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  قرار اختذته اجلمعية العامة

 ])A/63/428( على تقرير اللجنة الثالثةبناء[
 

عــدم جــواز ممارســات معينــة تــساهم يف إثــارة األشــكال املعاصــرة - ٦٣/١٦٢
مــن العنــصرية والتمييــز العنــصري وكراهيــة األجانــب ومــا يتــصل

 بذلك من تعصب
 

 ،إن اجلمعية العامة 
 والعهـد الـدويل)١(دة واإلعالن العـاملي حلقـوق اإلنـسان مبيثاق األمم املتحإذ تسترشد 

 واالتفاقيــة الدوليــة للقــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز)٢(اخلــاص بــاحلقوق املدنيــة والــسياسية
  من صكوك حقوق اإلنسان ذات الصلة،هاوغري،)٣(العنصري

ــشري  ــسان إىل أحكـــــام قـــــراروإذ تـــ  املـــــؤرخ٢٠٠٤/١٦ ي جلنـــــة حقـــــوق اإلنـــ
ــسان ١٦ ــلأب/نيـ ــسان١٤ املـــؤرخ٢٠٠٥/٥  و)٤(٢٠٠٤ ريـ ــل/ نيـ  وقـــرارات)٥(٢٠٠٥أبريـ

مـــارس/ آذار٢٨ املـــؤرخ٧/٣٤حقـــوق اإلنـــسان ذات الـــصلة، وال ســـيما القـــرار جملـــس
ــة)٦(٢٠٠٨ ــرارات اجلمعيــة العام ديــسمرب/ كــانون األول١٦ املــؤرخ٦٠/١٤٣، وكــذلك ق
ــانون األول ١٩ املــــــؤرخ٦١/١٤٧  و٢٠٠٥  املــــــؤرخ٦٢/١٤٢ و٢٠٠٦ديــــــسمرب/كــــ

_______________

 ).٣ -د( ألف٢١٧القرار )١(
 .، املرفق)٢١ -د( ألف٢٢٠٠انظر القرار )٢(
ص العـريب، انظـر لالطـالع علـى الـن.٩٤٦٤، الـرقم٦٦٠، الـدجمموعة املعاهداتاألمم املتحدة، )٣(

 .، املرفق)٢٠ -د( ألف٢١٠٦القرار
ــة للمجلــس االقتــصادي واالجتمــاعي،:انظــر )٤( ــم٢٠٠٤الوثــائق الرمسي ،)E/2004/23 (٣، امللحــق رق

 .الفصل الثاين، الفرع ألف
 .الفصل الثاين، الفرع ألف،(E/2005/23) ٣، امللحق رقم٢٠٠٥املرجع نفسه، )٥(
،)A/63/53 (٥٣امللحــق رقــم مسيــة للجمعيــة العامــة، الــدورة الثالثــة والــستون،الوثــائق الر :انظــر )٦(

 .الفصل الثاين
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ــانون األول ١٨ ــرارين٢٠٠٧ديـــسمرب/كـ ــسألة والقـ ــذه املـ ــشأن هـ ــؤرخ٦١/١٤٩ بـ  ١٩ املـ
ــانون األول ــسمرب/كــ ــانون األول٢٢ املــــؤرخ٦٢/٢٢٠ و٢٠٠٦ديــ ــسمرب/ كــ  ٢٠٠٧ديــ

اجلهود العامليـة مـن أجـل القـضاء التـام علـى العنـصرية والتمييـز العنـصري وكراهيـة’’املعنونني
ــا ــب وم ــذلك األجان ــصل ب ــذيت ــصب والتنفي ــن تع ــشاملم ــامج عمــل دال ــانيإلعــالن وبرن  رب

 ،‘‘ومتابعتهما
 الـذي اعتـربت فيـه تنظـيم إىل ميثاق حمكمـة نـورمربغ وقـرار احملكمـةوإذ تشري أيضا 

Waffenومجيــع مكوناتــه، مبــا فيهــا تنظــيم)SS(قــوات احلمايــة املــسلحة SSتنظيمــا إجراميــا ،
 ئم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية،ومحلته مسؤولية اقتراف العديد من جرا

ربـان اللـذيني إعـالن وبرنـامج عمـل دمـنذات الصلةاألحكام إىلوإذ تشري كذلك 
يتـصل ب ومـاـــجاناهيـــة األ العنـصرية والتمييـز العنـصري وكرملناهضةاعتمدمها املؤمتر العاملي

مـــن اإلعـــالن ٢رةــــــســـيما الفق ، وال)٧(٢٠٠١ســـبتمرب/ أيلـــول٨ن تعـــصب يفــــــبـــذلك م
  من برنامج العمل،٨٦ والفقرة

قـرر اخلـاص املعـين باألشـكال املعاصـرةاملالدراسة اليت اضطلع اإىل تشري باملثلوإذ 
، وإذ حتـيط)٨(يتـصـل بـذلك مــن تعـصـب  األجانب ومـايةهاللعنصرية والتمييز العنصري وكر

 ،)٩(علما بتقريره
ــيةأحــزاب، يف هــذا الــشأن، انتــشاروإذ يــثري جزعهــا  وحركــات ومجاعــاتسياس

ــة ــةمتطرف ــا في خمتلف ــا مجاعــات، مب ــازيه ــة، يف أحنــاء كــثريةي اجلــدد وذونيالن ــرؤوس احلليق  ال
 العامل، من
ــد - ١   والــذي أدانــت فيــه)٧(ربــانيالــنص الــذي ورد يف إعــالن دتؤكـد مــن جدي

ــة اجلديــدة والفاشــية اجلديــدة و ظهــورالــدول اســتمرار وعــودة ــةاأليــديولو النازي جيات القومي
 الظـواهرتلـك  أنوأعلنـت فيـه،الداعيـة إىل العنـف والقائمـة علـى التحيـز العنـصري والقـومي

 يف أي ظرف من الظروف؛ ي حال من األحوال أويف أ  إطالقاتربيرها ميكن ال
 واألعـضاء الـسابقني لتنظـيمإزاء متجيد احلركة النازيـةتعرب عن بالغ القلق - ٢ 

Waffen(ةقــوات احلمايــة املــسلح SS(،التذكاريــةواالحتفــاالتالنــصب إقامــةبــسبل تــشمل 
اعتبـار أوو  عامة متجيـدا للماضـي النـازي واحلركـة النازيـة والنازيـة اجلديـدةتظاهراتتنظيمو

_______________

 .، الفصل األولCorr.1 وA/CONF.189/12انظر )٧(
)٨( E/CN.4/2006/16و Add.1-4. 
 .A/63/339انظر )٩(
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التحـالف املنـاهض هلتلـر وتعـاونوا مـع األشخاص الذين حاربواحماولة اعتبار أولئك األعضاء و
 ؛ر الوطنيةيكات التحراحلركة النازية مشاركني يف حر

 إزاء وقوع حماوالت متكررة لتـدنيس أو هـدم النـصب الـيتتعرب عن القلق - ٣ 
أقيمت لتخليد ذكرى الذين حاربوا النازية أثناء احلرب العاملية الثانيـة وإخـراج أو نقـل رفـات
ــام ــد الت ــى التقي ــصدد عل ــذا ال ــدول يف ه ــشروعة، وحتــث ال ــك األشــخاص بطــرق غــري م أولئ

 مـن الربوتوكـول اإلضـايف٣٤ منـها املـادة عدةأمورا ذات الصلة باملوضوع، مبوجبابالتزام
 ؛)١٠(١٩٤٩األول التفاقيات جنيف لعام

تزايد عدد احلـوادث ذات الطـابع العنـصري يف الكـثري مـنتالحظ مع القلق - ٤ 
ــن هــذه احلــوادث، ــد م ــسؤولة عــن العدي ــرؤوس احلليقــة امل ــات ذوي ال ــدان وظهــور مجاع  البل
وكذلك عودة نشوب العنف القائم على العنـصرية وكراهيـة األجانـب الـذي يـستهدف أفـراد
جمتمعات حملية إثنية أو دينية أو ثقافية وأقليات وطنية، حسبما أشـار إليـه املقـرر اخلـاص املعـين

يتــصل بــذلك مــن باألشــكال املعاصــرة للعنــصرية والتمييــز العنــصري وكراهيــة األجانــب ومــا
 ؛)٩(ره األخريتعصب يف تقري

أن هـذه األعمـال ميكـن اعتبارهـا أعمـاال تنـدرج يف نطـاقتؤكد مـن جديـد - ٥ 
 من االتفاقيـة الدوليـة للقـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز٤األنشطة اليت يرد وصفها يف املادة

، وأا ميكن أن متثل إساءة واضحة وجلية ملمارسة احلق يف حرية التجمع الـسلمي)٣(العنصري
يكفلــها حريــة الــرأي والتعــبري حــسب مــدلول هــذه احلقــوق كمــايفتكــوين اجلمعيــات ويفو

ــسان  )٢( والعهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق املدنيــة والــسياسية)١(اإلعــالن العــاملي حلقــوق اإلن
 واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري؛

حتـصى ذكرى أعداد الافا حبقتشكل إجح أعالهبينة أن املمارسات املتؤكد - ٦ 
اصــة اجلــرائم الــيتخب احلــرب العامليــة الثانيــة، و يفضــد اإلنــسانيةاملرتكبــةمــن ضــحايا اجلــرائم

التحــالف املنــاهض األشـخاص الــذين حــاربواو)SS( املــسلحةقــوات احلمايــةتنظــيمارتكبـها
 املمارسات تتعارض مـع تلك وأن، وتسمم عقول الشبابتعاونوا مع احلركة النازية، هلتلر أو

مــعتتنــاىف و يف األمــم املتحــدة مبوجــب ميثاقهــا األعــضاءالــيت تعهــدت ــا الــدوللتزامــاتاال
 نظمة ومبادئها؛املأهداف

األشـكال املعاصـرة للعنـصرية والتمييـزتـثري أن هـذه املمارسـاتتؤكـد أيـضا - ٧ 
تـشار وتكـاثر أحـزابيتصل بذلك من تعـصب وتـسهم يف ان  األجانب ومااهيةالعنصري وكر

_______________

 .١٧٥١٢، الرقم١١٢٥، الدجمموعة املعاهداتاألمم املتحدة، )١٠(



A/RES/63/162

4

 الـرؤوسي اجلـدد وذونيالنـازي تـاهـا مجاع، مبـا في خمتلفـةسياسية وحركات ومجاعات متطرفـة
 ؛احلليقة

ــدابري الالزمــة ل علــى ضــرورةشددتــ - ٨  ــةللممارســات املوضــع حــداختــاذ الت بين
 ملكافحـة، وفقا للقانون الدويل حلقوق اإلنـسان،الدول اختاذ تدابري أكثر فعاليةب ويبأعاله،

 لقيم الدميقراطية؛حقيقيا يهدد ا  خطرا الظواهر واحلركات املتطرفة اليت تشكلتلك
أن الدول األطراف يف االتفاقية الدوليـة للقـضاء علـى مجيـعتؤكد من جديد - ٩ 

 من هذا الصك، بـأن تقـوم بـأمور عـدة منـها٤أشكال التمييز العنصري ملزمة، مبوجب املادة
 :ما يلي

 مجيـع ضـروب الدعايـة ومجيـع املنظمـات الـيت تـستند إىل أفكـار التفـوقإدانة )أ( 
التـرويج هلمـا بـأي شـكل اليت حتاول تربير الكراهية العنصرية والتمييـز العنـصري أو العرقي أو

 من األشكال؛
ــع أشــكال )ب(  ــة مــن أجــل القــضاء علــى مجي ــة وإجيابي التعهــد باختــاذ تــدابري فوري

فعـال ذات الطـابع التمييـزي مـع إيـالء املراعـاة الواجبـة للمبــادئاأل التحـريض علـى التمييـز أو
 مـن٥الواردة يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان واحلقـوق املنـصوص عليهـا صـراحة يف املـادة

 االتفاقية؛
ــار )ج(  ــشراعتبـ ــوق العانـ ــى التفـ ــة علـ ــة رقـــي أوألفكـــار القائمـ ــةالكراهيـ   العرقيـ
 هــذه ارتكــابتحــريض علــىال أعمــال العنــف أويــعمجو عنــصريتحــريض علــى التمييــز الالو

 وكـذلك تـوفري آخـر،عرقـيأصل من لون أوجمموعة أشخاصأية األعمال ضد أي عرق أو
 ن؛القانو يعاقب عليهاائمجرأي مساعدة ألنشطة ذات طابع عنصري، مبا يف ذلك متويلها،

 الدعائيـة األخـرى األنشطةاعتبار املنظمات واألنشطة الدعائية املنظمة ومجيع )د( 
واإلقـرار، منظمات وأنشطة غري مـشروعة وحظرهـااليت تروج للتمييز العنصري وحترض عليه

  يعاقب عليها القانون؛جرميةأنشطة من هذا القبيل  أومنظماتاملشاركة يفبأن
مـنحمليـة، املؤسسات العامة، سواء كانت وطنيـة أو لسلطات العامة أومنع ا )هـ( 

 التحريض عليه؛ ز العنصري أوالترويج للتميي
 مـن االتفاقيـة الدوليـة٤ الدول اليت أبدت حتفظات على أحكام املادةتشجع - ١٠ 

للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري على النظر جديا يف سحب تلك التحفظـات علـى
 سبيل األولوية؛
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املقـرر أن يواصـل)٥(٢٠٠٥/٥جلنة حقوق اإلنـسان يف قرارهـاطلب بذكرت - ١١ 
 وأن يلـتمساملقبلـة ريرهايف تقـ ابـشأ توصـياتيـضعيف هذه املسألة وأنمليااخلاص التفكري

 احلكومية؛ ويضع يف اعتباره يف هذا الصدد آراء احلكومات واملنظمات غري
 إىل املقرر اخلاص أن يعد، يف حدود املوارد املتاحة، تقـارير عـن تنفيـذتطلب - ١٢ 

وفقـا لطلـب جلنـة حقـوق اإلنـسان الـذي أشـارتاليت يتم مجعهاىل اآلراءهذا القرار استنادا إ
 أعاله، لتقدميها إىل اجلمعيـة العامـة يف دورـا الرابعـة والـستني وإىل١١إليه اجلمعية يف الفقرة

 جملس حقوق اإلنسان؛
كامـل مـع املقـرراللـى التعـاونعاحلكومات واملنظمـات غـري احلكوميـةحتث - ١٣ 

 ؛املذكورة آنفا امهاملداءاخلاص يف أ
 .قيد نظرهااملسألةأن تبقي تقرر - ١٤ 

 ٧٠اجللسة العامة
 ٢٠٠٨ ديسمرب/ول كانون األ١٨

 


