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  جملس حقوق اإلنسان 
 الدورة الثامنة عشرة

  من جدول األعمال٩البند 
  العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بـذلك        

 الن وبرنامج عمل ديربانمتابعة وتنفيذ إع: من أشكال التعصب

باسم السوق املـشتركة لبلـدان املخـروط    (أوروغواي  ،  إكوادور،  إسبانيا،  *األرجنتني    
، *تركيـا ، بـريو ، *) املتعددة القوميات-دولة (بوليفيا  ،  *الربازيل،  *باراغواي،  )اجلنويب

              فنــزويال  ،  غواتيمـاال ،  شـيلي ،  *زمبـابوي ،  جيبـويت ،  *اجلمهورية الدومينيكيـة  
   مشروع قرار:، املكسيك*كولومبيا، كوبا، *) البوليفارية-مجهورية (

    ١٨.../  
  التعارض بني الدميقراطية والعنصرية

  إن جملس حقوق اإلنسان،  
 باإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، وميثاق األمم املتحـدة، والعهـدين           سترشديإذ    

لدولية للقضاء على مجيـع أشـكال التمييـز         الدوليني اخلاصني حبقوق اإلنسان، واالتفاقية ا     
  العنصري، وغريها من الوثائق الدولية ذات الصلة، 

 االلتزام الذي مت التوصل إليه يف إعالن وبرنامج عمل فيينا بشأن القضاء    إىلشري  ذ ي وإ  
  على العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، 

 تـشرين   ٢٧ املـؤرخ    ٢/١٠٦ جملس حقوق اإلنـسان      رمقر إىل   ضاًشري أي يوإذ    
         / نيـسان  ٢٠ املـؤرخ    ٢٠٠٠/٤٠ وقرارات جلنة حقوق اإلنـسان       ٢٠٠٦نوفمرب  /الثاين

 ٢٣ املـؤرخ    ٢٠٠٢/٣٩، و ٢٠٠١أبريل  / نيسان ٢٣ املؤرخ   ٢٠٠١/٤٣، و ٢٠٠٠أبريل  
        ٢٠٠٤/٣٨، و ٢٠٠٣أبريـل   / نيـسان  ٢٣ املـؤرخ    ٢٠٠٣/٤١، و ٢٠٠٢أبريل  /نيسان

__________  
  .دولة غري عضو يف جملس حقوق اإلنسان  *  
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، بـشأن  ٢٠٠٥أبريـل  / نيسان١٩ املؤرخ ٢٠٠٥/٣٦، و٢٠٠٤أبريل / نيسان ١٩املؤرخ  
  التعارض بني الدميقراطية والعنصرية،

 والوثيقة اخلتامية   ٨٥ و ٨١ إعالن وبرنامج عمل ديربان يقر يف فقرتيه         بأنوإذ يسلم     
  اطية والعنصرية، بالتعارض بني الدميقر١١ و١٠يف فقرتيها تقر ملؤمتر استعراض نتائج ديربان 

 تزايد العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك  يهولهوإذ ال يزال      
  من تعصب يف األوساط السياسية ولدى الرأي العام ويف اجملتمع عامة، 

 إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية يقر يف الفقـرات           بأنوإذ يسلم     
 وثراء احلضارات والثقافـات     أن تنوع نها  مجبملة أمور   ة من ديباجته    الثانية والثالثة واخلامس  

  ، يشكالن التراث اإلنساين املشترك
املهاجرين والالجئني  ك بأن األفراد الذين ينتمون إىل الفئات املستضعفة،         وإذ يعترف   

 ال يزالون ،واللغويةوطاليب اللجوء واألشخاص املنتمني إىل األقليات القومية أو اإلثنية والدينية       
األحـزاب  أو حتـرض عليهـا      للعنف واهلجمات اليت ترتكبها     الرئيسيني  يشكلون الضحايا   

  ، ات واجملموعات السياسية املتطرفةواحلرك
 تعبريات مشروعة عـن  ال متثل أن أعمال العنف والتمييز العنصريني    اًجمددوإذ يؤكد     

  الرأي، بل هي أفعال غري قانونية أو جرائم، 
حرية الكلمة والتعبري وبالدور األساسـي للتعلـيم وغـريه مـن            أمهية   ب وإذ يسلم   

  السياسات الفاعلة يف تعزيز التسامح واحترام اآلخرين، وبناء جمتمعات تعددية وجامعة، 
 العنـصرية والتمييـز     عنالسياسات احلكومية   تغاضي   أن   يؤكد من جديد    -١  

  حلقوق اإلنسان، علـى    هاكاًعد انت يالعنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب         
عرض يذات الصلة، وقد      واإلقليمية صكوك حقوق اإلنسان الدولية    املنصوص عليه يف     النحو

للخطر العالقات الودية بني الشعوب والتعاون بني األمم والسالم واألمن الدوليني وكـذلك             
   إىل جنب داخل نفس الدولة؛ الوئام بني األشخاص الذين يعيشون جنباً

أن أي شكل من أشكال اإلفـالت مـن العقـاب           أيضاً  كد من جديد    يؤ  -٢  
إمنا افع العنصرية وكره األجانب وتتغاضى عنه السلطات العامة فيما يتصل باجلرائم املرتكبة بد   

 على تكرار ارتكاب مثـل      وترتع إىل التشجيع  إضعاف سيادة القانون والدميقراطية     يسهم يف   
  هذه األفعال؛ 

لمساءلة اخلاضع ل  واحلكم الشفاف واملسؤول و    ،قراطية أن الدمي  علىيشدد    -٣  
 واحلريـات   ،، واحترام حقوق اإلنسان   شعبستجيب الحتياجات وتطلعات ال   امل يشاركتوال

 وسيادة القانون أمور أساسية للتوصل إىل منع العنصرية والتمييز العنصري وكـره             ،األساسية
   ؛لتعصب واستئصاهلا بشكل فعا األجانب وما يتصل بذلك من
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 شىت أشكال   وكذلك أن القضاء على مجيع أشكال التمييز         على أيضاًيشدد    -٤  
التعصب، وتعزيز حقوق اإلنسان املكفولة للشعوب األصلية ومحايتها، واحترام التنوع اإلثين           

  تعزيز الدميقراطية واملشاركة السياسية؛ توطيد ووالثقايف والديين أموٌر تساهم يف 
 الربامج السياسية واملنظمات القائمة على أساس العنـصرية أو كـره            يدين  -٥  

التـشريعات  وكـذلك    التفوق العنصري وما يتصل بذلك من متييـز،          نظرياتاألجانب أو   
واملمارسات القائمة على العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من            

  حلكم الشفاف واخلاضع للمساءلة؛ تعصب، بوصفها تتعارض مع الدميقراطية ومع ا
النـهوض   التـسامح و   إشاعة الدول على تعزيز التزامها بالعمل على        حيث  -٦  

 ي وكره األجانب وما يتصل بذلك مـن       قوق اإلنسان ومكافحة العنصرية والتمييز العنصر     حب
  تعصب من أجل ترسيخ الدميقراطية وسيادة القانون واحلكم الشفاف واخلاضع للمساءلة؛ 

نوع  على كفالة أن تعكس نظمها السياسية والقانونية الت        أيضاً الدول   حيث  -٧  
داخل جمتمعاهتا عن طريق تشجيع التنـوع، وعلـى حتـسني املؤسـسات             ات  عدد الثقاف املت

واالستبعاد والتمييز  تهميش  ال تفادي   معالدميقراطية حبيث تصبح تشاركية وجامعة بشكل أمت،        
  ؛ تمعقطاعات حمددة من اجملالذي يستهدف 

ن ولزعماء الـسياسي  املمكن والواجب أن يؤديه ا    الدور الرئيسي   على   يؤكد  -٨  
 لترسيخ الدميقراطية عن طريق مكافحة العنصرية والتمييـز العنـصري           ،واألحزاب السياسية 

 األحزاب السياسية علـى اختـاذ       شجعيتعصب، و ألجانب وما يتصل بذلك من      وكراهية ا 
والتسامح واالحترام، وذلك من خالل مجلة أمـور منـها          خطوات ملموسة لتعزيز التضامن     

، حبيـث   جزاء أي انتهاك هلا   تدابري تأديبية داخلية    تنطوي على    وضع مدونات سلوك طوعية   
ميتنع أعضاؤها عن اإلدالء ببيانات عامة أو اختاذ إجراءات تشجع أو حترض على العنـصرية               

  ن تعصب؛ والتمييز العنصري وكراهية األجانب وما يتصل بذلك م
بتوخي احلرص الواجب    التزامات الدول مبوجب القانون الدويل       يشدد على   -٩  

العنصرية أو كره األجانب، والتحقيق مع      بدافع  ضد املهاجرين   اليت ترتكب   منع اجلرائم   على  
 عدم القيام بذلك ينتهك ويضعف أو ُيلغي التمتع حبقوق اإلنسان           حيث إن اجلناة ومعاقبتهم،   
  ؛يف هذا الصدداملتخذة ث الدول على تعزيز التدابري حياسية للضحايا، وواحلريات األس

 على أن التثقيف والتدريب يف جمال حقوق اإلنسان أداة أساسية       أيضاًيشدد    -١٠  
يف التصدي لصعود األحزاب واحلركات واجملموعات السياسية املتطرفة وأن التدابري التعليمية           

  ؛ سّن مبكرةقيم الدميقراطية منذأساسية يف تعزيز حقوق اإلنسان وال
الئمـة الراميـة إىل     املوقايـة   تدابري ال احلاجة الختاذ املزيد من      علىيؤكد    -١١  

لعبـه   الدور اهلام الـذي ميكـن أن ت        ويشدد على  أشكال التمييز العنصري،     استئصال مجيع 
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وسـائط  احلكومات، واملنظمات الدولية واإلقليمية، واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، و        
  اإلعالم، واملنظمات غري احلكومية، واجملتمع املدين يف تطوير هذه التدابري؛ 

 الدول على النظر يف تنظيم محالت إعالمية وتوعوية وتثقيفية تتبـع            يشجع  -١٢  
   متعدد التخصصات بغية مكافحة التمييز والتعصب؛   هنجاً

التزام اليقظة عالم على    الزعماء السياسيني واجملتمع املدين ووسائط اإل      يشجع  -١٣  
الـسياسية لألحـزاب    تغلغل األفكار العنصرية وأفكار كره األجانـب يف الـربامج           حيال  

  الدميقراطية؛
التفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز       ا ضرورة تنفيذ    يؤكد على   -١٤  

  ؛ ةبوصفها االتفاقية الرئيسية يف مكافحة العنصريتنفيذاً كامالً العنصري 
 آليات جملس حقوق اإلنسان وهيئات معاهدات األمم املتحدة املعنية          يدعو  -١٥  

 العنصرية وكره تصاعدنسان النامجة عن ء اهتمام خاص النتهاكات حقوق اإلإىل مواصلة إيال
األجانب يف األوساط السياسية ويف اجملتمع عامة، وخاصة فيمـا يتعلـق بتعارضـها مـع                

  الدميقراطية؛ 
ير املقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييـز          بتقر يرحب  -١٦  

            العنصري وكُره األجانب وما يتصل بذلك من تعـصُّب بـشأن تنفيـذ قـرار اجلمعيـة                
  ؛وثيقة الصلة باملوضوعوتوصياته  )١(٦٥/١٩٩العامة 

رتـه  أن تقدم إىل اجمللس يف دو     إىل   املفوضة السامية حلقوق اإلنسان      يدعو  -١٧  
  .ن تنفيذ هذا القرارعحلادية والعشرين تقريراً ا

        

__________  
)١( A/HRC/18/44. 


