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 الدورة الرابعة والستون
 *من جدول األعمال املؤقت) ب (٦٩البند 

 وكراهية القضاء على العنصرية والتمييز العنصري
التنفيــذ : األجانــب ومــا يتــصل بــذلك مــن تعــصب 

     الشامل إلعالن وبرنامج عمل ديربان ومتابعتهما
جانـب ومـا يتـصل      لقضاء على العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األ      ا    

لـــــشامل إلعـــــالن وبرنـــــامج عمـــــل التنفيـــــذ ا: بـــــذلك مـــــن تعـــــصب
 ومتابعتهما ديربان

  
 مذكرة من األمني العام    

  
يتشرف األمني العام بأن حييـل إىل أعـضاء اجلمعيـة العامـة التقريـر املؤقـت الـذي قدمـه                  
مييــز العنــصري يثــو مويغــاي، املقــرر اخلــاص املعــين باألشــكال املعاصــرة للعنــصرية والت غالــسيد 

  .٦٣/٢٤٢وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، عمال بقرار اجلمعية 
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ــين باألشــكال املعاصــرة للعنــصرية          ــرر اخلــاص املع ــر املؤقــت للمق التقري
 ة األجانب وما يتصل بذلك من تعصبوالتمييز العنصري وكراهي

    

  موجز  
 بـشأن اجلهـود العامليـة       ٦٣/٢٤٢  اجلمعيـة  عمـال بقـرار     إىل اجلمعيـة العامـة      مقدم هذا التقرير   

 األجانـب ومـا يتـصل بـذلك مـن      يـة ها على العنـصرية والتمييــز العنـصري وكر   التامالرامية إىل القضاء    
  .التنفيذ الشامل إلعالن وبرنامج عمل ديربان ومتابعتهماتعصب و
 يستعراضــاال يربــاند يــشري املقـرر اخلــاص إىل مـؤمتر   ،مـن هــذا التقريـر   “ثانيــا”ويف الفـصل    

يــصف  “الثــثا”والفــصل .  يف جنيــف،٢٠٠٩أبريــل / نيــسان٢٤ إىل ٢٠ يف الفتــرة مــن الــذي عقــد
يـشري إىل الزيـارات     ، فـإن هـذا الفـصل        وعلى ذلك . تهوالييف إطار   نفذت  األنشطة اليت   املقرر اخلاص   

كمـا يـشري    .فيةإىل النـشرات الـصح   و-تلك اليت قام هبا املكلـف الـسابق بالواليـة      مبا فيها-القطرية 
املقـرر اخلــاص مـن خـالل مـشاركته يف املــؤمترات     عاجلهـا  إىل املـسائل املواضــيعية الـيت   الثالـث  الفـصل  

واحللقــــات الدراســــية واالجتماعــــات األخــــرى منــــذ تقــــدمي تقريــــره األخــــري إىل اجلمعيــــة العامــــة 
)A/63/339( .    والفقـر، واإلبـادة    لـى الكراهيـة العنـصرية أو الدينيـة،          وتشمل هذه املسائل التحريض ع

ــة ــى أســاس   و، اجلماعي ــز عل ــسبالتميي ــريا. الن ــتنتاجات     وأخ ــن االس ــددا م ــرر اخلــاص ع ــدم املق ، يق
  .والتوصيات املتصلة بعملية ديربان وباملسائل املوضوعية املشار إليها أعاله
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 مقدمة -أوال  
وكراهيــة األجانــب ت واليــة املقــرر اخلــاص املعــين بالعنــصرية والتمييــز العنــصري ئأنــش  - ١

، ١٩٩٣/٢٠وق اإلنــسان مبوجــب قرارهــا يتــصل بــذلك مــن تعــصب مــن قبــل جلنــة حقــ  ومــا
ــا وجــرى  ــا يف قرارهــ تنقيحه ــارس /ويف آذار. ١٩٩٤/٦٤ا الحق ، اســتعرض جملــس  ٢٠٠٨م

ــة ورشــد   ــسان الوالي ــوق اإلن ــذلك . ها وحــسنهاحق ــسان جملــس حقــ اختــذ ، ونتيجــة ل وق اإلن
، الــذي مــدد واليــة املقــرر اخلــاص ملــدة ثــالث ســنوات وحــدد اختــصاصاته يف     ٧/٣٤ القــرار

 . من القرار٣ و ٢الفقرتني 

 الراميـة إىل  بـشأن اجلهـود العامليـة    ٦٣/٢٤٢عمـال بقـرار اجلمعيـة    مقـدم  هذا التقريـر   و  - ٢
التمييـز العنصري وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعـصب          القضاء التام على العنصرية و    

 .إلعالن وبرنامج عمل ديربان ومتابعتهما والتنفيذ الشامل

قـد يف   ملـؤمتر ديربـان االستعراضـي الـذي ع         مـن هـذا التقريـر مكـرس          “ثانيـا ”الفصل  و  - ٣
ة الـيت  األنـشط  “ثالثـا ”ويصف الفصل  . يف جنيف٢٠٠٩أبريل  / نيسان ٢٤ إىل   ٢٠الفترة من   

 مبـا فيهـا   - القطريـة  يـشري إىل الزيـارات    على ذلك فهـو     و. جيري االضطالع هبا يف إطار الوالية     
كمـا يـشري هـذا الفـصل      . وإىل النـشرات الـصحفية  -تلك اليت قام هبا املكلف الـسابق بالواليـة   

لقـات  املقـرر اخلـاص مـن خـالل مـشاركته يف املـؤمترات واحل             عاجلها  إىل املسائل املواضيعية اليت     
. )A/63/339(الدراســية واالجتماعــات األخــرى منــذ تقــدمي تقريــره األخــري إىل اجلمعيــة العامــة  

لــى الكراهيــة العنــصرية أو الدينيــة، والفقــر، حريــة التعــبري والتحــريض ع وتــشمل هــذه املــسائل
، يقـدم املقـرر اخلـاص عـددا         وأخـريا  .النـسب  التمييز علـى أسـاس       إضافة إىل ،  واإلبادة اجلماعية 

 .املشار إليها أعالهاملواضيعية  االستنتاجات والتوصيات املتصلة بعملية ديربان وباملسائل من
 

 ديربان االستعراضيمؤمتر  -ثانيا  
إىل حـد بعيـد     متثـل أبـرز أحـداثها       املقرر اخلـاص    عمل  من الواضح أن السنة األوىل من         - ٤

أبريــل /ستعراضــي يف نيــسانؤمتر ديربــان االعقــد مــقــد ، و االستعراضــيعمليــة ديربــانيف جــدا 
، فقد خصص املقرر اخلاص فصال كبريا ملؤمتر ديربان االستعراضي يف تقريـره             وبالتايل. ٢٠٠٩

وخــالل عمليــة   . )A/HRC/11/36( جمللــس حقــوق اإلنــسان   ١١الــسنوي املقــدم إىل الــدورة   
صــة  يــشكل فريؤمتر االستعراضــاملــكــثريا علــى أن  شــدد املقــرر اخلــاص،  االستعراضــيةديربــان

ــد      ــار جتدي ــوي وإظه ــق آراء دويل ق ــاء تواف ــادة بن ــدة إلع ــدويل االشــتغال فري ــاح ضــد  بال الكف
ينبغـي أن ينظـر إليـه علـى أنـه            أكـد أن مـؤمتر ديربـان االستعراضـي           ،ويف هذا الصدد   .العنصرية
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 ولـيس تتوجيـا     ،بداية عهد جديد من التعبئـة الدوليـة يف جمـال مكافحـة مجيـع أشـكال العنـصرية                  
 . االستعراضيةبانلعملية دير

لوثيقـة اخلتاميـة بتوافـق      ا مجيـع الـدول املـشاركة        عتمـاد الكـثريا   املقرر اخلـاص    ُسر  وقد    - ٥
عـــدم املـــشاركة يف املـــؤمتر مـــن دول  ١٠ملـــا قررتـــه املقـــرر اخلـــاص أســـف ويف حـــني . اآلراء

 .للوثيقة اخلتاميةتأييدها هذه الدول تعلن   فقد أوصى بأن،االستعراضي

أثنـاء  رئيـسية   سألة حرية التعـبري ومكافحـة العنـصرية، الـيت كانـت مـسألة               بة مل أما بالنس   - ٦
بالنـسبة  رتيـاح أن الـنص الـذي اتفـق عليـه ميثـل معلمـا        الامـع   ذكـر املقـرر اخلـاص      ،املفاوضات

 . يف املـستقبل   املـسألة نظـام حقـوق اإلنـسان يف األمـم املتحـدة هـذه               سيعاجل به     الذي سلوبلأل
الوثيقة اخلتاميـة إىل لغـة املعـايري الدوليـة حلقـوق اإلنـسان الـواردة                ارة  إشورحب املقرر اخلاص ب   

ــة للقــضاء علــى مجيــع       ــة الدولي ــة والــسياسية واالتفاقي ــاحلقوق املدني يف العهــد الــدويل اخلــاص ب
 .أشكال التمييز العنصري

ص  يعرب املقـرر اخلـا     ،مدت الوثيقة اخلتامية ملؤمتر ديربان االستعراضي     واآلن، وقد اعتُ    - ٧
يـود أن  و .على قوتهاالستعراضية عن أمله يف أن حيافظ الزخم الذي حتقق خالل عملية ديربان 

مجيــع الــدول، الــيت تتحمــل املــسؤولية الرئيــسية يف هــذا الــصدد،        بــشدة علــى تنفيــذ   كــد يؤ
 يف  متفـشية وال تـزال العنـصرية      . لتعهدات وااللتزامات الواردة يف الوثيقة اخلتامية تنفيـذا فعـاال         ل

ــ ــة ضــرورة أكثــر منــ   ،ع أحنــاء العــامل مجي ــسن وقــت مــضى  يف أي  ها ومث إنــشاء تــشريعات ول
 .سياسات مالئمة ملكافحة هذا البالءوضع مؤسسات و

اسـتخدام الوثيقـة اخلتاميـة ملـؤمتر ديربـان          ،   لواليتـه  هتنفيـذ لـدى    ،ويعتزم املقـرر اخلـاص      - ٨
واليتـه خـالل الزيـارات       لتحليـل املـسائل املتـصلة ب       عمـل وإطـار نظـري     كمخطـط   االستعراضي  

 قدم املقرر اخلـاص يف تقريـره الـسنوي إىل           ،من هذا املنطلق  و .األنشطة االعتيادية يف   و ،القطرية
الـيت تعهـدت   املنحـى   ةجدوال يتضمن االلتزامـات العمليـ  ) املرجع نفسه(جملس حقوق اإلنسان  

أن يــود و .تزامــاتلوفــاء هبــذه االلبــشأن اهبــا الــدول، وبعــض املؤشــرات األوليــة لرصــد األداء  
 مماثلـة مـن أجـل حتديـد تـدابري ملموسـة ووضـع خارطـة طريـق               أدواتيوصي الدول باستخدام    

  .لتنفيذ الوثيقة اخلتامية ملؤمتر ديربان االستعراضي
  



A/64/271
 

6 09-45095 
 

 املقرر اخلاص أنشطة -ثالثا  
 الزيارات القطرية -ألف  

 ،مـات والبيانـات   جلمـع املعلو  ”فرصـة هامـة للمقـرر اخلـاص          الزيـارات القطريـة    تشكل  - ٩
 بـشأن مجيـع املـسائل واالنتـهاكات         ،وتبادهلـا مـع مجيـع املـصادر ذات الـصلة          تلقيهـا،    و ،وطلبها

الـصعد   تنفـذ علـى      ، وللتحقيـق وتقـدمي توصـيات حمـددة        ،املزعومة اليت تقع ضمن نطاق واليتـه      
ــة  ،الــوطين واإلقليمــي والــدويل  ــز العنــصري   بغي  منــع مجيــع أشــكال ومظــاهر العنــصرية والتميي

، وفقـا للواليـة املـسندة إليـه      “ والقـضاء عليهـا    ، األجانب وما يتصل بذلك من تعصب      يةهاوكر
 .٧/٣٤مبوجب قرار جملس حقوق اإلنسان 

 وجــه املقــرر اخلــاص طلبــات رمسيــة لزيــارة   ،٢٠٠٨أغــسطس / تعيينــه يف آبوعقــب  - ١٠
ودولـة بوليفيـا    هلرسـك،   والبوسـنة وا   ،بنغالديش وأملانيا، واإلمارات العربية املتحدة، و     ،إسرائيل

ويـود   .اهلنـد ، و نيبـال واملكـسيك، و  وجنوب أفريقيا، والـسودان، وماليزيـا،        املتعددة القوميات، 
املقرر اخلاص أن يعرب عـن شـكره لرسـاليت الـدعوة اللتـان وجهتـهما إليـه دولـة بوليفيـا املتعـددة                

ة هـاتني الـدعوتني حـىت       مل يتمكن املقرر اخلاص من تلبيـ       وبينما .القوميات، والبوسنة واهلرسك  
 . فإنه يأمل يف أن يتمكن من القيام بذلك يف املستقبل القريب،اآلن

بالزيـارة الـيت قـام هبـا      و يود املقـرر اخلـاص أن يبلـغ اجلمعيـة العامـة يف الفقـرات التاليـة                - ١١
 ،أملانيـا  املكلف السابق بالوالية إىل الواليات املتحدة األمريكية، وبأول زيارة قطرية قام هبـا إىل             

 .إىل اإلمارات العربية املتحدة وكذلك بزيارته القادمة
  

  األمريكيةبالوالية إىل الواليات املتحدة بعثة املكلف السابق -  ١  

/  أيـار  ١٩بالوالية بزيارة الواليات املتحدة األمريكية يف الفترة من          قام املكلف السابق    - ١٢
 وقـدم املكلـف بالواليـة احلاليـة     .ة من احلكومـة  بناء على دعو٢٠٠٨يونيه / حزيران٦مايو إىل 

 احلاديـــــة عــــــشرة الزيــــــارة إىل جملـــــس حقـــــوق اإلنــــــسان يف دورتـــــه    املتعلـــــق ب التقريـــــر  
)A/HRC/11/36/Add.2.( 

احلكومـة واجملتمـع فيمـا يتعلـق        صـعد   مجيع  على  التقرير الوعي واإلدراك القويني     وأبرز    - ١٣
وقد أثىن املكلـف الـسابق بالواليـة     .اليات املتحدةبالتحديات يف جمال مكافحة العنصرية يف الو

 ،١٩٦٤منـذ اعتمـاد قـانون احلقـوق املدنيـة لعـام       نفـذ  البلد لإلطار القانوين الشامل الذي   على
الدور اهلام الذي تضطلع به احملكمة العليا يف الواليات املتحدة يف الكفاح مـن أجـل                 وأشار إىل 

 الذي يقوم بـدور رئيـسي   ،البلد  حيوية اجملتمع املدين يف أشار أيضا إىل،وأخريا .احلقوق املدنية
 .التزاماهتامسؤولية احلكومات ل يحتميف 
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 .كمــا ركــز التقريــر علــى جمــاالت االهتمــام الرئيــسية الــيت يــتعني تناوهلــا يف املــستقبل      - ١٤
باشــر وحتيــز عنــصري ملمــوس، وهــو  وتــشمل اجملموعــة األوىل مــن التحــديات حــاالت متييــز م 

وأشـري بوجـه خـاص يف هـذا الـصدد         .أكثر وضوحا فيما يتعلق بوكاالت إنفاذ القـانون       يعد   ما
مكافحــة اإلرهــاب، واجلوانــب األخــرى    مبــا يــشمل التنمــيط يف جمــال ،إىل التنمــيط العنــصري

 تنـــاول التقريـــر حـــاالت القـــوانني  ،وثانيـــا .ونظـــام قـــضاء األحـــداثالعدالـــة اجلنائيـــة لنظـــام 
ذات آثـار متباينـة بالنـسبة لـبعض         تكـون   ، ولكنـها    يف ظاهرها ييزية  والسياسات اليت تبدو غري مت    
 وصـف التقريـر     ،وأخريا .تطبيق العقوبات الدنيا اإللزامية   من قبيل    ،اجلماعات العرقية أو اإلثنية   

 ، عميقا بالنـسبة لألقليـات  ا وهو ما يؤثر تأثري،مطوال تداخل الفقر والعرق يف الواليات املتحدة   
 حمــدثا حلقــة مفرغــة مــن التــهميش  ،التعلــيم واإلســكان والعمالــة قبيــل مــنخاصــة يف جمــاالت 

إعــادة عــزل  ويــسهم هــذا التــهميش االجتمــاعي واالقتــصادي لألقليــات يف عمليــة .واالســتبعاد
تتحــدى أهــداف اإلدمــاج وتكــافؤ الفــرص   بطيئــة قائمــة بالفعــل يف منــاطق كــثرية مــن اجملتمــع 

 .بصورة مباشرة

ــة عــددا مــن التوصــيات إىل    وملواجهــة هــذه التحــدي   - ١٥ ــسابق بالوالي ات، قــدم املكلــف ال
وقـد مشلـت هـذه التوصـيات ضـرورة إنـشاء جلنـة مـن احلـزَبني لتقيـيم أوجـه التقـدم                       .السلطات

 وإعادة تقييم التـشريعات القائمـة       ؛واإلخفاق يف مكافحة العنصرية وعملية إعادة العزل اجلارية       
 .يع شامل حيظر التنميط العنصريلتحديد التحيز العنصري احملتمل، وسن تشر

  
  أملانياالبعثة املوفدة إىل -  ٢ 

يوليــه / متــوز١يونيــه إىل /ن حزيــرا٢٢قــام املقــرر اخلــاص بزيــارة أملانيــا يف الفتــرة مــن     - ١٦
ــا         . ٢٠٠٩ ــا وتعاوهن ــن أجــل انفتاحه ــا م ــة أملاني ــديره حلكوم ــرب عــن خــالص تق ــود أن يع وي

 هواسـتنتاجات  مفـصل يتـضمن مالحظـات املقـرر اخلـاص            م تقرير قدوسُي .الكاملني طوال الزيارة  
 .٢٠١٠يف عام  الرابعة عشرةإىل جملس حقوق اإلنسان يف دورته  الزيارةبشأن 

 ذكــر املقــرر ،)١(٢٠٠٩يوليــه / متــوز١حفي الــذي عقــد يف بــرلني يف ويف املــؤمتر الــص  - ١٧
لعديد مـن البلـدان األوروبيـة     اهاواجهيتلك اليت متاثل  أملانيا هااخلاص أن التحديات اليت تواجه  

 .داء أوروبــا يف املــسائل املتعلقــة بالعنــصريةأل وبالتــايل فــإن أملانيــا تعــد مقياســا جيــدا  ،األخــرى
فيمـا يتعلـق     جيابيـة يف اجملتمـع واملؤسـسات الـسياسية األملانيـة          اإلجتاهـات   الاأبرز املقرر اخلاص    و
 يف املعاملـة   ةالعامـ ملساواة  ا اعتماد قانون     أشري إىل  ،ويف هذا الصدد   .العنصريةباملتصلة  سائل  املب

_________________ 
ــان الـــــــــــــصحفي    )١(   ــل للبيـــــــــــ ــى اإلنترنـــــــــــــت يف مالـــــــــــــنص الكامـــــــــــ ــاح علـــــــــــ ــعتـــــــــــ :  املوقـــــــــــ

http://www2.ohchr.org/english/issues/racism/rapporteur/docs/PRelease_end_mission010709.pdf.  
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أيـضا  كما الحظ املقـرر اخلـاص        .لتمييزاناهضة  ملحتادية  الوكالة ا ال وإىل إنشاء    ،٢٠٠٦يف عام   
يتجلـى  و .بلد هجرة هي  بأن أملانيا اليوم     قد أقرت  مع التقدير أن السلطات على أعلى مستوى      

 .يات األساسية النامجة عن اهلجرةهذا االعتراف التزام السلطات مبواجهة التحديف 

م املقــرر اخلــاص بــأن الكــثري قــد حتقــق يف جمــال مكافحــة العنــصرية يف الــسنوات   وســلّ  - ١٨
وقــد حــدد جمــالني هــامني  . غــري أنــه ال يــزال هنــاك الكــثري ممــا يــتعني القيــام بــه ،القليلــة املاضــية

ــا  حــني أن فهــم اجملتمــع  ففــي  . أوصــى بتوســيع فهــم العنــصرية ،أوال .يــستحقان اهتمامــا فوري
شدد املقرر اخلاص على ضرورة تنـاول مـسألة   ، بصورة عامة للعنصرية يعادهلا بالتطرف اليميين  

 .العنصرية من وجهة نظر اهلياكل واملؤسسات اليت تيسر انـدماج املهـاجرين يف اجملتمـع األملـاين                
علقة بتحويل القـوانني والـربامج       وإىل التحديات املت   ،أملانيااالحتادي يف   قوة املبدأ    أشار إىل    ،ثانيا

وأكـد املقـرر اخلـاص علـى ضـرورة كفالـة             .االحتادية إىل إجراءات ملموسة على الصعيد احمللي      
فعالـة تــستجيب للتحـديات الكـثرية الــيت     أطــر قانونيـة ومؤسـسية   أن يكـون للحكومـات احملليـة   

 .تطرحها مشكلة العنصرية

ضــرورة تعزيــز اإلطــار   تنــاول املقــرر اخلــاص  ،وباإلضــافة إىل هــذه املــسائل األساســية   - ١٩
كما أثار حالـة   .املؤسسي والقانوين ملكافحة العنصرية و اجلماعات واألحزاب اليمينية املتطرفة

 . مبعــث قلــق كــبريا بوصــفهاأشــري إليهــالــيت الالجــئني وطــاليب اللجــوء حالــة  و،حمــددةطوائــف 
 والعمالـــة واملـــشاركة الـــسياسية  التعلـــيم واإلســـكانائلواعتـــرب املقـــرر اخلـــاص أيـــضا أن مـــس

ــة  تنحــدر لألشــخاص ذوي األصــول املهــاجرة أو الــذين ينتمــون إىل أصــول    مــن أقليــات عرقي
وأوصــى بــشدة بــأن تتخــذ . كــبرياتــستحق أن توليهــا احلكومــة اهتمامــا  ، هــي مــسائلدينيــة أو

 -لدولـة  املهاجرة يف مؤسـسات ا تدابري خاصة لكفالة التمثيل املالئم لألشخاص ذوي األصول   
جمـال اخلدمـة    يف ذلـك يف      مبـا    ،سياسيةالـ فـرص   خلـق ال  سيما يف جمـاالت العمالـة والتعلـيم و         وال

هلؤالء األشـخاص ليقـدموا     مالئمة  فرص  هتيئة   من أجل تصحيح االختالالت القائمة و      -املدنية  
  .إسهاما دائما يف اجملتمع األملاين

  
  ةة إىل اإلمارات العربية املتحدوشيكالبعثة ال  -  ٣  

يتوجه املقرر اخلاص بالشكر إىل حكومة اإلمـارات العربيـة املتحـدة الـيت وافقـت علـى                   - ٢٠
وهــذه . ٢٠٠٩أكتــوبر / تــشرين األول٩ إىل ٥دعـوة املقــرر اخلــاص للقيـام بزيــارة قطريــة مـن    

 اإلمـارات العربيـة      إىل حد املكلفـني بواليـات يف إطـار اإلجـراءات اخلاصـة           ألاألوىل   الزيارة هي 
 حوار بّناء مع الـسلطات بـشأن مجيـع املـسائل        إجراء ويتطلع املقرر اخلاص بشغف إىل       املتحدة،

 . األجانب وما يتصل بذلك من تعصباملتعلقة بالعنصرية والتمييز العنصري وكراهية
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  النشرات الصحفية  - باء  
 اليوم الدويل للقضاء على التمييز العنصري  -  ١  

 أصـدر ،  ٢٠٠٩مارس  / آذار ٢١التمييز العنصري يف    ناسبة اليوم الدويل للقضاء على      مب  - ٢١
  . ديربان االستعراضية فيه إىل املشاركة الكاملة يف عمليةيدعو ا صحفيااملقرر اخلاص بيان

أن مظـاهر   بـ أمهيـة مكافحـة مجيـع أشـكال العنـصرية وأفـاد             اسـتمرار   وأكد مـن جديـد        - ٢٢
 العنـف واسـع     إىل بـني األفـراد       الـصغرية يف العالقـات     اإلحيـاءات التعصب قد كثرت، بـدءاً مـن        

ويف وقـت تـسود فيـه       .  املختلـف   أو االنتماء العرقـي    اللون األفراد ذوي النطاق الذي يستهدف    
أزمــة ماليــة عامليــة، حــذر املقــرر اخلــاص مــن التعــصب، الــذي مييــل إىل أن يــصبح أكثــر حــدة،  

 .ميول كراهية األجانبو ة والعرقيةالعنصريات فيضرم التوتر

 العنـصرية،   مبناهـضة  الـدويل    االشـتغال قرر اخلاص أن الوقت قد حان لتجديـد         وأكد امل   - ٢٣
 ة الدوليـ  لإلجـراءات  اإلطـار األكثـر مشـوالً         يـشكالن  زاال وأن إعالن وبرنامج عمـل ديربـان مـا        

 ميكِّـن   ي مـن شـأنه أن     ؤمتر االستعراضـ  املـ جنـاح   .  الالزمة ملكافحـة العنـصرية     ة والوطني ةواإلقليمي
 يف معركتــهم الســتعماهلا إضــافية  ويــزودهم بــأدواتة يف أحنــاء العــاملمجيــع أصــحاب املــصلح 
ــصرية   ــة ضــد العن ــشارك      . اليومي ــضاً أن ت ــدين أي ــدول ومبنظمــات اجملتمــع امل ــذلك أهــاب بال ول

 وأن ٢٠٠٩أبريــل /مــشاركة بنــاءة يف املفاوضــات املفــضية إىل املــؤمتر االستعراضــي يف نيــسان  
 .الناسثرياً إجيابياً على حياة  توافقية ميكنها أن تؤثر تأال حلوتضع

  
   طائفة الروما يف أوروباحالة  -  ٢  

ر بيـان صـحفي باالشـتراك مـع خـبري األمـم             صـد ،  ٢٠٠٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٠يف    - ٢٤
 إزاء القلــق بــالغ عمــا يــساور اخلــبريان مــناملتحــدة املــستقل املعــين بقــضايا األقليــات لإلعــراب  

دية لطائفة الروما وحـوادث العنـف الـيت جـرت يف عـدة بلـدان                التصاعد األخري يف املشاعر املعا    
وشدد اخلبريان على أنه يتعني اختاذ إجـراءات فعالـة ملواجهـة املـد املتزايـد مـن العـداء،                    . أوروبية

  اخلـبريان  ويف هـذا الـصدد، أشـار      . واملشاعر املعادية والعنف ضد طائفة الروما يف أحنـاء أوروبـا          
  كـل مـن    وأكـد .  الـسكان املـستهدفني    حلمايةنظام العدالة اجلنائية    ب االستفادة التامة إىل ضرورة   

 ومتأصـلة  مشاكل عنـصرية ومتييزيـة خطـرية          وجود  عن تكشفن أيضاً أن هذه األعمال      ياخلبري
 وعن طريق سـيادة     الشدة مبنتهى   التصدي هلا  الروما يف قلب أوروبا احلديثة، ويتعني         طائفة ضد

وإضـافة إىل ذلـك،     .  احلكومـات إدانـة تلـك األعمـال بـشدة          وأشارا إىل أنه جيب على    . القانون
ــة بيئــات آمنــة للجميــع عــن طريــق الرصــد الــدقيق ألنــشطة       جيــب أن تلتــزم بإجيــاد طــرق لتهيئ

،  اجلمـاهريي  من خالل القيادة وأنشطة التثقيـف     ومكافحة العنصرية اليت تضطلع هبا وتعزيزها،       
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ــ ممــن يقومــون بأعمــال خــرينعــن طريــق إدانــة خطــاب الكراهيــة بــسرعة وحماكمــة اآل  و سم  تت
 .بالعنصرية والعنف يف اجملتمع

ــسياسات         - ٢٥ ــؤداه أن الـ ــن رأي مـ ــة عـ ــان بالواليـ ــرب املكلفـ ــك، أعـ ــى ذلـ ــالوة علـ وعـ
ــة     ــري كافي ــدة، غ ــهجها دول عدي ــيت تنت ــروض،  واإلجــراءات ال ــى أحــسن الف ــاد حــل   ، عل إلجي

عي الـيت تعـاين منـها أقليـة الرومـا            غري احملتملة من الفقر والتهميش واالستبعاد االجتما       للظروف
أما السياسات من قبيل أخذ بـصمات أفـراد الرومـا، وإسـاءة معاملتـهم مـن جانـب                   . يف أوروبا 

 الشرطة، والبيانات املتسمة بالعنصرية اليت يديل هبا كبار املـسؤولني احلكـوميني، فقـد أسـهمت               
ويتطلـب العـدد املتزايـد مـن        . نويتزايدا يةيف خلق مناخ يستمر فيه التمييز االجتماعي والعنصر       

 هلا على الصعيد الـوطين وعلـى نطـاق أوروبـا، وأكـد اخلـبريان ضـرورة                  التصديهذه احلوادث   
وجيــب .  علـى الـدول األعــضاء العمـل مبقتـضاها     يـتعني أن يرسـل االحتـاد األورويب رسـالة قويــة   

ِقَبــل احلكومــات إنفــاذ القــانون الــدويل والتوجيهــات األوروبيــة والــسياسات الوطنيــة حبــزم مــن 
 ، وفقا للخـبريين،   ال جتد رسالة مكافحة العنصرية      احمللية حيث  ات احلكوم صعيدالوطنية وعلى   

  .إىل التنفيذسبيلها 
  

 ،ؤمتراتاملـ املسائل املواضيعية اليت تناوهلا املقرر اخلـاص مـن خـالل مـشاركته يف                 -جيم   
 جتماعاتغري ذلك من اال و،دراسيةاللقات احلو

  لى الكراهية العنصرية أو الدينية عالتحريض  -  ١  
 قـام بإثـارة  ، )A/63/339( األخـري إىل اجلمعيـة العامـة      ه تقريـر  أن قدم املقرر اخلـاص    منذ    - ٢٦

 مسألة التحريض على الكراهية العنصرية أو الدينية مـن خـالل خمتلـف التقـارير والبيانـات علـى        
 .النحو املوجز أدناه

 اإلنــسان، قــدم املقــرر اخلــاص، عمــالً بقــرار اجمللــس يف الــدورة التاســعة جمللــس حقــوق  - ٢٧
ــشروعه عــن     ٧/١٩ ــام ســلفه بوضــع م ــراً ق ــان، وخباصــة   مظــاهر”، تقري ــشويه صــورة األدي  ت
 ).A/HRC/9/12 (“ار خطرية يف التمتع باحلقوق كافةيترتب على كراهية اإلسالم من آث اعم

 املكلــف عرضــهي الــذي إلطــار التحليلــل مــوجز ومعلومــات مــستكملة التقريــر يــرد يف  - ٢٨
  نـداًء واضـح    اخلـصوص مثـة   وعلى وجه   . جملس حقوق اإلنسان يف املاضي    على  السابق بالوالية   

 “تـشويه صـورة األديـان     ”إىل الدول األعضاء بتحويل النقاش يف املنتـديات الدوليـة مـن فكـرة               
ــوم القــانوين   ــى أســاس القو      ”إىل املفه ــداء أو العنــف عل ــة أو الع ميــة للتحــريض علــى الكراهي

ــدين ــة  “والعنــصر وال ــة دولي  يتــضمنويف هــذا الــصدد، . ، والــذي يرتكــز علــى صــكوك قانوني
 سألة التحريض على الكراهية، مبينـاً أن احلمايـة        مل اإلطار املعياري احلايل     دراسة تفصيلية التقرير  
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بإسـهاب يف القـانون الـدويل، مبـا يف       صـيغت برباعـة و    قـد   من هذا النوع مـن خطـاب الكراهيـة          
 من العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة والـسياسية، ويف             ٢٠  و ١٩ورد يف املادتني    ذلك ما   

 .على مجيع أشكال التمييز العنصري من االتفاقية الدولية للقضاء ٤املادة 

حقـوق  ”، شـارك املقـرر اخلـاص يف مـؤمتر عـن             ٢٠٠٨نـوفمرب   / تشرين الثـاين   ١٢يف  و  - ٢٩
 ويف.  الـذي نظمـه جملـس أوروبـا        “ومنظـورات حتـديات   : اإلنسان يف اجملتمعات املتنوعـة ثقافيـاً      

ــاول مــسألة  تلــك ــة” املناســبة، تن  يــسهل اســتخدامه، وهــو مــصطلح قــصري  “خطــاب الكراهي
ــصوير ــشكِّل      لت ــيت ت ــة ال ــصرية أو الديني ــة أو العن ــة القومي ــدعوة إىل الكراهي ــانوين لل  املفهــوم الق

 مـن العهـد الـدويل       ٢٠ يف املـادة     الـوارد علـى النحـو     حتريضاً على التمييـز أو العـداء أو العنـف،           
 .اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

أشار املقرر اخلاص إىل حلقة اخلرباء الدراسية املعنية بالـصالت          على وجه اخلصوص،    و  - ٣٠
  مــن العهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق املدنيــة والــسياسية، والــيت٢٠  و١٢القائمــة بــني املــادتني 

مجعــت و. ٢٠٠٨أكتــوبر / يف تــشرين األول حلقــوق اإلنــسانملتحــدةاألمــم ا يةها مفوضــتــنظم
احللقة الدراسية بني عدد مـن األكـادمييني واخلـرباء قـاموا بتحديـد التحـديات الرئيـسية وقـدموا                    

يلـزم اتبـاع هنـج       مـن العهـد،      ٢٠ و ١٩عنـد تطبيـق املـادتني       أشاروا إىل أنـه     و. بعض التوصيات 
التـايل يؤخـذ يف االعتبـار، علـى سـبيل املثـال، وجـود         دراسة كل حالة على حدة، وب يقوم على 

ميكـن أن   الـذي    معينـة،    عرقيـة  أو   ثنيـة إ ضـد جمموعـة      االضـطهاد تاريخ من ممارسات العنـف أو       
 اخلــرباء أنــه كــان مــن رأيوعــالوة علــى ذلــك، . ذا مغــزى يــبني مــدى ضــعفهايكــون مؤشــراً 

 ذلـك عـدم وفـاء الدولـة     يـبني ا  مـن العهـد، فعـادة مـ        ٢٠ املادة   حيدث ما يستدعي تطبيق   عندما  
وفيما يتعلق بتطبيـق القـوانني اخلاصـة خبطـاب          .  أخرى، وخباصة احلق يف عدم التمييز      بالتزامات

 املعـايري املوضـوعية للحيلولـة دون تطبيـق هـذه            ضالكراهية، حددت احللقـة الدراسـية أيـضاً بعـ         
 جمـاهرة بنيـة     ن تكـون مثـة    جيب أ ) أ: (وفيما يلي بعض من هذه املعايري     . القوانني بشكل تعسفي  

التحـــريض علـــى التمييـــز أو العـــداء أو العنـــف حـــىت توقـــع عقوبـــة علـــى خطـــاب الكراهيـــة؛   
 أي قيود علـى ممارسـة احلـق يف حريـة التعـبري تعريفـاً واضـحاً ودقيقـاً وأن           أن ُتعرَّف جيب   )ب(

؛  حتققـه  أن تكون حمددة بنص القانون، كما جيب أن تكون ضرورية ومتناسبة مع اهلدف املراد            
ــشعور        ) ج( ــع ال ــبري ملن ــة التع ــدخالً مــن حيــث مــساسها حبري ــل الوســائل ت ينبغــي اســتخدام أق

 . قضائية مستقلة يف املنازعات بشأن هذه القيودهيئةل فِصجيب أن َت) د(بالترويع؛ 

 بأن القوانني املتعلقة خبطاب الكراهية ضرورية وشـرعية وفقـاً         بينما قال املقرر اخلاص   و  - ٣١
.  الدولية، حذر من تطبيقها طبقاً لألهـواء الشخـصية وعلـى نطـاق مفـرط يف االتـساع                  للمعايري

بيـد أن   . بـشكل فعلـي    أصر أيضاً على التزام الـدول مبكافحـة العنـصرية والتمييـز              وبشكل أعم، 
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 الــدول تقــع علــى كاهــل مــن عــدة التزامــات ال تــشكل إال واحــدامكافحــة خطــاب الكراهيــة 
حيظــر ” تــنص علــى أن  الــيت مــن العهــد٢٦امــات أخــرى يف املــادة  التزتــردو. كافحــة التمييــزمل

 محايــة فعالــة مــن التمييــز    قــدم املــساواة القــانون أي متييــز ويكفــل جلميــع األشــخاص علــى      
 مـن االتفاقيـة     ٢وتـنص املـادة     .  أو اللـون أو األصـل القـومي        العنـصر  مبا يف ذلـك      ،“سبب ألي

 مبـا يف ذلـك     التمييز،   لعدم أعلى    معيار  على يالدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصر      
 .احلاجة إىل تطبيق تدابري خاصة

وأشار املقرر اخلاص يف بيانه إىل أن التنفيذ الكامل ملعايري حقوق اإلنسان الدوليـة ذات                 - ٣٢
.  وســيلة دفـاع يف مكافحـة مجيــع مظـاهر العنـصرية، مبــا فيهـا خطـاب الكراهيــة       أهـم الـصلة هـو  

.  هــو العنــصرية والتعــصبتغلغــالض ملــرض أكثــر َرراهيــة مــا هــو إال َعــودفــع بــأن خطــاب الك
 .فحسب ولذلك فمن الضروري معاجلة هذه األسباب اجلذرية وليس مظاهرها اخلارجية

 عــشرة جمللــس حقــوق اإلنــسان، قــدم املقــرر اخلــاص، عمــالً بقــرار  الثانيــةيف الــدورة و  - ٣٣
ا يترتـب علـى كراهيـة    ديان، وخباصة عمألمظاهر تشويه صورة ا”، تقريراً عن  ١٠/٢٢اجمللس  

 ).A/HRC/12/38 (“اإلسالم من آثار خطرية يف التمتع باحلقوق كافةً

م التقريـر احلـوار     لتطورات اهلامة اليت جرت أثناء الفترة املـشمولة بـالتقرير، يقـيِّ           ل ونظرا  - ٣٤
.  األديـان   والتحـريض علـى كراهيـة      “تـشويه صـورة األديـان     ”املفاهيمي اجلاري بـشأن مـسألة       

 املكلـف الـسابق     الـذي أعـده   ويف هذا الصدد، يـشري املقـرر اخلـاص إىل التقريـر املـذكور أعـاله                 
 من العهـد    ٢٠  و ١٩بالوالية، وإىل حلقة اخلرباء الدراسية املعنية بالصالت القائمة بني املادتني           

إضـافة إىل   حقـوق اإلنـسان،    ية مفوضـ  نظمتـها الدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة والـسياسية الـيت            
 .االستعراضي  ديرباناالتفاق الذي مت التوصل إليه يف الوثيقة اخلتامية ملؤمتر

للمعلومـات املرسـلة إىل املقـرر اخلـاص مـن            موجز  التقرير أيضاً استعراض عام    يرد يف و  - ٣٥
، ومـن وكالـة االحتـاد     “احلـوادث الـيت تـنم عـن كراهيـة اإلسـالم           ”منظمة املؤمتر اإلسالمي عن     

ســباب عنــصرية أل الــيت ارتكبــتاألورويب للحقــوق األساســية عــن التمييــز العنــصري واجلــرائم 
ويف هـذا الـصدد، مييـز املقـرر اخلـاص بـني             . اليت تعرض هلا أفراد مسلمون يف االحتاد األورويب       و

، والعنــف العقليــات املتعــصبة، والتحــريض علــى كراهيــة األديــان، والتمييــز علــى أســاس الــدين 
، يؤكد أنـه ينبغـي أن يؤخـذ التـرابط           ه نفس  الفصل ويف. أفراد الدينية أو العقائدية   املرتكب ضد   

الكراهيـة  قـوق اإلنـسان يف االعتبـار عنـد مناقـشة مـسألة التحـريض علـى                  حل الدوليةعايري  املبني  
ابط بـني   إىل االعتمـاد املتبـادل والتـر   اخلـصوص ويـشري علـى وجـه      .  أو كراهية األديان   العنصرية

 فــضال عــنو مــن العهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق املدنيــة والــسياسية،   ٢٠  و١٩  و١٨املــواد 
ويف هـذا الـسياق،     .  من االتفاقية الدولية للقضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز العنـصري              ٤ املادة
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ــان مــشترك عــن    ــة التعــبري وا ”يــشري باستفاضــة إىل بي ــة العنــصرية   حري لتحــريض علــى الكراهي
 واملقـرر  ،قدمه مع املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية احلـق يف حريـة الـرأي والتعـبري       “ يةالدين أو

  .)٢(االستعراضي  ديربان مؤمتريف مناسبة جانبية أثناء ،اخلاص املعين حبرية الدين أو املعتقد
ــر،     - ٣٦ ــن التقريـ ــري مـ ــصل األخـ ــدمويف الفـ ــتنتاجات   يقـ ــن االسـ ــدداً مـ ــاص عـ ــرر اخلـ  املقـ

قترح طريقاً للمضي قدماً يف اجلهود الدولية الرامية إىل مكافحة التحـريض علـى              والتوصيات، ت 
تـشجيع  ب قدمها سلفه  التوصية اليت     تأكيد ويف هذا الصدد، يكرر   . الكراهية العنصرية أو الدينية   

 لتــشويه صــورة األديــان إىل القاعــدة القانونيــة الــيت الدراســات االجتماعيــةالتحــول مــن مفهــوم 
 بتوافـق  ويرحـب أيـضاً   .لتحريض على الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية     تنص على عدم ا   

ــذي  ــه يف مــؤمتر جــرى التوصــل اآلراء ال ــان االستعراضــي  إلي ــسياسات  ويوصــي صــنّ  ديرب اع ال
 املــستخدمة يف الوثيقــة اخلتاميــة للمــؤمتر وبتنفيــذها علــى املالئمــةباالعتمــاد علــى اللغــة القويــة و

التركيز علـى تنفيـذ االلتزامـات األساسـية للـدول      بـ ، يوصـي بـأن ينـصب     اأخريو. الصعيد احمللي 
 عـن طريـق   الـيت تلحـق هبـم        احلقـوق  انتـهاكات    مـن املتعلقة حبمايـة األفـراد وجمموعـات األفـراد          

 مـن انتـهاك   أفـراد الطوائـف الدينيـة أو العقائديـة    خطاب الكراهية، ويؤكد على ضـرورة محايـة       
  .حقهم يف حرية الدين أو املعتقد

  
  العنصرية والفقر  -  ٢  

ــدم إىل         - ٣٧ ــسنوي األول املق ــره ال ــر يف تقري ــصرية والفق ــسألة العن ــرر اخلــاص م ــاول املق تن
 جـانيب وكذلك يف إطار نشاط     ،  )A/HRC/11/36(الدورة احلادية عشرة جمللس حقوق اإلنسان       

ــشأن  قــوق نظمتــه مفوضــية ح  “ يف األلفيــة اجلديــدة واحللــول االســتبعاد :التمييــز والفقــر ”ب
 .خالل مؤمتر ديربان االستعراضي ٢٠٠٨أبريل / نيسان٢١اإلنسان يف 

 التـداخل   حيـيط مبنطقـة    مثة بعد رئيسي ملكافحـة العنـصرية         أنه،   رأي املقرر اخلاص   ومن  - ٣٨
وعلــى الــرغم مــن أن . اإلثــينالطبقــة والعــرق أو االنتمــاء  :بــني مؤشــرين اجتمــاعيني رئيــسيني 

 فـإن البيانـات الوطنيـة تظهـر       ،   إىل مزيد من التوضـيح     حباجةزال   بني العرق والفقر ال ت     الصالت
 بــشكل غــري تــصاببــصورة ال لــبس فيهــا، يف حــال توافرهــا، أن األقليــات العرقيــة أو اإلثنيــة   

ــمتناســب  ــتمني إىلويوقــع الفقــر   .الفقرب ــؤدي . األقليــات يف حلقــة مفرغــة املن  االفتقــار إىل وي
التحيـزات   الفقـر مـن جيـل إىل جيـل ويـدمي              إىل انتقال  ةالتعليم والسكن الالئق والرعاية الصحي    

ــب ــة والقوال ــصرية النمطي ــر ال يف العن ــانظ ــة      .إليه ــال التجريبي ــن األعم ــة م ــتنادا إىل جمموع واس

_________________ 
ــرر      )٢(   ــشترك للمقـــ ــان املـــ ــل للبيـــ ــنص الكامـــ ــشبكي    الـــ ــع الـــ ــى املوقـــ ــاح علـــ ــثالث متـــ ــني الـــ : ين اخلاصـــ

www2.ohchr.org/english/issues/racism/rapporteur/docs/Joint_Statement_SRs.pdf.  
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 ة املوجهـ  البحـوث إضافة إىل البحـث األكـادميي و      ،  والزيارات القطرية اليت تنفذ يف إطار الوالية      
ــسياسات   ــو الـ ــشأنحنـ ــوع بـ ــذا املوضـ ــظ ،  هـ ــاعي   يالحـ ــضعف االجتمـ ــاص أن الـ ــرر اخلـ املقـ

 ويف . تــارخييإرثعــن  واالقتــصادي الــذي تتــسم بــه األقليــات العرقيــة أو اإلثنيــة ينــتج عمومــا
ــع ــاس        ، الواق ــن الن ــساين ع ــابع اإلن ــة الط ــصري إىل إزال ــصل العن ــزل أو الف ــرق أو الع ــؤد ال مل ي

 ، فـإن  عالوة على ذلـك   و .ال تزال قائمة حىت اليوم     فحسب، بل أحدث أيضا اختالالت بنيوية     
  .تقاعس احلكوماتعن هذه االختالالت الظاملة تنتج أيضا 

 يعــاين منــه أعــضاء األقليــات الــذيمــستويات الفقــر عــدم تناســب  ومــن أجــل معاجلــة  - ٣٩
مجـع بيانـات مـصنفة      ) أ( :يؤكد املقرر اخلاص علـى ثـالث أولويـات رئيـسية          ،  العرقية أو اإلثنية  

 الـيت  جلماعـات ابضـرورة وضـع تـدابري خاصـة     ) ج(؛  التمييـز   بعـدم  االلتزام الرئيسي ) ب(؛  إثنيا
  .عانت من عقود أو قرون من التمييز

مـن  ف، ويف حني أن املقرر اخلاص يعي احلجج اليت تساق ضد مجع بيانات مصنفة إثنيـا      - ٤٠
ذه البيانات مينع واضعي السياسات يف معظـم األحيـان مـن ابتكـار سياسـات        هل االفتقار أن   رأيه
فإنـه يـشجع   ، هلذا الـسبب  و . االختالالت العرقية أو اإلثنية    جرب هتدف إىل    ومالئمةة حمددة   عام

بـشأن   مناقشة ، إىل  عرقيا أم ال   مصنفة من املناقشة بشأن ما إذا كان يتعني مجع بيانات           التحول
ــسبل جلمــع تلــك البيانــات   ــادئ   ، ويف هــذا الــصدد  .أفــضل ال يقتــرح املقــرر اخلــاص بعــض املب

 العديـد   شـواغل  ميكـن أن تـساعد يف التغلـب علـى            والـيت  عرقيـا    املصنفةمع البيانات   الرئيسية جل 
يف   وإشـراك جمتمعـات األقليـات      ؛ ومبدأ التحديد الذايت للهوية    ؛حلق يف اخلصوصية   ا :من الدول 

  .كل مرحلة من مراحل هذه العملية
مييـز يـرد بـصورة    للـدول بعـدم الت   الرئيـسي ر بـأن االلتـزام   أن يـذكّ   ويود املقرر اخلـاص     - ٤١
فيمـا يتعلـق   ويتسم هذا االلتـزام بأمهيـة خاصـة        .يف القانون الدويل حلقوق اإلنسان     لبس فيها  ال
 احلالـة   يف ا عميقـ  الـيت تـؤثر تـأثريا     ،  التمتع الكامـل بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة          ب

  . األقلياتلطوائفاالجتماعية واالقتصادية 
، فـإن  الطوائـف ييز أمر ضروري لتهيئة أوضاع متكافئة ملختلـف        ويف حني أن عدم التم      - ٤٢

 إرثاملقرر اخلاص يرى أن عدم التمييز حبد ذاته ال يتيح تـصحيح االخـتالالت الـيت هـي نتـاج                     
 تــدابري خاصــة وضــعال تــزال هنــاك حاجــة إىل ، ويف هــذا الــصدد . مثــل الــرق والعــزل،يتــارخي

ــن ا      ب ــات الــيت عانــت مــن عقــود أو قــرون م   علــى النحــو املنــصوص عليــه يف   ، لتمييــزاجلماع
 من االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنـصري، ممـا يـساعد علـى                 ٤-١املادة  

  . وتكافؤ الفرص إىل واقع ملموس للجميعاإلدماجحتويل هدف 
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  العنــصرية، تنــاول املقــرر اخلــاص أيــضا بإجيــاز يف ة االقتــصاديبــأثر احلالــةوفيمــا يتعلــق   - ٤٣
اآلثار السلبية احملتملة لألزمة املالية على اجلهود املبذولـة ملكافحـة العنـصرية وكراهيـة األجانـب                 

، “يف جمـال حقـوق اإلنـسان   املقبلـة  التحديات املعاصرة و” بشأن “ويلتون بارك ”خالل مؤمتر   
ــرة مــن  الــذي ُع ــاين ٢٤ إىل ٢٢قــد يف الفت ــاير / كــانون الث ، ويــست ساســكس ” يف ٢٠٠٩ين
  .“ملتحدةاململكة ا

 املناسبة، حذر املقرر اخلاص من أن التبـاطؤ االقتـصادي املتوقـع يف الـسنوات                تلكويف    - ٤٤
وذكـر   . توترات عرقيـة وعنـصرية يف منـاطق إقامـة املهـاجرين            ظهورالقادمة ميكن أن يسهم يف      

وخاصـة يف   ،  أنه كثريا ما تنشأ هذه التوترات عنـدما تكـون هنـاك مـشاكل يف االقتـصاد ككـل                  
قــد حتــاول بعــض ، لبطالــة واخنفــاض املرتبــاتاارتفــاع حــدة ومــع  .واإلســكانق العمــل أســوا

 مناهضة للهجرة وإلقـاء اللـوم علـى        ردود فعل عنيفة  اجلماعات التالعب بالرأي العام إلحداث      
يف بعـض  هـذه   كراهيـة لألجانـب    وتتـداخل مظـاهر  .املهاجرين عن املشاكل االقتصادية الراهنة   

التفرقـة  ، حيـث ميكـن يف كـثري مـن األحيـان             العنصريةالنمطية  والقوالب  التحيزات  األحيان مع   
  .اإلثينعلى أساس العرق أو االنتماء  املهاجرينبني 
  جمموعـة مـن التـدابري ملنـع ظهـور           اختـاذ   إىل تـدعو أن احلاجـة    إىل   املقـرر اخلـاص      وأشار  - ٤٥

ويـتعني علـى     .عامـة  هذه املشاعر الـيت تنطـوي علـى كراهيـة األجانـب وترمجتـها إىل سياسـات                
 .وخاصة جتـاه املهـاجرين    ،  الدول أن تكون يقظة فيما يتعلق بالتزاماهتا يف جمال حقوق اإلنسان          

ضـد  يقومون بـالتمييز     وتشريعات مناسبة ملعاقبة أولئك الذين       وضع نظم ويف هذا الصدد، يلزم     
تكـاب هـذه   ارعلـى ارتكـاب أعمـال عنـف أو     أو التحـريض  األقليـات   املنتمني إىل   األجانب أو 

ــراد    ــؤالء األف ــال ضــد ه ــم .األعم ــشكل أع ــسياسيني     وب ــاء ال ــى الزعم ــي عل ــر  ، ينبغ ــاة أث مراع
 مـع   والتواصـل العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب ومـا يتـصل بـذلك مـن تعـصب،                

 . يقظة دائمة بشأن حالة حقوق اإلنسانوإظهاراألقليات 
  

  اإلبادة اجلماعية  -  ٣  
شارك املقرر اخلـاص يف حلقـة دراسـية بـشأن منـع             ،  ٢٠٠٩يناير  /اين كانون الث  ٢١يف    - ٤٦

أشـار إىل   ،  ويف تلـك املناسـبة     .قـوق اإلنـسان   األمم املتحدة حل  نظمتها مفوضية    اإلبادة اجلماعية 
ــرى     ــرب األخـ ــرائم احلـ ــي وجـ ــتطهري العرقـ ــة والـ ــادة اجلماعيـ ــرتبطأن اإلبـ ــور  تـ ــديا بظهـ  تقليـ

تطرفـة مـن   املشـكال  األ العرقي، وأن األصل العرق أو  تقوم على أساس  استبعادية  يديولوجيات  إ
 قوميــة متطرفــة، ميكــن أن تــؤدي إىل  نزعــةالــيت كــثريا مــا تكــون خمفيــة حتــت ســتار ، العنــصرية

 أن اإلبادة اجلماعية كثريا ما تقتـرن        أنه من الواضح  من   بيد أنه على الرغم    .كوارث ال توصف  
 أن   وأبـرز  . اجلزافيـة   املعللـة  األقـوال خلاص مـن    فقد حذر املقرر ا   ،  بأشكال متطرفة من العنصرية   
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يف حـني أن    ،   البلـدان يف مجيـع منـاطق العـامل         تـصيب ،  شـائعة سـريعة االنتـشار     ظـاهرة    العنصرية
الـيت   تقتـصر علـى عـدد حمـدود مـن احلـاالت              مـن الناحيـة األخـرى،     عمليات اإلبادة اجلماعيـة،     

  . يف ظل ظروف حمددةحتدث
 فهـم أفـضل للظـروف الـيت تـؤدي العنـصرية يف          حتقيـق  جـة إىل  املقرر اخلاص احلا  تدبر  و  - ٤٧

 اليت تبذهلا جلنة القـضاء علـى التمييـز          املفيدةأشار إىل اجلهود    وماعية،  اجلبادة  اإلظلها إىل عنف    
حتديــد العوامــل الــيت تفــضي إىل يتــيح  العمــل الفــين الــذي تقــوم بـه اللجنــة   وقــال إن.العنـصري 

فعلى املـدى الطويـل، أكـدت اللجنـة          .املدى القصري على  يل و اإلبادة اجلماعية على املدى الطو    
وحــددت عالمــات اإلنــذار ، علــى أمهيــة معاجلــة التمييــز املــنظم ضــد جمموعــات متميــزة حمــددة 

املـدى  قـصرية   ال العوامل   ُوضحتكما   .املبكر اليت تساعد على الكشف عن هذا التمييز املنظم        
  املـدى إىل   ة األسـباب الطويلـ    تـؤدى مـن خالهلـا     باعتبارها ضرورية لتوضـيح الكيفيـة الـيت         أيضا  
نظـام إنـذار مبكـر      أي  علـى الـرغم مـن أن         و . يف أوقـات معينـة      النطاق  أعمال عنف واسعة   بدء

مكافحـة   هلذا النظام يف  املطلقة ةمهياألشدد املقرر اخلاص على     فقد  ،  ليس مأمون اإلخفاق البتة   
قائمــة ”حلــاالت الــيت جيــب أن توضــع يف د اويتــيح هــذا النظــام حتديــ .جرميــة اإلبــادة اجلماعيــة

قـصرية  ال و األجـل طويلـة الالتدابري يوفر بعض  تتضمن البلدان املعرضة للخطر، كما أنه      “مراقبة
  .األجل الالزمة للتغلب على املشكلة

فقـد شـدد املقـرر اخلـاص     ،  ورغم أن احللـول الـسياسية تكمـن يف صـميم هـذه اجلهـود                - ٤٨
ــشواغل املتع   ــن ال ــة م ــى جمموع ــرارات      عل ــذه الق ــي أن توجــه ه ــيت ينبغ ــسان ال ــوق اإلن ــة حبق لق

 .األسـباب اجلذريـة للرتاعـات     الـيت تـشكل      بـشأن املـسائل      اختـاذ إجـراءات   ألهنا تتيح   ،  السياسية
 ةويعترب املقرر اخلاص أن معاجلة هـذه األسـباب اجلذريـة للمنازعـات العرقيـة تـشكل اسـتراتيجي         

قع، كثريا ما حاول اجملتمع الدويل عـالج حـاالت الـرتاع          ويف الوا  .أساسية ملنع اإلبادة اجلماعية   
ستمر التـوترات العرقيـة     تـ ،  ونتيجة لذلك  . احلقيقية للمشكلة  ذور اجل يف الوقت الذي جتاهل فيه    

سالم لتــؤدي يف النهايــة إىل عــودة الرتاعــات بعــد  للــأو اإلثنيــة لفتــرة طويلــة بعــد توقيــع اتفــاق  
 ضـروريا يف    يـشكل أمـرا   لعنصرية والتمييـز    ل ةمناهض  يقوم على   هنج  اتباع وهكذا فإن  .سنوات

ضـمان   لكي يتـسىن   ما بعد اإلبادة اجلماعية، وذلك       ظروفوخاصة يف   ،  حاالت ما بعد الرتاع   
ــستقبل     ــذه املآســي يف امل ــل ه ــه اخلــصوص أن       .أال تتكــرر مث ــى وج ــرر اخلــاص عل ــر املق وذك

اج إىل معاجلـة عـرب بـرامج واسـعة           خالل الـرتاع حتتـ     تظهر العنصرية أو العرقية اليت      االنقسامات
  .للمصاحلة الوطنية تعزز التعاون بني األعراق

، ورغم أنه جيب أن تشكل املـصاحلة الوطنيـة أولويـة يف حـاالت مـا بعـد انتـهاء الـرتاع                  - ٤٩
علـى رأس    أنه ينبغـي اإلبقـاء علـى مكافحـة اإلفـالت مـن العقـاب              إىل  املقرر اخلاص أيضا   أشار
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ــامج ــالبرن ــشك . األعم ــسؤولني   وي ــع امل ــق م ــهم  ) عــن األضــرار (ل التحقي ومقاضــاهتم ومعاقبت
وتقع ثقافـة مكافحـة اإلفـالت مـن          .ضرورة مطلقة مما يفضي إىل عملية مصاحلة شاملة ودائمة        

 الــصعيدالــيت ينبغــي أن تــدعم علــى  ، يف صــميم واليــات العديــد مــن احملــاكم الدوليــة   العقــاب
ن هـذه اآلليـات الدوليـة متثـل خيـار املـالذ األخـري               فإن املقرر اخلاص يـرى أ     ،  ومع ذلك  .العاملي

 مقاضـاة األشـخاص الـذين     عـن  وأنه ينبغي أن تتحمل النظم القضائية احمللية املـسؤولية الرئيـسية          
ويف اخلتـام، كـرر املقـرر اخلـاص      .تـهم حيرضون على اإلبادة اجلماعية أو يشاركون فيهـا ومعاقب  

 يف مجيـع    تـها الدميقراطيـة وسـيادة القـانون ومحاي       على أن تعزيز حقـوق اإلنـسان و        بشدةالتأكيد  
  .ويف وجه اإلبادة اجلماعية أيضا، لدفاع يف وجه الرتاعااألوقات هي أفضل وسائل 

أسـهم املقـرر اخلـاص مـع سـبعة آخـرين مـن             ،  وإضافة إىل بيانه الفردي املـذكور أعـاله         - ٥٠
لـي خـالل احللقـة الدراسـية         تُ مـشترك  )٣(املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصـة يف بيـان         

  . بشأن منع اإلبادة اجلماعيةهانفس
ــة   - ٥١ ســتراتيجيات باالاإلجــراءات اخلاصــة يف إطــار مكلفــني بواليــات واســتعرض الثماني
ــة،    ال ــة وغريهــا مــن الفظــائع اجلماعي ــادة اجلماعي ــع اإلب ــة ملن ــه نظــرا  وأكــدوا فعال ــد أن مــن جدي

فهـم  ، الوصول إىل احلكومات واجملتمع املـدين م بإمكانية  ومتتعه امليدانية   تهموألنشط الستقالهلم
ــشكلون ــدة جلمــع وت ي ــرت أداة مفي ــامل املعلومــات بي ــشأن  ةتعمق ــهاكاتب ــسان  انت  حقــوق اإلن

 توصــيات إىل احلكومــات واقــدمي أيــضا أن موميكنــه .املنظمــة، وحتليلــهاطــرية واجلماعيــة واخل
لــرتع فتيــل التــوترات يف مرحلــة    اختاذهــا الــيت يــتعنيطــواتاخل بــشأناملعنيــة واجملتمــع الــدويل  

ــة العامــة وجملــس حقــوق اإلنــسان   ال همخــالل تقــدمي  مــن و.مبكــرة ــ، تقــارير إىل اجلمعي  سعىي
لحـاالت  لملسامهة يف التوصل إىل فهم أفـضل  إىل ا اإلجراءات اخلاصة يف إطار   ةاملكلفون بالوالي 

  .على حنو أفضل بشأهنابكر  املنذار وتوفري اإلاملعقدة
ضـرورة وصــول  علــى  اإلجــراءات اخلاصـة يف إطـار  كلفـني بواليــات  وشـدد الثمانيــة امل   - ٥٢

اعــات، رتنــع نــشوب الواملعنيــة مبسياسية  الــألمــم املتحــدة اهيئــاتإىل بكــر املنــذار اإلإشــارات 
 بنـاء علـى   اتختـاذ إجـراء  ال لصانعي القرار على أعلى املستويات  إتاحة الفرصة وذلك من أجل  

قنـوات   إحـدى جـرى التأكيـد علـى أن        ،  يف هـذا الـصدد     و .األرضئق علـى    معرفة كاملة باحلقا  
مكتــب املستــشار هــي  بــصورة أعــم اإلجــراءات اخلاصــة يهــاعتمــد عل يالــيت ميكــن أن االتــصال

 .اخلاص املعين مبنع اإلبادة اجلماعية

_________________ 
: يتوفر البيان املشترك الصادر عن مثانية مكلفني بواليات يف إطـار اإلجـراءات اخلاصـة علـى اإلنترنـت يف املوقـع                 )٣(  

www2.ohchr.org/english/events/RuleofLaw/docs/SProceduresJointStatement.pdf; see also A/HRC/10/25 ،
  .٥٠-٤٤الفقرات 
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اإلجـراءات اخلاصـة علـى أن منـع         يف إطـار    كلفني بواليـات    أكد الثمانية امل  ويف اخلتام،     - ٥٣
هـي  ستمرة  املـ  يقظـة األمـم املتحـدة     فـإن    ،وبالتـايل ،  لمجتمع الـدويل  ل إلبادة اجلماعية هو التزام   ا

 أيضا إىل أن الدول األعضاء تتحمـل املـسؤولية الرئيـسية    واأشار، يف الوقت نفسه و.  إلزامي أمر
و أعمـال   اإلبـادة اجلماعيـة أ     ، فإن أفضل وقاية من     املطاف ويف هناية . تنفيذ التزاماهتا الدولية  عن  

مـع  ، ضـمان احتـرام حقـوق اإلنـسان والدميقراطيـة وسـيادة القـانون       هـي   العنف واسعة النطـاق     
  .إيالء اهتمام خاص ملبدأ عدم التمييز

  
  النسب على القائم التمييز  -  ٤  

 متكـني ” بـشأن  جانبية مناسبة يف اخلاص املقرر شارك االستعراضي، ديربان مؤمتر أثناء  - ٥٤
 التمييـز  أشـكال  مجيع ملناهضة الدولية احلركة نظمتها “الستبعادوا لتمييزا مقاومة منالطوائف  
  .٢٠٠٩ أبريل/نيسان ٢٢ يف ،اللوثري العاملي واالحتاد ،والعنصرية

ــار املقــرر اخلــاص     - ٥٥ ــز مــسألة أن إىلوأش ــى القــائم التميي ــا النــسب عل  املكلفــون تناوهل
ــات ــسامهتهم  يف اخلاصــة اإلجــراءات إطــار يف بوالي ــم ــة يف ةشتركامل ــؤمتر التحــضريية العملي  مل
ــان ــرز  ،)A/CONF.211/PC/WG.1/5( االستعراضــي ديرب ــات املكلفــني أنوأب ــد بوالي ــوا ق  أعرب
 .التمييزأشكال  منالشكل  اهذ بشأن البالغ قلقهم عن بالفعل

 العــامل أحنــاء يف شــخص مليــون ٢٥٠ بـــ يقــدر مــا هنــاك أن إىل اخلــاص املقــرر وأشــار  - ٥٦
 يف مبـا  والثقافيـة،  واالقتـصادية  واالجتماعيـة  الـسياسية و املدنيـة  حقوقهم انتهاك رخلط يتعرضون

 أن وميكـن  .املـوروث املركـز    علـى  تقوم نظم بسبب والتمييز، والتهميش للعنف تعرضهم ذلك
 حظـر  ذلـك  يف مبـا  ، املختلفـة  اجملـاالت  مـن جمموعـة كـبرية      يف اإلنسان حقوق انتهاكات حتدث

 تفــرض مــن الناحيــة االجتماعيــة علــى  الــيت والقيــود املــوروث،املركــز  تغــيري إمكانيــة تقييــد أو
 وإمكانيـة  والتعلـيم،  اإلسكان يف ذلك يف مبا واخلاص، العام والعزل ،الطائفة خارج من الزواج
 وامليـاه،  لألغذيـة  العامـة  املـصادر ، وإمكانية الوصـول إىل      العبادة وأماكن العامة األماكن دخول

ــة التخلــي عــ و ــة املهــنن تقييــد حري ــة أو  أو املتوارث  إخــضاع كــذلكو ،اخلطــرة األعمــالاملهين
 .لالستعباد املَدينني

 يف ٢٠٠١ لعـام  العنـصرية  ملكافحـة  العـاملي  املـؤمتر  انعقـاد  منـذ  أنه اخلاص املقرر رذكو  - ٥٧
 .الــدويل األعمــالمدرجــة يف برنــامج  النــسب علــى القــائم التمييــز مــسألةمــا زالــت  ديربــان،
 يف العاملـة  اإلنـسان  حبقـوق  املعنيـة قررت اهليئـات الرئيـسية       الدول، بعض عتراضا من وبالرغم
 الـصكوك  نطـاق  يف ينـدرج  التمييـز  مـن  النـوع  هـذا  حظـر  أن بوضوح ،والتمييز العنصرية جمال

ــة وخباصــة القائمــة، ــة االتفاقي ــز أشــكال مجيــع علــى للقــضاء الدولي  هــذا ويف .العنــصري التميي
 الـيت  العنـصري،  التمييـز  علـى  القـضاء  جلنـة  إىل التحديـد  وجـه  على اخلاص املقرر أشار الصدد،
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 تنـدرج  املـصنفة  والقبائـل  املـصنفة  الطوائف حالة” أنإىل   واألربعني، التاسعة دورهتاانتهت يف   
 أسـاس  علـى  القـائم  التمييـز  أن أيـضا  اللجنـة  نـصت  ذلـك،  إىل وإضـافة  .“االتفاقيـة  نطاق حتت
 بـه  خـاص  معـىن  لـه  “النـسب ” مـصطلح ” وأن تمييـز، ال صـور  من صورة يشكل طائفي طبقي
وبـشكل أعـم، واصـلت       .“القـومي  أو اإلثـين  أو العرقـي  األصـل  وبـني  بينـه  اخللـط  عـدم  وجيب
 أســاس علــى بــالتمييز املتعلقــة )٢٠٠٢( ٢٩ رقــم العامــة توصــيتها يف موقفهــا توضــيح اللجنــة
 التمييــز يــشمل “َسبالنــ” أســاس علــى التمييــز أن بقــوة التأكيــد إعــادة” خــالل مــن النــسب،
 الطائفيـة  الطبقيـة  كنظـام  االجتماعيـة،  الـشرائح  أشـكال  على بناء اجملتمعات أفراد ضد املمارس

 التمتــع عــن اجملتمعــات هــذه أفــراد تعــوِّق أو متنــع الــيت املوروثــة األوضــاع نظــم مــن شــاهبه ومــا
 .“املساواة قدم على اإلنسان حبقوق

 للتمييــز القـانوين  اإلطــار فـإن  النحـو  هــذا علـى  هأنــ علـى  التأكيـد  اخلــاص املقـرر  وأعـاد   - ٥٨
ــ .الغمــوض يــشوبه ال النــسب علــى القــائم  مــن ومطلــوب . بــشكل ســليمبعــد ينفــذ مل هولكن

 .النـسب  علـى  القـائم  التمييز حماربة يف قدما املضيلكي يتسىن    قوية إجراءاتاختاذ   احلكومات
 أسـاس  علـى  التمييـز  بـأن  الـدول  رافاعتـ  هـي  املسألة هذه معاجلة يف األساسية األوىل واخلطوة
 أشـكال  مجيـع  علـى  للقـضاء  الدوليـة  االتفاقيـة  حتظرهـا  التمييـز  صـور  مـن  صورة يشكل النسب
 النتـهاكات التـصدي ل   فعـال  حنـو  علـى  املمكـن  مـن  فلـيس  االعتـراف،  هـذا  غيـاب  ويف .التمييز
 يطــائف اسأســ علــى واجلماعــات األفــراد لــه يتعــرض الــذي والتمييــز اإلنــسان حلقــوق اخلطــرية
 .املوروثللمركز  األخرى النظم أساس علىو طبقي

  
 والتوصيات االستنتاجات  - رابعا  

أبريـل  / نيـسان  ٢٤ إىل   ٢٠فيما يتعلق مبؤمتر ديربان االستعراضي الـذي عقـد مـن              - ٥٩
الزخم املكتـسب أثنـاء عمليـة االسـتعراض علـى      حيافظ أن  يف  ، يأمل املقرر اخلاص     ٢٠٠٩
يف الوثيقـة اخلتاميـة     الـواردة   و فعـال مجيـع التعهـدات وااللتزامـات          علـى حنـ   تنفذ   وأن   ،قوته

. للمؤمتر االستعراضي من جانب الدول الـيت تتحمـل املـسؤولية األساسـية يف هـذا الـصدد             
 ، وأن تـضع الـدول   احمللـي الـصعيد تـدابري ملموسـة علـى    بـأن حتـدد    ويوصي املقـرر اخلـاص      

 مـن أجـل     ،اون مـع اجملتمـع املـدين لـديها        بالتعـ واقعية،  عالمات مرجعية   ذات  خارطة طريق   
 .لمؤمترلتنفيذ الوثيقة اخلتامية 

عدم املشاركة يف مـؤمتر ديربـان االستعراضـي، فـإن           الدول   بعض   ويف حني فضلت    - ٦٠
 للوثيقـة اخلتاميـة    تأييدهاعن  أن تعرب عالنية    املقرر اخلاص يدعو هذه الدول مع ذلك إىل         

فيـذها مـن أجـل حماربـة العنـصرية والتمييـز العنـصري              بتن، وأن تلتـزم     للمؤمتر االستعراضي 
 .وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب
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ــة   ألن تتخــذ حاجــة توجــد وبينمــا   - ٦١ ــة التحــريض علــى الكراهي ــدابري حملارب الــدول ت
عـن اعتمـاد قيـود      بـأن متتنـع     أن يوصـي الـدول      يـود   العرقية أو الدينية، فإن املقـرر اخلـاص         

اإليـذاء  إىل  كثري مـن األحيـان      يف  أدت   على حرية التعبري     كل مفرط بشمبهمة أو فضفاضة    
األفـراد واجلماعـات   أصـوات  ، وخاصة املعارضة وإسكات األصوات   اتالسلطمن جانب   

وتسهم حرية التعبري إسهاما أساسيا     . األقلياتمن الضعف، من قبيل     حاالت  الذين هم يف    
ي متكن األفراد واجلماعات الـذين هـم        وه. احلق يف املساواة  يف  العنصرية و   ضد الكفاحيف  
رد عقـالين  بتقـدمي  من أجل حقـوقهم وتـسمح هلـم     من الضعف من أن يكافحواحاالت  يف  

 .خطاب الكراهية الذي غالبا ما يستهدفهمعلى 

 عـاملي لألعمـال علـى الـصعيد         برنـامج وجـود   أن  ويود املقرر اخلـاص أن يـشري إىل           - ٦٢
ومـع أنـه يلـزم      . ملنع خطاب الكراهية بـشكل فعـال      الوطين ضد العنصرية هو أفضل سبيل       

 مـن قبيـل التثقيـف   اختاذ تدابري تشريعية، ينبغي للدول أن تلجأ أيضا لتدابري غري تـشريعية،             
ويف هذا الصدد، ينبغي للدول التعاون      . واحلوار بني الثقافات، من أجل مكافحة العنصرية      

مالءمـة وفعاليـة ضـد    أكثـر التـدابري   على حنو وثيق مع اجملتمـع املـدين هبـا مـن أجـل تـصميم             
 . وتنفيذها وتقييمهاالعنصرية

مــن رأي  توضــيح الــصالت القائمــة بــني العــرق والفقــر، فــإن ولكــي يتــسىن زيــادة  - ٦٣
ومع أن املقرر اخلاص علـى      .  من الالزم مجع بيانات مصنفة حسب العرق       هاملقرر اخلاص أن  

فإنـه يوصـي باالنتقـال مـن مناقـشة          ضـد مجـع هـذه البيانـات،         حجـج   تام مبا يطرح من     علم  
أم ال، إىل مناقـشة شـاملة   حـسب العـرق    حاجة إىل مجع بيانـات مـصنفة        إذا كانت هناك     ما

 وجتنـب إسـاءة اسـتخدام هـذه         ،لمعـايري الدوليـة   ل االمتثـال    لكي يتسىن مجعها،  بشأن كيفية   
 .البيانات أو التالعب هبا

 جهـود مكافحـة   يفلية واالقتـصادية احلاليـة    لألزمة املا  الضارة احملتملة لآلثار  ونظرا    - ٦٤
العنصرية وكراهية األجانب، يوصي املقرر اخلاص بأن تتخذ الـدول تـدابري مالئمـة وفعالـة        

الـذين هـم    باملهاجرين  يف مشاعر كراهية األجانب، وخاصة فيما يتعلق         احملتملةملنع الزيادة   
الـيت  يف هذه األوقات ص توخي احلذر على حنو خاويتطلب األمر . من الضعف حاالت  يف  

الـــضمانات كفـــل وضـــع مجيـــع تأن لـــدول لاالضـــطراب االقتـــصادي، وينبغـــي يـــسودها 
مـن أجـل منـع تـصاعد كراهيـة األجانـب            موضـع التنفيـذ     الـضرورية    والتنظيميـة التشريعية  
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دة اجلماعيــة أو العنــف ويعتقــد املقــرر اخلــاص أن الطريقــة األكثــر فعاليــة ملنــع اإلبــا  - ٦٥
علـى الـصعيد    كفـل   أن يُ  ضد جمموعة معينة مـن األفـراد هـي           الذي يرتكب الواسع النطاق   

 االهتمـام بـشكل      إيـالء  الوطين احترام حقوق اإلنسان، والدميقراطية وسيادة القانون، مـع        
 يف مواقف ما بعد اإلبادة اجلماعية أو ما بعـد       ويصدق ذلك أيضا    . بدأ عدم التمييز  ملخاص  

احلكومـات تـدابري ملموسـة    بـأن تتخـذ   ويف هذا الـصدد، يوصـي املقـرر اخلـاص       . الرتاعات
 .ترمي إىل تعزيز التعاون بني األعراق من أجل جتنب جتدد وقوع الرتاعات العرقية

ضـد جرميـة اإلبـادة      ضـروريا متامـا      إنشاء نظـام فعـال لإلنـذار املبكـر أمـرا             ويشكل  - ٦٦
ماعيـة ويقـدم    اجلبـادة   اإلإىل  تـؤدي   الـيت ميكـن أن      االت  احلـ فهو يسمح بتحديـد     . اجلماعية
ويف هــذا الــصدد، يــود املقــرر اخلــاص أن يعيــد  .  ملواجهــة املــشاكلالالزمــةالتــدابري  بعــض

 .التأكيد على استعداده للتعاون مع مكتب املستشار اخلاص بشأن منع اإلبادة اجلماعية

طـر انتـهاك    خلد الـذين يتعرضـون      األفـر ومن أجل توفري محاية فعالة يف أحنـاء العـامل ل            - ٦٧
نظم قائمة علـى    حقوقهم املدنية والسياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية على أساس         

العـاملي  علـى الـصعيد     اعتـراف   وجـود   ، يود املقرر اخلاص أن يـشجع علـى          املوروثاملركز  
حتظـره  الـذي   العنـصري   بأن التمييز على أساس النـسب يـشكل صـورة مـن صـور التمييـز                 
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