
A/RES/64/148األمــم املتحـدة

اجلمعية العامة
Distr.: General
26 March 2010

 الرابعة والستونالدورة
 من جدول األعمال)ب (٦٧البند

09-47069
*0947069*

 ♲ الرجاء إعادة االستعمال

 
  قرار اختذته اجلمعية العامة

 ])A/64/437( على تقرير اللجنة الثالثةبناء[
 

اجلهــود العامليــة مــن أجــل القــضاء التــام علــى العنــصرية والتمييــز - ٦٤/١٤٨
األجانـــب ومـــا يتـــصل بـــذلك مـــن تعـــصب العنـــصري وكراهيـــة

 والتنفيذ الشامل إلعالن وبرنامج عمل ديربان ومتابعتهما
 

 ،عامةإن اجلمعية ال 
ــا إذ تـــشري ــؤرخ٥٢/١١١إىل قرارهـ ــانون األول١٢ املـ ــذي ١٩٩٧ديـــسمرب/ كـ الـ

ملناهـضة العنـصرية والتمييـز العنـصري وكراهيـة ؤمتر العـامليقررت مبوجبه الـدعوة إىل عقـد املـ
 ٢٠٠٢ مـارس/آذار ٢٧ املـؤرخ٥٦/٢٦٦ ايتصل بذلك مـن تعـصب وقراراـ اـب ومـاألجان

ــسمرب/األول كـــانون١٨املـــؤرخ ٥٧/١٩٥ و كـــانون ٢٢ املـــؤرخ٥٨/١٦٠  و٢٠٠٢ديـ
ــسمرب/ كــانون األول٢٠ املــؤرخ٥٩/١٧٧  و٢٠٠٣ديــسمرب/األول  ٦٠/١٤٤  و٢٠٠٤دي
اليت استرشد ا يف املتابعـة الـشاملة والتنفيـذ الفعـال ٢٠٠٥ديسمرب/ كانون األول١٦املؤرخ

 تنفيـذ تلـك القـرارات علـى حنـولنتائج املؤمتر العاملي، وإذ تشدد، يف هـذا الـصدد، علـى أمهيـة
 كامل وفعال،

إىل ٢٠ بنتائج مؤمتر ديربان االستعراضي املعقود يف جنيف يف الفتـرة مـنوإذ ترحب 
 كـانون١٩ املـؤرخ٦١/١٤٩ هاقرار، يف إطار اجلمعية العامة وفقا ل٢٠٠٩أبريل/ نيسان٢٤

 ،٢٠٠٦ديسمرب/األول
وية العاشـرة العتمـاد إعـالن وبرنـامج اقتراب موعد إحياء الـذكرى الـسنوإذ تالحظ 

 ،)١(ديربان عمل

_______________

 .، الفصل األولCorr.1  وA/CONF.189/12انظر )١(
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 جلنة حقـوق اإلنـساناليت اختذاذات الصلةواملقرراتمجيع القرارات إىلوإذ تشري 
 لكفالــة تنفيــذ إعــالنتنفيــذهاوإذ تــدعو إىل هــذا املوضــوع،وجملــس حقــوق اإلنــسان بــشأن

 ، بنجاحوبرنامج عمل ديربان
ديـسمرب/ كـانون األول٨ املـؤرخ٣/١٠٣ اإلنـسانمقـرر جملـس حقـوقوإذ تالحـظ 

، اللجنة املخصـصة ملقرر وإرشادات املؤمتر العاملي الذي أنشأ الس مبوجبه، مراعاة)٢(٢٠٠٦
 التابعة لس حقوق اإلنسان املعنية بوضع معايري تكميلية،

الوثيقـة املنبثقـة مـن مسؤولية جملـس حقـوق اإلنـسان والتزاماتـهوإذ تضع يف اعتبارها 
 ،)٣(ؤمتر ديربان االستعراضيمل اخلتامية

ــد  علــى أن مجيـــع البــشر يولـــدون أحــرارا ومتـــساوين يف الكرامـــةوإذ تكــرر التأكيـ
واحلقوق، وأم قادرون على أن يسامهوا إسهاما بناء يف تنميـة جمتمعـام ورفاهيتـها، وأن أي

قيـا وجمحـف وخطـريمذهب يقـوم علـى التفـوق العنـصري مـذهب زائـف علميـا ومـدان أخال
 منفصلة، اجتماعيا وجيب نبذه مع النظريات اليت تسعى إىل تقرير وجود أجناس بشرية

 بأن العنصرية والتمييـز العنـصري وكراهيـة األجانـب ومـا يتـصل بـذلكواقتناعا منها 
تكـون مـن بـني  عندما يتعلق األمر بالنساء والفتيـات، وقـدتتبدى على حنو خمتلفمن تعصب

اليت تؤدي إىل تدهور ظروف معيشتهن وإىل الفقر والعنف والتمييـز املتعـدد األشـكالالعوامل
تعتــرف باحلاجـة إىل إدراج املنظــور واحلـد أو احلرمــان مـن حقــوق اإلنـسان اخلاصــة ـن، وإذ

ــصرية ــصلة مبناهـــضة العنـ ــل ذات الـ ــرامج العمـ ــتراتيجيات وبـ ــسياسات واالسـ اجلنـــساين يف الـ
ة األجانـب ومـا يتـصل بـذلك مـن تعـصب بغيـة التـصدي ملختلـفالعنـصري وكراهيـ والتمييز
 التمييز، أشكال

إلرادة الـسياسية والتعـاون الـدويل والتمويـل الكـايفلـعلـى األمهيـة الفائقـةوإذ تشدد 
للتـصدي جلميـع أشـكال ومظـاهر العنـصريةالالزمـةعلى الصعيد الـوطين واإلقليمـي والـدويل

  وما يتصل بذلك من تعصب،والتمييز العنصري وكراهية األجانب
ــادوإذ يثيـــر جزعهــا  ــة األجانــبالداعيــة إىلفكــارالعنــصري واألالعنــفازدي كراهي

الـرأي العـام ويف اتمـع ككـل نتيجـةلـدىيف الدوائر السياسية ووأجزاء عديدة من العامل يف
 حتــرض ومواثيــقمنــاهجعلــى أســاسأنــشئتأنــشطة رابطــاتجتــدد ظهــورمــور مــن بينــهاأل

_______________

،الثـاين، الفـصل(A/62/53) ٥٣ية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، امللحـق رقـمالوثائق الرمس :انظر )٢(
 .الفرع باء

.A/CONF.211/8انظر )٣(



A/RES/64/148

3

ــىع ــتو العنــصرية ل ــاهجتلــك املغاللكراهيــة األجانــب والتمــادي يف اس  واملواثيــق لتـــرويجن
 التحريض على اعتناقها، يديولوجيات العنصرية أوألا
ــشددوإذ  علــى أمهيــة القــضاء العاجــل علــى االجتاهــات املطــردة املتــسمة بــالعنف ت

ت مـن العقـاب علـى اجلـرائمأن اإلفـالواملنطوية على العنصرية والتمييز العنصري، وإذ تـدرك
ــدافع مــن العنــصرية وكراهيــة األجانــب يــسهم يف إضــعاف ســيادةأيــا كــان شــكلهاملرتكبــة ب

 م اجلرائم ويتطلب العمل والتعـاون بعـزهذهتكرار ويدفع يف اجتاه تشجيعالقانون والدميقراطية
 عليه، للقضاء

ة حلقـوق اإلنـسان بـإبرازالـسامي املتحـدةاألمـمبااللتزام املتواصل ملفوضـةوإذ ترحب 
الكفاح ضـد العنـصرية والتمييـز العنـصري وكراهيـة األجانـب ومـا يتـصل بـذلك مـن تعـصب

ــدرك ــدمجوزيــادة تــسليط األضــواء عليــه، وإذ ت ــسامية هــذه املــسألةضــرورة أن ت  املفوضــة ال
 مجيع األنشطة والربامج اليت تضطلع ا مفوضيتها، يف

 
 أوال

اهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب وما يتصلنتائج املؤمتر العاملي ملن
 ٢٠٠٩  ومؤمتر ديربان االستعراضي لعام٢٠٠١بذلك من تعصب لعام

ــد - ١  أن اجلمعيـة العامــة هـي أعلــى آليـة حكوميــة دوليـة لوضــعتؤكـد مـن جدي
امليـادين املتـصلةوتقييم السياسات املتعلقة باملسائل املتصلة بامليدانني االقتصادي واالجتمـاعي و

، وأــا تـشكل، جنبــا إىل١٩٩٦مـايو/ أيـار٢٤ املــؤرخ٥٠/٢٢٧مـا، وفقـا لقــرار اجلمعيـة
إلعـالن وبرنـامج عمـلالـشاملية حكومية دوليـة للتنفيـذآلجنب مع جملس حقوق اإلنسان،

 ؛ ومتابعتهما)١(ديربان
ــن - ٢  ــرب ع ــان االستعراضــي رتياحهــااتع ــؤمتر ديرب ــةألن م  التحــضريية واللجن

الــيت هلــا صــفة املــشاركة النــشطة للــدول األعــضاء يف األمــم املتحــدة واجلهــاتأتاحــا للمــؤمتر
وبراجمهــا وخمتلــف املنظمــاتاألمــم املتحــدةوكــاالت املتخصــصة وصــناديقال ومراقــب لــديها

متثــل مجيــع منــاطق العــامل، علــى أرفــع مــستوى،اموعــات الرئيــسية الــيتواحلكوميــة الدوليــة
 اليت كانـتلتحضري ملؤمتر ديربان االستعراضيوتالحظ مسامهات املنظمات غري احلكومية يف ا

 أهداف املؤمتر؛واسعة النطاق ومتوازنة إقليميا ومتسقة مع
مكافحة العنـصرية والتمييـز العنـصريعن على أن املسؤولية األساسيةتشدد - ٣ 

يتــصل بــذلك مــن تعــصب مكافحــة فعالــة تقــع علــى عــاتق الــدول، ة األجانــب ومــاوكراهيــ
 املـسؤولية الرئيـسية عـن كفالـة التنفيـذ الكامـل الـدول تتحمـل أن،هلـذه الغايـة ، حتقيقاتؤكدو
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ويف الوثيقـة والفعال جلميـع االلتزامـات والتوصـيات الـواردة يف إعـالن وبرنـامج عمـل ديربـان
بـــاخلطوات الـــيت اختـــذا ،الـــصدد يف هـــذا ، وترحـــب،االستعراضـــيؤمتر ديربـــانملـــ اخلتاميـــة

 عديدة؛ حكومات
وطنيـة ملكافحـة العنـصرية عمـلجبميع الدول اليت مل تـضع بعـد خطـطيب - ٤ 

 بااللتزامـات الـيتتقيـديتـصل بـذلك مـن تعـصب ال والتمييز العنصري وكراهيـة األجانـب ومـا
  يف املؤمتر العاملي؛تعهدت ا

د الــوطيني وتنفــذ، دون إبطــاء، علــى الــصعضعجبميــع الــدول أن تــ يــب - ٥ 
واإلقليمي والـدويل، سياسـات وخطـط عمـل ملكافحـة العنـصرية والتمييـز العنـصري وكراهيـة

 اجلنس؛القائمة على أساس نوعيتصل بذلك من تعصب، مبا يف ذلك مظاهرها األجانب وما
كز اإلقليمية القائمة الـيت تكـافحاملرا الدول على دعم أنشطة اهليئات أو حتث - ٦ 

،، كـل يف منطقتـهيتصل بذلك من تعصب العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب وما
 ؛ فيهاوجود لتلك اهليئات  الاملناطق اليتمجيعوتوصي بإنشاء هيئات مماثلة يف

 ٧٨بالدول اليت مل توقع أو تصدق بعد على الصكوك املبينـة يف الفقـرةيب - ٧ 
من برنامج عمل ديربان، مبا يف ذلك االتفاقية الدولية حلمايـة حقـوق مجيـع العمـال املهـاجرين

 ، أومل تنضم إليها أن تنظر يف القيام بذلك؛)٤(١٩٩٠وأفراد أسرهم لعام
على الدور األساسي والتكميلي للمؤسسات الوطنيـة حلقـوق اإلنـسانتشدد - ٨ 

ــيت تعمــلاملراكــز اإلقليميــة وا واهليئــات أو مــن أجــل ، باالشــتراك مــع الــدول،تمــع املــدين ال
حتقيـق أهـداف إعـالن وبرنـامجخاصة مـن أجـلوبصفةعلى مجيع أشكال العنصرية، القضاء
 ديربان؛ عمل

ــر - ٩  ــزتقـ ــصرية والتمييـ ــة العنـ ــدين يف مكافحـ ــع املـ ــي للمجتمـ ــدور األساسـ  بالـ
 يف مـساعدة الـدول علـىاصـةخبيتصل بذلك مـن تعـصب، و العنصري وكراهية األجانب وما

 أنظمة واسـتراتيجيات ويف اختـاذ تـدابري وإجـراءات ملكافحـة تلـك األشـكال مـن التمييـزوضع
  متابعة التنفيذ؛عن طريقو
 بالقضاء على مجيع أشكال العنـصرية والتمييـز العنـصريتعيد تأكيد التزامها - ١٠ 

ى ضـد الـشعوب األصـلية،وكراهية األجانب وما يتـصل بـذلك مـن أشـكال التعـصب األخـر
وتالحظ، يف هذا الصدد، االهتمام الذي يوليـه إعـالن األمـم املتحـدة بـشأن حقـوق الـشعوب

_______________

.٣٩٤٨١، الرقم٢٢٢٠، الدجمموعة املعاهداتاألمم املتحدة، )٤(
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 لألهداف املتعلقة مبكافحة التحيز والقـضاء علـى التمييـز وتعزيـز التـسامح والتفـاهم)٥(األصلية
 والعالقات الطيبة بني الشعوب األصلية ومجيع قطاعات اتمع األخرى؛

 العنـصريةملناهـضةالـث مـؤمتر عـامليالـذي كـان ثبأن املـؤمتر العـامليعترفت - ١١ 
خيتلف اختالفا ملحوظا عن املـؤمترين الـسابقني لـه، كمـا يتـضح مـن تـضمني عنوانـه عنـصرين

 تعصب؛ من يتصل ا  بشكلني معاصرين للعنصرية مها كراهية األجانب ومايتعلقانهامني
 املـؤمتر العـاملي ملناهـضة العنـصرية والتمييـز العنـصري بأن نتـائجأيضاتـعترف - ١٢ 

وكراهيــة األجانــب ومــا يتــصل بــذلك مــن تعــصب ومــؤمتر ديربــان االستعراضــي تتــساوى
ــؤمترات الرئيــسية ومــؤمترات يف ــع امل ــائج مجي ــيت القمــة األمهيــة مــع نت ــدورات االســتثنائية ال وال

 ؛ن االجتماعيحدة يف ميدان حقوق اإلنسان وامليداتعقدها األمم املت
ملـؤمترنعقـاد االسنوية العاشـرة ال سيصادف الذكرى٢٠١١إىل أن عامتشري - ١٣ 

 ،الـذكرىتلـكيـوم واحـد لالحتفـال ب مدتـه اجتمـاع عـام، وتقرر أن تدعو إىل تنظـيمالعاملي
ــستوى مــن ــع امل ــة دورةخــالل اجلــزء الرفي ــة العام ــام  اجلمعي ــستني يف ع ــسادسة وال  ،٢٠١١ال

علــى العنــصرية والتمييــز العنــصري وكراهيــة األجانــب ومــا يتــصل بــذلككــرس للقــضاءي
 خـالل الـدورةاالجتمـاع  هـذا تنظـيمعلى أن يتم وضـع الـصيغة النهائيـة لطرائـق،تعصب من

 اخلامسة والستني؛
ــضاءترحـــب - ١٤  ــدول األعـ ــا الـ ــيت تقودهـ ــاء الـ ــديرة بالثنـ ــادرة اجلـ ــاد املبـ باعتمـ

الدول األعـضاء بـشأن إقامـة نـصب تـذكاري دائـم يف األمـماجلماعة الكاريبية وغريها من يف
املتحــدة ختليــدا لــذكرى ضــحايا الــرق وجتــارة الرقيــق عــرب احملــيط األطلــسي، بوصــفها إســهاما

 مــن إعــالن ديربــان، وتعــرب عــن تقــديرها للمــسامهات الــيت١٠١الوفــاء بأحكــام الفقــرة يف
لبلـدان األخـرى علـى املـسامهةقدمت لـصندوق التربعـات الـذي أنـشئ هلـذا الغـرض، وحتـث ا

 الصندوق؛ يف
 للعمـل املتواصـل الـذي تقـوم بـه اآلليـات املكلفـة مبتابعـةتعرب عن تقـديرها - ١٥ 

 املؤمتر العاملي؛
اإلطار الذي يـتم نفس أن يتم تنفيذ نتائج مؤمتر ديربان االستعراضي يفتقرر - ١٦ 

 تنفيذ؛لستخدمة لاآلليات املوبنفسفيه تنفيذ نتائج املؤمتر العاملي

_______________

.، املرفق٦١/٢٩٥القرار )٥(
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ــن دور تقــر - ١٧  ــدويل م ــة الفعالــة والتعــاون ال ــشراكة العاملي ــوارد وال ــة امل ــا لتعبئ مب
ــي ــرتنيأساسـ ــياق الفقـ ــاء١٥٨  و١٥٧ يف سـ ــاح يف الوفـ ــان للنجـ ــل ديربـ ــامج عمـ ــن برنـ  مـ

يـة علـى أمهيـة وال، حتقيقـا هلـذه الغايـة،يف املؤمتر العاملي، وتشددمت التعهد ابااللتزامات اليت
ديربـان، وخباصـة يف حـشد فريق اخلرباء البارزين املستقلني املعين بتنفيذ إعـالن وبرنـامج عمـل

 اإلرادة السياسية الالزمة لتنفيذ اإلعالن وبرنامج العمل بنجاح؛
العامــل إىل األمــني العــام أن يــوفر املــوارد الالزمــة لــتمكني الفريــقتطلــب - ١٨ 

فعـال إلعـالن وبرنـامج عمـل ديربـان وفريـق اخلـرباء العامـلاحلكومي الـدويل املعـين بالتنفيـذ ال
ــذ إعــالن ــارزين املــستقلني املعــين بتنفي ــق اخلــرباء الب املعــين باملنحــدرين مــن أصــل أفريقــي وفري

من أداء الوالية املنوطـةواللجنة املخصصة املعنية بوضع املعايري التكميليةوبرنامج عمل ديربان
  بفعالية؛ابكل منه

ــصري يف شـــىت عـــن قلقهـــاتعـــرب - ١٩  إزاء تزايـــد األحـــداث ذات الطـــابع العنـ
تالحــظ مـع التقــدير اجلهــود الـيت تبــذهلا بعـض اهليئــات اإلداريــةيف حـنياملناسـبات الرياضــية،

 مجيـع اهليئـات، يف هـذا الـصدد،مكافحـة العنـصرية، وتـدعو األلعاب الرياضية دفختلفمل
حتاداـا الوطنيـة واإلقليميـة والدوليـة، إىل إقامـة عـاملالرياضية الدولية إىل السعي، عـن طريـق ا

رياضي خال من العنصرية والتمييز العنصري؛
 بتـسليط الـضوءاالحتـاد الـدويل لكـرة القـدممببـادرةيف هذا السياق،،رحبت - ٢٠

إىل مواصــلة تلــك املبــادرة االحتــادوتــدعوجمــال كــرة القــدم،علــى موضــوع نبــذ العنــصرية يف
 ؛٢٠١٠ مباريات كأس العامل لكرة القدم اليت ستقام يف جنوب أفريقيا يف عام يف
ــادي الــذيتقــر - ٢١  ــدور اإلرشــادي والقي ــومبال ــسان، يق ــس حقــوق اإلن ــه جمل ب

ــائج مــؤمتر ــان ونت ــامج عمــل ديرب ــذ إعــالن وبرن وتــشجعه علــى مواصــلة اإلشــراف علــى تنفي
 االستعراضي؛ ديربان

م املتحـدة حلقـوق اإلنـسان أن تواصـل تزويـد جملـس إىل مفوضـية األمـتطلب - ٢٢ 
 الصدد؛ تحقيق أهدافه يف هذال دعمما يلزمه من حقوق اإلنسان بكل

 
 ثانيا

 مبادئ عامة
اإلبـادة ظـر التمييـز العنـصري أوحل خـرقح بـأياسمجيـوز الـ  ال بأنهتعترف - ٢٣ 

لتزامــات املنـصوص عليهــاوفقـا ملـا ورد يف االالـــرق، العنـصري أوالفــصلجرميـة اجلماعيـة أو
 صكوك حقوق اإلنسان ذات الصلة؛ يف
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 لكــل أشــكال العنــصرية والتمييــزعــن بــالغ قلقهــا وإدانتــها القاطعــة عــربت - ٢٤ 
العنصري، مبا فيها أعمال العنف املرتكبة بـدافع مـن العنـصرية وكراهيـة األجانـب والتعـصب،

 تـشجيع العنـصرية والتمييـز العنـصريولألنشطة الدعائيـة واملنظمـات الـيت تـسعى إىل تربيـر أو
 وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب بأي شكل من األشكال؛

 لألشـكال اجلديـدة بـشكل كـافإزاء عـدم التـصديتعرب عن بالغ القلـق - ٢٥ 
واملتجددة من العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانـب ومـا يتـصل بـذلك مـن تعـصب،

ــوة هلـــذه اآلفـــات ملنـــع ممارســـتهاوحتـــث الـــدول علـــى اختـــاذ ــدابري مـــن أجـــل التـــصدي بقـ تـ
 الضحايا؛ ومحاية

 كفالـة أال تنطـوي التـدابري مسؤولـة عــن واملنظمات الدولية أن الدولتؤكـد - ٢٦ 
املتخذة ملكافحة اإلرهاب، مـن حيـث الغـرض أو األثـر، علـى متييـز قـائم علـى أسـاس العنـصر

مي أو العرقي، وحتث مجيع الدول على إلغاء مجيـع أشـكالاللون أو الساللة أو األصل القو أو
 التنميط العنصري أو اإلحجام عنها؛

ـــر - ٢٧  ــشريعيةتـقـ ــدابري تـ ــاذ تـ ــذ وإنفـ ــى تنفيـ ــدول أن تعمـــل علـ ــي للـ ــه ينبغـ  بأنـ
وتنظيميـة وإداريـة مناسـبة وفعالـة ملنـع أعمـال العنـصرية والتمييـز العنـصري وكراهيـة وقضائية

بـذلك يف منـع انتـهاكات إسـهاما منـهالك من تعصب واحلماية منـها،األجانب وما يتصل بذ
 اإلنسان؛ حقوق

يتــصل بــأن العنــصرية والتمييــز العنــصري وكراهيــة األجانــب ومــا تقــر أيــضا - ٢٨ 
األصل القومي أو العرقـي بذلك من تعصب حتدث على أساس العنصر أو اللون أو الساللة أو

متفاقمـة مــن التمييـز اســتنادا إىل أســس ال متعــددة أووأن الـضحايا ميكــن أن يعـانوا مــن أشـك
  مـــن اآلراءالـــدين أو الــرأي الـــسياسي أو غـــريه أخــرى ذات صـــلة مثـــل اجلــنس أو اللغـــة أو

 األصل االجتماعي أو امللكية أو املولد أو أي وضع آخر؛ أو
العنـصرية القومية أو أية دعوة إىل الكراهيةحيظر  أن القانون من جديدتؤكد - ٢٩ 

 ؛العنف  أوئيةعداعمال الاأل الدينية تشكل حتريضا على التمييز أو أو
ــة ملكافحــة األعمــالتــشدد - ٣٠  ــدابري فعال ــدول مــسؤولة عــن اختــاذ ت ــى أن ال عل

يتـصل اإلجرامية اليت ترتكب بدوافع من العنصرية والتمييز العنـصري وكراهيـة األجانـب ومـا
ل اعتبار مثل هذه الدوافع عـامال مـشددا ألغـراضبذلك من تعصب، مبا فيها التدابري اليت تكف

 احلكم باإلدانة، ملنع مرور هذه اجلرائم بال عقاب ولكفالة سيادة القانون؛
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 بـاهلجرةاملتعلقةمجيع الدول على مراجعة قوانينها وسياساا وممارسااحتـث - ٣١ 
 مبوجـبا مـع التزاماـااتـساقه من التمييز العنصري ولكفالة خلوهاعند الضرورة،وتنقيحها،

 الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان؛
 ١٤٧ جبميـع الـدول أن تتخـذ، وفقـا لاللتزامـات املتعهـد ـا يف الفقـرةيب - ٣٢ 

ــان ــدابري الالزمــة ملكافحــة التحــريض علــى العنــف بــدافع)١(مــن برنــامج عمــل ديرب ، مجيــع الت
اإلعالم املطبوعة والسمعية البـصرية وسائطإساءة استخدامالكراهية العنصرية بطرق منها من

واإللكترونية وتكنولوجيات االتصاالت اجلديدة، وأن تقوم، بالتعـاون مـع مقـدمي اخلـدمات،
للمـسامهة يف مكافحـة العنـصرية، ،اإلنترنـتبتشجيع استخدام تلك التكنولوجيـات، مبـا فيهـا

 دابري الالزمة لضمان ذلك احلق؛يتسق مع املعايري الدولية حلرية التعبري مع اختاذ مجيع الت مبا
تماعيةمجيع الدول على أن تدرج يف مناهجها التعليمية وبراجمها االج تشجع - ٣٣ 

عريــف جبميــع الثقافــات واحلــضارات والــدياناتالت،االقتــضاء علــى مجيــع املــستويات، حــسب
 إعــالنواحترامهـا، باإلضـافة إىل معلومــات عـن متابعـة والـشعوب والبلـدان والتـسامح إزاءهــا

 وبرنامج عمل ديربان وتنفيذمها؛
لــدى وضــعنــسانـياجلنظــورمراعــاة امل مــسـؤولية الــدول عــن تعمــيمؤكــدت - ٣٤ 

مايـة ـدف إىل القـضاء علـى العنـصرية والتمييـز العنـصرياحلالتوعيـة وومنعللتدابيـروإعداد
ن تـستهدفأكفالـةليتصل بذلك من تعصب علـى مجيـع املـستويات، وكراهية األجانب وما

 بفعالية األوضاع املتمايزة للمرأة والرجل؛تلك التدابري
 

 ثالثا
 االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري

ــاملي باتؤكــد مــن جديــد - ٣٥  ــد الع ــع أن التقي ــى مجي ــة للقــضاء عل ــة الدولي التفاقي
 قـصوى يف مكافحـة العنـصرية والتنفيذ الكامل هلـا يكتـسيان أمهيـة)٦(أشكال التمييز العنصري

والتمييز العنصري وكراهية األجانب وما يتصل بذلك مـن تعـصب ويف تعزيـز املـساواة وعـدم
 التمييز يف العامل؛

ألن التصديق العاملي على االتفاقية مل يتحقق حىت اآلنتعرب عن بالغ قلقها - ٣٦ 
، ويـب بالـدول)١(مل ديربانرغم االلتزامات اليت جرى التعهد ا مبوجب إعالن وبرنامج ع

 اليت مل تنضم بعد إىل االتفاقية أن تفعل ذلك على سبيل االستعجال؛
_______________

 لالطـالع علـى الـنص العـريب، انظـر القـرار.٩٤٦٤لرقم، ا٦٦٠، الد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة، )٦(
.، املرفق)٢٠ - د( ألف٢١٠٦
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ــا، يف ســياقحتــث - ٣٧  ــى  م ــسان عل ــم املتحــدة حلقــوق اإلن ــدم، مفوضــية األم تق
 بالبلـدان الـيت مل تـصدق بعـد علـىتنشر وتستكمل بانتظام يف موقعها على اإلنترنت قائمة أن

 االتفاقية، وأن تشجع تلك البلدان على التصديق عليها يف أقرب وقت ممكن؛
 إزاء حـاالت التـأخري الـشديد يف تقـدمي التقـارير الـيت فـاتتعرب عـن قلقهـا - ٣٨ 

ةها إىل جلنة القضاء على التمييز العنـصري، ممـا يعـوق فعاليـة اللجنـة، وتناشـد بقـو تقدميموعد
مجيع الدول األطراف يف االتفاقية التقيد بالتزاماا مبوجب االتفاقية، وتؤكـد مـن جديـد أمهيـة

 ؛لجنةتقدمي املساعدة التقنية إىل البلدان اليت تطلبها إلعداد تقاريرها املقدمة إىل ال
ــرافتـــدعو - ٣٩  ــدول األطـ ــة الـ ــادةيف االتفاقيـ ــديل املـ ــى تعـ  ٨إىل التـــصديق علـ

مـن امليزانيــةكافيـةلجنـة، وتـدعو إىل تـوفري مـوارد إضـافيةال بتمويـليمـا يتعلـقفاالتفاقيـة مـن
 ؛بالكاملالعادية لألمم املتحدة لتمكني اللجنة من أداء واليتها

 مجيـــع الـــدول األطـــراف يف االتفاقيـــة علـــى تكثيـــف جهودهـــا لتنفيـــذحتــث - ٤٠ 
 الـالزم ملبـادئ اإلعـالنعتبـاريـالء اال من االتفاقية، مع إ٤االلتزامات اليت قبلتها مبوجب املادة

 ؛)٦( من االتفاقية٥وللمادة )٧(العاملي حلقوق اإلنسان
 إىل أن اللجنـــة تعتـــرب أن حظـــر نـــشر األفكـــار القائمـــة علـــى التفـــوقتـــشري - ٤١ 

لـرأي والتعــبري علـى النحــو املــبنيالعنـصري أو الكراهيــة العنـصرية يتوافــق مـع احلــق يف حريــة ا
  من االتفاقية؛٥ من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ويف املادة١٩املادة يف
 بتشديد اللجنة على أمهية متابعة نتائج املؤمتر العاملي والتدابري املوصـىترحب - ٤٢ 

 باختاذها لتعزيز تنفيذ االتفاقية وأداء اللجنة ملهامها؛
 

 رابعا
وكراهية األجانب اص املعين باألشكال املعاصرة للعنصريــة والتمييز العنصرياملقرر اخل

يتصــل بذلك من تعصب ومتابعة زياراته وما
املقــرر اخلــاص املعــين باألشــكال املعاصــرةالــذي قــام بــهعمــلباليط علمــاحتــ - ٤٣

بقـراروترحـبيتصل بذلك مـن تعـصب، للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب وما
 الــذي قــرر الــس مبوجبــه)٨(٢٠٠٨مــارس/ آذار٢٨ املــؤرخ٧/٣٤جملــس حقــوق اإلنــسان

 ؛متديد والية املقرر اخلاص ملدة ثالث سنوات
_______________

).٣ - د( ألف٢١٧القرار )٧(
.، الفصل الثاين(A/63/53) ٥٣الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثالثة والستون، امللحق رقم :انظر )٨(
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، وتشجع الدول األعـضاء وغريهـا)٩(بتقريري املقرر اخلاصحتيط علما أيضا - ٤٤ 
؛نريريتقال من اجلهات املعنية على النظر يف تنفيذ التوصيات الواردة يف

 مجيع الدول األعضاء واملنظمات احلكومية الدوليـة ومؤسـساتدعواتكرر - ٤٥
 مـع املقـرر اخلـاص،إىل التعـاون التـاممنظومة األمـم املتحـدة املعنيـة واملنظمـات غـري احلكوميـة

زيارا ليـتمكن مـن الوفـاء بواليتـه بـشكلبشأنطلباتهيف االستجابة لويب بالدول أن تنظر
وفعال؛كامل

وكراهيـةاملـسيحيةكراهيـةمعـاداة الـسامية وبتزايـد حـدة القلقتقر مع بالغ - ٤٦
ــصريةأحنــاء شــىت مــناإلســالم يف ــدعو إىل العنــفالعــامل وظهــور حركــات عن ــىت  قائمــة عل

املــسيحية واليهوديــة واملــسلمة،لطوائــفاو  العــربالعنــصرية واألفكــار التمييزيــة املوجهــة ضــد
املنحــدرينطوائــفاملنحــدرين مــن أصــل أفريقــي وطوائــفالدينيــة وئــفالطوا مجيــع وكـذلك

 ؛لطوائفالشعوب األصلية وغريها من اطوائفأصل آسيوي و من
على إقامـة تعـاون أوثـق بـني املقـرر اخلـاص ومفوضـية األمـم املتحـدةتشجـع - ٤٧

حلقوق اإلنسان، وخباصة مع وحدة مناهضة التمييز؛
 علــى تزويــد الــدول، بنــاء علــى طلبــها، باخلــدماتية الــسامفوضــةاملتـحـــث - ٤٨

 االستشارية واملساعدة التقنية لتمكينها من تنفيذ توصيات املقرر اخلاص تنفيذا كامال؛
 وارديلزمــه مــن مــ  مــاإىل األمــني العــام أن يــزود املقــرر اخلــاص بكــلتطلــب - ٤٩

لـسرعة ولتمكينـه مـن تقـدميمالية إلجناز واليته بكفاءة وفعاليـة وعلـى وجـه امساعدةبشرية و
والستني؛اخلامسةتقرير إىل اجلمعية العامة يف دورا

 إىل املقـــرر اخلـــاص أن يواصـــل إيـــالء اهتمـــام خـــاص لألثـــر الـــسليبتطلـــب - ٥٠
ــ ــب ومــازللعنــصرية والتميي ــى  العنــصري وكراهيــة األجان ــذلك مــن تعــصب عل ــعيتــصل ب متت

دينية واللغويـة والـسكان املهـاجرين وملتمـسي اللجـوءواألقليات الاألقليات القومية أو العرقية
باحلقوق املدنية والثقافية واالقتصادية والسياسية واالجتماعية؛بشكل كاملوالالجئني

 العنـصرية يف جمـالةكافحـمبأكـربتبـدي التزامـا الدول األعضاء إىل أنتدعو - ٥١
ــةداإل عــن طريــق القيــام بأنــشطة للتثقيــف والتوعيــة والرياضــة  األعمــالرتكيبملــ  الــشديدةان

  الرياضية الوطنية والدولية؛املنظماتالعنصرية، بالتعاون مع
 

_______________

.A/64/295  وA/64/271انظر )٩(
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 خامسا
 مسائل عامة

جبدولــة مواعيــد اجتماعــات جملــس حقــوق اإلنــسان الــيت تركــز علــىتوصــي - ٥٢ 
لـى على حنو يتـيح املـشاركة فيهـا ع)١(متابعة املؤمتر العاملي وتنفيذ إعالن وبرنامج عمل ديربان

نطاق واسع ويتفـادى تـداخل مواعيـدها مـع مواعيـد جلـسات اجلمعيـة العامـة املكرسـة للنظـر
 هذا البند؛ يف
اخلامــسةإىل األمــني العــام أن يقــدم إىل اجلمعيــة العامــة يف دورــا تطلـــب - ٥٣ 

؛توصياتب مشفوعا ،تنفيذ هذا القرار عنوالستني تقريرا
 ،والـستنياخلامـسة قيـد نظرهـا يف دورـاهمـةاملأن تبقي هذه املـسألة تقــرر - ٥٤ 

 وكراهية األجانب ومـا يتـصلالقضاء على العنصرية والتمييز العنصري”عنوناملبندالإطار يف
 .“بذلك من تعصب

 ٦٥اجللسة العامة
 ٢٠٠٩ ديسمرب/ كانون األول١٨

 


