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 ♲ الرجاء إعادة االستعمال

 
  قرار اختذته اجلمعية العامة

 ])Corr.1 وA/65/454( على تقرير اللجنة الثالثةبناء[
 

عدم جواز ممارسات معينة تساهم يف إثارة األشكال املعاصـرة مـن - ٦٥/١٩٩
العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب وما يتـصل بـذلك

 من تعصب
 

 ،إن اجلمعية العامة 
والعهـد الـدويل )١(اإلنـسانمم املتحدة واإلعالن العـاملي حلقـوقمبيثاق األإذ تسترشد 

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

ــشري  ــسان إىل أحكـــــام قـــــراروإذ تـــ ملـــــؤرخ ا٢٠٠٤/١٦ ي جلنـــــة حقـــــوق اإلنـــ
 وقـرارات جملـس)٥(٢٠٠٥أبريل/ نيسان١٤ املؤرخ٢٠٠٥/٥  و)٤(٢٠٠٤ أبريل/نيسان ١٦

ــسان ــرارســيما ال، واملتخــذة يف هــذا الــصددحقــوق اإلن ــؤرخ٧/٣٤ الق ــارس/ آذار٢٨ امل م
 ٢٠٠٥ديــسمرب/ كــانون األول١٦ املــؤرخ٦٠/١٤٣، وقــرارات اجلمعيــة العامــة)٦(٢٠٠٨

ــسمرب/ألولكـــانون ا ١٩  املـــؤرخ٦١/١٤٧ و كـــانون ١٨ املـــؤرخ٦٢/١٤٢  و٢٠٠٦ديـ
_______________

 ).٣ - د( ألف٢١٧القرار )١(
 .رفق، امل)٢١ - د( ألف٢٢٠٠انظر القرار )٢(
لالطـالع علـى الـنص العـريب، انظـر القـرار.٩٤٦٤، الرقم٦٦٠، الدجمموعة املعاهداتاألمم املتحدة، )٣(

 .، املرفق)٢٠ -د( ألف٢١٠٦
، الفـصل)E/2004/23 (٣، امللحـق رقـم٢٠٠٤الوثائق الرمسيـة للمجلـس االقتـصادي واالجتمـاعي،:انظر )٤(

 .الثاين، الفرع ألف
 .ألف ، الفصل الثاين، الفرع)E/2005/23 (٣، امللحق رقم٢٠٠٥ ه،املرجع نفس )٥(
 .، الفصل الثاين)A/63/53( ٥٣الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثالثة والستون، امللحق رقم:انظر )٦(
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ــسمرب/ كــانون األول١٨ املــؤرخ٦٣/١٦٢  و٢٠٠٧ ديــسمرب/األول  ٦٤/١٤٧  و٢٠٠٨دي
 املـؤرخ٦١/١٤٩ذه املـسألة، والقـراراتـ املتعلقـة ٢٠٠٩ديسمرب/ كانون األول١٨املؤرخ

 ٢٠٠٧ ديــسمرب/كــانون األول ٢٢ املــؤرخ٦٢/٢٢٠  و٢٠٠٦ديــسمرب/كــانون األول ١٩
ــسمرب/ كـــانون األول٢٤ املـــؤرخ٦٣/٢٤٢ و  كـــانون١٨ املـــؤرخ٦٤/١٤٨  و٢٠٠٨ديـ

اجلهود العاملية من أجل القـضاء التـام علـى العنـصرية والتمييـز’’ املعنونة٢٠٠٩ديسمرب/األول
إلعـالن وبرنـامجالـشاملالعنصري وكراهية األجانب وما يتصل بذلك مـن تعـصب والتنفيـذ

 ،‘‘تهما ومتابعربانيعمل د
 بـأمور منـها فيهأقرت الذي إىل ميثاق حمكمة نورمربغ وقرار احملكمةوإذ تشري أيضا 

Waffen(ومجيـع مكوناتـه، مبـا فيهـا تنظـيم)SS( تنظيم قوات احلماية املسلحةأن SS(تنظـيم ،
  العديد من جرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية، ارتكابإجرامي ومحلته مسؤولية

ربـان اللـذيني إعـالن وبرنـامج عمـل دمـنذات الصلةاألحكام إىللكوإذ تشري كذ 
ب ومـا يتـصلـــجاناهيـــة األ العنـصرية والتمييـز العنـصري وكرملناهضةاعتمدمها املؤمتر العاملي

ــذلك م ـــبـ ــول٨ن تعـــصب يفـــ ــبتمرب/ أيلـ ــة،)٧(٢٠٠١سـ ـــ الفقوخباصـ ــالن٢رةـــ ــن اإلعـ  مـ
ــامج العمــل،٨٦ والفقــرة ــاناألحكــا و مــن برن م ذات الــصلة مــن الوثيقــة اخلتاميــة ملــؤمتر ديرب

  منها،٥٤  و١١ الفقرتان خباصة، و)٨(٢٠٠٩أبريل/ نيسان٢٤ املؤرخة يستعراضاال
 وحركـات ومجاعـات متطرفـةسياسـيةأحزاب  يف هذا الشأن انتشاروإذ يثري جزعها 

حركـات أيديولوجيـةوكـذلك الـرؤوس احلليقـة،ي اجلدد وذونيالنازي مبا فيها مجاعتا،خمتلفة
 العامل، يف أحناء كثرية منمتطرفة مماثلة

الــسنوية اخلامــسةالــذكرى ب٢٠١٠اتمــع الــدويل احتفــل يف عــام إىل أنوإذ تــشري 
اجللـسة الرمسيـةعقـديف هـذا الـصدد ب وإذ ترحـب،لالنتصار يف احلرب العامليـة الثانيـةوالستني
 ،٢٠١٠مايو/ أيار٦لعامة يف للدورة الرابعة والستني للجمعية ااخلاصة

ــضا  ــشري أي ــةوإذ ت ــة العام ــستني للجمعي ــسة وال ــدورة اخلام ــقإىل أن ال ــذكرى تواف ال
 السنوية اخلامسة والستني إلنشاء حمكمة نورمربغ واعتماد ميثاقها،

الوثيقـة اخلتاميـة ملـؤمتر و)٧(ربانيإعالن دذات الصلة من األحكام تعيد تأكيد - ١ 
 النازيــة اجلديــدة ظهــور اســتمرار وعــودةمــاأدانــت الــدول فيه اللــذين)٨(يديربــان االستعراضــ
األيديولوجيات القومية الداعية إىل العنـف والقائمـة علـى التحيـز العنـصريوالفاشية اجلديدة و

_______________

 .، الفصل األولCorr.1  وA/CONF.189/12انظر )٧(
 .، الفصل األولA/CONF.211/8انظر )٨(
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ي حـال مـن األحـواليف أ  إطالقـاتربيرهـا ميكـن  ال الظـواهر تلـك أنوأعلنت فيهمـا والقومي
 يف أي ظرف من الظروف؛ أو
ــ - ٢  ــع التقــديرحت ــريط علمــا م ــرر اخلــاص املعــين باألشــكال املعاصــرة  بتقري املق

بنـاءللعنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب وما يتصل بـذلك مـن تعـصب الـذي أعـد
 ؛)٩(٦٤/١٤٧ قرار اجلمعية العامةلطلب الوارد يفا على

إلنـسان اللتزامهـا حلقـوق اة الـسامية األمم املتحدة ملفوضتعرب عن تقديرها - ٣ 
 ؛األنشطة ذات األولوية للمفوضية إحدى مكافحة العنصرية باعتبارهامبواصلة

 واألعـــضاء الـــسابقنيإزاء متجيـــد احلركـــة النازيـــةتعـــرب عـــن بـــالغ القلـــق - ٤ 
Waffen(تنظيم قـوات احلمايـة املـسلحة يف SS(،التذكاريـة النـصباملبـاين و إقامـةبـسبل منـها
ــيمو ــاهراتتنظ  واعتبــار واحلركــة النازيــة والنازيــة اجلديــدةةمــة متجيــدا ملاضــي النازيــ عاتظ
التحـالف املنـاهض هلتلـر وتعـاونواحماولة اعتبار هؤالء األعضاء واألشـخاص الـذين حـاربوا أو

 ؛مع احلركة النازية مشاركني يف حركات حترير وطنية
لنـصب الـيت إزاء وقوع حماوالت متكررة لتـدنيس أو هـدم اتعرب عن القلق - ٥ 

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 اإلضـايف األول٣٤، مبوجـب أمـور عـدة منـها املـادةيف هـذا اـالبالتزاماا
 ؛)١٠(١٩٤٩تفاقيات جنيف لعامال
تزايــد عــدد احلــوادث ذات الطــابع العنــصري يف كــثريتالحــظ مــع القلــق - ٦ 

البلدان وظهور مجاعـات ذوي الـرؤوس احلليقـة املـسؤولة عـن العديـد مـن هـذه احلـوادث، من
وكذلك عودة نشوب العنف القائم على العنـصرية وكراهيـة األجانـب الـذي يـستهدف أفـراد

ة أو دينية أو ثقافية وأقليـات قوميـة، حـسبما أشـار إليـه املقـرر اخلـاص يف تقريـرهطوائف عرقي
 ؛ إىل اجلمعية العامةاألخري

أن هذه األعمال ميكن اعتبارها أعماال تندرج يف نطـاق األنـشطة تعيد تأكيد - ٧ 
 مـــن االتفاقيـــة الدوليـــة للقـــضاء علـــى مجيـــع أشـــكال التمييـــز٤الـــيت يـــرد وصـــفها يف املـــادة

لحـق يف حريـة التجمـع الـسلمي ويفل وأا ميكـن أن متثـل إسـاءة واضـحة وجليـة)٣(عنصريال
  احلقـوق كمـاتلـكالتعـبري حـسب مـدلولاحلـق يفتكوين اجلمعيات واحلق يف حريـة الـرأي و

_______________

 .A/65/323انظر )٩(
 .١٧٥١٢، الرقم١١٢٥الد ،جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة، )١٠(
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 )٢( والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة والـسياسية)١(يكفلها اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان
 دولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري؛واالتفاقية ال

حتـصى  الذكرى أعدادتشكل إجحافا حبق أعالهبينة أن املمارسات املتؤكد - ٨ 
اصــة اجلــرائم الــيتخب احلــرب العامليــة الثانيــة، و يفضــد اإلنــسانيةاملرتكبــةمــن ضــحايا اجلــرائم

التحالف املنـاهض هلتلـرن حاربواواألشخاص الذي)SS( املسلحةقوات احلمايةتنظيمارتكبها
أن عـدم تـصدي الـدول بفعاليـة هلـذه و، وتـسمم عقـول الـشبابوتعاونوا مع احلركـة النازيـة،

 األعـضاء يف األمـم املتحـدة مبوجـباليت تعهدت ا الدوللتزاماتاالمعاملمارسات يتعارض
 نظمة ومبادئها؛املمع أهدافيتناىفميثاقها و

األشـكال املعاصـرة للعنـصرية والتمييـزتـثريه املمارسـات أن هـذتؤكـد أيـضا - ٩ 
 األجانب وما يتصل بذلك من تعـصب وتـسهم يف انتـشار وتكـاثر أحـزاباهيةالعنصري وكر

 الـرؤوسي اجلـدد وذونيالنـازيهـا مجاعتـا، مبـا في خمتلفـةكات ومجاعات متطرفـةحرسياسية و
 السياسي والقانوين؛الصعيدينعلىيف هذا الصدد إىل زيادة اليقظة وتدعو،احلليقة

ــدابري الالزمــة ل علــى ضــرورةشددتــ - ١٠  ــةللممارســات املوضــع حــداختــاذ الت بين
 ملكافحـة، وفقا للقانون الدويل حلقوق اإلنـسان،الدول اختاذ تدابري أكثر فعاليةب ويبأعاله،

 راطية؛لقيم الدميقحقيقيا يهدد ا  خطرا الظواهر واحلركات املتطرفة اليت تشكلتلك
إىل توصية املقـرر اخلـاص الـواردة يف تقريـره األخـري إىل اجلمعيـة العامـةتشري - ١١ 

 دوافــع أو أهــدافهلــابــإدراج مــادة يف القــانون اجلنــائي احمللــي يعتــرب مبوجبــها ارتكــاب جرميــة
وتـشجع ،عقوبـات مـشددةفـرضكراهية األجانب ظرفا مـشددا جييـزقائمة علىعنصرية أو
 ترد يف قوانينها هذه األحكام على أن تنظر يف تلك التوصية؛  الالدول اليت

 جبميــع أشـــكاله،لتعلــيما يكتـــسيه  مــا يف هــذا الـــصدد علــىتعيــد التأكيــد - ١٢ 
ــن أمهيــة خاصــة يف مبــا ــال ذلــك التعلــيم يف جمــال حقــوق اإلنــسان، م لتــدابريل بوصــفه مكم

 ؛ املقرر اخلاصالذي بينهالنحو  على،التشريعية
ــاريختـــشدد - ١٣  ــادة التـ ــدريس مـ ــة تـ ــاص بـــشأن أمهيـ ــرر اخلـ ــية املقـ علـــى توصـ
ـــاألحالتعريـــــف ب يـــــف ـــداث املأساويــ ـــة واملعانــ ـــة البــشريـــةاةــ ـــ عالناجتــ ـــولوجيتنينــ  األيديـ

 النازية والفاشية؛
ــة إىل التقريـــبتؤكـــد - ١٤  ــرى الراميـ ــة األخـ ــادرات اإلجيابيـ ــدابري واملبـ ــة التـ أمهيـ

تمعات وإتاحة ااالت هلا إلجراء حوار حقيقي من قبيـل اجتماعـات املائـدة املـستديرةا بني
ــدول ــوكالء ال ــة ل ــد احللقــات التدريبي ــك عق ــا يف ذل ــة واحللقــات الدراســية، مب واألفرقــة العامل
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 األنشطة اليت يبـادر ـا ممثلـوسيما ال وكذلك أنشطة التوعية، و،وسائط اإلعالم والعاملني يف
 ع املدين واليت تتطلب الدعم املتواصل من الدول؛اتم

 والـربامج املعنيـةكيانـاتجيـايب الـذي ميكـن أن تؤديـه الالـدور اإلعلـى تشدد - ١٥ 
اـاالت ، يفمنظمـة األمـم املتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة وخـصوصاألمـم املتحـدة،ل التابعة

 آنفا؛ املذكورة
ــد تأكيــــد - ١٦  ــراف تعيــ ــدول األطــ ــىأن الــ ــة للقــــضاء علــ ــة الدوليــ  يف االتفاقيــ

 الـصك، بـأن تقـوم بـأمورذلـك مـن٤أشكال التمييـز العنـصري ملزمـة، مبوجـب املـادة مجيع
 :يلي  مامنها عدة

 الدعايـة ومجيــع املنظمـات الـيت تـستند إىل أفكـار التفــوقأشـكالإدانـة مجيـع )أ( 
عنـصري أو التـرويج هلمـا بـأي شـكلالعرقي أو اليت حتاول تربير الكراهية العنصرية والتمييـز ال

 من األشكال؛
التعهــــد باختــــاذ تــــدابري فوريــــة وإجيابيــــة مــــن أجــــل القــــضاء علــــى مجيــــع )ب( 

 مـع إيـالء املراعـاة الواجبـةالـيت تنطـوي علـى متييـزالتحـريض علـى التمييـز أو األفعـال أشكال
ليهــا صــراحةللمبــادئ الــواردة يف اإلعــالن العــاملي حلقــوق اإلنــسان واحلقــوق املنــصوص ع

  من االتفاقية؛٥ املادة يف
ــار )ج(  ــشراعتبـ ــوق العانـ ــى التفـ ــة علـ ــةرقـــي أوألفكـــار القائمـ ــةالكراهيـ   العرقيـ
 هــذه ارتكــابتحــريض علــىالأعمــال العنــف أوومجيــعتحــريض علــى التمييــز العنــصريالو

 وكـذلك تـوفري آخـر،عرقـيمن لون أو أصلجمموعة أشخاصاألعمال ضد أي عرق أو أية
 ن؛القانو يعاقب عليهاائمجر مساعدة ألنشطة ذات طابع عنصري مبا يف ذلك متويلها،أي

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

  يعاقب عليها القانون؛جرميةأو أنشطة من هذا القبيل منظماتاملشاركة يفبأن
ــة،منــع ا )هـ(  لــسلطات العامــة أو املؤســسات العامــة، ســواء كانــت وطنيــة أو حملي

 الترويج للتمييز العنصري أو التحريض عليه؛ من
ضـرورة أن حيظـر القـانون أي دعـوة إىل الكراهيـة القوميـة  تأكيـدأيـضاعيدت - ١٧ 

نية تشكل حتريضا على التمييز أو األعمال العدائية أو العنـف، وكـذلك نـشرالعرقية أو الدي أو
األفكار القائمة على التفوق العرقي أو الكراهية أو أعمال العنـف أو التحـريض علـى ارتكـاب
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جـرى تأكيـده يف  مـاعلى حنـو،والتعبري هذه األعمال، وعدم تنايف هذا احلظر مع حرية الرأي
 ؛ االستعراضيخلتامية ملؤمتر ديربان من الوثيقة ا١٣الفقرة

والكراهيـة للعنصرية للترويجإزاء استخدام شبكة اإلنترنتتعرب عن قلقها - ١٨ 
العنصرية وكراهيـة األجانـب والتمييـز العنـصري ومـا يتـصل بـذلك مـن تعـصب، علـى النحـو

  اخلاص إىل اجلمعية العامة؛للمقرر  األخريتقريرالاملبني يف
الــدور اإلجيــايب الــذي ميكــن أن تؤديــه ممارســة احلــقلوقــت نفــسهيف ا تؤكــد - ١٩ 

 حلريـة التمـاس املعلومـات وتلقيهـا وإبالغهـا،التـامحرية الرأي والتعبري، وكـذلك االحتـرام يف
مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب ومـا  شبكة اإلنترنت، يفبوسائل منها

 ؛يتصل بذلك من تعصب
 من االتفاقيـة الدوليـة للقـضاء٤لدول اليت أبدت حتفظات على املادة اتشجع - ٢٠ 

على مجيع أشكال التمييز العنصري على النظر جديا يف سـحب تلـك التحفظـات علـى سـبيل
 العامة؛ املقرر اخلاص يف تقريره األخري إىل اجلمعيةأكدهاألولوية، على النحو الذي

ــشجع - ٢١  ــةت ــدول األطــراف يف االتفاقي ــع أشــكالال ــى مجي ــة للقــضاء عل الدولي
 هـا أحكـامتـشريعاـــا أحكـام االتفاقيــــة، مبـا فيكفالـة أن تتـضمنالعنـصـــري علــــى التميــيز

 ؛٤ املادة
املقـرر أن يواصـل)٥(٢٠٠٥/٥جلنة حقوق اإلنـسان يف قرارهـاطلببتذكر - ٢٢ 

يلـتمس  وأن املقبلـةريرهايف تقـابـشأ توصـياتيقـدميف هذه املسألة وأنمليااخلاص التفكري
 ؛ يف هذا الصدد ويضعها يف اعتبارهاحلكومية آراء احلكومات واملنظمات غري

 إىل املقـرر اخلـاص أن يعـد تقـارير عـن تنفيـذ هـذا القـرار، اسـتنادا إىلتطلب - ٢٣ 
ــذي أشــارت إليــه اجلمعيــة يف اآلراء الــيت يــتم مجعهــا وفقــا لطلــب جلنــة حقــوق اإلنــسان ال

 أعاله، لتقدميها إىل اجلمعية العامة يف دورا الـسادسة والـستني وإىل جملـس حقـوق٢٢ رةالفق
 اإلنسان؛

 الـيت قـدمت معلومـات إىل املقـرر اخلـاص يفللحكومات تعرب عن تقديرها - ٢٤ 
 إىل اجلمعية العامة؛ سياق إعداد تقريره

 مكافحــةيف إلســهامهم ملمثلــي اتمــع املــدينتعــرب أيــضا عــن تقــديرها - ٢٥ 
 العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛
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 أن هذه املعلومات هامة مـن أجـل تبـادل اخلـربات وأفـضل املمارسـاتتؤكد - ٢٦ 
النـازيني مجاعتـا هـاواحلركات واجلماعات املتطرفة، مبـا فيالسياسيةيف جمال مكافحة األحزاب

  احلركات األيديولوجية املتطرفة؛وكذلك،اجلدد وذوي الرؤوس احلليقة
 مـععلى حنو كامللى التعاونعاحلكومات واملنظمات غري احلكوميةتشجع - ٢٧ 

 ؛ أعاله٢٢املبينة يف الفقرة امهاملاملقرر اخلاص يف أداء
 علـىاملعنيـةاحلكومـات واملنظمـات غـري احلكوميـة واجلهـات الفاعلـةتشجع - ٢٨ 

على أوسع نطـاق ممكـن، بطـرق فيهاملبينةلقة مبحتوى هذا القرار واملبادئنشر املعلومات املتع
  وسائل اإلعالم دون االقتصار عليها؛منها

 .قيد نظرهااملسألةأن تبقي تقرر - ٢٩ 
 ٧١اجللسة العامة

 ٢٠١٠ ديسمرب/ كانون األول٢١
 


