، مبــا يف ذلــك عــن طريــق تعزيــز  
للمفوضية بغية حتقيـق مجلـة أمـور منـها زيـادة القـدرة الوطنيـة علـى منـع ومكافحـة العنـصرية،                         
والتمييز العنصري وكراهيـة األجانـب ومـا يتـصل بـذلك مـن تعـصب والقـضاء عليهـا، بتقـدمي                      

  املساعدة التقنية، عند طلبها؛
ــادة  يــشجع - ١٣٩   ــدول األعــضاء علــى زي  تربعاهتــا املقدمــة إىل مفوضــية حقــوق    ال

الن وبرنــامج عمــل ديربــان علــى اإلنــسان بغيــة تعزيــز قــدرهتا علــى ضــمان التنفيــذ الفعــال إلعــ
  ُعد الوطين واإلقليمي والدويل؛الص

 إىل مفوضية حقوق اإلنسان مواصلة دعمها للدول، بناء على طلبـها،         يطلب - ١٤٠  
ويف تنفيـذ   ،)٥(ة حلقوق اإلنسان امتثاالً ملبادئ بـاريس يف عملية إنشاء وتعزيز املؤسسات الوطني   

__________ 
، قـــرار اجلمعيـــة العامـــة   املبـــادئ املتعلقـــة مبركـــز املؤســـسات الوطنيـــة لتعزيـــز ومحايـــة حقـــوق اإلنـــسان          )٥(  

A/48/134، املرفق.  
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خطــط العمــل الوطنيــة ملكافحــة العنــصرية والتمييــز العنــصري وكراهيــة األجانــب ومــا يتــصل    
  بذلك من تعصب؛

 الــدول األعــضاء إىل املــسامهة يف الــصندوق االســتئماين لربنــامج عمــل يــدعو - ١٤١  
لعنـصري مـن أجـل حتقيـق مجلـة أمـور منـها مـشاركة                العقد الثالث ملكافحة العنصرية والتمييز ا     

املنحدرين من أصل أفريقي، وممثلي البلدان النامية، وال سيما أقل البلدان منـواً واملنظمـات غـري                 
احلكومية واخلـرباء، يف أعمـال الفريـق احلكـومي الـدويل العامـل املعـين بالتنفيـذ الفعـال إلعـالن               

  وبرنامج عمل ديربان؛
ر اهلــام الــذي تنــهض بــه منظمــة األمــم املتحــدة للتربيــة والعلــم  بالــدويرحــب - ١٤٢  
ويشجعها على مواصلة عملها اهلادف إىل حشد جهود السلطات البلديـة           ) اليونسكو(والثقافة  

واحلكومات احمللية ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهيـة األجانـب ومـا يتـصل بـذلك                
املتعلقـــة بـــائتالف املـــدن ملكافحـــة العنـــصرية، مـــن تعـــصب، وخاصـــة َعـــرب مبادرهتـــا الدوليـــة 

واستراتيجيتها املتكاملة ملكافحة العنـصرية والتمييـز العنـصري، وكراهيـة األجانـب ومـا يتـصل                 
  بذلك من تعصب؛

 منظومة األمـم املتحـدة، وخاصـة إدارة شـؤون اإلعـالم التابعـة لألمانـة                 يدعو - ١٤٣  
صد إبراز أمهيـة الرسـالة الـواردة يف إعـالن وبرنـامج             العامة، إىل القيام حبمالت إعالمية فعالة بق      

  .عمل ديربان وآليات متابعتها
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  قرار اعتمده املؤمتر االستعراضي    
  *وثائق تفويض املمثلني إىل مؤمتر ديربان االستعراضي    

  ،اضيإن مؤمتر ديربان االستعر  
   يف تقرير جلنة وثائق التفويض والتوصية الواردة فيه،وقد نظر  
  . تقرير جلنة وثائق التفويضعلى يوافق  

  

 
  

 .٢٠٠٩أبريل / نيسان٢٤، املعقودة يف ١٢قرار متخذ يف اجللسة العامة   *  
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  الفصل الثاين
  احلضور وتنظيم األعمال    

  موعد ومكان انعقاد املؤمتر االستعراضي   - ألف  
أبريـل  / نيـسان ٢٤ إىل ٢٠ُعقد مـؤمتر ديربـان االستعراضـي يف جنيـف، يف الفتـرة مـن               - ١

ــة العامــة  ٢٠٠٩ . ٢٠٠٦ديــسمرب / كــانون األول١٩ املــؤرخ ٦١/١٤٩، وفقــاً لقــرار اجلمعي
  ).A/CONF.211/SR. 1 -12انظر ( جلسة عامة ١٢وعقد املؤمتر 

  
  افتتاح املؤمتر االستعراضي  - باء  

  . أعلن األمني العام لألمم املتحدة افتتاح املؤمتر االستعراضي  - ٢
  

  احلضور  - جيم  
  :ت الدول التالية ممثلة يف املؤمتر االستعراضيكان  - ٣

  االحتاد الروسي
  إثيوبيا

  أذربيجان
  األرجنتني
  األردن
  أرمينيا
  إريتريا
  إسبانيا
  إستونيا

  أفغانستان
  إكوادور
  ألبانيا

  اإلمارات العربية املتحدة

  أندورا
  إندونيسيا
  أنغوال

  أوروغواي
  أوزبكستان

  أوغندا
  أوكرانيا

  )سالمية اإل- مجهورية(إيران 
  أيرلندا
  أيسلندا

  باراغواي
  باكستان
  البحرين



A/CONF.211/8
 

09-55601 26 
 

  الربازيل
  بربادوس
  الربتغال

  بروين دار السالم
  بلجيكا
  بلغاريا

  بنغالديش
  بنما
  بنن

  بوتان
  بوتسونا

  بوركينا فاسو
  بوروندي

  البوسنة واهلرسك
  بوليفيا
  بريو

  بيالروس
  تايلند
  تركيا

  ترينيداد وتوباغو
  تشاد
  توغو
  تونس

   ليشيت- تيمور
  جامايكا

  اجلبل األسود
  اجلزائر

  جزر سليمان
  اجلماهريية العربية الليبية
  مجهورية أفريقيا الوسطى

  اجلمهورية التشيكية
  مجهورية ترتانيا املتحدة
  اجلمهورية الدومينيكية

  اجلمهورية العربية السورية
  مجهورية كوريا

  مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية
  ةمجهورية الكونغو الدميقراطي

  مجهورية الو الدميقراطية الشعبية
  مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

  جنوب أفريقيا
  جيبويت
  الدامنرك
  رواندا
  زامبيا

  زمبابوي
  ساموا
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  سري النكا
  السلفادور
  سلوفاكيا
  سلوفينيا
  سنغافورة
  السنغال
  سوازيلند
  السودان
  سورينام
  السويد
  سويسرا
  شيلي
  صربيا
  الصني
  العراق
  ُعمان
  ياغامب
  غانا

  غواتيماال
  غيانا
  غينيا

  غينيا االستوائية
  فرنسا

  الفلبني
  فرتويال
  فنلندا

  فييت نام
  قربص
  قطر

  قريغيزستان
  كازاخستان
  الكامريون

  الكرسي الرسويل
  كرواتيا
  كمبوديا
  كوبا

  كوت ديفوار
  كوستاريكا
  كولومبيا
  الكونغو
  الكويت
  كينيا
  التفيا
  لبنان

  لكسمربغ
  ليتوانيا



A/CONF.211/8
 

09-55601 28 
 

  ليختنشتاين
  وتوليس

  مالطة
  مايل

  ماليزيا
  مدغشقر

  مصر
  املغرب

  املكسيك
  مالوي
  ملديف

  اململكة العربية السعودية
ــى     ــا العظم ــة املتحــدة لربيطاني  وأيرلنــدااململك

  الشمالية
  موريتانيا

  موريشيوس
  موزامبيق

  موناكو
  ميامنار
  ناميبيا
  النرويج
  النمسا
  نيبال
  النيجر
  نيجرييا

  نيكاراغوا
  هاييت
  اهلند

  هندوراس
  غارياهن

  اليابان
  اليمن
  اليونان

  :وكانت الكيانات األخرى التالية ممثلة يف املؤمتر  - ٤
  فلسطني  

وكانت املنظمات التالية اليت تلقت دعوة دائمـة مـن اجلمعيـة العامـة للمـشاركة بـصفة            - ٥
ــؤمتر          ــة يف امل ــة ممثل ــة العام ــة اجلمعي ــودة برعاي ــة املعق ــؤمترات الدولي ــع امل ــال مجي ــب يف أعم مراق

  :االستعراضي
  جملس أوروبا  
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  املنظمة الدولية للفرانكوفونية  
  االحتاد األورويب  

 األجهزة واهليئات والربامج واآلليات التالية، مبا فيهـا اهليئـات واآلليـات املعنيـة             وكانت  - ٦
 :حبقوق اإلنسان، ممثلة يف املؤمتر

  برامج األمم املتحدة وصناديقها  )أ(  
متالزمـة  /شترك املعـين بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية     برنامج األمم املتحـدة املـ        

  )اإليدز( نقص املناعة املكتسب
   منظمة األمم املتحدة للطفولة    
 مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية    

   صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة    

   برنامج األمم املتحدة اإلمنائي    

 هيئات وآليات حقوق اإلنسان  )ب(  

 جنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة الل    

 جلنة القضاء على التمييز العنصري    

  وأفراد أسرهمالعمال املهاجرينحبماية حقوق مجيع للجنة املعنية ا    

 قوق األشخاص ذوي اإلعاقة حب اللجنة املعنية    

 اللجنة التنسيقية لإلجراءات اخلاصة    

 ب األصلية آلية اخلرباء املتعلقة حبقوق الشعو    

 اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان    

 إعالن وخطة عمل ديربان املعين بتنفيذ اخلبري البارز واملستقل    

 اخلبري املستقل املعين بقضايا األقليات    

 نة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسانجل    

لعنـصري وكراهيـة   لعنصرية والتمييز ااألشكال املعاصرة ل  املقرر اخلاص املعين ب       
  األجانب وما يتصل بذلك من تعصب
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 املقرر اخلاص املعين بأشكال الرق املعاصرة، مبا يف ذلك أسباهبا وعواقبها    

 املقرر اخلاص املعين حبرية الدين أو املعتقد     

 املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمهاجرين     

  ية الرأي والتعبرياملقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية احلق يف حر    
 املقرر اخلاص املعين مبسألة العنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه    

 املنحدرين من أصل أفريقياألشخاص فريق اخلرباء العامل املعين ب    

  :وكانت الوكاالت املتخصصة التالية ممثلة يف املؤمتر  - ٧
 منظمة العمل الدولية   

 ثقافة منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم وال  

 منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية   

 :وكانت املنظمات احلكومية الدولية والكيانات األخرى التالية ممثلة يف املؤمتر  - ٨

 االحتاد األفريقي   

 ملفوضية األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب ا  

 مصرف التنمية للبلدان األمريكية   

 جامعة الدول العربية   

 ن والتعاون يف أوروبامنظمة األم  

 مكتب املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان   

 منظمة املؤمتر اإلسالمي   

 :وكانت املؤسسات الوطنية التالية املعنية حبقوق اإلنسان ممثلة يف املؤمتر  - ٩

 نة حقوق اإلنسان األستراليةجل  

 اللجنة السنغالية حلقوق اإلنسان، السنغال   

  املتحدةترتانيامجهورية حلكم الرشيد، جلنة حقوق اإلنسان وا  

 اللجنة االستشارية الوطنية حلقوق اإلنسان، فرنسا  
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 اللجنة الوطنية االستشارية لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها، اجلزائر  

 اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية، النيجر  

 اجمللس االستشاري حلقوق اإلنسان يف املغرب، املغرب  

 مكتب الدفاع عن الشعب، بوليفيا  

 هيئة الدفاع عن السكان، كوستاريكا  

 هيئة الدفاع عن الشعب، إكوادور  

 هيئة الدفاع عن الشعب، بريو  

 هيئة الدفاع عن الشعب، إسبانيا  

 أمني املظامل املعين بتكافؤ الفرص، السويد  

 ظمى وأيرلندا الشماليةاململكة املتحدة لربيطانيا العجلنة املساواة وحقوق اإلنسان،   

 املعهد األملاين حلقوق اإلنسان، أملانيا  

 جلنة حقوق اإلنسان، سرياليون  

 أمني املظامل املعين حبقوق اإلنسان للبوسنة واهلرسك  

 )اإلسالمية -مجهورية (اللجنة اإلسالمية حلقوق اإلنسان، إيران   

 اللجنة الوطنية الكينية حلقوق اإلنسان  

  ، إندونيسيا)Komnas HAM( حلقوق اإلنسان اللجنة الوطنية  
 جلنة حقوق اإلنسان يف مالوي  

 املركز الوطين حلقوق اإلنسان، األردن  

 اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان، اجلماهريية العربية الليبية  

 اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان، رواندا  

  اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان، توغو  
 ق اإلنسان، مصراللجنة الوطنية حلقو  

 جلنة الداليت الوطنية، نيبال  
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 اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان، اهلند  

 اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان، منغوليا  

 اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان، نيبال  

 اللجنة الوطنية النيوزيلندية حلقوق اإلنسان، نيوزيلندا  

  اللجنة النيجريية حلقوق اإلنسان، نيجرييا  
  حقوق اإلنسان، أذربيجانيةضمفو  

 مكتب أمني املظامل، ناميبيا  

 مكتب مفوض الربملان األوكراين حلقوق اإلنسان، أوكرانيا  

 أمانة املظامل املعنية حبقوق اإلنسان، غواتيماال  

 ليشيت -مكتب أمني حقوق اإلنسان والعدالة، تيمور   

 جلنة جنوب أفريقيا حلقوق اإلنسان، جنوب أفريقيا  

 جنة االحتادية السويسرية ملكافحة العنصرية، سويسراالل  

 اللجنة األوغندية حلقوق اإلنسان، أوغندا  

 :وكانت البلديات التالية ممثلة  - ١٠

 مدينة جنيف  

 :ر االستعراضيمتقائمة بأمساء املنظمات غري احلكومية املعتمدة للمشاركة يف املؤ  - ١١

  هولنداAADشبكة   

  من أجل السكان والتنميةاملنظمة الكندية للعمل  

 منظمة العمل الدويل من أجل السالم والتنمية يف منطقة البحريات الكربى  

 منظمة العمل الدولية من أجل تقدمي املعونة  

  املركز القانوين حلقوق األقلية العربية يف إسرائيل- عدالة  

 منظمة الدفاع عن حقوق املرأة يف أفريقيا  

  واالنعتاقاجلميع من أجل التعويضات  
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 منتدى السياسات األفريقية األمريكية   

 فريقية األمريكية للمساعدة اإلنسانية والتنميةجلمعية األا  

 مركز املشورة القانونية األفريقي الكندي  

 للجنة األفريقية ملروجي الرعاية الصحية وحقوق اإلنسان ا  

 يقي للنساء األوروبيات من أصل أفر)Sophiedela (حركة صوفيديال  

 وكالة التنمية األفريقية العربية  

 االحتاد األفريقي يف لكسمربغ  

  اآلسيوية- منظمة تضامن الشعوب األفريقية  

 رابطة تعزيز العمل على حمو األمية يف أفريقيا  

 وكالة أمريكا الالتينية للمعلومات  

 رابطة جيكس ملكافحة العنصرية والفاشية  

 دزالرابطة السويسرية ملعلومات اإلي  

للترويج حلقوق اإلنسان والـشعوب األصـلية يف أقـاليم    ‘‘ Akuaipa Waimakat’’رابطة   
  وايو ومستوطنات ال غواخريا يف كولومبيا، وتعزيزها والدفاع عنها

  سانت لوسيا- مركز آلديت  

 مؤسسة احلكيم  

 احلق، القانون يف خدمة اإلنسان  

 مؤسسة الزبري اخلريية  

  واخلدمات املتصلة هباالكتابة العموميةاحلكوميني،  االحتاد املدمج للموظفني  

 العموميني االحتاد املدمج للموظفني  

 مركز أمبيدكار للعدالة والسالم  

 رابطة أمل  

 رابطة احلقوقيني األمريكيني  

 اللجنة اليهودية األمريكية  
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 منظمة العفو الدولية  

 اجمللس االستشاري األنغليكاين  

 ة العنصريةاملركز النروجيي ملكافح  

 الرابطة العربية حلقوق اإلنسان  

 املركز العريب الستقالل القضاء واحملاماة  

 اللجنة العربية حلقوق اإلنسان  

 شبكة املنظمات العربية غري احلكومية املعنية بالتنمية  

 املنظمة العربية حلقوق اإلنسان  

 الربنامج العريب للناشطني يف جمال حقوق اإلنسان  

 املركز الدويل ملناهضة الرقابة، ١٩املادة   

 ائتالف املرأة الربازيلية  

 اجلمعية الدائمة حلقوق اإلنسان  

 املنتدى اآلسيوي حلقوق اإلنسان والتنمية   

 شبكة الشعوب األصلية والقبلية اآلسيوية  

 مركز آسيا واحمليط اهلادئ لإلعالم يف جمال حقوق اإلنسان  

 الرابطة الثقافية السورية   

 رابطة التعليم العاملي   

 رابطة مالكوم إكس للشباب اإلكوادوريني املنحدرين من أصل أفريقي  

 رابطة النساء الكولومبيات املنحدرات من أصل أفريقي  

 رابطة تنمية نساء كوستاريكا السود  

 لنهوض بذوات البشرة السوداء وإدماجهنالكولومبية لرابطة ال  

 رابطة مشروع الكارييب  

 الربازيليــة للمثلــيني والــسحاقيات ومــشتهي اجلنــسني واملخنــثني ومغــريي نــوع  الرابطــة  
 جنسهم
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 الرابطة األفريقية للتعليم من أجل التنمية  

 الرابطة الكاثوليكية الدولية يف خدمة الشابات  

 رابطة التعليم العاملي   

 ‘‘الطريق حنو إلغاء العبودية وإعمال حقوق اإلنسان’’رابطة   

 ني اإليرانينيرابطة احلقوقي  

 رابطة املواطنني العامليني  

 رابطة التنمية االقتصادية واالجتماعية والبيئية بالشمال  

 رابطة صحافة الشباب  

 اجلمعية التونسية لالتصال وعلوم الفضاء  

 رابطة قدامى احملاربات  

  رابطة مجاعة البابا جيوفاين الثالث والعشرين  
 الرابطة التونسية لألمهات  

 ركز الفلسطيين ملصادر حقوق املواطنة والالجئنيامل/بديل  

 اجلالية البهائية الدولية  

 منتدى شعب جوما األصلي البوذي يف بنغالديش  

 بانغوي واحلوار  

ــاملي لألمــم املتحــدة         ــؤمتر الع ــة مــن أجــل امل ــادوس للمنظمــات غــري احلكومي ــة بارب  جلن
 ملناهضة العنصرية

 صندوق بيكيت للحرية الدينية  

 يكسلي للمساواة العرقيةجملس ب  

 مركز بالل الدويل للعدالة   

 حتالف السود يف كيبيك  

 رابطة الشرطة السود  

 األوروبية‘‘ بناي بريت’’منظمة   
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 الدولية‘‘ بناي بريت’’منظمة   

 جملس مندويب اليهود الربيطانيني   

 ‘‘ اثبوشاسنواسي شري أكشار بوروشتام سوامينارايان سانس’’منظمة   

 امها كوماريس الروحية العامليةجامعة بر  

 إخوان الرب  

  معهد القاهرة للدراسات املتعلقة حبقوق اإلنسان  
 االحتاد العريب الكندي  

 جملس الكنائس الكندي  

 اإليدز/لشبكة القانونية الكندية لشؤون فريوس نقص املناعة البشريةا  

 مؤمتر العمل الكندي  

 االحتاد املدمج للموظفني العموميني  

 نظمة الكندية لصوت املرأة من أجل السالمامل  

ــة     ــة  (مؤســــسة كاريتــــاس الدوليــ ــة واالجتماعيــ ــاد الــــدويل للجمعيــــات اخلرييــ االحتــ
 )الكاثوليكية

 لدراسة موضوع العنصرية ضد السود واختاذ إجراءات بشأنه“ كارفور”منظمة   

 خلية التنسيق بني املنظمات غري احلكومية األفريقية حلقوق اإلنسان   

 كز التنمية االقتصادية واالجتماعيةمر  

 مركز التعاون بني اجلماعات اإلثنية  

 مركز الدراسات التركية  

 منظمة السود يف أمريكا الوسطى  

  املغرب - مركز حقوق اإلنسان  

  العامل الثالث- مركز أوروبا  

 املركز األورويب اليهودي لإلعالم  

 مركز الدراسات املتقدمة للمجتمع األفريقي  



A/CONF.211/8 
 

37 09-55601 
 

 ركز حقوق اإلسكان وحاالت اإلخالءم  

  أوروبا- مركز سيمون ويسنثال  

 مركز الثقافات اهلندية   

 عدم املساواةأوجه مركز دراسات عالقات العمل و  

 مركز بييمونيت للمبادرات من أجل أوروبا  

 واملشورةاملركز النسائي للدراسات   

 مركز احلقوق االقتصادية واالجتماعية  

 علقة حبقوق وواجبات اإلنسانمركز البحوث املت  

 دائرة أصدقاء تامباكوندا  

 نمؤمتر عمال سيال  

 رابطة الصني من أجل احلفاظ على ثقافة التبت وتنميتها  

 شبكة املنظمات غري احلكومية الصينية لعمليات التبادل الدويل  

 )CHIRAPAQ ( يف بريومركز ثقافات الشعوب األصلية  

 املنتدى الدستوري للمواطنني  

 شاركة املواطننيمن أجل مالتحالف العاملي   

 نادي مدريد  

 ائتالف مكافحة االجتار باملرأة   

 الرابطة التقنية العلمية األساسية  

 )COC(االحتاد اهلولندي لرابطات دمج املثلية   

 مؤسسة التعايش  

 ‘‘COIN’’  كوينمنظمة  

 مجعية املرأة والصحة  

 من أجل تعزيز التثقيف يف جمال البيئة اجلمعية السنغالية للمرأة األفريقية   
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 جلنة الكنائس للشؤون الدولية التابعة جمللس الكنائس العاملي  

 لجنة القانونية من أجل حتقيق التنمية الذاتية للشعوب األصلية يف األنديزال  

 اللجنة املدنية من أجل تنمية بويرتو إستريا  

 اق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب اللجنة الدولية املعنية باحترام وتطبيق امليث  

 جلنة دراسة تنظيم السالم  

  أمن اجملتمعات احملليةاحتاد  

 احتاد الشعوب األصلية يف إكوادور  

 االحتاد الوطين ملوظفي الصحة  

  مؤمتر املنظمات غري احلكومية ذات املركز االستشاري لدى األمم املتحدة  

 فريقيةمات غري احلكومية األظهيئة تنسيق املن  

 السالم يف الكونغو ةرمباد  

 مجاعة السيدة العذراء والراعي الصاحل لألعمال اخلريية  

  مؤمتر األمازيغ العاملي  
 جملس الشباب املتعدد الثقافات  

 اجمللس التمثيلي للمؤسسات اليهودية يف فرنسا

  التقنية العلمية األساسيةالتعاونية

 جملس التنسيق للمنظمات اليهودية

 لوكاالت العاملة يف خدمة مواطين بلدان جنوب آسياجملس ا

 منظمة كريدو للعمل

 ‘‘Criola’’  كريوالمنظمة

 كندي للدراسات الدولية. مركز ديفيد م

 ديسمرب /األمانة الدولية حلركة الثاين عشر من كانون األول

 احلركة الدولية للدفاع عن األطفال
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 شبكة املعلومات اإلمنائية

 وليةمنظمة الكرامة الد

 مركز حقوق اإلنسان يف بوتسوانا ،)DITSHWANELO(ديتشوانيلو 

 (doCip) ممركز الشعوب األصلية للتوثيق والبحث واإلعال

 مركز التوثيق واملشورة بشأن التمييز العنصري

 دومينيكيون من أجل العدالة والسالم

 ‘‘Drammeh’’ دراميهمعهد 

 منظمة اخلبز لكل طفل

 ‘‘Dyadyaman’’  دياديامانمنظمة

 الرابطة الدولية للتعليم

 منظمة املساواة يف كندا

 الرابطة اإلنكليزية الدولية للوند وماملو

 احتاد احلقوق املتساوية

  ‘‘E -Quality” فتوح عن بعد يف أوروبا اجلودة القائمة على التجربة يف التعلم املمنظمة
 منظمة الفضاء األفريقي الدويل

 يكيمنظمة الفضاء األفريقي األمر

 املركز األورويب للعامل الثالث

 املؤمتر اليهودي األورويب

 الشبكة األوروبية ملكافحة العنصرية

 املركز األورويب حلقوق شعب روما

 االحتاد األورويب للطالب اليهود

 مجاعة الضغط النسائية األوروبية

 املنتدى األورويب للشباب
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 احتاد عمال اإلدارة واخلدمة العمومية

  سكان البلدان األيبريية األمريكية املنحدرين من أصل أفريقياحتاد جملس

 احتاد سكان أمريكا الالتينية املنحدرين من أصل أفريقي يف إسبانيا

  احتاد رابطات الدفاع عن حقوق اإلنسان والترويج هلا
 احتاد جمتمعات ومنظمات السود يف إمبابورا وكارشي

 احتاد أتراك تراقيا الغربية يف أوروبا

 اد موظفي اخلدمة املدنيةاحت

 داليت النسائيةالمنظمة 

 منظمة تضامن املرأة األفريقية

 منظمة نساء الشعوب األصلية يف كيبيك

 رابطة حقوق اإلنسان الفنلندية

 مؤسسة مناهضة العنصرية ومعادة السامية

 ‘‘ORBUNDET ’’منظمة

 حقوق اإلنسانمنتدى 

 ألصلية وأهايل اجلزرمؤسسة األعمال البحثية املتعلقة بالشعوب ا

 منظمة الفرانسيسكان الدولية

 مؤسسة فريدريك إيربت 

 مؤسسة العامل احلر 

 مؤسسة مركز مراجع ثقافة السود

  إكوادور- مؤسسة أفريقيا وأمريكا القرن احلادي والعشرين

 األفريقية الكولومبية للفنون‘‘ يامبامبو’’مؤسسة 

 ‘‘FUNPROSCA’’ فانربوسكا منظمة

 ذايف العاملية للجمعيات اخلريية والتنميةمؤسسة الق
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 احلركة اإلندونيسية ملناهضة التمييز

 معهد غيليديس للمرأة السوداء

 االحتاد العام للمرأة العربية

 لكنائس والكنيسة امليثودية املتحدةلاجمللس العام 

 اجمللس العام لرجال الدين يف العامل

 املؤمتر العام للسبتيني

 أة العراقيةاالحتاد العام للمر

 حلقوق اإلنسان ٩٢غريوش جلنة 

  منطقة أمريكا الشمالية- املؤمتر األفريقي العاملي

  اململكة املتحدة- املؤمتر األفريقي العاملي

 منظمة احلقوق العاملية

 منظمة غرام هبارايت سامييت

 االئتالف الدويل للموئل

  للمعوقنيفورم إيدوكمنظمة 

 مجعية حواء للمرأة

  الضفة الغربية- دمات الصحيةاحتاد اخل

 مؤسسة التراث

 معهد هدسون

 منظمة التنمية البشرية

 أنصار حقوق اإلنسان

 منظمة حقوق اإلنسان أوال

 الشبكة اإلعالمية حلقوق اإلنسان

 منظمة رصد حقوق اإلنسان
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 منظمة حقوق اإلنسان يف سويسرا

 محلة التوعية حبقوق املرأة يف والية إميو

 نود األمريكتنياللجنة الدولية هل

 األصوات اليهودية املستقلة

 اجمللس اهلندي ألمريكا اجلنوبية

 اهلندية‘‘ توباي أمارو’’حركة 

 املعهد االجتماعي اهلندي

 حتالف الشعوب واألمم األصلية

 الرابطة العاملية للشعوب األصلية

 لمهندسني لرابطة العاملية ال

 معهد النهوض بالفلسفة الفرانكوفونية

 تركيب الكوكيبمعهد ال

 معهد الدراسات والبحوث النسائية

 معهد حقوق اإلنسان وحمرقة اليهود

 جلنة البلدان األفريقية املعنية باملمارسات التقليدية اليت تؤثر على صحة املرأة والطفل

  املركز الدويل للبحوث والدراسات يف علم االجتماع والعقوبات والسجون 
 األدياناملنظمة الدولية املشتركة بني 

 التحالف النسائي الدويل

 الرابطة الدولية ملناهضة التعذيب

 اجلمعية الدولية للمحامني الدميقراطيني 

 احلملة الدولية من أجل التبت

 اللجنة الكاثوليكية الدولية للهجرة

 النادي الدويل ألحباث السالم
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 جلنة احلقوقيني الدولية

 اجمللس الدويل لتعليم الكبار

  حلقوق اإلنساناجمللس الدويل

 اجمللس الدويل للمرأة اليهودية

 اجمللس الدويل للمرأة

 )الداليت(الشبكة الدولية للتضامن مع املنبوذين 

 االحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنسان

 احتاد الصحفيني الدويل

 الحتاد الدويل للجامعياتا

 االحتاد الدويل للشيخوخة 

 االحتاد الدويل ألرض البشر

 خالقيةدويل للدراسات اإلنسانية واألالحتاد الا

 املعهد الدويل لدراسات عدم االحنياز

 مركز االستثمار الدويل

 االحتاد اإلسالمي الدويل للمنظمات الطالبية

 منظمة اإلغاثة اإلسالمية الدولية 

 احلركة الدولية ملناهضة مجيع أشكال التمييز العنصري والعنصرية

 ية واإلغاثةاملنظمة الدولية للسالم والرعا

 شكال التمييز العنصريأاملنظمة الدولية للقضاء على مجيع 

 االحتاد الدويل للقلم

 احتاد الغجر الدويل

 منظمة اخلدمة الدولية حلقوق اإلنسان 

 الرابطة الدولية لعلم االجتماع
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 االحتاد الدويل لنقابات العمال

 ملسلمةاالحتاد الدويل للمنظمات غري احلكومية املعنية باملرأة ا

 منظمة الوثاق النسائي العاملي

  آسيا واحمليط اهلادئ- منظمة رصد العمل العاملي من أجل حقوق املرأة

 احلركة الدولية للشباب والطالب املناصرين لألمم املتحدة

 حتالف الشعوب واألمم األصلية

 اللجنة التنسيقية للشعوب األصلية يف أفريقيا 

 املركز اإليراين لبحوث النخبة

 اللجنة اإلسالمية حلقوق اإلنسان

  الدويلتريتشي أوسيليامعهد ماريا 

  احتاد مجعيات أهلية عربية- اجتاه

 بالوشتاين للنهوض حبقوق اإلنسان  معهد جاكوب

 مركز جاغاران لإلعالم

  منظمة جانا أوتان براتيستان

 منظمة آفاق الشباب

 منظمة العدالة العاملية

 عموميني احمللينيلموظفني اللاالحتاد الكيين 

 جلنة أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب للدفاع عن حقوق املرأة

 املركز الالتفي حلقوق اإلنسان

 شبكة املعلومات والتثقيف املعنية بالسكان األصليني 

 القادةمعهد 

 ادة املعين بصندوق التوعية باحلقوق املدنيةيمؤمتر الق

 منظمة التحرير
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 لليبية حلقوق اإلنساناللجنة العربية ا

 الرابطة الدولية ملناهضة العنصرية ومعاداة السامية

 مجاعة الضغط النسائية األوروبية

  غانا- مؤسسة املوهبة الضائعة

 االحتاد اللوثري العاملي

 املركز التذكاري والتعليمي ملالكوم إكس والدكتورة بييت شاباز

 منظمة الوالية الدولية

ء واملــواد اخلليعــة ومجيــع أشــكال العنــف اجلنــسي والتمييــز   حركــة القــضاء علــى البغــا 
 اجلنسي

 االجتماعية والثقافيةرابطة مبورورو للتنمية 

 معهد مايكلجون للحريات املدنية

 اللجنة املركزية املنونية

 الرابطة الدولية حلقوق املهاجرين

  حمامون من أجل جمتمع دميقراطي- منظمة مينبايون

 وبامنظمة األقليات يف أور

 املنظمة الدولية لفريق حقوق األقليات

  ‘‘MIR’’مري شبكة 

 ‘‘MiRA’’  مريامركز

 مركز عمال ميسيسييب حلقوق اإلنسان

 مكتب موسكو حلقوق اإلنسان

 حركة مناهضة العنصرية وتوطيد الصداقة فيما بني الشعوب 

 احلركة الدولية للتعويضات

ع أشــكال العنــف اجلنــسي والتمييــز  حركــة القــضاء علــى البغــاء واملــواد اخلليعــة ومجيــ  
 اجلنسي
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 حركة نساء دومينيكا وهاييت

 احلركة االجتماعية الثقافية للعمال اهلايتيني

 الرابطة الوطنية للسويديني املنحدرين من أصل أفريقي

 محامني للرابطة الوطنية ال

 احلملة الوطنية حلقوق اإلنسان لطائفة الداليت

 املؤمتر الوطين للمحامني السود

  املنسق الوطين حلقوق اإلنسان
 ، هولندا)ماضي الرق يف هولندا(مؤسسة اآلثار الوطنية 

 الشبكة الوطنية حلقوق املهاجرين والالجئني

 معهد نداء للبحوث السياسية والعلمية

 شبكة الباحثني ومستعملي البحوث األوغنديني

 مرصد املنظمات غري احلكومية

  نادي والعشريمنظمة الشمال واجلنوب يف القرن احل

 العالقات بني األعراقب املعينائتالف مشال ألربتا 

 ‘‘Nucleo Cultural Niger Okan’’منظمة 

 ممرضات عرب احلدود

 مرصد العنصرية ضد السود يف سويسرا

 رابطة أوغادن للشباب

 املنظمة العامة ملناهضة التمييز

 املنظمة الكامريونية للنهوض بالتعاون االقتصادي الدويل 

 منظمة احملرومني واأليتام من أجل التنمية

 املنظمة الدولية للحد من الكوارث 

 املنظمة الدولية للحق يف التعليم وحرية التعليم
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 املنظمة املعنية باالتصاالت يف أفريقيا وتعزيز التعاون االقتصادي الدويل

 املنظمة العاملية حلركة الكشافة

 منظمة النساء السود

 تمعية اإلثنيةمنظمة التنمية اجمل

 املنظمة الوطنية للشعوب األصلية يف كولومبيا

 منظمة السود يف أمريكا الوسطى

 منظمة تنمية املهاجرات اهلايتيات وأفراد أسرهن

 منظمة الدفاع عن ضحايا العنف

 مركز فلسطني حلقوق اإلنسان

 مركز عودة الفلسطينيني

 حركة البلدان األفريقية

ة للشؤون الفكرية والثقافيـة وحركـة الطـالب الكـاثوليكيني           احلركة الكاثوليكية الدولي  
 “باكس رومانا”الدوليني 

 منظمة السالم والتعاون

 منظمة تعليم الشعب من أجل العمل والتحرير

  املوظفني احلكوميني يف الفلبنيرابطة

  إكوادور- لقرن احلادي والعشرينلمؤسسة أفريقيا وأمريكا 

  مة للجروحاملعهد الفين للمعاجلة املتقد

 احتاد اخلدمات العمومية والتجارية

 اهليئة الدولية للخدمات العامة

 منظمة جذور سانتياغو

  املنحدرات من أصل أفريقيومنطقة البحر الكارييبشبكة نساء أمريكا الالتينية 

 امللتقى األفريقي للدفاع عن حقوق اإلنسان

 مراسلون دون حدود
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ومغـريي نـوع     واملثلـيني ومـشتهي اجلنـسني        حاقياتالساالحتاد السويدي املعين حبقوق     
  جنسهم

 كندي من أجل العدالة وحقوق اإلنسان. معهد روبرت ف

 جملس مندويب يهود جنوب أفريقيا

 مركز الشتات اجلنويب للبحوث والتنمية

 منظمة إنقاذ الطفولة

 اجمللس السوداين للوكاالت التطوعية

 ‘‘ واحلكوميات احملليةحقوق اإلنسان’’األمانة الدولية الدائمة 

 جمموعة حقوق اإلنسان للسيخ

 نقابة عمال البلديات

 ‘‘Samuhk Abhiyan’’ساموك أهبيان  منظمة

 وكالة اخلدمات االجتماعية التابعة للكنيسة الربوتستانتية

 مجعية الشعوب املعرضة للخطر

 مركز الدراسات اجملتمعية

 ‘‘Solidaritas Nusa Bangsa’’  سوليداريتاس نوسا بانغسامنظمة

 التحالف اجلنويب من أجل العدالة االجتماعية

 مركز الشتات اجلنويب للبحوث والتنمية

 رابطة سانت لوسيا للخدمة املدنية

  مؤسسة ماغنتا
  )COBA(مركز سوفا للمعلومات والتحليالت 

  ‘‘Sophiedela’’مؤسسة صوفيديال 
 رابطة سوسيال دارما الدولية

 منظمة سواديكار

 لسويدي لعمال البلدياتاالحتاد ا
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 النقابة الوطنية لعمال اجلماعات احمللية يف السنغال

 املعهد األفريقي للدراسات العاملية 

  ملنطقيت اإلنديز واألمازون يف بريو الشعوب األصليةالورشة الدائمة لنساء 

 مركز تايدز

 الدولية‘‘ Tiye’’منظمة 

 رابطة القديسة ترييزا

 منتدى ترانزأفريكا

  اإلسرائيلياملنرب

 الطائفة التركية يف منطقة نورمبورغ امليتروبولية 

 مركز اليونسكو للسالم

 احتاد الطالب اليهود يف فرنسا

 االحتاد الدويل للمحامني

 االحتاد الوطين للمرأة التونسية

 احتاد املنظمات اجملتمعية العربية

 احتاد احلقوقيني العرب

 احتاد الغجر يف إسبانيا

 الطب الشرعي حلماية حقوق اإلنسانخرباء احتاد 

 منظمة يونيسون

 كنيسة املسيح املتحدة

 الوحدة من أجل التفاعل الثقايف

 جامعة كاليفورنيا

 جامعة دايتون

 هيئة رصد أنشطة األمم املتحدة



A/CONF.211/8
 

09-55601 50 
 

 أمم الشباب املتحدة

 مركز العدالة احلضرية

 منظمة فيالج سويس غري احلكومية

 )التنمية وخدمة التعليملدولية للتطوع من أجل املنظمة ا(منظمة فيديس الدولية 

  األوسعرجال الكهانوتمنظمة 

 الرابطة النسائية ألتباع أهل البيت

 برنامج املرأة والبيئة

 الرابطة النسائية الدولية للسلم واحلرية

 املنظمة النسائية الصهيونية الدولية

 جملس الكنائس العاملي

 حدةاالحتاد العاملي لرابطات األمم املت

 املؤمتر اليهودي العاملي

 املنظمة العاملية حلركة الكشافة

 جملس السلم العاملي

 اللجنة العاملية حلرية الصحافة

 االحتاد العاملي لليهودية التقدمية

 منظمة فتيات األقليات

 منظمة الشباب ضد العنصرية

 منتدى الشباب

 جمموعة حقوق اإلنسان للشباب

 جدول أعمال شباب زمبابوي

   منظمة اخلدمة الدولية للنساء التنفيذيات - ة زونتا الدوليةنظمم
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  انتخاب رئيس املؤمتر االستعراضي  - دال  
انتخــــب املــــؤمتر االستعراضــــي بالتزكيــــة، يف اجللــــسة العامــــة األوىل املعقــــودة يف         - ١٢
  .رئيساً للمؤمتر االستعراضي) كينيا(واكو . ، السيد آموس س٢٠٠٩أبريل /نيسان ٢٠
  

  الكلمات االفتتاحية  - هاء  
أدىل ببيانات افتتاحية كل من األمـني العـام لألمـم املتحـدة، واملستـشار األقـدم لـرئيس                     - ١٣

  .اجلمعية العامة، ورئيس جملس حقوق اإلنسان، واملفوضة السامية حلقوق اإلنسان
  

  رسالة من السيد نيلسون مانديال  - واو  
د نيلسون مانديال، الرئيس األسبق جلمهوريـة       تلقى املؤمتر االستعراضي رسالة من السي       - ١٤

جنوب أفريقيا وضيف الشرف يف مؤمتر ديربان االستعراضي، وتلـت الرسـالة الـسيدة الـشيماء                
  .كويغزير، عضو اجلمعية الوطنية جلمهورية ترتانيا املتحدة. ج
  

  اعتماد النظام الداخلي  - زاي  
ــة ا     - ١٥ ــسته العام ــؤمتر االستعراضــي يف جل ــودة يف اعتمــد امل ــسان٢٠ألوىل املعق ــل / ني أبري

، بـصيغته املنقحـة يف مقـرر        A/CONF.211/3، النظام الداخلي املؤقت الـوارد يف الوثيقـة          ٢٠٠٩
  .، بوصفه نظامه الداخليPC.4/1اللجنة التحضريية 

  
  انتخاب أعضاء املكتب خالف الرئيس  - حاء  

أبريــل / نيــسان٢٠ املعقــودة يف انتخــب املــؤمتر االستعراضــي، يف اجللــسة العامــة األوىل  - ١٦
  : من نظامه الداخلي، أعضاء املكتب اآلخرين التالني٦، وفقاً للمادة ٢٠٠٩

  ):حسب اجملموعات اإلقليمية( نائباً للرئيس ٢٠  
  الكامريون، اجلماهريية العربية الليبية، السنغال، جنوب أفريقيا: الدول األفريقية
  هورية إيران اإلسالمية، باكستاناهلند، إندونيسيا، مج: الدول اآلسيوية

  أرمينيا، كرواتيا، إستونيا، االحتاد الروسي: دول أوروبا الشرقية
  األرجنتني، الربازيل، شيلي، كوبا: دول أمريكا الالتينية والبحر الكارييب

  بلجيكا، اليونان، النرويج، تركيا: دول أوروبا الغربية ودول أخرى
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  :ضياملقرر العام للمؤمتر االستعرا  
  )كوبا(السيد خوان أنطونيو فرينانديث باالسيوس 

  :رئيس اللجنة الرئيسية  
  )اجلماهريية العربية الليبية(السيدة جناة احلجاجي 

  :رئيس جلنة الصياغة  
  )االحتاد الروسي(السيد يوري بويشينكو 

  
  اعتماد جدول أعمال املؤمتر االستعراضي  - طاء  

ــؤمتر االستعراضــي يف     - ١٧ ــودة يف   اعتمــد امل ــة األوىل املعق ــسة العام ــسان٢٠اجلل ــل / ني أبري
 الــذي أوصــت بــه اللجنــة التحــضريية     (A/CONF.211/1)، جــدول األعمــال املؤقــت   ٢٠٠٩

  :وفيما يلي جدول األعمال بصيغته املعتمدة. جدوالً ألعماله
  .افتتاح املؤمتر االستعراضي  - ١  
  .انتخاب الرئيس  - ٢  
  .اجلزء الرفيع املستوى  - ٣  
  .اعتماد النظام الداخلي  - ٤  
  .انتخاب األعضاء اآلخرين يف مكتب املؤمتر االستعراضي  - ٥  
  .وثائق تفويض املمثلني لدى املؤمتر االستعراضي  - ٦  
  .اعتماد جدول األعمال  - ٧  
  .تنظيم األعمال  - ٨  
  :املسائل الناشئة عن أهداف املؤمتر االستعراضي  - ٩  
يف تنفيـــذ إعـــالن وبرنـــامج عمـــل ديربـــان اســـتعراض التقـــدم احملـــرز   )أ(    

وتقييمه من جانب مجيع أصحاب املصلحة على الـصعد الوطنيـة واإلقليميـة والدوليـة،               
مبــا يــشمل تقيــيم املظــاهر املعاصــرة للعنــصرية والتمييــز العنــصري وكراهيــة األجانــب    

ــا ــشفافية          وم ــا ال ــوخى فيه ــة يت ــة جامع ــن خــالل عملي ــصب، م ــن تع ــذلك م ــصل ب يت
حتديـد تـدابري ومبـادرات عمليـة ملكافحـة مجيـع مظـاهر العنـصرية والتمييـز          والتعاون، و 
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العنــصري وكراهيــة األجانــب ومــا يتــصل بــذلك مــن تعــصب والقــضاء عليهــا تعزيــزا   
  لتنفيذ إعالن وبرنامج عمل ديربان؛

تقييم مـدى فعاليـة آليـات متابعـة ديربـان القائمـة وغريهـا مـن آليـات                 )ب(    
الـيت تتنــاول مــسألة العنـصرية والتمييــز العنــصري وكراهيــة   األمـم املتحــدة ذات الــصلة  

  األجانب وما يتصل بذلك من تعصب بغية تعزيز تلك اآلليات؛
التشجيع علـى تـصديق اجلميـع علـى االتفاقيـة الدوليـة بـشأن القـضاء                   )ج(    

على مجيع أشكال التمييز العنصري وتنفيذها، وإيالء االعتبار الواجب لتوصيات جلنـة            
  لى التمييز العنصري؛القضاء ع

ــال مكافحــة         )د(     ــت يف جم ــيت حتقق ــدة ال ــادل املمارســات اجلي ــد وتب حتدي
  .العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب

  .اعتماد الوثيقة اخلتامية والتقرير الصادرين عن مؤمتر ديربان االستعراضي  - ١٠  
  

ــا يف ذلــك إ     - ياء   ــيم العمــل، مب ــة الــصياغة للمــؤمتر      تنظ ــة الرئيــسية وجلن نــشاء اللجن
  االستعراضي

ــودة يف       - ١٨ ــة األوىل املعق ــسة العام ــؤمتر االستعراضــي يف اجلل ــسان٢٠شــكَّل امل ــل / ني أبري
  .  من نظامه الداخلي٤٧، اللجنة الرئيسية وجلنة الصياغة، وذلك وفقاً للمادة ٢٠٠٩

اضي برنـامج عملـه علـى النحـو الـذي أوصـت       ويف اجللسة ذاهتا، اعتمد املؤمتر االستعر   - ١٩
  ).A/CONF.211/4/Rev.1(به اللجنة التحضريية 

ويف اجللسة ذاهتا، وافق املؤمتر على اقتراح الرئيس بـأن تتـوىل اللجنـة الرئيـسية مباشـرة                    - ٢٠
دراسة مشروع الوثيقة اخلتامية ملؤمتر استعراض نتـائج ديربـان، الـيت قدمتـها اللجنـة التحـضريية                  

)A/CONF.211/PC.4/10ولذلك مل تنعقد جلنة الصياغة). ، املرفق األول.  
  

  تعيني أعضاء جلنة وثائق التفويض  - كاف  
ــودة يف       - ٢١ ــة األوىل املعق ــسته العام ــؤمتر االستعراضــي، يف جل ــشأ امل ــسان٢٠أن ــل / ني أبري

ــاً للمــادة  ٢٠٠٩ ــائق التفــويض   ٤، وفق ــة لوث ــداخلي جلن ــه ال ــشكيلها إىل .  مــن نظام  واســتند ت
  .تكوين جلنة وثائق التفويض للدورة الثالثة والستني للجمعية العامة
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   الفصل الثالث
  اجلزء الرفيع املستوى    

ــودة يف      - ١ ــة املعق ــسته الثاني ــؤمتر االستعراضــي، يف جل ــدأ امل ــسان٢٠ب ــل / ني ، ٢٠٠٩أبري
إلسـالمية،  رئـيس مجهوريـة إيـران ا     : جزءاً رفيع املستوى، واستمع إىل بيانات أدىل هبا كـل مـن           

الــسيد حممــود أمحــدي جنــاد؛ ووزيــر خارجيــة النــرويج، الــسيد يونــاس غــاهر ســتور؛ ووزيــرة    
خارجية جنوب أفريقيـا، الـسيدة نكوسـازانا دالمـيين زومـا، باسـم اجملموعـة األفريقيـة؛ ووزيـر                    
العالقات اخلارجية للكامريون، السيد هنري ايييب آيسي؛ ووزير اخلارجية والتعـاون الـدويل يف              

هورية ترتانيـا املتحـدة، الـسيد برنـارد كـاميليوس مـيميب؛ ووزيـر الـدفاع والعـدل واألمـن يف                 مج
سرييتــسي؛ والــوزير الرئيــسي لألمانــة اخلاصــة لــسياسات . بوتــسوانا، الــسيد ديكغاكاماتــسو ن

تعزيز املساواة العنصرية يف الربازيل، السيد ادسون سانتوس؛ ووزيرة التعاون الدويل يف مـصر،               
 فــايزة أبــو النجــا؛ ووزيــر اخلــدمات االجتماعيــة والرفــاه االجتمــاعي يف ســري النكــا،   الــسيدة

السيد دوغـالس ديفانانـدا؛ ووزيـرة العـدل يف موزامبيـق، الـسيدة ماريـا بينفينـدا ليفـي؛ ووزيـر                      
الدولة لشؤون العدل يف الـسنغال، الـسيد مـاديكي نيـانغ؛ ووزيـر العـدل وحقـوق اإلنـسان يف                      

تكاري؛ ووزيـر العـدل يف املغـرب، الـسيد عبـد الواحـد الراضـي؛ واألمـني                  تونس، السيد بشري    
العام ملنظمة املؤمتر اإلسالمي، الـسيد إكمـال الـدين إحـسانوغلو؛ ورئيـسة اجمللـس الـوطين ملنـع                    

  .التمييز يف املكسيك، السيدة بريال بوستامنيت
ؤمتر االستعراضـي  ، واصـل املـ  ٢٠٠٩أبريـل  / نيـسان ٢١ويف اجللسة الثالثة املعقـودة يف         - ٢

مــساعد وزيــر الــشؤون اخلارجيــة يف  : االســتماع يف اجلــزء الرفيــع املــستوى إىل بيانــات ألقاهــا 
قطــر، الــسيد ســيف مقــّدم البــوعينني؛ ورئــيس وزراء ناميبيــا، الــسيد ناهــاس أَنغــوال، ورئــيس     

ــيم أ       ــسيد ويل ــسها، ال ــشاري رئي ــسورينام وكــبري مست ــسابق ل ــوزراء ال ــر  . ال ــاوت؛ ووزي أودهن
خارجية فلسطني، السيد رياض املـالكي؛ ووزيـر محايـة حقـوق اإلنـسان وحقـوق األقليـات يف         
اجلبل األسود، السيد فـؤاد نيمـاين؛ ووزيـرة العـدل وحقـوق اإلنـسان والـشؤون الدسـتورية يف                    

 مويلووا؛ ووزيرة العدل يف دولة بوليفيـا املتعـددة القوميـات،            - ليسوتو، السيدة إمبيو ماهاسي   
مة توّريكو روخـاس؛ ووزيـر الدولـة للـشؤون اخلارجيـة املكلـف بالـشؤون الدوليـة                  السيدة سلي 

يف أوغندا، السيد أوربيم هنري أوكيللو؛ ووزير الدولة للشؤون اخلارجية يف باكستان، الـسيد              
نوابزادا مالـك أمحـد خـان؛ ووزيـر الدولـة للـشؤون اخلارجيـة يف اجلمهوريـة العربيـة الـسورية،                      

؛ ووزيـر العــدل والــشؤون القانونيــة يف زمبـابوي، الــسيد باتريــك أنطــوين   الـسيد فيــصل املقــداد 
بالكيـت؛ ووزيـر    . تشيناماسا؛ ووزير التنميـة اجملتمعيـة والثقافـة يف بربـادوس، الـسيد سـتيفن د               

الدولة للشؤون اخلارجية يف البحرين، السيد نزار صادق البحارنة؛ ووزيـر صـندوق هنـدوراس               
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 ســــيزار آرنولفــــو ســــالغادو سوســــيدا؛ والنائــــب العــــام يف لالســــتثمار االجتمــــاعي، الــــسيد
موريــشيوس، الــسيد جايارامــا فااليــدن؛ ونائــب الــوزير للــشؤون املتعــددة األطــراف يف وزارة   

  .جيين. خارجية إندونيسيا، السيد رزالن إ
ويف اجللـــسة ذاهتـــا، أدىل األمـــني العـــام لالحتـــاد الربملـــاين الـــدويل، الـــسيد آنـــديرز           - ٣
  .ببيانجونسون  .ب
، واصـل املـؤمتر االستعراضـي       ٢٠٠٩أبريـل   / نيسان ٢١ويف اجللسة الرابعة املعقودة يف        - ٤

نائـب وزيـر اخلارجيـة يف أرمينيـا، الـسيد           : جزءه الرفيـع املـستوى واسـتمع إىل بيانـات أدىل هبـا            
ــزهريي؛        ــسيد حــسني ال ــراق، ال ــسان يف الع ــوق اإلن ــل وزارة حق آرمــني كرياكوســيان؛ ووكي

اص ونائــب الــوزير يف وزارة الــشؤون اخلارجيــة يف اهلنــد، الــسيد فيفيــك كــاجتو؛  واألمــني اخلــ
ونائب وزير خارجية إكوادور، السيد الفونسو لوبيز؛ ونائب وزير التخطيط يف شيلي، الـسيد              
ــسيد بغــالن       ــة واإلعــالم يف كازاخــستان، ال ــر الثقاف ــه بوســتوس؛ ونائــب وزي ــد رب إدواردو عب

  شؤون اخلارجيــــة يف االحتــــاد الروســــي، الــــسيد اليكــــساندر مايليبــــاييف؛ ونائــــب وزيــــر الــــ
ياكوفينكو؛ ونائب وزيـر خارجيـة مجهوريـة الو الدميقراطيـة الـشعبية، الـسيد باونكويـت                  . ف

سانغسومساك؛ ورئيس الوزراء السابق واملستشار السياسي لـرئيس الـيمن، الـسيد عبـد الكـرمي       
و، الــسيدة ســالماتا ســوادوغو؛ والنائــب  اإليريــاين؛ ووزيــرة حقــوق اإلنــسان يف بوركينــا فاســ 

األول لوزير الثقافة يف كوبا، السيد رافائيل برنال أليمـاين؛ ورئيـسة اإلدارة االحتاديـة يف وزارة                  
 رييب؛ ووزير الدولة للشؤون اخلارجية يف نيجرييـا،         - خارجية سويسرا، السيدة ميشلني كاملي    

جيـة املكلفـة بالـشؤون املتعـددة األطـراف يف           السيد احلاجي جربيل مايغاري؛ ونائبة وزير اخلار      
كولومبيــا، الــسيدة أدريانــا ميخيــا هرينانــديز؛ ووكيــل وزارة العــدل يف الــسودان، الــسيد عبــد   
الدامي زمـراوي؛ ونائـب وزيـر العـدل يف زامبيـا، الـسيد تـود تـشيليمبو؛ ومـساعد وزيـر العـدل                        

ــسيد ويل     ــا، ال ــشؤون الدســتورية يف كيني ــوطين وال ــر   والتماســك ال ــب وزي ــشيبتومو؛ ونائ ــام ت ي
  .العبيدي. اخلارجية للشؤون األوروبية يف اجلماهريية العربية الليبية، السيد عبد العاطي إ

ويف اجللسة ذاهتا، اعتمد مؤمتر ديربان االستعراضي الوثيقة اخلتاميـة علـى النحـو الـذي               - ٥
  .أوصت به اللجنة الرئيسية

ــست   - ٦ ــي يف جلـ ــؤمتر االستعراضـ ــل املـ ــودة يف وواصـ ــسة املعقـ ــسان٢٢ه اخلامـ ــل / نيـ أبريـ
األمـني  : ، أعمال اجلزء الرفيع املستوى واختتمه، واستمع إىل بيانـات أدىل هبـا كـل مـن          ٢٠٠٩

العام جمللس أوروبا، السيد تريي ديفيس؛ ووزير اخلارجية والتعـاون يف موريتانيـا، الـسيد حممـد      
.  ســوازيلند، الــسيد ندوميــسو كحممــود ولــد حممــدو؛ ووزيــر العــدل والــشؤون الدســتورية يف 

مامبا؛ واألمني التنفيذي للمجلس الوطين للمنحدرين من أصل أفريقي بـوزارة شـؤون الرئاسـة               
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يف بنمـا، الــسيد غريسـان جوزيــف غـارثون؛ ووكيــل األمـني واملــدير التنفيـذي للجنــة الرئاســية      
ــسيد ســيفريو س    ــبني، ال ــسان يف الفل ــوق اإلن ــشؤ  . حلق ــر ال ــة كــاتورا؛ ونائــب وزي ون اخلارجي

وشــؤون األديــان يف هــاييت، الــسيد جــاك نيكــسون مريثيــل؛ ونائــب وزيــر اخلارجيــة وســكرتري  
شؤون الشعوب األصلية واملنحدرين مـن أصـل أفريقـي يف نيكـاراغو، الـسيد جويـل ديكـسون              
ــة      ــة املكلــف بإصــالح الدولــة يف مجهوري ــة للخدمــة املدني ــة، وزيــر الدول كوبــان؛ ووزيــر الدول

  .سيد جان مارتن امبيمباالكونغو، ال
  .ويف اجللسة ذاهتا، أدىل ببيان مفوض األمم املتحدة السامي لشؤون الالجئني  - ٧
ــودة يف     - ٨ ــسابعة، املعقــ ــسة الــ ــسان٢٣ويف اجللــ ــل / نيــ ــؤمتر  ٢٠٠٩أبريــ ــل املــ ، واصــ

االستعراضــي جــزءه الرفيــع املــستوى واســتمع إىل بيــان أدىل بــه نائــب رئــيس الــوزراء ووزيــر     
  .يف بلجيكا، السيد كاريل دي غوختاخلارجية 
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   الفصل الرابع
  اجلزء العام    

أبريـل  / نيـسان  ٢٢بدأ املؤمتر االستعراضي جزءاً عامـاً يف جلـسته اخلامـسة املعقـودة يف                 - ١
أوكرانيـا، واألرجنـتني، وبـريو، والـسويد        : ، واستمع إىل بيانات أدىل هبا ممثلو كـل مـن          ٢٠٠٩

ــا العظمــى  ، وامل)باســم االحتــاد األورويب( ــداملكــة املتحــدة لربيطاني  الــشمالية، وفرنــسا، وأيرلن
  .، وإسبانيا، والكويت، واإلمارات العربية املتحدةوأيرلندا، والصني، وأيسلندا

ــودة يف    - ٢ ــسادسة، املعقــ ــسة الــ ــسان٢٢ويف اجللــ ــل / نيــ ــؤمتر ٢٠٠٩أبريــ ــل املــ ، واصــ
لبنـان، وُعمـان، والنمـسا،      : كل مـن  االستعراضي جزءه العام واستمع إىل بيانات أدىل هبا ممثلو          

ويت، بـ وبنغالديش، واليابان، وجامايكـا، وصـربيا، ونيبـال، والبوسـنة واهلرسـك، وفنلنـدا، وجي              
، وأوروغـواي، والكرسـي الرسـويل، واجلزائـر،         ) البوليفاريـة  - مجهورية(وأذربيجان، وفرتويال   

  .ا، وكمبودياواألردن، وليتوانيا، واليونان، وتايلند، وسنغافورة، وكوستاريك
ويف اجللسة ذاهتا، استمع املؤمتر االستعراضي إىل بيـان مـن ممثـل منظمـة األمـم املتحـدة           - ٣

  ).اليونيسيف(للطفولة 
ويف اجللـــسة الـــسادسة أيـــضاً، أدىل ممثـــل مجهوريـــة إيـــران اإلســـالمية ببيـــان ممارســـة      - ٤

  .الرد حلق
أبريــل / نيــسان٢٣ة املعقــودة يف وواصــل املــؤمتر أعمــال اجلــزء العــام يف جلــسته الــسابع  - ٥

توغـو، وماليزيـا، وفييـت نـام، وبـيالروس،          : ، واستمع إىل بيانات ألقاها ممثلو كـل مـن         ٢٠٠٩
ــدا، وســلوفينيا،       ــال، وروان ــا، والربتغ ــة كوري ــا، ومجهوري ــسعودية، وإريتري ــة ال واململكــة العربي

غ، وتركيا، وأفغانـستان،    وغواتيماال، وغيانا، وبنن، ومجهورية الكونغو الدميقراطية، ولكسمرب      
  .وأنغوال، ومجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية، والدامنرك

ويف اجللسة ذاهتا، واصل املـؤمتر االستعراضـي أعمـال اجلـزء العـام واسـتمع إىل بيانـات                     - ٦
برملـان عمـوم أفريقيـا، وجامعـة الـدول العربيـة، ومنظمـة األمـم املتحـدة           : أدىل هبا ممثلو كل من    

  .، ومنظمة العمل الدولية، واالحتاد األفريقي)اليونسكو(والعلم والثقافة للتربية 
، اســتمع املــؤمتر، مواصــالً ٢٠٠٩أبريــل / نيــسان٢٣ويف اجللــسة الثامنــة، املعقــودة يف   - ٧

املنظمة الدوليـة للبلـدان الناطقـة بالفرنـسية، وبرنـامج       : أعمال جزئه العام، إىل بيانات من ممثلي      
متالزمـة نقـص املناعـة املكتـسب        /شترك املعـين بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية          األمم املتحـدة املـ    

، ومصرف التنمية للبلدان األمريكية، ومركز حقوق اإلنـسان والتنـوع الثقـايف حلركـة            )اإليدز(
  .بلدان عدم االحنياز
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ويف اجللــسة ذاهتــا، اســتمع املــؤمتر االستعراضــي إىل بيــانني مــن فريــق اخلــرباء البــارزين     - ٨
، والـسيدة إدنـا   )عـن طريـق الفيـديو     (ستقلني، أدىل هبما األمري احلـسن بـن طـالل مـن األردن              امل

  .ماريا سانتوس روالند من الربازيل
وواصــل املــؤمتر االستعراضــي يف جلــسته الثامنــة، جــزءه العــام واختتمــه، واســتمع إىل      - ٩

ة جرب؛ ونائبة رئـيس اللجنـة       رئيسة جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة، السيدة نائل        : بيانات من 
املعنيــة حبقــوق اإلنــسان، الــسيدة زونكــي زانيلــي ماجودينــا؛ ورئيــسة جلنــة تنــسيق اإلجــراءات   
اخلاصة، السيدة أمسـا جاهـاجنري؛ ورئـيس جلنـة حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة، الـسيد حممـد                     

ا داه؛ ورئــيس  بنتــ- الطراونــة؛ ورئيــسة جلنــة القــضاء علــى التمييــز العنــصري، الــسيدة فاتيماتــا
فريق اخلرباء العامل املعين باملنحدرين من أصل أفريقي، السيد جو فرانس؛ وممثل جلنـة التنـسيق                

  .الدولية ملؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية، السيد كامغادي كوميتسي
  .ويف اجللسة الثامنة أيضاً، أدىل ممثل اليابان ببيان ممارسةً حلق الرد  - ١٠
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   الفصل اخلامس
  اقشة العامةاملن    

أجــرى املــؤمتر االستعراضــي، يف جلــساته مــن الثامنــة إىل الثانيــة عــشرة املعقــودة يــومي   - ١
املـسائل  ” من جـدول األعمـال املعنـون    ٩، مناقشة عامة للبند ٢٠٠٩أبريل / نيسان ٢٤ و ٢٣

ــؤمتر االستعراضــي    ــداف امل ــن أه ــئة ع ــالن    ال) أ: (“الناش ــذ إع ــدم احملــرز يف تنفي ــتعراض التق س
ــ ــة       وبرن ــصعد الوطني ــى ال ــع أصــحاب املــصلحة عل ــان وتقييمــه مــن جانــب مجي امج عمــل ديرب

واإلقليمية والدولية، مبا يـشمل تقيـيم املظـاهر املعاصـرة للعنـصرية والتمييـز العنـصري وكراهيـة                   
ــة جامعــة يتــوخى فيهــا الــشفافية       األجانــب ومــا يتــصل بــذلك مــن تعــصب، مــن خــالل عملي

ات عملية ملكافحـة مجيـع مظـاهر العنـصرية والتمييـز العنـصري         والتعاون، وحتديد تدابري ومبادر   
وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب والقضاء عليهـا تعزيـزا لتنفيـذ إعـالن وبرنـامج                  

تقييم مدى فعالية آليات متابعة ديربان القائمة وغريها مـن آليـات األمـم              ) ب( عمل ديربان؛ و  
لعنـــصرية والتمييـــز العنـــصري وكراهيـــة األجانـــب املتحــدة ذات الـــصلة الـــيت تتنـــاول مـــسألة ا 

التـشجيع علـى تـصديق اجلميـع     ) ج( و يتصل بذلك من تعصب بغية تعزيز تلـك اآلليـات؛       وما
علــى االتفاقيــة الدوليــة بــشأن القــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز العنــصري وتنفيــذها، وإيــالء 

حتديـــد وتبـــادل ) د(  واالعتبـــار الواجـــب لتوصـــيات جلنـــة القـــضاء علـــى التمييـــز العنـــصري؛ 
املمارســات اجليــدة الــيت حتققــت يف جمــال مكافحــة العنــصرية والتمييــز العنــصري وكراهيــة          

  .عصباألجانب وما يتصل بذلك من ت
ــودة يف       - ٢ ــة املعقـ ــسته الثامنـ ــاً، يف جلـ ــي علمـ ــؤمتر االستعراضـ ــاط املـ ــسان٢٣وأحـ   / نيـ

ــا ا ٢٠٠٩أبريـــــل  ملوضـــــوعية الثالثـــــة ، بتقريـــــر اللجنـــــة التحـــــضريية عـــــن أعمـــــال دورهتـــ
(A/CONF.211/PC.4/10).  

باسـم االحتـاد    (ويف اجللسة الثامنة، أدىل ببيانات ممثلو الصني، وسري النكا، والـسويد              - ٣
  .، والربازيل، واالحتاد الروسي، وبلغاريا)األورويب

ــودة يف    - ٤ ــعة، املعقـ ــسة التاسـ ــسان٢٣ويف اجللـ ــل / نيـ ــان، ٢٠٠٩أبريـ ــو اليابـ ، أدىل ممثلـ
  .تني، ونيبال، وإكوادور ببياناتواألرجن

ويف اجللسة ذاهتا، أدىل ممثل مركز حقوق اإلنسان والتنّوع الثقايف التابع حلركـة بلـدان           - ٥
  .عدم االحنياز ببيان

املقـرر  : ويف اجللسة ذاهتا أيضا، استمع املؤمتر االستعراضي إىل بيانات أدىل هبا كل من              - ٦
لعنصري وكراهية األجانـب ومـا يتـصل بـذلك مـن تعـصب،              اخلاص املعين بالعنصرية والتمييز ا    
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الــسيد غيثــو مويغــاي؛ واخلــبرية املــستقلة املعنيــة بقــضايا األقليــات، الــسيدة غــاي مكــدوغال؛     
واملقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية احلق يف حرية الرأي والتعـبري، الـسيد فرانـك ال رو لـووي؛              

بوســتامانيت؛ واملقــررة . جرين، الــسيد خــورخي أواملقــرر اخلــاص املعــين حبقــوق اإلنــسان للمهــا
اخلاصــة املعنيــة باألشــكال املعاصـــرة للــرق، مبــا يف ذلــك أســـبابه ونتائجــه، الــسيدة غولنـــارا         

  .شاهينيان؛ واملقررة اخلاصة املعنية حبرية الدين أو املعتقد، السيدة أمسا جاهاجنيز
 إىل بيانــات أدىل هبــا ممثلــو   ويف اجللــسة التاســعة أيــضا، اســتمع املــؤمتر االستعراضــي       - ٧

اجمللـس القـومي حلقـوق اإلنـسان يف مـصر؛ واللجنـة             : مؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية التالية    
ــدا؛ ومكتــب مفوضــية        ــسان يف نيوزيلن ــة حقــوق اإلن ــد؛ وجلن ــسان يف اهلن ــة حلقــوق اإلن الوطني

  .حقوق اإلنسان يف أذربيجان؛ واملعهد األملاين حلقوق اإلنسان
ــة    واســتمع ا  - ٨ ــة التالي : ملــؤمتر يف اجللــسة ذاهتــا إىل بيانــات ممثلــي املنظمــات غــري احلكومي

حركــة مناهــضة العنــصرية ونــصرة الــصداقة بــني الــشعوب؛ واللجنــة العربيــة حلقــوق اإلنــسان؛  
ومنظمــة رصــد حقــوق اإلنــسان؛ والطائفــة البهائيــة الدوليــة؛ واملنظمــة املعنيــة باالتــصاالت يف    

حركة صـوفيديال للنـساء     الدولية، و ‘ Tiye’القتصادي الدويل؛ ومنظمة    أفريقيا وتعزيز التعاون ا   
 هولنـدا،   AAD، واملعهـد األفريقـي للدراسـات العامليـة، وشـبكة            األوروبيات مـن أصـل أفريقـي      

، ‘‘E -Quality’’ومنظميت اجلودة القائمة علـى التجربـة يف الـتعلم املفتـوح عـن بعـد يف أوروبـا        
ــان  ــدي   م، و‘‘Dyadyaman’’ودياديام ــوطين اهلولن ــم ال ــدا (ؤســسة املعل ــرق يف هولن  )ماضــي ال

؛ واحلركة الدولية للتعويضات؛ واملركز اإليراين األعلى للبحـوث؛ ومعهـد نـداء             )بيان مشترك (
للبحوث السياسية العلمية؛ والرابطة النسائية ألتباع أهـل البيـت؛ ومؤسـسة احلكـيم؛ والتجمـع          

ة رصــد األمــم املتحــدة؛ واملنتــدى اآلســيوي   األفريقــي للــدفاع عــن حقــوق اإلنــسان؛ ومنظمــ  
 العـامل الثالـث؛ وجلنـة دراسـة      - حلقوق اإلنسان والتنمية؛ ومؤسـسة هدسـون؛ ومركـز أوروبـا          

تنظيم السالم؛ واالحتاد الدويل لرابطـات حقـوق اإلنـسان؛ واملـؤمتر العمـايل الكنـدي، واالحتـاد              
ــيم، واهل   ــة للتعل ــة للخــدمات العامــة  الــدويل لنقابــات العمــال، والرابطــة الدولي ــة الدولي ــان (يئ بي

؛ واحتاد اخلدمات التجارية العامة؛ واحلملة الوطنيـة حلقـوق اإلنـسان لطائفـة الـداليت،       )مشترك
  .؛ والشبكة األوروبية ملكافحة العنصرية)بيان مشترك(واالحتاد اللوثري العاملي 

  .ية ببيان ممارسة حلق الرّدويف اجللسة التاسعة أيضاً، أدىل ممثل مجهورية إيران اإلسالم  - ٩
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  :ويف هناية اجللسة التاسعة، أدىل رئيس املؤمتر االستعراضي بالبيان التايل  - ١٠
إحيــاًء للــذكرى الــسنوية اخلامــسة عــشرة جلرميــة القتــل اجلمــاعي حبــق             

  ١٩٩٤التوتسي يف رواندا عام 
 كــــانون ٢٣ املــــؤرخ ٥٨/٢٣٤إننــــا نــــستعيد قــــرارات اجلمعيــــة العامــــة ’’    

ــسمرب /األول ــؤرخ ٥٩/١٣٧ ، و٢٠٠٣ديـ ــانون األول١٠ املـ ــسمرب / كـ ، ٢٠٠٤ديـ
  .٢٠٠٦مارس / آذار٢٢ املؤرخ ٦٠/٢٢٥ و
ونؤكد من جديد أن القتل اجلمـاعي هـو أخطـر مظـاهر العنـصرية والتمييـز                 ’’    

  .العنصري وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب
 حبـق التوتـسي يف روانـدا عـام     وال تزال جرمية القتل اجلمـاعي الـيت ارتكبـت      ’’    

 واليت ذهب ضحيتها مليون شخص من األبرياء، على مـرأى مـن العـامل كلـه،                 ١٩٩٤
  .تقّض مضاجع ضمرينا اجلماعي، وجيب أال يغلِّفها النسيان أبداً

 ملنـع جرميـة     ١٩٤٨واحملكمة اجلنائيـة الدوليـة لروانـدا وكـذلك اتفاقيـة عـام              ’’    
ا حتمالن رسالة واضحة ال لبس فيها بأن العامل لـن يتقبـل       القتل اجلماعي واملعاقبة عليه   

  .اإلفالت من العقاب على جرمية القتل اجلماعي
واليــوم، وقــد مــضت مخــس عــشرة ســنة علــى تلــك اجلرميــة، نــدرك أن مثــة   ’’    

حمــاوالت للتقليــل مــن خطــورة وجديــة جرميــة القتــل اجلمــاعي هــذه، مــن خــالل نفــي  
كل عائقاً خطـرياً للجهـود الراميـة إىل منـع جرميـة         وهذا يش . حدوثها واالستخفاف هبا  

  .القتل اجلماعي وإىل إحقاق العدالة لشعب رواندا وتشجيع حتقيق مصاحلته
ولـــذلك، فإننـــا حنـــث هـــذا اجملتمـــع الـــدويل علـــى بـــذل قـــصارى جهـــوده   ’’    

هـــذا النفـــي جلرميـــة القتـــل اجلمـــاعي الـــيت تعـــّرض هلـــا التوتـــسي يف روانـــدا   ملكافحـــة
  ‘‘.هباواالستخفاف 

، ٢٠٠٩أبريـل  / نيـسان ٢٤وتابع املؤمتر االستعراضي يف جلسته العاشـرة، املعقـودة يف      - ١١
 من جدول األعمال، واسـتمع إىل بيانـات أدىل هبـا ممثلـو املنظمـات غـري       ٩مناقشته العامة للبند  

؛ )مــشتركبيــان  ( واالحتــاد العــاملي لليهوديــة التقدميــة، رابطــة التعلــيم العــاملي:احلكوميــة التاليــة
واالحتاد الدويل للدراسـات اإلنـسانية واألخالقيـة؛ وحركـة الـشباب والطـالب الدوليـة لنـصرة                  

 ؛ والرابطة العامليـة للـشعوب األصـلية       وشبكة الشعوب األصلية والقبلية اآلسيوية     األمم املتحدة؛ 
بيـان   (سمربديـ /املؤمتر األفريقي العاملي، واألمانة الدولية حلركة الثاين عـشر مـن كـانون األول             و

ــة       )مــشترك ــت؛ ومجعي ــن أجــل التب ــة م ــة الدولي ــذيب؛ واحلمل ــة ملناهــضة التع ؛ والرابطــة الدولي
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الشعوب املعرضة للخطـر؛ وصـندوق بيكيـت للحريـة الدينيـة؛ ومنظمـة حقـوق اإلنـسان أوال؛               
 حلقـــوق اإلنـــسان، والرابطـــة التقنيـــة العلميـــة ٩٢جلنـــة غـــريوش و؛ ةومركـــز العدالـــة احلـــضري

ــشترك ب (األساســية ــان م ــسالم؛   و؛ )ي ــة وال ــدكار للعدال ــسان   ومركــز أمبي ــوق اإلن ــة حق جمموع
املركـز الفلـسطيين ملـصادر    /؛ وبـديل  )بيـان مـشترك    (للسيخ، والرابطـة التقنيـة العلميـة األساسـية        

احتـاد  :  اجتـاه  ومنظمـة حقوق املواطنة والالجـئني؛ ومنظمـة احلـق، القـانون يف خدمـة اإلنـسان؛                
ــة العر  ــا     املنظمــات اجملتمعي ــسان وتعزيزه ــدفاع عــن حقــوق اإلن ــة، واحتــاد رابطــات ال ــان  (بي بي

واملنظمـة  ؛ واالحتاد الدويل لنقابات العمال؛ والرابطة الدولية للمحـامني الـدميقراطيني؛            )مشترك
احلركة املناصرة للقضاء علـى البغـاء واملـواد اإلباحيـة ومجيـع أشـكال       العربية حلقوق اإلنسان؛ و   
 ومجاعـة الـضغط     ،لى أساس اجلنس، وائتالف مكافحة االجتار بـاملرأة       العنف اجلنسي والتمييز ع   

ــة  ــسائية األوروبي ــان مــشترك  (الن ــع أشــكال التمييــز       )بي ــضاء علــى مجي ــة الدوليــة للق ؛ واملنظم
ــة املــستقلة؛ والتحــالف العــاملي مــن أجــل مــشاركة املــواطنني؛      العنــصري؛ واألصــوات اليهودي

لتبادل الدويل، ورابطة الصني مـن أجـل احلفـاظ علـى            شبكة املنظمات غري احلكومية الصينية ل     و
؛ ومجعيــة البحــوث املتعلقــة حبقــوق اإلنــسان وواجباتــه؛  )بيــان مــشترك (ثقافــة التبــت وتنميتــها

ــز العنـــصري     ــة ملناهـــضة مجيـــع أشـــكال التمييـ ــة الدوليـ واملنتـــدى األورويب للـــشباب؛ واحلركـ
ــة، وجملــس التنــ ‘‘ بنــاي بريــث ’’منظمــة ووالعنــصرية؛  ــة الدولي ــان  (سيق للمنظمــات اليهودي بي

حتالف الشعوب واألمم األصـلية، واجمللـس اهلنـدي    و؛ ومنظمة الشباب ضد العنصرية؛  )مشترك
منظمــة الــشمال واجلنــوب يف القــرن احلــادي والعــشرين،  و؛ )بيــان مــشترك (ألمريكــا اجلنوبيــة

 قـة البحـر الكـارييب      ومنط وشبكة نساء أمريكا الالتينية   ؛  )بيان مشترك  (واحتاد احلقوقيني العرب  
ــة للــشعوب        ــة الذاتي ــة مــن أجــل حتقيــق التنمي ــة القانوني املنحــدرات مــن أصــل أفريقــي؛ واللجن

 ؛)بيـان مـشترك   (، وجملـس الـسالم العـاملي         اهلندية “توباي أمارو ”حركة  واألصلية يف األنديز؛    
ــدويل مــن أجــل حقــو     و ــة؛ ومنظمــة رصــد العمــل ال ــة للــسلم واحلري ــسائية الدولي ق الرابطــة الن

آسيا واحمليط اهلـادئ؛ وحتـالف املوئـل الـدويل؛ واملنظمـة الوطنيـة للـشعوب األصـلية يف                 - املرأة
كولومبيــا؛ ومركــز املــشورة القانونيــة األفريقــي الكنــدي؛ واملنظمــة العربيــة حلقــوق اإلنــسان؛    

 .كسلي للمساواة العرقية؛ ومؤسسة التراث؛ واحتاد احلقوق املتساويةيوجملس ب

، واصـــل املـــؤمتر ٢٠٠٩أبريـــل /نيـــسان ٢٤ يف  املعقـــودةسة احلاديـــة عـــشرةويف اجللـــ  - ١٢
 مـن جـدول األعمـال واسـتمع إىل بيانـات أدىل هبـا              ٩االستعراضي مناقشته العامة بـشأن البنـد        

االحتــاد اللــوثري العــاملي، وجلنــة الكنــائس للــشؤون الدوليــة التابعــة جمللــس الكنــائس  : كــل مــن
ــان مــشترك  (العــاملي ــة    ؛ ومنظمــة )بي ــة تنــسيق املنظمــات غــري احلكومي ــة؛ وخلي الكرامــة الدولي

األفريقية حلقوق اإلنسان؛ واللجنة الدوليـة الحتـرام وتطبيـق امليثـاق األفريقـي حلقـوق اإلنـسان                  
والــشعوب؛ ومنظمــة العمــل الــدويل مــن أجــل الــسالم والتنميــة يف منطقــة الــبحريات الكــربى؛  
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ــصحية    ــة ال ــة ملروجــي الرعاي ــة األفريقي ــدويل األفريقــي؛   واللجن ــسان؛ والفــضاء ال وحقــوق اإلن
رابطة الصني من أجل احلفاظ على ثقافـة التبـت وتنميتـها، وشـبكة املنظمـات غـري احلكوميـة                    و

؛ ومنظمـة جانـا أوتـان براتيـستان؛ ومركـز التعـاون بـني               )بيـان مـشترك    (الصينية للتبادل الدويل  
ق التعليمي ملؤمتر القيـادات؛ واحتـاد       ؛ والصندو ‘‘Drammeh ’’ دراميه ومعهد اجلماعات اإلثنية؛ 

الكنديني العرب؛ واملعهد الفين للمعاجلة املتقدمـة للجـروح؛ ومركـز دراسـات عالقـات العمـل               
منظمة العمل الدولية مـن أجـل تقـدمي    ووأوجه عدم املساواة؛ واملنظمة العاملية حلركة الكشافة؛   

بحثية املتعلقة بالـشعوب األصـلية       سانت لوسيا؛ ومؤسسة األعمال ال     - املعونة؛ ومركز آلديت  
وأهــايل اجلــزر؛ والرابطــة الدوليــة للمحــامني الــدميقراطيني؛ ومنتــدى حقــوق اإلنــسان األملــاين؛   

اإليــدز؛ ومــؤمتر األمــازيغ  /والــشبكة القانونيــة الكنديــة لــشؤون فــريوس نقــص املناعــة البــشرية   
واالحتــاد الــدويل للجامعيــات؛  املركــز الــدويل ملناهــضة الرقابــة؛ - ١٩ املــادة ومنظمــة العــاملي؛

والرابطة الدولية حلقوق املهاجرين؛ وجملس الوكاالت يف خدمـة مـواطين بلـدان جنـوب آسـيا؛               
 . وجملس القيادة اليهودية؛ واحتاد أمن اجملتمعات احمللية

، واصـــل املـــؤمتر ٢٠٠٩أبريـــل /نيـــسان ٢٤ويف اجللـــسة الثانيـــة عـــشرة، املعقـــودة يف   - ١٣
 مـن جـدول األعمـال واسـتمع إىل بيانـات أدىل هبـا              ٩ه العامة بـشأن البنـد       االستعراضي مناقشت 

؛ واالحتاد اإلسالمي الـدويل للمنظمـات   )بيان مشترك (اجمللس الدويل حلقوق اإلنسان   : كل من 
مركـز بـالل الـدويل    و؛ اإلفريقيـة مركـز الثقافـات اهلنديـة؛ والوكالـة اإلمنائيـة العربيـة       والطالبية؛  
 . للعدالة
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   السادسالفصل 
  تقرير اللجنة الرئيسية    

ــسان٢١يف   - ١ ــل / ني ــة التحــضريية    ٢٠٠٩أبري ــر اللجن ــسية يف تقري ــة الرئي ، نظــرت اللجن
ــة     ــان االستعراضــي عــن أعمــال دورهتــا املوضــوعية الثالث . (A/CONF.211/PC.4/10)ملــؤمتر ديرب

ــة      ــة اخلتاميـ ــشروع الوثيقـ ــسية مـ ــة الرئيـ ــدت اللجنـ ) A/CONF.211/PC.4/10, annex I(واعتمـ
  .وقررت أن توصي مؤمتر ديربان االستعراضي باعتمادها
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   الفصل السابع
  تقرير جلنة وثائق التفويض    

، انُتخـب   ٢٠٠٩أبريـل   / نيـسان  ٢٢عقدت جلنـة وثـائق التفـويض اجتماعـا واحـدا يف               - ١
  .رئيسا للجنة باإلمجاع) بوتسوانا(ري هيتانانغ . خالله السيد أو

اعتمدت جلنة وثائق التفويض تقريرها الذي يتضمن توصية موجهـة          ويف اجللسة ذاهتا،      - ٢
  .إىل املؤمتر االستعراضي العتمادها

ــودة يف     - ٣ ــشرة، املعقـ ــة عـ ــسة الثانيـ ــسان٢٤ويف اجللـ ــل / نيـ ــؤمتر  ٢٠٠٩أبريـ ــر املـ ، نظـ
ــويض     ــائق التف ــة وث ــر جلن ــا، اعتمــد   ). A/CONF.211/7(االستعراضــي يف تقري ــسة ذاهت ويف اجلل

انظـر  (تعراضي دون تصويت مشروع القرار الذي أوصت به جلنـة وثـائق التفـويض        املؤمتر االس 
  ). أعاله١اجلزء األول من القرار 
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   الفصل الثامن
  اعتماد الوثيقة اخلتامية والتقرير الصادرين عن املؤمتر االستعراضي    

ــودة يف     - ١ ــشرة، املعقـ ــة عـ ــسة الثانيـ ــسان٢٤يف اجللـ ــل / نيـ ــؤمتر  ٢٠٠٩أبريـ ــد املـ ، اعتمـ
االستعراضي، بشرط االستـشارة، التقريـر الـذي قدمـه املقـرر العـام واملتـضمن للوثيقـة اخلتاميـة                    

  .٢٠٠٩أبريل / نيسان٢١اليت اعتمدها املؤمتر االستعراضي يف 
ويف اجللسة الثانيـة عـشرة أيـضا، طُلـب إىل املقـرر العـام وضـع الـصيغة النهائيـة لتقريـر                         - ٢

  .ه على اجلمعية العامة يف دورهتا الرابعة والستنيمؤمتر ديربان االستعراضي بغرض عرض
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   الفصل التاسع
  اختتام املؤمتر االستعراضي    

ــودة يف    - ١ ــة عـــشرة، املعقـ ــؤمتر ٢٠٠٩أبريـــل / نيـــسان٢٤يف اجللـــسة الثانيـ ــتمع املـ ، اسـ
  :االستعراضي إىل البيانات التالية

وبنـاء  . أيرلنـدا الـشمالية   بيان أدىل به ممثل اململكة املتحدة لربيطانيـا العظمـى و            )أ(  
  ).املرفق الثاين(على طلب الوفد، يرد نص البيان يف مرفق هلذا التقرير 

وبنـاء علـى طلـب      . بيان أدىل به ممثل باكستان باسم منظمة املـؤمتر اإلسـالمي            )ب(  
املرفـق  (وفد باكستان، باسم منظمـة املـؤمتر اإلسـالمي، يـرد نـص البيـان يف مرفـق هلـذا التقريـر           

  ).الثالث
  .بيان أدىل به ممثل جنوب أفريقيا باسم جمموعة الدول األفريقية  )ج(  
  .بيان أدىل به ممثل كوبا باسم حركة عدم االحنياز  )د(  
بيان أدىل بـه ممثـل شـيلي باسـم جمموعـة دول أمريكـا الالتينيـة ومنطقـة البحـر              )هـ(  
بيــان يف مرفــق هلــذا وبنــاء علــى طلــب مــن وفــد شــيلي، باســم اجملموعــة، يــرد نــص ال. الكـارييب 
  ).املرفق الرابع(التقرير 

  .بيان أدىل به ممثل اهلند باسم جمموعة الدول اآلسيوية  )و(  
  . دولة٢٢بيان أدىل به ممثل السويد باسم   )ز(  
  .بيان أدىل به ممثل االحتاد الروسي  )ح(  
  .بيان أدىل به ممثل سويسرا، البلد املضيف  )ط(  

 للمــؤمتر االستعراضــي ومفوضــة األمــم املتحــدة الــسامية وأبــدى كــل مــن األمــني العــام  - ٢
  .حلقوق اإلنسان ورئيس املؤمتر االستعراضي مالحظات ختامية
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  املرفق األول
  قائمة الوثائق الصادرة ألجل املؤمتر االستعراضي    

  
 العنوان  الرمز

A/CONF.211/PC.4/10   الثالثةتقرير اللجنة التحضريية عن أعمال دورهتا املوضوعية  

A/CONF.211/1  
جدول األعمال املؤقـت ملـؤمتر ديربـان االستعراضـي؛ مـذكرة مـن              

 األمني العام
A/CONF.211/1/Add.1  شروح جدول األعمال املؤقت؛ مذكرة من األمني العام 

A/CONF.211/3  
راضــي؛ مــذكرة مــن النظــام الــداخلي املؤقــت ملــؤمتر ديربــان االستع

 األمني العام
A/CONF.211/4/Rev.1  املشروع املنقَّح لربنامج العمل املؤقت؛ مذكرة من األمني العام 

A/CONF.211/5  معلومات للمشاركني 
A/CONF.211/7  تقرير جلنة وثائق التفويض  

A/CONF.211/L.1  ديربان االستعراضيمشروع تقرير مؤمتر  
A/CONF.211/SR.1 -12  حماضر موجزة ملؤمتر ديربان االستعراضي  
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  املرفق الثاين
بيــان تفــسريي مــن ممثــل اململكــة املتحــدة لربيطانيــا العظمــى وأيرلنــدا             

  الشمالية
ترحــب اململكــة املتحــدة باعتمــاد الوثيقــة اخلتاميــة ملــؤمتر ديربــان االستعراضــي بتوافــق     
ويف هـذا الـصدد، أود   . قد كـان مـن دواعـي سـرورنا أن ننـضم إىل توافـق اآلراء هـذا               و. اآلراء

تقــدمي التوضــيحات التاليــة بــشأن فهــم حكــوميت لاللتزامــات الــيت تعهــدت هبــا مبوجــب قبوهلــا   
  .للوثيقة اخلتامية

ــامتني      ــتني عـ ــارة نقطـ ــوميت إثـ ــود حكـ ــدء، تـ ــادئ ذي بـ ــد  . بـ ــد مـــن جديـ أوال، تؤكـ
باســم االحتــاد األورويب، خــالل   لبيــان الــذي أدىل بــه ممثــل بلجيكــا، التوضــيحات الــواردة يف ا

، عقـب   ٢٠٠١سـبتمرب   / أيلـول  ٨اجللسة العامة العشرين للمؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية، يف         
  .اعتماد إعالن وبرنامج عمل ديربان

وثانيا، تؤيـد اململكـة املتحـدة الوثيقـة اخلتاميـة للمـؤمتر االستعراضـي علـى أسـاس فهـم               
ــها       ــة بعين ــد أو منطق ــى أي بل ــضوء عل ــسلط ال ــة ال ت ــة عام ــؤداه أهنــا وثيق ــق . واضــح م إذ تنطب

  .بالتساوي على مجيع الدول
  .وأود أيضا أن أثري النقاط التالية بشأن مسائل حمددة تتناوهلا الوثيقة اخلتامية  
. ملكـة املتحـدة  متشكل مكافحـة العنـصرية والتمييـز والتعـصب مـسألة ذات أولويـة لل            

جلــرائم الــيت ترتكــب بــدوافع الكراهيــة العنــصرية أو الدينيــة أو غريهــا مــن أشــكال الكراهيــة   وا
ولـذلك توجـد لـدينا    . ُتعّد اعتداء على الفرد فحسب، وإمنـا هـي اعتـداء علـى اجملتمـع برمتـه              ال

قــوانني صــارمة وفعالــة لزجــر العنــف القــائم علــى أســاس العنــصرية أو الــدين والتحــريض علــى  
وجيوز لقضاتنا فرض أقسى العقوبات حيثمـا تكـون اجلرميـة قائمـة             . صرية والدينية الكراهية العن 

وتستمد قوانينـا أساسـها مـن سياسـات          .على أساس كراهية امليول اجلنسي للشخص أو إعاقته       
  .وبرامج قوية لتعزيز املساواة والتفاهم والعالقات الطيبة بني خمتلف الفئات

 يف جمال حرية التعبري، مما مينح األفـراد واملنظمـات           ملكة املتحدة أيضا تقليد عريق    مولل  
فـنحن نـؤمن    . احلق يف التعبري عن آرائها اليت قـد تكـون مـستفزة أو ممجوجـة يف أعـني األغلبيـة                   

بأن هلؤالء األشخاص احلق يف التعبري عن آرائهـم مهمـا كـانن بغيـضة طاملـا أهنـم يعّبـرون عنـها                      
وبالتـايل، فـإن اململكـة املتحـدة تتمـسك          . راهيـة دون عنف ودون التحريض على العنف أو الك       

بتفــسريها للمــادة الرابعــة مــن االتفاقيــة الدوليــة للقــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز العنــصري، 
، والــذي مفــاده أن املــادة الرابعــة ١٩٦٦حــسبما أعربــت عنــه لــدى توقيعهــا لالتفاقيــة يف عــام 
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دابري التـشريعية يف اجملـاالت املـشمولة يف         تقتضي من الطرف يف االتفاقية أن يتخذ مزيدا من التـ          
 مــع إيــالء املراعــاة الواجبــة للمبــادئ -فقــط إذا اعتــربت ) ج( و) ب( و) أ(الفقــرات الفرعيــة 

 مـن  ٥الواردة يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان واحلقـوق املنـصوص عليهـا صـراحة يف املـادة       
ق يف حريــة التجمــع الــسلمي وتكــوين  وخباصــة احلــق يف حريــة الــرأي والتعــبري واحلــ (االتفاقيــة 
 أن اعتمــاد تــشريعات إضــافية أو إدخــال تعــديالت علــى القــوانني واملمارســات  - )اجلمعيــات

وبنـاء عليـه، فـإن فهـم اململكـة املتحـدة ملعاجلـة هـذه           . القائمة ضروري لتحقيق تلـك األغـراض      
  .فسرياملسائل يف الوثيقة اخلتامية للمؤمتر االستعراضي خيضع لنفس هذا الت

وحنـــن نـــدين مجيـــع األفـــراد واملنظمـــات الـــيت تـــشجع العنـــصرية أو معـــاداة الـــسامية     
وجيـب أن يكونـوا، هـم ورسـائل القـسمة واخلـوف       . التعصب الديين وغري ذلك من تعصب   أو

وذلـك بالتحديـد مـا تقـوم بـه اململكـة املتحـدة مـن خـالل                  . اليت يبثوهنا، موضع إدانـة وهتمـيش      
  .عية والقضائية والسياسيةترسانة تدابريها التشري

ونعتقــد أن العمــل اإلجيــايب ميكــن أن يكــون أداة قويــة ملواجهــة انعــدام املــساواة، إذا مت   
 تـشري إىل  ٧٢ونالحـظ أن الفقـرة    . التركيز بعناية على الفئات الـيت تعـاين مـن مـشاكل خاصـة             

  .من بلد آلخرفئتني حمددتني، لكننا نأخذمها على أهنما من األمثلة اليت ميكن أن ختتلف 
وتود اململكة املتحـدة أن     . وتشري الوثيقة اخلتامية يف عدة مواضع إىل الشعوب األصلية          

تؤكد جمددا أهنا ال تعترف مبفهوم حقوق اإلنسان اجلماعية الوارد يف القـانون الـدويل باسـتثناء                 
يونيـه  /ان حزيـر ٢٩وكمـا هـو موضـح يف بياننـا التفـسريي املـدىل بـه يف              . احلق يف تقرير املـصري    

 لــدى اعتمــاد إعــالن األمــم املتحــدة بــشأن حقــوق الــشعوب األصــلية، تعتــرب اململكــة    ٢٠٠٦
ــم        املتحــدة أن  ــة هب ــسان املتعلق ــوق اإلن ــة حلق ــة كامل ــستحقون محاي ــشعوب األصــلية ي ــراد ال أف

وللحريات األساسية الواردة يف القانون الدويل على قـدم املـساواة مـع مجيـع األفـراد اآلخـرين،            
غــري أن اململكــة املتحــدة  . ن حقــوق اإلنــسان هــي للجميــع ويتــساوى فيهــا اجلميــع   وذلــك أل

تقبل بأن تستفيد بعض فئات اجملتمع من حقوق معينة من حقوق اإلنـسان ال تكـون متاحـة                   ال
وهـو  . وهذا موقف من املواقف القدمية العهد والراسخة الـيت تتخـذها اململكـة املتحـدة              . لغريها

ية لضمان أال يبقى األفراد ضمن اجلماعات ضـعفاء أو غـري حممـيني         موقف نرى أنه يكتسي أمه    
وهــذا املوقــف ال ميــّس  . بالــسماح حلقــوق اجلماعــات أن تطغــى علــى حقــوق اإلنــسان للفــرد  

مبسألة اعتراف اململكة املتحدة بأن حكومات العديد من الدول الـيت تـضم سـكانا أصـليني قـد                   
ــة يف دســاتريها     ــة خمتلف ــا مجاعي ــهم حقوق ــة  منحت ــا الوطني ــها واتفاقاهت ــة  . وقوانين ــا للوثيق ودعمن

اخلتامية ككل ال يغري بأي شكل من األشـكال موقفنـا العـام بـشأن احلقـوق اجلماعيـة، والـذي              
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يظــل كمــا هــو موضــح يف بياننــا التفــسريي املقــدم لــدى اعتمــاد إعــالن األمــم املتحــدة بــشأن    
  .٢٠٠٦يونيه / حزيران٢٩حقوق اإلنسان للشعوب األصلية يف 

ــد اإلشــارات          ــشكل خــاص أن تؤي ــود اململكــة املتحــدة ب ــرئيس، ت وأخــريا، ســيدي ال
ففي اململكة املتحدة، تكفـل القـوانني       . الواردة يف الوثيقة اخلتامية بشأن أشكال التمييز املتعددة       

محايــة الــشعب مــن التمييــز علــى أســاس العنــصر أو نــوع اجلــنس أو اإلعاقــة أو امليــول اجلنــسي  
ذلـك أن التمييـز    . وجيب أال يكون هناك ترتيب ألشـكال التمييـز        . عتقد أو السن  الدين أو امل   أو

ضد شخص ما بسبب ميوله اجلنسي أمر غري مقبول متاما كمـا هـو التمييـز ضـده علـى أسـاس                      
وال ميكــن أبــدا أن يكــون اســتهجان معتقــدات شــخص مــا أو ميولــه  . أصــله العرقــي أو اإلثــين

ــربرا لل    ــصه الشخــصية م ــسي أو خصائ ــة اجلن ــذه اجلــرائم،    . عنــف أو الكراهي وضــحايا مثــل ه
فـيهم الـسحاقيات واملثليـون ومـشتهو اجلنـسني ومغـريو نـوع جنـسهم، يـستحقون احلمايـة              مبن

  .الكاملة اليت خيوهلا القانون
  .وأطلب إدراج نص هذا البيان حرفيا يف تقرير املؤمتر  
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  املرفق الثالث
  سالميبيان ممثل باكستان باسم منظمة املؤمتر اإل    

يشرفين أن أخاطب هـذه اجللـسة االختتاميـة ملـؤمتر ديربـان االستعراضـي باسـم الـدول                     
  .األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي

وأغتنم هـذه الفرصـة لكـي أرحـب باعتمـاد الوثيقـة اخلتاميـة هلـذا املـؤمتر االستعراضـي                       
لقاعـة تـستحق التقـدير      وكل دولة من الـدول األعـضاء احلاضـرة اليـوم يف هـذه ا              . بتوافق اآلراء 

على التزامها مبكافحـة العنـصرية والتميـز العنـصري وكراهيـة األجانـب ومـا يتـصل بـذلك مـن                      
وبالرغم من اختالف وجهات نظرنا، فإن اعتمـاد هـذه الوثيقـة بتوافـق اآلراء يعكـس                 . تعصب

  .رغبتنا املشتركة يف مكافحة آفة العنصرية
ملـا أظهرمتـوه مـن حكمـة ومهـارة يف           وأود عن أعرب عـن تقـديري، سـيدي الـرئيس،              

كما أعرب عن تقديري لكل من السفري حجاجي واملفوضـة الـسامية         . إدارة أعمال هذا املؤمتر   
عـالوة علـى ذلـك، تـود منظمـة      . وكافة أعضاء املكتب على مسامهتهم يف التحضري هلذا املؤمتر      

 الــسيد ال ســيماواملــؤمتر اإلســالمي أن تــسجل عميــق تقــديرها وإعجاهبــا بالوفــد الروســي،        
بويـــشينكو، علـــى مـــا بذلـــه مـــن جهـــد كـــبري ســـاهم مـــسامهة كـــبرية يف تتـــويج هـــذا املـــؤمتر  

وأتوجــه بالــشكر اخلــاص إىل اجملتمــع املــدين علــى إســهامه القــيم الــذي . االستعراضــي بالنجــاح
  .أتاح املعارف الشعبية بشأن منظورات الضحايا واختياراهتم

ــة أمه      ــة اخلتامي ــذه الوثيق ــسي ه ــع     وتكت ــة للمجتم ــة اجلماعي ــة تعكــس احلكم ــة تارخيي ي
وتتضمن استعراضا قّيما جلهودنا اجلماعية ضد العنـصرية والتمييـز العنـصري وكراهيـة              . الدويل

وإذ نؤكـد   . ٢٠٠١األجانب وما يتصل بذلك مـن تعـصب منـذ انعقـاد مـؤمتر ديربـان يف عـام                    
بعهمـا الـشامل، تقـدم هـذه        من جديد استمرار أمهية كل من إعالن وبرنامج عمل ديربـان وطا           

 القولبـة   ال سـيما  الوثيقة إسهاما كبريا من خالل حتديد األشكال اجلديدة للتمييـز والتعـصب، و            
وتــدعو أيــضا إىل وضــع معــايري جديــدة لكــي . والتنمـيط الــسلبيني علــى أســاس الــدين واملعتقــد 

ــدة ضــمن نطاقهــا، فــضال عــن وضــع ا    أشــكاليتــسىن إدراج  ــز املعاصــرة واجلدي ــدابري  التميي لت
  .الكفيلة مبعاجلتها

ــع أشــكاهلما ومظاهرمهــا،         ــز جبمي ــا بالقــضاء علــى التعــصب والتميي ومتــشيا مــع التزامن
 انطالقــا مــن روح التــضامن مــع أفريقيــا، مارســت منظمــة املــؤمتر اإلســالمي ضــبط    ســيما الو

جـه  وحنـن نـثين بو    . النفس بصورة منوذجية وقدمت تضحيات مجة لكفالة اعتماد وثيقة توافقيـة          
ــسورية          ــة ال ــة العربي ــسطني واجلمهوري ــود فل ــه وف ــذي قامــت ب ــدور اإلجيــايب ال ــى ال خــاص عل

  .ومجهورية إيران اإلسالمية
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ملتحـدة الـسامية حلقـوق      اوقد حظيت مسامهتنا بـاالعتراف مـن جانـب مفوضـة األمـم                
 مجيـع   وحنـن نـشكر أيـضا وفـود       . اإلنسان يف بياهنا املقدم خـالل اجللـسة االفتتاحيـة هلـذا املـؤمتر             

اجملموعــات األخــرى الــيت ســامهت بــشكل بّنــاء يف املفاوضــات وســاعدت بــروح مــن التوفيــق    
  .والتعاون على اعتماد وثيقة توافقية

ومــن املؤســف أن عــددا صــغريا مــن الــدول قــررت أن تنــأى بنفــسها بعيــدا عــن هــذه     
فلـيس هنـاك    . لوكان األحرى هبا يف رأينا أن ختتار مسار املشاركة بدال مـن االنفـصا             . العملية

  .يف الوثيقة اخلتامية ما ميكن أن يربر قرارها
عالوة على ذلك، نعتقد أن مجيع مـسؤويل األمـم املتحـدة ملزمـون باالمتثـال للمعـايري                    

واملمارسات الراسخة يف جمال احلياد وباالمتناع عن إصـدار األحكـام بـشأن اآلراء الـيت تعـرب            
  .عنها دولة ذات سيادة

هرهتا منظمـة املـؤمتر اإلسـالمي ال تعـين أننـا ختلينـا عـن مواقفنـا املبدئيـة                    واملرونة اليت أظ    
  .وسنواصل سعينا إىل حتقيق أهدافنا يف مجيع احملافل الدولية ذات الصلة

وتظل منظمة املؤمتر اإلسالمي قلقة بشأن اجلهـود الـيت تبـذهلا بعـض الـدوائر مـن أجـل                     
ويعتـرب تـشويه صـورة اإلسـالم وأتباعـه          . متنميط املـسلمني وإضـفاء وصـمة العـار والـشر علـيه            

ــدا ومعاصــرا مــن أشــكال التمييــز والتعــصب وكراهيــة       ــة التعــبري شــكال جدي حتــت مظلــة حري
وعلينــا، كمجتمعــات متحــضرة، أن منــارس حرياتنــا حبكمــة وفقــا ملعــايري األحكــام  . األجانــب

لمون يعانون فيهـا مـن      فأراضي املسلمني ال تزال ترزح حتت نري االحتالل واملس        . املقبولة دولية 
وبالنسبة ملسلمي العامل البالغ عددهم بليـون ونـصف نـسمة،      . القمع والتمييز العنصري والديين   
  .هذا وضع ال ميكن حتمله أو قبوله

ويف ظل هذه الظروف، يكون املسار املتحضر والعملي الذي ينبغي اتباعـه هـو احلـوار        
وديننـا يلـزم مجيـع املـسلمني بـاحترام معتقـدات            . ةوالتفاعل فيما بني األديان والثقافات املختلفـ      

  .ومن حقنا أن نطلب نفس الشيء يف املقابل. اآلخرين
ــان االستعراضـــي       ــؤمتر ديربـ ــاح مـ ــا نرحـــب بنجـ ــددا أننـ ــد جمـ ــا، أود أن أؤكـ . وختامـ

نتطلــع إىل العمــل مــع شــركائنا مــن أجــل كفالــة تنفيــذ الوثيقــة اخلتاميــة تنفيــذا فعــاال يف     كمــا
يتطلب ذلــك يف املقــام األول حتلــي مجيــع أصــحاب املــصلحة بــاإلرادة الــسياسية  وســ. املــستقبل

  .الالزمة لالحتاد ضد العنصرية، على أساس مبدأ املساواة والكرامة والعدالة للجميع
  .وأود أيضا أن أطلب إدراج النص الكامل هلذا البيان ضمن التقرير الرمسي للمؤمتر  
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  املرفق الرابع
ــل شــيلي ب      ــان ممث ــة البحــر    بي ــة ومنطق اســم جمموعــة دول أمريكــا الالتيني

  الكارييب
وكانـت  . وقـد قطعنـا أشـواطا طويلـة وشـاقة         . خنتتم اليـوم مـؤمتر ديربـان االستعراضـي          

ومل ختــلُ مــن صــعوبات وضــعت يف احملــك تعدديــة األطــراف الــيت  . العمليــة التحــضريية معقــدة
وقد ظلت جمموعة دول أمريكـا      . حلجمتشكل أداة أساسية ال غىن عنها ملواجهة حتديات هبذا ا         

الالتينية ومنطقة البحر الكارييب تتحلى دائما بـروح إجيابيـة ويف ختـام املـؤمتر، نالحـظ بارتيـاح                 
  .أن الغلبة بصفة عامة كانت للمصلحة اجلماعية يف محاية حقوق اإلنسان

وكراهيـة  وشاركت اجملموعـة يف املـؤمتر العـاملي ملكافحـة العنـصرية والتمييـز العنـصري           
، وذلـك مـن منطلـق التزامهـا         ٢٠٠١األجانب ومـا يتـصل بـذلك مـن تعـصب املعقـود يف عـام                 

وحتقيقـا هلـذه الغايـة، قامـت اجملموعـة      . الراسخ باملسامهة يف مكافحة هذه اآلفة والقـضاء عليهـا       
بإعــداد مــسامهاهتا يف املــؤمتر مــن خــالل عمليــة شــاملة متثلــت يف املــؤمتر اإلقليمــي التحــضريي     

واستعدادا هلذا املـؤمتر االستعراضـي، أجرينـا عمليـة مهمـة      . ٢٠٠٠قود يف سانتياغو يف عام     املع
ويف ســياق هــذا .  يف برازيليــا٢٠٠٨جتــسدت يف املــؤمتر اإلقليمــي التحــضريي املعقــود يف عــام 

  .اجلهد، مت إغناء اجملموعة بإسهامات اجملتمع املدين
إميانـا منـها بأنـه فـضاء يتـيح لنـا تعزيـز              وشاركت اجملموعة يف هذا املؤمتر االستعراضـي          

اجلهود اليت نبذهلا على الصعد الوطين وإلقليمي والدويل مـن أجـل القـضاء علـى مجيـع أشـكال           
  .التمييز

وتود اجملموعة أن توجه رسالة أمل إىل ضـحايا العنـصرية والتمييـز العنـصري وكراهيـة         
  . يدعونا إىل ذلكولدينا من األسباب ما. األجانب وما يتصل بذلك من تعصب

. ففي املقام األول، اعتمدنا وثيقة ختامية متوازنـة تـشكل مثـرة عمليـة تفاوضـية طويلـة                   
وقـد سـامهت   . وحنن ندرك أن نطاق هذه الوثيقة اخلتامية كان ميكن أن يكون أوسع من ذلـك    

  .اجملموعة بقدر كبري من االلتزام واملرونة، وضّحت مبسائل ذات أمهية خاصة للمنطقة
ــز       وث   ــن تعزي ــة، م ــات مدني ــة أداة ســتمكننا، دوال وجمتمع ــة اخلتامي ــشكل الوثيق ــا، ت اني

وجيب أن نسترشد هبـا فيمـا ينبغـي أن نتخـذه مـن إجـراءات يف                 . جهودنا يف مكافحة العنصرية   
الطريــق الطويــل الــذي يــتعني علينــا قطعــه معــا، مّتحــدين رغــم اختالفاتنــا، إىل أن نتوصــل إىل   

  .التمييز واجتثاثها من جذورهاالقضاء على مجيع أنواع 
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وثالثا، أثبت هذا املؤمتر االستعراضـي أنـه ميكـن التوصـل إىل اتفاقـات وتفامهـات بنـاءة           
  .من أجل العمل بصورة مجاعية للدفاع عن حقوق اإلنسان جلميع األشخاص

ونعتقد أن علينا اليوم أن نتطلـع إىل املـستقبل ونواصـل العمـل بـنفس االلتـزام والتفـاين                      
ولـذلك، فـإن هـذا املـؤمتر       .  أجل القضاء على مجيع أشكال التمييز واجتثاثهـا مـن جـذورها            من

وإمنا هو عالمة هامة وبارزة يف عملية معقـدة ينبغـي أن تتـوج باجتثـاث            . ليس هو هناية الطريق   
  .هذه اآلفة هنائيا

ــه الكــثريون خــالل         وأخــريا، تعــرب اجملموعــة عــن تقــديرها للجهــد الكــبري الــذي بذل
وجتدر اإلشارة بوجه خاص يف هذا الـصدد إىل ممثـل االحتـاد الروسـي، الـسيد        . شهر األخرية األ

يـوري بويــشينكو، الـذي متكــن بــدعم مـن خنبــة مـن اخلــرباء الدبلوماســيني مـن بلجيكــا ومــصر      
والنــرويج، مــن حــشد الطاقــات وحفــز هــذه العمليــة للتوصــل إىل نــص تــوافقي هنــائي يعكــس   

ف بغيـة حتقيـق اهلـدف املـشترك املتمثـل يف القـضاء علـى العنـصرية                  بصورة مناسبة خمتلف املواقـ    
  .والتمييز العنصري وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب

ونكــرر مــن جديــد تقــديرنا اخلــاص للجهــود الدؤوبــة الــيت بذلتــها املفوضــية الــسامية       
  .لنتيجة الناجحةواجلهات املتعاونة معها، حيث كان التزامها وإسهامها أساسيا لتحقيق هذه ا

وبــصفيت منــسق . ونــشكركم كــذلك ســيدي الــرئيس علــى طريقــة إدارتكــم ألعمالنــا   
اجملموعة، أود أن أشـري إىل روح التعـاون الـيت أبـداها زمالئـي الـذين متكنـوا دائمـا مـن تـرجيح                         

وحنـن نأمـل   . كفة الروح البناءة للبحث عن توافق يف اآلراء بدال من ترجيح أفضلياهتم الوطنيـة      
وأخـريا،  . يكون هذا اجملهود إسـهاما مـن منطقتنـا يف عمـل يتطلـع إىل أن يـصبح عامليـا حبـق                   أن  

فإن القدرة اليت أظهرهتا مجيع املناطق على تيسري التوصـل إىل توافـق لـآلراء يف الوثيقـة اخلتاميـة                    
  .يبشر بنجاح مسعانا يف املستقبل

يـة يف تعدديـة األطـراف،       ونأمل أن تسود هذه الـروح، الـيت ال بـد منـها لـضمان الفعال                 
  .خالل مرحلة التنفيذ

  .وأود أن أطلب إدراج النص الكامل هلذا البيان يف تقرير املؤمتر  
  .وشكرا جزيال  
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