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  الدورة السابعة والستون
         من جدول األعمال ٦٧البند 

القضاء على العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانـب ومـا يتـصل                
  بذلك من تعصب

  
  تقرير اللجنة الثالثة    

  
  )باكستان (ترارالسيد سلجوق مستنصر : املقرر

  
  مقدمة  -أوال   

امة، يف جلـستها العامـة الثانيـة املعقـودة يف      بناء على توصية املكتب، قررت اجلمعية الع        - ١
  : ، أن تدرج البند املعنون٢٠١٢سبتمرب / أيلول٢١

األجانــب وما يتصــل بـذلك     ة  ـري وكراهي ـيز العنص ــة والتمي ــى العنصري ــاء عل ــالقض”  
  :من تعصب

يتـصل بـذلك     ة والتمييز العنصري وكراهية األجانـب ومـا       يالقضاء على العنصر    )أ(”  
  تعصب؛من 

  “التنفيذ الشامل إلعالن وبرنامج عمل ديربان ومتابعتهما  )ب(”  
  . فـي جـدول أعمال دورهتـا السابعة والستني وأن حتيله إىل اللجنة الثالثة

ــا وأجــرت اللجنــة الثالثــة مناقــشة عامــة بــشأن هــذا البنــد مــن جــدول      - ٢ األعمــال مقترن
، ٣٠ إىل ٢٨، يف جلـــساهتــا “رـ املـــصيـرــــي تقريـــــوب فــق الـــشعـــــح” املعنـــــون ٦٨ بالبنـــد

، ونظـرت يف املقترحـات واختـذت إجـراءات          ٢٠١٢نـوفمرب   / تـشرين الثـاين    ٦  و ٥املعقودة يف   
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 ٢٦  و٢٠  و١٦، املعقـــــودة يف ٤٨  و٤٣  و٤١  و٣٩بـــــشأن هـــــذا البنـــــد يف جلـــــساهتا  
ــاين  ٢٨ و ــشريـن الث ــوفمرب /ت ــة يف    . ٢٠١٢ن ــا اللجن ــيت أجرهت ــشة ال ــرد ســرد للمناق  احملاضــر وي

  ).48  و،43  و،41  و،39  وA/C.3/67/SR.28-30(املوجزة ذات الصلة 
  :وكان معروضا على اللجنة، من أجل النظر يف هذا البند، الوثائق التالية  - ٣
  

  )أ (٦٧البند     
  تعصب القضـاء على العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من    

ــة القــضاء ع  ــة والــسبعني والتاســعة     تقريــر جلن ــز العنــصري عــن أعمــال دورتيهــا الثامن لــى التميي
  ) A/66/18(والسبعني 

  ) A/67/18(تقرير جلنة القضاء على التمييز العنصري عن أعمال دورهتا الثمانني 
تقريــر األمــني العــام عــن حالــة االتفاقيــة الدوليــة للقــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز العنــصري  

)A/67/321 (  
  )A/67/322( األمني العام عن احلالة املالية للجنة القضاء على التمييز العنصري تقرير

مــذكرة مــن األمــني العــام حييــل هبــا تقريــر املقــرر اخلــاص املعــين باألشــكال املعاصــرة للعنــصرية   
  ) A/67/328(والتمييز العنصري وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب 

  
  )ب (٦٧البند     
  امل إلعالن وبرنامج عمل ديربان ومتابعتهماالتنفيذ الش    

تقرير األمني العام عن اجلهود العاملية من أجل القـضاء التـام علـى العنـصرية والتمييـز العنـصري                 
وكراهيــة األجانــب ومــا يتــصل بــذلك مــن تعــصب والتنفيــذ الــشامل إلعــالن وبرنــامج عمــل     

  )A/67/325(ديربان ومتابعتهما 
ل هبــا التقريــر املؤقــت للمقــرر اخلــاص املعــين باألشــكال املعاصــرة مــذكرة مــن األمــني العــام حييــ

  )A/67/326(للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب 
نـوفمرب، أدىل ببيـان اسـتهاليل كـل مـن      / تـشرين الثـاين  ٥، املعقـودة يف  ٢٨ويف اجللسة     - ٤

ملقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنـصرية       اممثل مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان و      
والتمييــز العنــصري وكراهيــة األجانــب ومــا يتــصل بــذلك مــن تعــصب، الــذي رد علــى أســئلة  

انظـــر  (وتعليقـــات ممثلـــي االحتـــاد الروســـي وبـــنغالديش وسويـــسرا وكينيـــا واالحتـــاد األورويب
A/C.3/67/SR.28.(  
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لعامل املعين مبسألة استخدام املرتزقة كوسيلة ويف اجللسة نفسها، أدىل رئيس الفريق ا  -  ٥
النتهاك حقوق اإلنسان وإعاقة ممارسة الشعوب حلقها يف تقرير املصري ببيان استهاليل ورد 

  ). A/C.3/67/SR.28انظر (على أسئلة وتعليقات ممثلي االحتاد الروسي وسويسرا وكوبا وليبيا 
نة املعنية بالقضاء على مجيع أشكال  أيضاً، أدىل نائب رئيس اللج٢٨ويف اجللسة   -  ٦

التمييز العنصري ببيان استهاليل ورد على أسئلة وتعليقات ممثل كل من مجهورية إيران 
  ).A/C.3/67/SR.28انظر ( اإلسالمية وسلوفينيا

  
  النظر يف املقترحات  -ثانيا   
  Rev.1  وA/C.3/67/L.55مشروعا القرارين   -ألف   

نـوفمرب، عـرض ممثـل االحتـاد الروسـي،          / تـشرين الثـاين    ٢٠ يف   ، املعقودة ٤١يف اجللسة     - ٧
 ،وباكـستان  ،)اإلسـالمية  - مجهوريـة  (وإيـران  ،وأوغندا ،وأوزبكستان ،وإريتريا ،إثيوبياباسم  

ــنغالديش ــنن ،وبـ ــا ،وبـ ــة (وبوليفيـ ــددة - دولـ ــيالروس ،)القوميـــات املتعـ  ،وتركمانـــستان ،وبـ
و الدميقراطيـة   ال ومجهوريـة  ،الدميقراطية الشعبية اكوري ومجهورية ،واجلمهورية العربية السورية  

 ، وغينيـا  ،وغـابون  ،وطاجيكـستان  ،وسيـشيل  ،والـسودان  ،النكـا  وسـري  ،زمبابويو ،الشعبية
ــا ــتوائية وغينيــ ــال ،االســ ــة (وفرتويــ ــة – مجهوريــ ــت ،)البوليفاريــ ــام وفييــ ــتان،نــ  ، وقريغيزســ

ــا ،وكازاخــستان ــان ،ديفــوار وكــوت ،وكوب ــا ،ولبن ــا،يامنــاروم ،وموريتاني  ،والنيجــر ، وناميبي
عدم جواز ممارسات معينة تـساهم      : متجيد النازية ” مشروع قرار بعنوان     اونيكاراغو ،ونيجرييا

يف إثــارة األشــكال املعاصــرة مــن العنــصرية والتمييــز العنــصري وكراهيــة األجانــب ومــا يتــصل  
  : ونصه كالتايل ،)A/C.3/67/L.55 (“بذلك من تعصب

  
  مة،إن اجلمعية العا”    
 مبيثاق األمم املتحدة واإلعالن العاملي حلقـوق اإلنـسان والعهـد            إذ تسترشد ”    

الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشـكال            
  ، باملوضوعالتمييز العنصري وغريها من صكوك حقوق اإلنسان ذات الصلة

ــشري”     ــو  وإذ ت ــة حق ــراري جلن ــسان  إىل أحكــام ق ــؤرخ ٢٠٠٤/١٦ق اإلن  امل
وقــرارات  ٢٠٠٥أبريــل / نيــسان١٤ املــؤرخ ٢٠٠٥/٥ و ٢٠٠٤أبريــل /يــسانن ١٦

 املــؤرخ ٧/٣٤ تســيما القــرارا جملــس حقــوق اإلنــسان املتخــذة يف هــذا الــصدد، وال 
 ٢١/٣٣  و٢٠١١ســـبتمرب / أيلـــول٢٩ املـــؤرخ ١٨/١٥  و٢٠٠٨مـــارس /آذار ٢٨

ــؤرخ  ــول ٢٨املـ ــبتمرب /أيلـ ــرارا، و٢٠١٢سـ ــة قـ ــة العامـ ــؤرخ ٦٠/١٤٣ت اجلمعيـ  املـ
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ديــسمرب / كــانون األول١٩ املــؤرخ ٦١/١٤٧  و٢٠٠٥ديــسمرب  /كــانون األول ١٦
 املـؤرخ   ٦٣/١٦٢  و ٢٠٠٧ديـسمرب   / كانون األول  ١٨ املؤرخ   ٦٢/١٤٢  و ٢٠٠٦
ديــسمرب / كــانون األول١٨ املــؤرخ ٦٤/١٤٧  و٢٠٠٨ديــسمرب /كــانون األول ١٨

 املـؤرخ   ٦٦/١٤٣  و ٢٠١٠ديـسمرب   /األول كانون   ٢١ املؤرخ   ٦٥/١٩٩  و ٢٠٠٩
 املـؤرخ   ٦١/١٤٩ املتعلقة هبذه املسألة، والقرارات      ٢٠١١ ديسمرب/كانون األول  ١٩
ديــسمرب /كــانون األول ٢٢ املــؤرخ ٦٢/٢٢٠  و٢٠٠٦ديــسمرب / كــانون األول١٩

 املـؤرخ   ٦٤/١٤٨  و ٢٠٠٨ديـسمرب   / كانون األول  ٢٤ املؤرخ   ٦٣/٢٤٢  و ٢٠٠٧
ديــسمرب / كــانون األول٢٤ املــؤرخ ٦٥/٢٤٠  و٢٠٠٩رب ديــسم/ كــانون األول١٨

ــؤرخ ٦٦/١٤٤  و٢٠١٠ ــانون األول ١٩ املـ ــسمرب/كـ ــود  ٢٠١١ ديـ ــة اجلهـ  املعنونـ
العامليــة مــن أجــل القــضاء التــام علــى العنــصرية والتمييــز العنــصري وكراهيــة األجانــب 

يتــصل بـــذلك مــن تعـــصب والتنفيــذ الـــشامل إلعــالن وبرنـــامج عمــل ديربـــان       ومــا 
  هما،ومتابعت

 جّرمــت إىل ميثــاق حمكمـة نــورمربغ وقــرار احملكمـة الــذي   وإذ تـشري أيــضا ”    
ومجيــع مكوناتــه، مبــا فيهــا  ) SS( تنظــيم قــوات احلمايــة املــسلحة  ،أمــوريف مجلــة  ،فيــه

ا يف ارتكـاب  خـالل أعـضائه املقبـولني رمسيـا الـذين تورطـو        مـن ،)Waffen SS(تنظـيم  
 احلـرب العامليـة الثانيـة أو كـانوا علـى            اإلنـسانية يف سـياق     جرائم حـرب وجـرائم ضـد      

  ،علم بارتكاهبا، وإىل األحكام األخرى ذات الصلة من ميثاق احملكمة وقرارها
 إىل األحكــام ذات الــصلة مــن إعــالن وبرنــامج عمــل      وإذ تــشري كــذلك ”    

ديربان اللذين اعتمدمها املؤمتر العاملي ملناهضة العنـصرية والتمييـز العنـصري وكراهيـــة              
، وخباصة الفقـرة    ٢٠٠١سبتمرب  / أيلول ٨نــب وما يتصل بذلك مـــن تعصب يف        األجا
 مــن برنــامج العمــل، واألحكــام ذات الــصلة مــن الوثيقــة  ٨٦  مــن اإلعــالن والفقــرة٢

، وخباصـــة ٢٠٠٩أبريـــل / نيـــسان٢٤اخلتاميـــة ملـــؤمتر ديربـــان االستعراضـــي املؤرخـــة 
   منها،٥٤  و١١الفقرتان 

ــا ”     ــثري جزعهـ ــذاوإذ يـ ــات     يف هـ ــية وحركـ ــزاب سياسـ ــشار أحـ ــشأن انتـ  الـ
،  وذوي الــرؤوس احلليقــةومجاعــات متطرفــة خمتلفــة، مبــا فيهــا مجاعتــا النــازيني اجلــدد  

  يديولوجية متطرفة مماثلة يف أحناء كثرية من العامل،إوحركات 
إزاء املظـاهر احلديثـة للعنـف واإلرهـاب بـدافع           وإذ تعرب عـن بـالغ قلقهـا         ”    

  ،كراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصبعنصرية والقومية العدوانية وال
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 األحكام ذات الصلة من إعالن ديربـان والوثيقـة اخلتاميـة      تعيد تأكيد   - ١”    
ــدة          ــة اجلدي ــتمرار النازي ــا اس ــدول فيهم ــت ال ــذين أدان ــان االستعراضــي الل ــؤمتر ديرب مل

علــى التحيــز يــديولوجيات القوميــة الداعيــة إىل العنــف القائمــة  اإلوالفاشــية اجلديــدة و
ميكـن تربيرهـا    وأعلنت فيهمـا أن تلـك الظـواهر ال   وعودة ظهورها  العنصري والقومي   

  يف أي ظرف من الظروف؛ إطالقا يف أي حال من األحوال أو
 بتقرير املقرر اخلاص املعين باألشـكال املعاصـرة للعنـصرية           حتيط علما   - ٢”    

 تعـصب الـذي أعـد بنـاء      والتمييز العنصري وكراهيـة األجانـب ومـا يتـصل بـذلك مـن             
  ؛٦٦/١٤٣على الطلب الوارد يف قرار اجلمعية العامة 

 ملفوضـة األمـم املتحـدة الـسامية حلقـوق اإلنـسان       تعرب عن تقديرها   - ٣”    
اللتزامها مبواصلة مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهيـة األجانـب ومـا يتـصل              

  ة للمفوضية؛ األنشطة ذات األولويأحدبذلك من تعصب باعتبارها 
كة النازية واألعـضاء الـسابقني     إزاء متجيد احلر   تعرب عن بالغ القلق     - ٤    

، بــسبل منــها إقامــة املبــاين والنــصب  )Waffen SS(تنظــيم قــوات احلمايــة املــسلحة  يف
ــة       ــة والنازي ــة واحلركــة النازي ــدا ملاضــي النازي ــة وتنظــيم تظــاهرات عامــة متجي التذكاري

 اعتبار هؤالء األعضاء واألشـخاص الـذين حـاربوا التحـالف         حماولة اجلديدة واعتبار أو  
  املناهض هلتلر وتعاونوا مع احلركة النازية مشاركني يف حركات حترير وطنية؛

 إزاء وقوع حماوالت متكـررة لتـدنيس النـصب الـيت     تعرب عن القلق    - ٥”    
و هــدمها أأقيمــت لتخليــد ذكــرى الــذين حــاربوا النازيــة أثنــاء احلــرب العامليــة الثانيــة    

بطرق غري مـشروعة، وحتـث الـدول يف هـذا             رفات أولئك األشخاص   أو نقل وإخراج  
 ٣٤الصدد على التقيد التام بالتزاماهتـا يف هـذا اجملـال، مبوجـب أمـور عـدة منـها املـادة                      

  ؛١٩٤٩من الربوتوكول اإلضايف األول التفاقيات جنيف لعام 
طــابع العنــصري يف  تزايــد عــدد احلــوادث ذات التالحــظ مــع القلــق  - ٦”    

 املـسؤولة عـن      ذوي الـرؤوس احلليقـة     ظهـور مجاعـات   خمتلف أحناء العامل، مبـا يف ذلـك         
ــد مــن هــذه احلــوادث    ــة    والعدي ــصرية وكراهي ــائم علــى العن عــودة نــشوب العنــف الق

  عرقية أو دينية أو لغوية؛ األجانب الذي يستهدف أفراد أقليات قومية أو
 ميكن اعتبارها أعمـاال تنـدرج يف نطـاق           أن هذه األعمال   تعيد تأكيد   - ٧”    

تربيرهـا   ميكـن     ال االتفاقية الدوليـة للقـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز العنـصري وأنـه                
لحــق يف حريــة التجمــع الــسلمي ويف تكــوين اجلمعيــات واحلــق يف  علــى أهنــا ممارســة ل

عهـد  ال مـن    ٢٠، وأهنـا ميكـن أن تنـدرج يف نطـاق املـادة              حرية الـرأي واحلـق يف التعـبري       
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أنــه مــن املــشروع تقييــدها علــى النحــو   و،والــسياسية يــةالــدويل اخلــاص بــاحلقوق املدن
  ؛من العهد ٢٢  و٢١  و١٩يف املواد  نصوص عليهامل
 إزاء حماوالت استغالل معانـاة ضـحايا احلـرب          تعرب عن بالغ قلقها     - ٨”    

عـن طريـق اإلعالنـات      العاملية الثانية واجلرائم اليت ارتكبها النظام النازي ضد اإلنسانية          
  التجارية؛

 أن املمارسات املبينة أعاله تشكل إجحافـا حبـق ذكـرى أعـداد              تؤكد  - ٩”    
حتصى من ضحايا اجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية يف احلرب العامليـة الثانيـة، وخباصـة                ال

واألشـخاص الـذين حـاربوا      ) SS(اجلرائم اليت ارتكبـها تنظـيم قـوات احلمايـة املـسلحة             
ــة، و    التحــال ــع احلركــة النازي ــاونوا م ــر وتع ــاهض هلتل ــال   ف املن ــى األطف ــؤثر ســلبا عل ت

الشباب، وأن عدم تصدي الـدول بفعاليـة هلـذه املمارسـات يتعـارض مـع االلتزامـات               و
اليت تعهدت هبا الدول األعضاء يف األمم املتحدة مبوجـب ميثاقهـا ويتنـاىف مـع مقاصـد                  

  املنظمة ومبادئها؛
ذه املمارسـات تـثري األشـكال املعاصـرة للعنـصرية            أن هـ   تؤكد أيضا   - ١٠”    

والتمييز العنصري وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعـصب وتـسهم يف انتـشار               
أحزاب سياسية وحركات ومجاعـات متطرفـة خمتلفـة، مبـا فيهـا مجاعتـا النـازيني اجلـدد                   

   وتدعو يف هذا الصدد إىل زيادة اليقظة؛ وتكاثرها،،ذوي الرؤوس احلليقةو
 على ضرورة اختاذ التـدابري الالزمـة لوضـع حـد للممارسـات              تشدد  - ١١”    

املبينة أعـاله، وهتيـب بالـدول اختـاذ تـدابري أكثـر فعاليـة، وفقـا للقـانون الـدويل حلقـوق                       
اإلنسان، ملكافحة تلك الظواهر واحلركات املتطرفـة الـيت تـشكل خطـرا حقيقيـا يهـدد          

  القيم الدميقراطية؛
ــشجع  - ١٢”     ــدولت ــوفري التــدريب       ال ــدابري لت ــن الت ــد م ــاد مزي ــى اعتم  عل

للــشرطة وغريهــا مــن هيئــات إنفــاذ القــانون بــشأن إيــديولوجيات األحــزاب الــسياسية  
واحلركـات واجلماعـات املتطرفـة الـيت تــشكل أنـشطتها الدعويـة حتريـضا علـى ممارســة         

م العنــف بــدافع العنــصرية وكراهيــة األجانــب، وتعزيــز قــدرهتا علــى التــصدي للجــرائ   
ــة األجانــب وتقــدمي املــسؤولني عــن ارتكــاب هــذه       ــصرية وكراهي ــدافع العن ــة ب املرتكب

  اجلرائم إىل العدالة؛
 بتوصــية املقــرر اخلــاص بــشأن املــسؤولية الــيت يتحملــها حتــيط علمــا  - ١٣”    

لـيت حتـرض علـى التمييـز        الزعماء السياسيون واألحزاب السياسية فيما خيص الرسـائل ا        
  جانب؛كراهية األ العنصري أو



A/67/455  
 

12-63031 7 
 

ــإدراج  تــشري  - ١٤”     ــائي  نــص إىل توصــية املقــرر اخلــاص ب  يف القــانون اجلن
احمللي يعترب مبوجبه ارتكاب جرمية هلا دوافع أو أهداف عنصرية أو قائمة على كراهيـة               

تـرد يف    األجانب ظرفا مـشددا جييـز فـرض عقوبـات مـشددة، وتـشجع الـدول الـيت ال                  
  نظر يف تلك التوصية؛ على أن ت من هذا القبيلقوانينها أحكام

يه التعليم جبميع أشـكاله،  يكتس  يف هذا الصدد على ماتعيد التأكيد   - ١٥”    
ذلك التعليم يف جمال حقوق اإلنسان، من أمهيـة خاصـة بوصـفه مكمـال للتـدابري                  يف مبا

  التشريعية، على النحو الذي بينه املقرر اخلاص؛
إىل اجلمعيـة العامـة يف      اص   املقرر اخل   اليت قدمها  توصيةال على   تشدد  - ١٦”    

بــشأن أمهيــة تــدريس مــادة التــاريخ فـــــي التعريــف باألحــداث دورهتـا الرابعــة والــستني  
  يديولوجيتني النازية والفاشية؛اإلاة البشرية الناجتة عن نة واملعاياملأساو

ــد   - ١٧”     ــة تؤكـ ــة إىل   أمهيـ ــرى الراميـ ــة األخـ ــادرات اإلجيابيـ ــدابري واملبـ التـ
تمعات وإتاحة اجملاالت هلا إلجراء حوار حقيقي مـن قبيـل اجتماعـات           التقريب بني اجمل  

ــة واحللقــات الدراســية، مبــا يف ذلــك عقــد احللقــات      ــة العامل ــدة املــستديرة واألفرق املائ
ــيما  أنـــشطة التوعيـــة، والأمهيـــة ، وللمـــوظفني احلكـــوميني واإلعالمـــيني التدريبيـــة  سـ

   واليت تتطلب الدعم املتواصل من الدول؛األنشطة اليت يبادر هبا ممثلو اجملتمع املدين
ــب  - ١٨”     ــق أهــداف     هتي ــيم لتحقي ــدول أن تواصــل اســتثمارها يف التعل  بال

عدة، منها تغيري ما تدعو له األحـزاب الـسياسية واحلركـات واجلماعـات املتطرفـة مـن                  
تروج لـه مـن أفكـار بـشأن تراتبيـة األعـراق وتفوقهـا، والتـصدي            مامواقف وتصحيح   

  السليب؛لتأثريها 
 على الدور اإلجيايب الذي ميكن أن تؤديه الكيانـات والـربامج            تشدد  - ١٩”    

املعنية التابعة لألمم املتحدة، وخصوصا منظمة األمم املتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة،               
  يف اجملاالت املذكورة آنفا؛

ل االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشـكا       من   ٤املادة   تعيد تأكيد   - ٢٠”    
تشجب فيها الـدول األطـراف يف هـذا الـصك مجيـع الـدعايات               اليت  التمييز العنصري،   

والتنظيمات القائمة على األفكار أو النظريـات القائلـة بتفـوق أي عـرق أو أيـة مجاعـة                   
مــن لــون أو أصــل إثــين واحــد، أو الــيت حتــاول تربيــر أو تعزيــز أي شــكل مــن أشــكال  

 وتتعهد باختاذ التـدابري الفوريـة اإلجيابيـة الالزمـة           الكراهية العنصرية والتمييز العنصري،   
الرامية إىل القضاء على كل حتريض على هذا التمييز وكل عمـل مـن أعمالـه، وتتعهـد             
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للمبــادئ الــواردة يف اإلعــالن العــاملي    هلــذه الغايــة ومــع املراعــاة احلقــة خاصــة، حتقيقــاً
  :ذه االتفاقية، مبا يلي من ه٥دة يف املا حلقوق اإلنسان وللحقوق املقررة صراحة

اعتبار كل نشر لألفكار القائمة على التفوق العنـصري أو الكراهيـة            )أ(    
العنــصرية، وكــل حتــريض علــى التمييــز العنــصري، وكــل عمــل مــن أعمــال العنــف أو  

ن لـون أو أصـل إثـين    حتريض على هذه األعمال يرتكب ضد أي عرق أو أية مجاعة مـ           
 العنصرية، مبا يف ذلـك متويلـها، جرميـة يعاقـب            مساعدة للنشاطات  آخر، وكذلك كل  

  عليها القانون؛
إعــالن ال قانونيــة املنظمــات، وكــذلك النــشاطات الدعائيــة املنظمــة   )ب(    

ــه،       ــز العنــصري والتحــريض علي ــز التميي ــة، الــيت تقــوم بتعزي ــشاطات الدعائي وســائر الن
عاقــب عليهــا أيهــا جرميــة يوحظــر هــذه املنظمــات والنــشاطات واعتبــار االشــتراك يف   

  القانون؛
عــدم الــسماح للــسلطات العامــة أو املؤســسات العامــة، القوميــة أو     )ج(    

  احمللية، بتعزيز التمييز العنصري أو التحريض عليه؛
 ضرورة أن حيظـر القـانون أي دعـوة إىل الكراهيـة             تعيد أيضا تأكيد    - ٢١”    

 أو العنــف، وأن العــداءالعرقيــة أو الدينيــة تــشكل حتريــضا علــى التمييــز أو   القوميــة أو
 أو التحـريض     العرقيـة  ألفكار القائمة علـى التفـوق العرقـي أو الكراهيـة          لنشر  أي   يعترب

ــز    األعمــال ارتكــاب هــذه  وأعمــال العنــف أو التحــريض علــى   العنــصريعلــى التميي
ــر         ــذا احلظ ــدول، وأن ه ــة لل ــات الدولي ــا لاللتزام ــانون، وفق ــا الق ــب عليه جــرائم يعاق

 من الوثيقـة  ١٣جرى تأكيده يف الفقرة     الرأي والتعبري، على حنو ما    يتناىف مع حرية     ال
  اخلتامية ملؤمتر ديربان االستعراضي؛

الــدور اإلجيــايب الــذي ميكــن أن تؤديــه ممارســة احلــق يف حريــة  ب قــرت  - ٢٢”    
الرأي والتعبري واالحترام التام حلرية التماس املعلومات وتلقيها وإبالغها، بوسائل منـها          

، يف مكافحــة العنــصرية والتمييــز العنــصري وكراهيــة األجانــب ومــا يتــصل    اإلنترنــت
  تعصب؛ بذلك من

 إزاء اســـتخدام اإلنترنـــت للتـــرويج للعنـــصرية  القلـــقتعـــرب عـــن   - ٢٣”    
ــة ــذلك مــن       والكراهي ــصل ب ــا يت ــصري وم ــز العن ــة األجانــب والتميي ــصرية وكراهي العن

الـدويل اخلـاص بـاحلقوق      تعصب، وهتيب يف هـذا الـصدد بالـدول األطـراف يف العهـد               
 من العهـد اللـتني تـضمنان احلـق          ٢٠  و ١٩ املدنية والسياسية أن تنفذ بالكامل املادتني     
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بينان األسـس الـيت ميكـن االسـتناد إليهـا يف تقييـد ممارسـة هـذا احلـق                    يف حرية التعبري وت   
  ؛بطريقة مشروعة

ــتخدام تكنولوجيــــات املعلومــــات     تقــــر  - ٢٤”     ــة إىل تعزيــــز اســ  باحلاجــ
التــصاالت اجلديــدة، مبــا يف ذلــك شــبكة اإلنترنــت، لإلســهام يف مكافحــة العنــصرية وا

   األجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛والتمييز العنصري وكراهية
ــشجع  - ٢٥”     ــدت حتفظــات   ت ــيت أب ــدول ال ــى  ال ــادة عل ــة  ٤امل  مــن االتفاقي

 تلـك   الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري على النظـر جـديا يف سـحب              
التحفظــات علــى ســبيل األولويــة، علــى النحــو الــذي أكــده املقــرر اخلــاص يف تقريــره   

  األخري إىل اجلمعية العامة يف دورهتا اخلامسة والستني؛
ــدويل       تالحــظ  - ٢٦”     ــصعيدين اإلقليمــي وال ــى ال ــاون عل ــز التع ــة تعزي أمهي

نــب ومــا هبــدف التــصدي جلميــع مظــاهر العنــصرية والتمييــز العنــصري وكراهيــة األجا
   املطروحة يف هذا القرار؛باملسائليتعلق  يتصل بذلك من تعصب، وخباصة فيما

التعاون الوثيق مع اجملتمع املدين وآليات حقـوق اإلنـسان          أمهية  تؤكد    - ٢٧”    
الدولية واإلقليمية بغـرض التـصدي بفعاليـة جلميـع مظـاهر العنـصرية والتمييـز العنـصري                  

مــن تعــصب، ولألحــزاب الــسياسية واحلركــات  وكراهيــة األجانــب ومــا يتــصل بــذلك  
واجلماعات املتطرفة، مبا فيها مجاعتا النازيني اجلدد وذوي الرؤوس احلليقـة، واحلركـات             

  ؛اإليديولوجية املتطرفة املماثلة
ــة للقــضاء علــى مجيــع    تــشجع  - ٢٨”      الــدول األطــراف يف االتفاقيــة الدولي

تتـضمن تـشريعاهتـــا أحكـام االتفاقيــــة،        أشكال التميـــيز العنـصـــري علــــى كفالـة أن           
   منها؛٤فيها أحكام املادة  مبا

 الدول علـى اعتمـاد التـشريعات الالزمـة ملكافحـة العنـصرية              تشجع  - ٢٩”    
االتفاقيـة   مـن  ١مع كفالة امتثال تعريف التمييز العنصري يف تلـك التـشريعات للمـادة           

  ؛الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري
ــذكّر  - ٣٠”     ــرض     تـ ــدت بغـ ــتورية اعتمـ ــشريعية أو دسـ ــدابري تـ ــأن أي تـ  بـ

التصدي لألحزاب السياسية واحلركات واجلماعات املتطرفة، مبا فيهـا مجاعتـا النـازيني             
اجلــدد وذوي الــرؤوس احلليقــة، واحلركــات اإليديولوجيــة املتطرفــة املماثلــة، ينبغــي أن 

  الصلة؛تتسق مع معايري حقوق اإلنسان الدولية ذات 
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 أن  ٢٠٠٥/٥بطلـب جلنـة حقـوق اإلنـسان يف قرارهـا             أيـضا  ركّتذ  - ٣١”    
ــشأهنا يف       ــسألة وأن يقــدم توصــيات ب ــا يف هــذه امل ــتفكري ملي يواصــل املقــرر اخلــاص ال
تقاريره املقبلة وأن يلتمس آراء احلكومـات واملنظمـات غـري احلكوميـة يف هـذا الـصدد               

  ويضعها يف اعتباره؛
قــرر اخلــاص أن يعــد تقــارير عــن تنفيــذ هــذا القــرار،     إىل املتطلــب  - ٣٢”    

 منــه، اســتنادا إىل اآلراء ١٤  و١٣  و٨  و٧  و٥  و٤يتعلــق بــالفقرات  مــاخباصــة في
 أعــاله، ٣١ إليـه يف الفقـرة   شارالـيت يـتم مجعهـا وفقــا لطلـب جلنـة حقـوق اإلنــسان املـ       

لـس حقـوق اإلنـسان يف       ة والـستني وإىل جم    ثامنـ لتقدميها إىل اجلمعية العامة يف دورهتـا ال       
  العشرين؛الثالثة ودورته 

دمت معلومـات إىل املقـرر       للحكومـات الـيت قـ      تعرب عن تقـديرها     - ٣٣”    
، وتالحـظ مـع التقـدير زيـادة عـدد           سياق إعـداد تقريـره إىل اجلمعيـة العامـة          اخلاص يف 

  ؛اإلسهامات الواردة من الدول
اخلــربات وأفــضل  أن هــذه املعلومــات هامــة مــن أجــل تبــادل تؤكــد  - ٣٤”    

املمارسات يف جمال مكافحة األحزاب السياسية واحلركـات واجلماعـات املتطرفـة، مبـا              
 يديولوجيـة املتطرفـة   اإل، واحلركـات    وذوي الرؤوس احلليقـة   فيها مجاعتا النازيني اجلدد     

اليت حترض على العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب وما يتـصل بـذلك مـن               
  ؛تعصب

مية على التعاون على حنـو       احلكومات واملنظمات غري احلكو    شجعت  - ٣٥”    
   أعاله؛٣١املقرر اخلاص يف أداء املهام املبينة يف الفقرة  كامل مع

ــشجع  - ٣٦”     ــة     ت ــة واجلهــات الفاعل ــات واملنظمــات غــري احلكومي  احلكوم
لـى أوسـع    املعنية على نشر املعلومات املتعلقة مبحتوى هذا القرار واملبادئ املبينـة فيـه ع             

  نطاق ممكن، بطرق منها وسائل اإلعالم دون االقتصار عليها؛
  .“ أن تبقي املسألة قيد نظرهاتقرر  - ٣٧”    

  
نـوفمرب، كــان معروضـا علــى اللجنــة   / تـشرين الثــاين ٢٦، املعقــودة يف ٤٣ويف اجللـسة    - ٨

 A/C.3/67/L.55، باسـم مقـدمي مـشروع القـرار     )A/C.3/67/L/55/Rev.1(مشروع قـرار مـنقح      
  . وأنغوال، ومجهورية ترتانيا املتحدة، والعراق، واهلند

ويف اجللسة نفسها، أدىل ممثل االحتاد الروسي ببيان أدخل فيه تنقيحات علـى مـشروع           - ٩
  : القرار على النحو التايل
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  :  من منطوق القرار، ونصها كالتايل١٦يستعاض عن الفقرة   
رر اخلـاص إىل اجلمعيـة العامـة يف    على التوصية اليت قدمها املق   تشدد    - ١٦”    

ــاريخ يف التعريــف باألحــداث       ــادة الت ــدريس م ــة ت ــشأن أمهي ــستني ب ــة وال دورهتــا الرابع
  “املأساوية واملعاناة البشرية الناجتة عن اإليديولوجيتني النازية والفاشية؛

  : بالفقرة التالية  
 العامـة يف  على التوصية اليت قدمها املقرر اخلـاص إىل اجلمعيـة     تشدد    - ١٦”    

دورهتا الرابعة والستني، الـيت أكـد فيهـا علـى أمهيـة تـدريس مـادة التـاريخ يف التعريـف                      
باألحــداث املأســاوية واملعانــاة اإلنــسانية الناشــئة عــن اعتمــاد إيــديولوجيات مــن قبيــل   

  .“النازية والفاشية
ــرار   ٤٣ويف اجللـــسة   - ١٠ ــة مـــشروع القـ ، A/C.3/67/L.55/Rev.1 أيـــضا، اعتمـــدت اللجنـ

 أصــوات، وامتنــاع ٣ صــوتا مقابــل ١٢٠بــصيغته املنقحــة شــفويا، بتــصويت مــسجل، بأغلبيــة 
وكانـت نتيجـة التـصويت    ). ، مشروع القرار األول ٢٢انظر الفقرة   (عضوا عن التصويت     ٥٧

  :)١(كالتايل
  :املؤيدون
 ، إســرائيل،إريتريــا ،أرمينيـا  ،األردن ،األرجنــتني ،أذربيجــان ،إثيوبيـا  ،االحتـاد الروســي   

 ،أوروغـواي  ، أنغـوال   ،إندونيـسيا  ،وبربودا أنتيغوا ،املتحدة العربية اإلمارات ،إكوادور
 ،البحـرين  ،نباكـستا  ، بـاراغواي  ،)اإلسالمية - مجهورية (إيران ،أوغندا ،أوزبكستان
ــل ــادوس ،الربازي ــروين ،برب ــسالم دار ب ــز ،ال ــنغالديش،بلي ــنن ، ب ــان ،ب ــسوانا ،بوت  ،بوت

ــدي ــا ،بورونــ ــة (بوليفيــ ــدد - دولــ ــاتاملتعــ ــريو ،)ة القوميــ ــيالروس ،بــ ــد ،بــ  ،تايلنــ
ــستان ــا ،تركمان ــداد ،تركي ــاغو تريني ــالو،وتوب ــونس ، توف ــر ،جامايكــا ،ت  جــزر ،اجلزائ

 ،الدومينيكيـة  اجلمهوريـة  ،املتحـدة  ترتانيا مجهورية ،القمر جزر ،سليمان جزر ،االبهام
و الكونغـ  مجهوريـة  ،طيـة الدميقرا الـشعبية  كوريـا  مجهوريـة  ،اجلمهورية العربية الـسورية   

س الـــرأ ،جيبـــويت ،أفريقيـــا جنـــوب ،الـــشعبية الدميقراطيـــة الو مجهوريـــة ،الدميقراطيـــة
 كيـتس  سـانت  ،غرينـادين  وجـزر  فنـسنت  سـانت  ،زمبـابوي  ،زامبيا ،رواندا ،األخضر
 ،ســوازيلند ،الــسنغال ،ســنغافورة ،الــسلفادور ،النكــا ســري ، ســانت لوســيا،ونــيفس
 ،عمـان  ،العـراق  ،طاجيكـستان  ،الـصني  ،صربيا ،شيلي ،ليونسريا ، سورينام ،السودان
 ، الفلــبني،فــانواتو ،االســتوائية غينيــا ،غينيــا ،غيانــا ،غواتيمــاال ، غرينــادا، غانــا،غــابون

__________ 
 .أهنما كانا يعتزمان التصويت تأييدا ملشروع القرار ليشيت وتوغو، فيما بعد،  -أعلن ممثل كل من تيمور   )١(  
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 ، كازاخـــستان،قريغيزســـتان ،قطـــر ،نـــام فييـــت ،)البوليفاريـــة - مجهوريـــة (فرتويـــال
 ، الكونغـــو،لومبيـــاكو ،كوســـتاريكا ،ديفـــوار كـــوت ،كوبـــا ،كمبوديـــا ،الكـــامريون
 ، ملـديف  ،املكـسيك  ،املغـرب  ،مـصر  ،مدغشقر ،اليزياليبيا، م  ،لبنان ،كينيا ،الكويت
 ،نــاورو ، ناميبيــا،ميامنــار ،موريــشيوس ،موريتانيـا  ،منغوليــا ،الــسعودية العربيــة اململكـة 
  .ناليم ، هندوراس،اهلند ،هاييت ،نيكاراغوا ،نيجرييا ،النيجر ،نيبال
  : املعارضون
  . ارشال، كندا، الواليات املتحدة األمريكيةجزر م  
  :املمتنعون
ــستان ،إســتونيا ،أســتراليا ،إســبانيا   ــا،أفغان ــا ، ألباني ــدورا ،أملاني ــاأو ،أن ــدا ،كراني  ،أيرلن

 ،واهلرسـك  البوسـنة  ، بوركينا فاسـو   ،بنما ،بلغاريا ،بلجيكا ،الربتغال ،إيطاليا ،أيسلندا
ــدا ــل ،بولن ــة ،األســود اجلب ــش اجلمهوري ــا ،يكيةالت ــة كوري ــة ، مجهوري ــدونيا مجهوري  مق

 سـان  ،سـاموا  ،رومانيـا  ،الدامنرك ، جورجيا ،مولدوفا مجهورية ،السابقة اليوغوسالفية
ــارينو ــلوفاكيا ،م ــلوفينيا ،س ــسويد،س ــسرا ، ال ــا ،سوي ــسا ،غامبي ــدا ،فرن  ،فيجــي ،فنلن
 ،مالطــة ،ليــسوتو ،ليختنــشتاين ،ليتوانيــا ،ليربيــا ، لكــسمربغ،التفيــا ،كرواتيــا ،قــربص
 ،موزامبيــق ،رلنــدا الــشمالية أي اململكــة املتحــدة لربيطانيــا العظمــى و   ،مــالوي ،مــايل

  .ناليونا ،اليابان ،هولندا ،هنغاريا ،نيوزيلندا ،النمسا ، النرويج،موناكو
ويف اجللــسة نفــسها، أدىل ببيــان، قبــل التــصويت، ممثــل كــل مــن بــيالروس والواليــات   - ١١

ببيانــات، بعــد التــصويت، ممثلــو األرجنــتني والربتغــال وسويــسرا       املتحــدة األمريكيــة؛ وأدىل  
  ). A/C.3/67/SR.43انظر (والنرويج ) باسم االحتاد األورويب(وقربص 

  
  Rev.1  وA/C.3/67/L.56مشروعا القرارين   -باء   

نــوفمرب، عــرض ممثــل اجلزائــر، باســم   / تــشرين الثــاين٢٠، املعقــودة يف ٤١يف اجللــسة   - ١٢
اجلهـود العامليـة مـن أجـل القـضاء التـام علـى              ” والـصني، مـشروع قـرار بعنـوان          ٧٧جمموعة الـ   

العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب وما يتصل بـذلك مـن تعـصب والتنفيـذ الـشامل          
  :، ونصه كالتايل)A/C.3/67/L.56 (“إلعالن وبرنامج عمل ديربان ومتابعتهما
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  ،إن اجلمعية العامة”    
 ١٩٩٧ديـسمرب   / كـانون األول   ١٢ املـؤرخ    ٥٢/١١١قرارهـا   إىل   إذ تشري ”  

ملناهــضة العنــصرية والتمييــز    ؤمتر العــامليقــررت مبوجبــه الــدعوة إىل عقــد املــ    الــذي 
ــة األجانــ  ــصري وكراهي ـــالعن ــذلك مــن تعــصب وقراراهتــ    اـب وم ــصل ب  ٥٦/٢٦٦ ايت

ــؤرخ  ــارس/آذار ٢٧املـ ــؤرخ  ٥٧/١٩٥  و٢٠٠٢ مـ ــانون األول١٨املـ ــسمرب / كـ ديـ
 املـؤرخ   ٥٩/١٧٧  و ٢٠٠٣ديـسمرب   /كانون األول  ٢٢ املؤرخ   ٥٨/١٦٠  و ٢٠٠٢
ديــسمرب / كــانون األول١٦ املــؤرخ ٦٠/١٤٤  و٢٠٠٤ديــسمرب / كــانون األول٢٠

اليت استرشد هبا يف املتابعة الشاملة والتنفيـذ الفعـال لنتـائج املـؤمتر العـاملي، وإذ                  ٢٠٠٥
  كامل وفعال،ى حنو  علتشدد، يف هذا الصدد، على أمهية تنفيذ تلك القرارات

ديـسمرب  / كـانون األول   ١٨ املـؤرخ    ٦٤/١٤٨هـا   يإىل قرار  وإذ تشري أيـضا   ”    
مـا   دعـت فيه نذيلـ ال ٢٠١٠ديـسمرب   / كـانون األول   ٢٤ املؤرخ   ٦٥/٢٤٠  و ٢٠٠٩

 مجلة أمور إىل االحتفال بالذكرى السنوية العاشرة العتماد املؤمتــر العـاملي ملناهـضة               يف
يتصـل بذلك من تعـصب إعـالن        عنصري وكراهيـة األجانـب وما   العنصريـة والتميـيز ال  

 فرصــة مهمــة للمجتمــع الــدويل كــي يعيــد تأكيــد  أتــاحوبرنــامج عمــل ديربــان الــذي 
 بـذلك  يتـصل التـزامه بالقضاء على العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب وما        
ـــة اإلرادة الــسياسيــة علــى كــل مــن الــ     صعيد الوطنـــي مــن تعــصب، بطــرق منــها تعبئـ

  ملموسة، جواإلقليمـي والدولــي، بغية حتقيق نتائ
ديـسمرب  / كـانون األول   ١٩ املؤرخ   ٦٦/١٤٤ إىل قرارها    وإذ تشري كذلك  ”    

الذي رحبـت فيـه باعتمـاد اإلعـالن الـسياسي الـصادر عـن اجتمـاع اجلمعيـة                    ،٢٠١١
 العتمـاد إعـالن   العامة الرفيع املستوى الذي عقد لالحتفال بالذكرى السنوية العاشـرة        

ي تعبئـة اإلرادة الـسياسية علـى كـل مـن      ـــ ه فـان، الذي يتمثل هدف  ــوبرنامج عمل ديرب  
  الصعيد الوطين واإلقليمي والدويل،

 باإلعالن السياسي الصادر عـن اجتمـاع اجلمعيـة العامـة الرفيـع              وإذ ترحب ”    
 وبرنــامج املــستوى الــذي عقــد لالحتفــال بالــذكرى الــسنوية العاشــرة العتمــاد إعــالن 

 والـذي يعيـد تأكيـد االلتـزام         ٢٠١١سـبتمرب   / أيلول ٢٢عمل ديربان، الذي اعتمد يف      
الــسياسي بالتنفيــذ الكامــل والفعــال إلعــالن وبرنــامج عمــل ديربــان والوثيقــة اخلتاميــة  
ملؤمتر ديربان االستعراضي، وعمليات متابعتها على كل من الصعيد الوطين واإلقليمـي            

  والدويل،
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الذي تشجع فيه اجلمعية العامـة فريـق     ،٦٦/١٤٤ بالقرار   أيضاوإذ ترحب   ”    
اخلرباء العامل املعين باملنحدرين من أصل أفريقي على أن يـضع برنـامج عمـل، يـضمنه              
موضوعا، كي يعتمده جملس حقوق اإلنسان، متهيدا إلعالن العقد الـذي يبـدأ يف عـام       

   عقدا للمنحدرين من أصل أفريقي،٢٠١٣
 كــانون ٨ املــؤرخ ٣/١٠٣مبقــرر جملــس حقــوق اإلنــسان  وإذ حتــيط علمــا”    

ــرره املــؤمتر العــاملي      ٢٠٠٦ديــسمرب /األول ــا ق ــه، مراعــاة مل ــشأ اجمللــس مبوجب الــذي أن
قـوق اإلنـسان املعنيـة      صدر عنه من توجيهات، اللجنة املخصـصة التابعـة جمللـس ح            وما

 االضـطالع    وإذ تعـرب عـن أسـفها العميـق للتقـدم البطـيء يف              تكميليـة،  بوضع معـايري  
  بواليتها،

 املـــؤرخ ٦/٢٢ علـــى أمهيـــة قـــرار جملـــس حقـــوق اإلنـــسان      وإذ تـــشدد”    
، الـــذي أعـــرب فيـــه اجمللـــس عـــن أســـفه النعـــدام اإلرادة ٢٠٠٧ســـبتمرب /أيلـــول ٢٨

  السياسية الالزمة لترمجة التزامات ديربان إىل أعمال حمددة ونتائج ملموسة،
 اإلنسان والتزاماته املنبثقة من      مسؤولية جملس حقوق   وإذ تضع يف اعتبارها   ”    

  الوثيقة اخلتامية ملؤمتر ديربان االستعراضي،
 أن مجيــع البــشر يولــدون أحــرارا ومتــساوين يف الكرامــة   وإذ تكــرر تأكيــد”    

واحلقوق، وأهنم قادرون على أن يسهموا على حنو بناء يف تنمية جمتمعاهتم ورفاهيتـها،              
مــذهب زائــف علميــا ومــدان أخالقيــا  وأن أي مــذهب يقــوم علــى التفــوق العنــصري  

وجمحف وخطري اجتماعيا وجيب نبذه ونبذ النظريـات الـيت هتـدف إىل ترسـيخ مفهـوم                  
  منفصلة، وجود أجناس بشرية

ــها ”     ــا منـ ــب     واقتناعـ ــة األجانـ ــصري وكراهيـ ــز العنـ ــصرية والتمييـ ــأن العنـ  بـ
الفتيـات  يتصل بذلك من تعصب تظهر بصورة خمتلفة عندما يتعلق األمر بالنساء و            وما
تكــون مــن بــني العوامــل الــيت تــؤدي إىل تــدهور ظــروف معيــشتهن وإىل الفقــر      وقــد

والعنف والتمييز املتعدد األشـكال وتقييـد متـتعهن حبقـوق اإلنـسان أو حرمـاهنن منـها،                  
تــسلم بــضرورة إدراج املنظــور اجلنــساين يف الــسياسات واالســتراتيجيات وبــرامج   وإذ

العنصري وكراهية األجانـب ومـا يتـصل         ية والتمييز العمل ذات الصلة مبناهضة العنصر    
  املتعددة، التمييز ن أجل التصدي ألشكالــبذلك من تعصب م

ــل      تؤكــدوإذ ”     ــدويل والتموي ــاون ال ــسياسية والتع ــإلرادة ال ــة ل ــة الفائق  األمهي
 الــوطين واإلقليمــي والــدويل الالزمــة للتــصدي جلميــع   كــل مــن الــصعيد الكــايف علــى 
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 لتمييز العنصري وكراهية األجانب ومـا يتـصل بـذلك مـن تعـصب     أشكال العنصرية وا  
  ،ومظاهرها

 أمهيــة بــذل جهــود عامليــة متــسقة لتــصحيح التــشويه اجلــاري        وإذ تؤكــد”    
  للحقائق املتصلة بإعالن وبرنامج عمل ديربان،

ــة     وإذ تــشدد”     ــدول األطــراف يف االتفاقي ــأن ال ــه ب ، يف الوقــت الــذي تقــر في
مسؤولة يف املقام األول عـن تنفيـذ         ع أشكال التمييز العنصري   الدولية للقضاء على مجي   

التزاماهتا مبوجـب االتفاقيـة، علـى أن للتعـاون الـدويل واملـساعدة التقنيـة دورا هامـا يف                    
  مساعدة البلدان على تنفيذ التزاماهتا مبوجب االتفاقية،

ــالداعيــة إىل فكــار العنــصري واألالعنــف ازديــاد وإذ يثيـــر جزعهــا ”     ة كراهي
ــسياسية و و مــن العــامل   أحنــاء كــثرية األجانــب يف ــدوائر ال ــدى يف ال ــام ويف  ل ــرأي الع ال
علـى أسـاس   أنـشئت  أنشطة رابطات جتدد ظهور مور من بينها أل نتيجة ،اجملتمع ككل 

تلـك  غالل كراهيـة األجانـب والتمـادي يف اسـت        و  العنصرية  على حترض ومواثيق   مناهج
  التحريض على اعتناقها، جيات العنصرية أويديولوأل واملواثيق لتـرويج اناهجامل
علــى أمهيــة التعجيــل بالقــضاء علــى االجتاهــات املطــردة املتــسمة  تــشددوإذ ”    

ــدرك       ــصري، وإذ ت ــز العن ــصرية والتميي ــى العن ــة عل ــالعنف واملنطوي ــن  ب ــالت م أن اإلف
أيـا كـان شـكله    العقاب على اجلرائم املرتكبة بـدافع مـن العنـصرية وكراهيـة األجانـب        

تلــك تكــرار  ويــدفع يف اجتــاه تــشجيع م يف إضــعاف ســيادة القــانون والدميقراطيــةيــسه
  ،لوضع حد له مز العمل والتعاون حبال بد مناجلرائم و

، كاملهــاجرين مستــضعفةاألفــراد الــذين ينتمــون إىل فئــات   بــأن وإذ تــسلم”    
ــة  وديعرقيــةات قوميــة أو يــوطــاليب اللجــوء واألشــخاص املنــتمني إىل أقل  والالجــئني ني
أحــزاب  للعنــف واهلجمــات الــيت ترتكبــها  يون الــضحايا الرئيــسهــم ونلــيزا ولغويــة، ال
  متطرفة أو حترض على ارتكاهبا،سياسية  وجمموعات وحركات

 مبا لتعبئة املوارد والشراكة العاملية الفعالة والتعاون الـدويل مـن دور             وإذ تقر ”    
 حتقيـــق األهـــداف يف مـــن برنـــامج عمـــل ديربـــان  ١٥٨  و١٥٧يف ســـياق الفقـــرتني 

  ،ه اليت مت التعهد هبا في للمؤمتر العاملي والوفاء بااللتزاماتالرئيسية
إزاء عدم إحراز تقـدم يف تنفيـذ إعـالن وبرنـامج       بالغ القلق وإذ تعرب عن    ”    

   من برنامج العمل،١٥٩ إىل ١٥٧عمل ديربان، وخباصة الفقرات الرئيسية 
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يش واالسـتبعاد االجتمـاعي وأوجـه        بـأن الفقـر والتخلـف والتـهم        وإذ تسلم ”    
ــة        ــصري وكراهي ــز العن ــصرية والتميي ــا بالعن ــا وثيق ــرتبط ارتباط ــصادي ت ــاوت االقت التف
األجانــب ومــا يتــصل بــذلك مــن تعــصب وتــسهم يف اســتمرار املواقــف واملمارســات    

  العنصرية اليت تولد بدورها املزيد من الفقر،
 واملاليـة الراهنـة ومـا يترتـب          من أن األزمة االقتصادية    وإذ تعرب عن القلق   ”    

ــة رمبــا أســهمت بــشكل أكــرب يف صــعود األحــزاب       ــار يف الفقــر والبطال عليهــا مــن آث
السياسية واحلركات واجلماعات املتطرفـة وزادت مـن تعقيـد املـسائل املتعلقـة باهلويـة،                
وأنه يف هـذه املرحلـة مـن األزمـة االقتـصادية، ال يـزال غـري املـواطنني وأفـراد األقليـات                       

املهـاجرون وطـالبو اللجـوء كـبش الفــداء الرئيـسي لألحـزاب الـسياسية املتطرفـة الــيت         و
لديها خمططات تقوم على كراهية اجلانب والعنصرية واليت حترض أحيانـا علـى التمييـز               

  العنصري وارتكاب العنف ضدهم،
السامية حلقوق اإلنـسان االلتـزام       املتحدة   األمممبواصلة مفوضة    وإذ ترحب ”    

ف بالتـدابري املتخــذة ملكافحـة العنــصرية والتمييـز العنــصري وكراهيـة األجانــب     بـالتعري 
ومـا يتــصل بـذلك مــن تعــصب وزيـادة تــسليط الــضوء عليهـا، وإذ تــسلم بــضرورة أن     
ــا         ــضطلع هب ــيت ت ــربامج ال ــشطة وال ــع األن ــسألة يف مجي ــسامية هــذه امل ــدمج املفوضــة ال ت

  مفوضيتها،
ــق  ”     ــن القل ــرب ع ــاهر التعــ وإذ تع ــدين     إزاء مظ ــى أســاس ال ــائم عل صب الق

املعتقد اليت ميكن أن تولد الكراهية والعنف بـني األفـراد يف شـىت األمـم، وإذ تـشدد                    أو
يف هـــذا الـــصدد علـــى أمهيـــة احتـــرام التنـــوع الـــديين والثقـــايف واحلـــوار بـــني األديـــان  
ــراد         ــني األف ــرام ب ــسامح واالحت ــا الت ــة قوامه ــهوض بثقاف ــسهم يف الن ــا ي ــات، مم والثقاف

  تمعات واألمم،واجمل
  خالل الدورتني التاسـعة والعاشـرة       بالعمل املنجز والتقدم احملرز    وإذ ترحب ”    

للفريق العامل احلكومي الدويل املعين بالتنفيذ الفعـال إلعـالن وبرنـامج عمـل ديربـان،                
ــن   ــرة مـ ــودتني يف الفتـ ــشرين األول٢٨ إىل ١٧ املعقـ ــوبر / تـ ــن  ٢٠١١أكتـ  إىل ٨ومـ

ــشرين األول ١٩ ــوبر /ت ــة املخصــصة    ٢٠١٢أكت ــة للجن ــدورة الرابع ــوايل، وال  علــى الت
أبريـــل / نيـــسان١٢ إىل ١٠املعنيـــة بوضـــع معـــايري تكميليـــة، املعقـــودة يف الفتـــرة مـــن 

٢٠١٢،  
 بإعالن مؤمتر القمة العاملي ألفارقة املهجر، الذي عقـد يف           وإذ ترحب أيضا  ”    

  ،٢٠١٢مايو / أيار٢٥ساندتون، جوهانسربغ، يف 
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، الـيت اعتمـدهتا جلنـة القـضاء         ٣٤ بالتوصـية العامـة رقـم        كوإذ ترحب كذل  ”    
علـــى التمييـــز العنـــصري يف دورهتـــا التاســـعة والـــسبعني، املعقـــودة يف الفتـــرة مــــن         

، والــيت تعــاجل مــسألة التمييــز العنــصري  ٢٠١١ســبتمرب /أيلــول٢أغــسطس إىل /آب ٨
  ضد السكان املنحدرين من أصل أفريقي،

ــأن الرياضــة، باعتبا  وإذ تقــر”     ــسهم يف تثقيــف    ب ــة، ميكــن أن ت رهــا لغــة عاملي
الشعوب بشأن القيم املتمثلـة يف التنـوع والتـسامح واإلنـصاف وبأهنـا وسـيلة ملكافحـة                  

  العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب،
 ألنــه علــى الــرغم مــن أن الرياضــة تنطــوي علــى  وإذ يــساورها بــالغ القلــق”    

  ة لتعزيز التسامح، فإن العنصرية ال تزال متثل مشكلة خطرية فيها،إمكانات هائل
باستضافة جنوب أفريقيا ملباريات كأس العامل لكرة القدم لعـام           وإذ ترحب ”    

ازيـل للمباريـات يف عـام     اليت نظمها االحتاد الدويل لكرة القدم وباستـضافة الرب     ٢٠١٠
بات يف التـــرويج للتفـــاهم تؤكـــد أمهيـــة مواصـــلة اســـتغالل تلـــك املناســـ  ، وإذ٢٠١٤

والتــسامح والــسالم وتــشجيع اجلهــود املبذولــة ملكافحــة العنــصرية والتمييــز العنــصري   
  ، تلك اجلهودوكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب وتعزيز

  
  أوال”      

  مبادئ عامة”  
 أن مكافحـــة العنـــصرية والتمييـــز العنـــصري وكراهيـــة  تقـــر وتؤكـــد  - ١”    

ذلك مـن تعـصب ومجيـع أشـكاهلا ومظاهرهـا املقيتـة واملتطـورة               يتـصل بـ    األجانب وما 
  أولوية بالنسبة للمجتمع الدويل؛ على الصعيد العاملي مسألة ذات

اإلبـادة   ظـر التمييـز العنـصري أو      حل خـرق  بـأي    يـسمح   ال هـــ  بأن رـــتق  - ٢”    
وص وفقـا ملـا ورد يف االلتزامـات املنـص    الــرق،   العنـصري أو الفصل  جرمية   اجلماعية أو 

  ؛ باملوضوع حقوق اإلنسان ذات الصلة صكوكيفعليها 
ع أشــكال العنــصرية والتمييــز ـــــ إزاء مجيغـــــا البالــــعــن قلقه عــربت  - ٣”    

 بـدافع مـن العنـصرية        عنـف ترتكـب    أعمـال يف ذلـك مـا يـرتبط هبـا مـن            العنصري، مبـا    
ى إىل تربيـر     الدعائية واملنظمات اليت تسع    وإزاء األنشطة وكراهية األجانب والتعصب،    

ــة األجانــب ومــا يتــصل بــذلك مــن تعــصب      ــز العنــصري وكراهي  أو العنــصرية والتميي
   هلا؛وعن إدانتها القاطعة بأي شكل من األشكال تشجيعها
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علــى أن التعــاون الــدويل مبــدأ أساســي لتحقيــق  تــشدد مــرة أخــرى   - ٤”    
مـا يتـصل    هدف القضاء التام علـى العنـصرية والتمييـز العنـصري وكراهيـة األجانـب و               

علـى حنـو شـامل وتنفيـذمها         وبرنـامج عمـل ديربـان      وملتابعـة إعـالن   بذلك مـن تعـصب      
  ؛الصدد على حنو فعال يف هذا

مكافحـة العنـصرية والتمييـز      عـن    على أن املـسؤولية األساسـية        تشدد  - ٥”    
تقـع علـى    علـى حنـو فعـال       يتصل بـذلك مـن تعـصب         العنصري وكراهية األجانب وما   

يف املقـام األول     املـسؤولية     الـدول تتحمـل     أن ،هلذه الغاية  حتقيقا   تؤكد،عاتق الدول، و  
ي ـــ واردة ف ــــ ات ال ــــ زامات والتوصي ـــ ع االلت ـــ عن كفالـة التنفيـذ الكامـل والفعـال جلمي         

ــة ملـــؤمتر ديربـــان االستعراضـــي،  إعـــالن وبرنـــامج عمـــل ديربـــان   ويف الوثيقـــة اخلتاميـ
   اختذهتا حكومات عديدة؛الصدد، باخلطـــوات اليت وترحب، فـــي هذا

إزاء عـدم التـصدي بـشكل كـاف لألشـكال       تعرب عـن بـالغ القلـق        - ٦”    
اجلديــدة واملتجــددة مــن العنــصرية والتمييــز العنــصري وكراهيــة األجانــب ومــا يتــصل   
بــذلك مــن تعــصب، وحتــث الــدول علــى اختــاذ تــدابري مــن أجــل التــصدي بقــوة لتلــك  

  ايا؛الضح اآلفات هبدف منع ممارستها ومحاية
ــشدد  - ٧”     ــى ت ــع األشــكال واملظــاهر     عل ــصدي جلمي ــضرورة امللحــة للت ال

ــذلك مــن          ــصل ب ــا يت ــب وم ــصري وكراهيــة األجان ــز العن ــصرية والتميي املعاصــرة للعن
تعصب، مبا يشمل يف مجلة أمور، التحـريض علـى تلـك الكراهيـة والتنمـيط العنـصري                  

ن طريق الفضاء اإللكتـروين،     ونشر األفعال اليت تنم عن العنصرية وكراهية األجانب ع        
ــة ومكافحــة      ــوفري وســائل االنتــصاف القانوني ــة للــضحايا وت هبــدف تــوفري أقــصى محاي

  اإلفالت من العقاب؛
 كفالـة أال تنطـوي       مسؤولـة عــن    واملنظمات الدولية   أن الدول  تؤكـد  - ٨”    

لـى  التدابري املتخذة ملكافحة اإلرهاب، مـن حيـث الغـرض أو األثـر، علـى متييـز قـائم ع           
اللون أو الـساللة أو األصـل القـومي أو العرقـي، وحتـث مجيـع الـدول                   أساس العرق أو  

  على إلغاء مجيع أشكال التنميط العنصري أو اإلحجام عنها؛
 تـدابري تـشريعية وقـضائية    تنفيـذ  بـضرورة أن تعمـل الـدول علـى           تـقـر  - ٩”    

 والتمييــز العنــصري وتنظيميــة وإداريــة مناســبة وفعالــة ترمــي إىل منــع أعمــال العنــصرية
، إسـهاما    وعلى إنفاذهـا   وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب واحلماية منها        

  اإلنسان؛ منها بذلك يف منع انتهاكات حقوق
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بأن األسس اليت تستند إليها العنصرية والتمييز العنـصري          تقر أيضا   - ١٠”    
ق أو اللـون أو الـساللة       رــــ ن تعصب هـي الع    ــك م ـــل بذل ــيتص وكراهية األجانب وما  

ــي و  أو ــومي أو العرق ــاألصــل الق ــددة    ب ــانوا مــن أشــكال متع ــضحايا ميكــن أن يع أن ال
ــنس          أو ــل اجلـ ــذلك مثـ ــصلة بـ ــرى متـ ــس أخـ ــتنادا إىل أسـ ــز اسـ ــن التمييـ ــة مـ متفاقمـ

واألصــل االجتمــاعي  أو املعتقــد والــرأي الــسياسي أو غــريه مــن اآلراء  والــدين واللغــة
  ع آخر؛وامللكية واملولد أو أي وض

 دعـــوة إىل الكراهيـــة وجـــوب أن حيظـــر القـــانون أي تعيـــد تأكيـــد  - ١١”    
، وتعيـد   العنـف   أو العـداء  الدينية تـشكل حتريـضا علـى التمييـز أو           أو العرقية القومية أو 

أيــضا تأكيــد وجــوب اعتبــار نــشر األفكــار القائمــة علــى التفــوق العرقــي أو الكراهيــة   
ع أعمـال العنـف أو التحـريض علـى ارتكـاب      التحريض على التمييز العنصري ومجي   أو

هذه األعمال جرائم يعاقب عليها القانون، وفقا لاللتزامـات الدوليـة الـيت تعهـدت هبـا                 
  الدول، وأن حظر أفعال من هذا القبيل أمر يتسق مع حرية الرأي والتعبري؛

 علــى الــضرورة امللحــة للتــصدي جلميــع األشــكال واملظــاهر تــشدد  - ١٢”    
ــذلك مــن        املعاصــرة للع ــصل ب ــا يت ــب وم ــصري وكراهيــة األجان ــز العن ــصرية والتميي ن

تعصب، مبا يشمل يف مجلة أمور، التحـريض علـى تلـك الكراهيـة والتنمـيط العنـصري                  
ونشر األفعال اليت تنم عن العنصرية وكراهية األجانب عن طريق الفضاء اإللكتـروين،             

ــوفري وســائل االنتــصاف     ــة للــضحايا وت ــوفري أقــصى محاي القانونيــة ومكافحــة هبــدف ت
ـــذه      ـــا إزاء مــا تتــضمنــه هـ اإلفــالت مــن العقــاب، وتعــرب يف هــذا الــصدد عــن قلقهـ

 مـن العهـد     ٢٠األفعال من قبول ضمين يتعـارض مـع أهـداف ومقاصـد أحكـام املـادة                 
 من االتفاقيـة الدوليـة للقـضاء علـى          ٤واملادة   الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية    

للجنة القـضاء علـى التمييـز       ) ٤٢-د(والتوصية العامة اخلامسة عشرة     التمييز العنصري   
  العنصري؛

علــى مـــسؤولية الــدول عــن اختـــاذ تــدابري فعالــة ملكافحـــة       تــشدد   - ١٣”    
األعمــال اإلجراميــة الــيت ترتكــب بــدوافع مــن العنــصرية والتمييــز العنــصري وكراهيــة   

 تكفـل اعتبـار مثـل تلـك       يتصل بذلك من تعصب، مبـا فيهـا التـدابري الـيت            األجانب وما 
الدوافع عامال مشددا يفضي إىل احلكم باإلدانـة، هبـدف منـع مـرور تلـك اجلـرائم بـال                    

  عقاب وكفالة سيادة القانون؛
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ــها وسياســاهتا وممارســاهتا     حتـــث  - ١٤”     ــدول علــى مراجعــة قوانين ــع ال مجي
ــة  ــاهلجرةاملتعلق ــا، ب ــضرورة،   وتنقيحه ــد ال ــا عن ــة خلوه ــز الع لكفال ــن التميي ــصري  م ن

   مبوجب الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان؛ا مع التزاماهتاتساقهاو
ــب  - ١٥”     ــا يف      هتي ــد هب ــات املتعه ــا لاللتزام ــدول أن تتخــذ، وفق ــع ال  جبمي

 من برنامج عمل ديربان، مجيع التـدابري الالزمـة ملكافحـة التحـريض علـى         ١٤٧الفقرة  
 وســائط اإلعــالم تخدامإســاءة اســالكراهيــة العنــصرية، بطــرق منــها  العنــف بــدافع مــن

املطبوعــة والــسمعية البــصرية واإللكترونيــة وتكنولوجيــات االتــصاالت اجلديــدة، وأن   
تقوم، بالتعاون مع مقدمي اخلدمات، بتشجيع استخدام تلك التكنولوجيات، مبـا فيهـا            

يتـسق مـع املعـايري الدوليـة حلريـة           مكافحـة العنـصرية، مبـا      لإلسهام يف  ،اإلنترنتشبكة  
  ع اختاذ مجيع التدابري الالزمة لضمان ذلك احلق؛التعبري م

مجيع الدول على أن تدرج يف مناهجهـا التعليميـة وبراجمهـا             تشجع  - ١٦”    
عريـــف جبميـــع الثقافـــات التاالجتماعيـــة علـــى مجيـــع املـــستويات، حـــسب االقتـــضاء، 

ــا يـــشجع علـــى التـــسامح واحلـــضارات والـــديانات والـــشعوب   ــاوالبلـــدان ومـ   إزاءهـ
ــا،  ــان      واحترامهـ ــل ديربـ ــامج عمـ ــالن وبرنـ ــة إعـ ــن متابعـ ــات عـ ــافة إىل معلومـ باإلضـ
  وتنفيذمها؛

لـدى  نـسانـي   اجلنظـور   مراعـاة امل   مسـؤولية الدول عن تعمـيم       ؤكدت  - ١٧”    
مايــة هتــدف إىل القــضاء علــى العنــصرية  احل وللوقايــة والتثقيــفتدابيـــر وضــع وإعــداد 

ــا    ــب وم ــة األجان ــصري وكراهي ــز العن ــن   والتميي ــذلك م ــصل ب ــع   يت ــى مجي  تعــصب عل
   للمرأة والرجل؛املختلفةبفعالية األوضاع أن تعاجل تلك التدابري كفالة لاملستويات 

  
  ثانيا”      

   الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصرياالتفاقية”  
التفاقية الدوليـة للقـضاء علـى مجيـع          أن التقيد العاملي با    تعيد تأكيد   - ١٨”    

 والتنفيذ الكامـل هلـا يكتـسيان أمهيـة قـصوى يف مكافحـة               )١١(أشكال التمييز العنصري  
العنــصرية والتمييــز العنــصري وكراهيــة األجانــب ومــا يتــصل بــذلك مــن تعــصب ويف   

  العامل؛ تعزيز املساواة وعدم التمييز يف
 مع التقدير املناقشة املواضيعية بشأن اخلطاب احملرض علـى          تالحظ  - ١٩”    

لــدورة احلاديــة والثمــانني للجنــة القــضاء علــى التمييــز الكراهيــة، الــيت أجريــت خــالل ا
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العنصري، وتشجع اللجنة على مواصلة اختاذ مثل هذه املبـادرات وزيـادة الـربط بينـها                
  وبني مجيع آليات املتابعة ذات الصلة جمللس حقوق اإلنسان؛

لعـدم تـصديق مجيـع الـدول علـى االتفاقيـة            تعرب عن بـالغ القلـق         - ٢٠”    
االلتزامات اليت جرى التعهد هبا مبوجب إعالن وبرنامج عمل ديربـان،           حىت اآلن رغم    

  وهتيب بالدول اليت مل تنضم بعد إىل االتفاقية أن تفعل ذلك على وجه السرعة؛
تقدم، مفوضية األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنـسان            ما ، يف سياق  حتث  - ٢١”    

ليت مل تـصدق بعـد علـى        تنشر يف موقعها على شبكة اإلنترنت قائمة بالبلدان ا         على أن 
تــستكملها بانتظــام وأن تــشجع تلــك البلــدان علــى التــصديق عليهــا يف     االتفاقيــة وأن

  أقرب وقت ممكن؛
 إزاء حـاالت التـأخري الـشديد يف تقـدمي التقـارير             تعرب عن القلـق     - ٢٢”    

  اللجنـة  أداءاليت فات موعد تقدميها إىل جلنة القضاء على التمييز العنـصري، ممـا يعـوق                
، وتناشــد بقــوة مجيــع الــدول األطــراف يف االتفاقيــة التقيــد بالتزاماهتــا    هامهــا بفعاليــةمل

مبوجب االتفاقية، وتعيـد تأكيـد أمهيـة تقـدمي املـساعدة التقنيـة إىل البلـدان الـيت تطلبـها                      
  ؛لجنةال إلعداد التقارير اليت تقدمها إىل

تعـديل املـادة   إىل التصديق علـى   يف االتفاقية    الدول األطراف    تدعو  - ٢٣”    
مـن  كافيـة  لجنة، وتـدعو إىل تـوفري مـوارد إضـافية         ال بتمويل   فيما يتعلق   االتفاقية  من ٨

  ؛بالكاملامليزانية العادية لألمم املتحدة لتمكني اللجنة من أداء واليتها 
مـن   مجيع الدول األطراف يف االتفاقية على تكثيف جهودهـا           حتث  - ٢٤”    

 عتبـار  مـن االتفاقيـة، مـع إيـالء اال      ٤تـها مبوجـب املـادة        االلتزامـات الـيت قبل     أجل تنفيـذ  
   من االتفاقية؛٥وللمادة   اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ملبادئالواجب

ــشري  - ٢٥”     ــى     ت ــشر األفكــار القائمــة عل ــرب أن حظــر ن ــة تعت  إىل أن اللجن
 علـى   التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية يتوافق مع احلـق يف حريـة الـرأي والتعـبري               

ــادة    ــبني يف امل ــادة     ١٩النحــو امل ــسان ويف امل ــوق اإلن ــاملي حلق ــالن الع ــن اإلع ــن ٥ م  م
  االتفاقية؛

ــه  ترحـــب  - ٢٦”     ــة بالعمـــل الـــذي تـــضطلع بـ ــة  اللجنـ ــبيل مكافحـ يف سـ
العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب يف سـياق             

العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب ومـا       متابعة نتائج املؤمتر العاملي ملناهضة      
يتصل بذلك من تعصب والتدابري املوصى باختاذها لتعزيز تنفيـذ االتفاقيـة وأداء اللجنـة               

  ملهامها؛
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 بالتوصية املوجهة من اللجنة إىل الدول األعضاء بـأن          ترحب أيضا   - ٢٧”    
يجــة عــدم إدراك تتأكــد مــن أن عــدم ورود شــكاوى بــشأن التمييــز العنــصري لــيس نت

الضحايا حلقوقهم أو اخلوف من االنتقام أو حمدودية الوصـول إىل سـبل االنتـصاف أو                
انعدم الثقة يف الشرطة والسلطات القضائية أو عـدم اهتمـام الـسلطات بقـضايا التمييـز                 
ــة     ــة خاصـ ــذه القـــضايا، وأن تـــويل عنايـ ــساسية إزاء هـ ــا إىل احلـ العنـــصري أو افتقارهـ

ها اجلماعات العرقية يف الوصـول إىل العدالـة، كبعـدها اجلغـرايف     للصعوبات اليت تواجه 
  والعوائق اللغوية؛

بالدول األعضاء أن تبذل قصارى جهدها لكفالة أال تفـضي        هتيب  - ٢٨”    
ــر         ــاقم الفق ــة إىل تف ــصادية الراهن ــة واالقت ــة املالي ــصدي لألزم ــيت تتخــذها للت ــدابري ال الت

ييز العنصري وكراهية األجانب ومـا يتـصل        والتخلف واحتمال تصاعد العنصرية والتم    
ــتمني إىل        ـــن واألشــخاص املن ــب واملهاجريـ ــصب ضــد األجان ــن تع ــذلك م ـــات ب أقليـ

  ؛ ودينية ولغوية يف مجيع أرجاء العاملقوميـــة أو عرقيــة
 أن احلرمان من اجلنسية علـى أسـاس العـرق أو األصـل              تعيد تأكيد   - ٢٩”    

  ألطراف بكفالة التمتع باحلق يف اجلنسية دون متييز؛يشكل انتهاكا اللتزامات الدول ا
  

  ثالثا”      
ة ــوكراهي والتمييز العنصري  اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصريــةاملقرر”

  هـة زياراتـب ومتابعـن تعصــم كـيتصــل بذل  ب وماــاألجان
ــا حتـــيط   - ٣٠”      اخلـــاص املعـــين باألشـــكال املعاصـــرة  بتقريـــر املقـــررعلمـ

للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعـصب وتـشجع              
  ؛فيهماالتوصيات الواردة  على النظر يف تنفيذاجلهات املعنية 

 / آذار٢٥ املــؤرخ ١٦/٣٣ بقــرار جملــس حقــوق اإلنــسان ترحــب  - ٣١”  
  ؛نواتالذي قرر اجمللس مبوجبه متديد والية املقرر اخلاص ملدة ثالث س ٢٠١١مارس 

مجيع الـدول األعـضاء واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة            دعوهتاتكرر    - ٣٢”    
 إىل التعـاون التـام  ومؤسسات منظومة األمم املتحـدة املعنيـة واملنظمـات غـري احلكوميـة          

زيارهتـا ليـتمكن   بشأن طلباته يف االستجابة لمع املقرر اخلاص، وهتيب بالدول أن تنظر    
   وفعال؛من الوفاء بواليته بشكل كامل

تغاضي السلطات العامة بـأي شـكل مـن األشـكال           ن   أ تعيد تأكيد   - ٣٣”    
  األجانـب اهيـة  العنـصرية وكر  مـن اجلرائم املرتكبة بدافععن اإلفالت من العقاب على    
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 علــى تكــرار ارتكــاب يــشجع عــادةيــسهم يف إضــعاف ســيادة القــانون والدميقراطيــة و
 ؛أفعال من هذا القبيل

زامــات الــدول مبوجــب القــانون الــدويل بتــوخي       علــى التشددتــ  - ٣٤”  
 يـة ها العنـصرية أو كر     مـن  اجلرائم ضـد املهـاجرين بـدافع      ارتكاب  نع  ملاحلرص الواجب   

عـدم القيـام بـذلك ينتـهك        وأن  ،  يف تلك اجلرائم ومعاقبة مرتكبيها    األجانب والتحقيق   
ث حتـ ، و ه وخيل بالتمتع هبا أو حيـول دونـ        واحلريات األساسية للضحايا    اإلنسان حقوق

  الدول على تعزيز التدابري املتخذة يف هذا الصدد؛
املـسيحية  كراهيـة   معـاداة الـسامية و    بتزايد حدة   ق  القلتقر مع بالغ      - ٣٥”    

تـدعو    وحركـات  العامل وظهـور حركـات عنـصرية      أحناء شىت من    اإلسالم يف   وكراهية  
لطوائــف او رب العــ قائمــة علــى العنــصرية واألفكــار التمييزيــة املوجهــة ضــدإىل العنــف

املنحـدرين مـن أصـل      طوائـف   الدينيـة و  الطوائـف    ومجيـع املسيحية واليهودية واملـسلمة     
الشعوب األصـلية وغريهـا مـن       طوائف   آسيوي و   أصل املنحدرين من طوائف  أفريقي و 

  ؛لطوائفا
 بالــدول األطــراف أن تنفــذ علــى حنــو كامــل التــشريعات       هتيــب  - ٣٦”  

 لكفالــة عــدم التمييــز ضــد املنحــدرين مــن أصــل   وغريهــا مــن التــدابري القائمــة بالفعــل 
أفريقــي، وتؤكــد يف هــذا الــصدد أمهيــة دعــم برنــامج األنــشطة املتعلقــة بالــسنة الدوليــة 
للمنحــدرين مــن أصــل أفريقــي الــذي اعتمدتــه اجلمعيــة العامــة يف دورهتــا اخلامــسة         

  والستني؛
 أن  حلقــوق اإلنــسان  الــساميةمفوضــة األمــم املتحــدة  إىل  طلــبت  - ٣٧”  

ــة     تواصــل  ــشارية واملــساعدة التقني ــها، باخلــدمات االست ــاء علــى طلب ــدول، بن ــد ال تزوي
  ؛على حنو تاملتمكينها من تنفيذ توصيات املقرر اخلاص 

يلزمـه مـن     مـا إىل األمني العام أن يزود املقـرر اخلـاص بكـل          تطلب    - ٣٨”    
ــ ــشرية وواردم ــة مــساعدة  ب ــى وجــه    إلمالي ــة وعل ــاءة وفعالي ــه بكف ــسرعة جنــاز واليت ال
 والستني؛الثامنة دورهتا تقدمي تقرير إىل اجلمعية العامة يف لتمكينه من و

 إيــالء   واليتــه،حــدود، يف  إىل املقــرر اخلــاص أن يواصــل  تطلــب  - ٣٩”  
 العنصري وكراهية األجانـب     زلعنصرية والتميي الذي حتدثه ا  ثر السليب   ألل اهتمام خاص 

ــا ــذلك مــن تعــصب    وم ــصل ب ــشكل كامــ  يفيت ــع ب ــة  ل التمت ــة والثقافي ــاحلقوق املدني ب
 واالجتماعية؛ واالقتصادية والسياسية
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 العنـصرية   ةكافحـ مبأكرب  تبدي التزاما    الدول األعضاء إىل أن      تدعو  - ٤٠”  
رتكيب ملـ   الـشديدة دانـة اإليف جمال الرياضة عن طريق القيام بأنشطة للتثقيف والتوعيـة و     

  ضية الوطنية والدولية؛ الريااملنظمات العنصرية، بالتعاون مع األعمال
 مجيـــع أشـكال التعـصـــب والتمييـــز القائميـــن علـــى             تدين بـشدة    - ٤١”    

  أساس الدين أو املعتقد وانتهاكات حرية الفكر والضمري والدين أو املعتقد؛
تبذل الدول اجلهود على نطاق واسع يف سبيل القـضاء           بأن توصي  - ٤٢”    

كراهيـة األجانـب ومـا يتـصل بـذلك مـن تعـصب،              على العنصرية والتمييز العنـصري و     
 الثقــايف والعرقــي والــديين، وتــشدد، يف ذلــك الــصدد، علــى  تعــزز احتــرام التنــوعوأن 
يف ذلـك التثقيـف والتـدريب والـتعلم يف جمـال حقـوق        دور البالغ األمهية للتعلـيم، مبـا      ال

د علــى هتيئــة التــدابري الــيت هتــدف إىل التوعيــة ممــا يــساع  اإلنــسان، والختــاذ العديــد مــن
 ؛التفاهم ودها التسامح ويكفل فيهاجمتمعات يس

ــتوصــي   - ٤٣”   ــدول االهتمــ ب ام الواجــب للطريقــة الــيت  ـأن تــويل مجيــع ال
دها  رصـ   جمتمعاهتـا وأن تتـوىل     القومية والثقافيـة والدينيـة داخـل      يناقش هبا مفهوم اهلوية     

ــة   ــب بغي ــستخدم هــ   عــن كث ــة دون أن ي ــوم ذاحليلول ـــات اد اختالفأداة إلجيــكــا املفه ـ
  ؛سكاهنا مصطنعة فيما بني بعض فئات

إزاء االجتــاه الــذي ظهــر بــصورة جليــة مــؤخرا   تعــرب عــن القلــق  - ٤٤”    
ــن اجملتمعــات    ــد م ــدد    داخــل العدي ــار اهلجــرة مــشكلة وخطــرا يه  التماســك حنــو اعتب

االجتماعي، وتالحـظ، يف هـذا الـسياق، التحـديات العديـدة املتعلقـة حبقـوق اإلنـسان                  
 مكافحة العنصرية والتمييـز العنـصري وكراهيـة األجانـب ومـا يتـصل بـذلك                 قسيايف  

  من تعصب؛
 بأن جتري الدول تدريبا يف جمـال حقـوق اإلنـسان ملـسؤويل              توصي  - ٤٥”    

 أمـــور منـــها بـــصدد مـــسؤويل اهلجـــرة وشـــرطة احلـــدود،  ســـيما الإنفـــاذ القـــانون، و
لجــوء مــن جــراء العنــصرية التحــديات الــيت يواجههــا املهــاجرون والالجئــون وطــالبو ال

والتمييــز العنــصري وكراهيــة األجانــب ومــا يتــصــل بذلــــك مـــــن تعــصب، كــــي          
 يتصــرف هـــؤالء املسؤولون وفقا للقانون الدويل حلقوق اإلنسان؛

هبدف حتديد أهـداف    بأن جتمع الدول بيانات مصنفة       توصي أيضا   - ٤٦”    
ة ضـد التمييـز العنـصري ورصـد         إعداد تـشريعات وسياسـات مالئمـ      ملموسة من أجل    
 بــبعض  وتنفيــذهايف إعــداد تلــك التــشريعات والــسياسات  مــع التقيــدمــدى فعاليتــها، 
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املبادئ األساسية، منها حتديد اهلوية ذاتيا واحلق يف اخلصوصية وضمان موافقة األفـراد             
  املعنيني ومشاركة كل اجملموعات املعنية من األفراد؛

ص أن يطلـع علـى النمـاذج احملليـة ملؤشـرات             إىل املقـرر اخلـا     تطلب  - ٤٧”    
املساواة بني األعراق، حيثما وجدت، وعلى ما تضيفه من قيمة يف جمال القـضاء علـى                

  التمييز العنصري؛
الكراهيـة    الدول اليت مل تسن بعد تشريعات ملكافحـة ومنـع          تشجع  - ٤٨”    

ن تـشريعات مـن      وكراهية األجانب عرب اإلنترنت علـى النظـر يف سـ           والعرقيةالعنصرية  
هذا القبيل، مع مراعاة أن مكافحة استخدام اإلنترنت للترويج حملتـوى عنـصري وإثـين               
وينم عن كراهية األجانب وللتحريض على العنف تقتضي اتباع هنج قـائم علـى تعـدد                

نــت أصــحاب املــصلحة يــشارك فيــه القطــاع اخلــاص، وخباصــة مقــدمو خــدمات اإلنتر 
  الصلة يف هذا اجملال؛  وغريهم من اجلهات الفاعلة ذات

ــشجع  - ٤٩”     ــا اإلنترنــت      ت ــيت تتيحه ــادة مــن الفــرص ال ــى اإلف ــدول عل  ال
 علـى التفـوق العنـصري       اعي للتـصدي لنـشر األفكـار القائمـة        ووسائل التواصل االجتم  

الكراهية العنصرية ولتعزيز املساواة وعدم التمييز واحترام التنـوع مـن خـالل تنويـع                أو
 من الالمتاثل يف املعلومات ومن التصورات اخلاطئة اليت تغـذي           احملتويات من أجل احلد   

  التعبري عن العنصرية وكراهية األجانب؛
 أي دعــــوة إىل الكراهيــــة الدينيــــة تــشكل حتريــضــا  تديــــن بــشدة  - ٥٠”    

على التمييز أو العداء أو العنف، سواء استخدمت يف ذلـك وسـائط اإلعـالم املطبوعـة                 
ة أو اإللكترونيــة أو غريهــا مــن الوســائل، وتــشدد يف هــذا الــصدد  أو الــسمعية البــصري

على أن احترام حقوق اإلنسان والتنوع الثقايف والديين ميثل عنصرا أساسيا لتهيئـة بيئـة             
ــذلك مــن       ــا يتــصل ب ــة األجانــب وم ــز العنــصري وكراهي ــة مــن العنــصرية والتميي خالي

ز والتحـريض علـى الكراهيـة       تعصب ويـسهم يف اجلهـود العامليـة ملكافحـة أفعـال التمييـ             
  والعنف ضد األفراد أو األشخاص على أساس العنصر أو العرق أو الدين أو املعتقد؛
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  رابعا”      
ـــنتائ”       ــصري    ــ ــز العنـ ــصرية والتمييـ ــضة العنـ ــاملي ملناهـ ــؤمتر العـ ـــوكراهي ج املـ  ةــــ

  ومؤمتــر ديربــان    ٢٠٠١م  العـــ  بـــل بذلـــك مـــن تعـص      ــب ومـا يتـصــ    ــــاألجان
اد ـــ رة العتم ـــ العاش ةــرى الـسنوي  ـواالحتفــال بالذك  ٢٠٠٩ لعام   االستعراضــي

  )٢٠١١(ديربان  وبرنامج عمل إعالن
ــد   - ٥١”     ــد تأكي ــة     تعي ــة دولي ــة حكومي ــى آلي ــة هــي أعل ــة العام  أن اجلمعي
وضع السياسات املتعلقة باملسائل املتصلة بامليدانني االقتصادي واالجتمـاعي وامليـادين           ل
، ١٩٩٦مـايو   / أيـار  ٢٤ املـؤرخ    ٥٠/٢٢٧، وفقا لقرار اجلمعيـة       وتقييمها صلة هبما املت

 للتنفيـذ  حكومية دوليـة  عمليةوأهنا تشكل، جنبا إىل جنب مع جملس حقوق اإلنسان،     
 ومتابعتهما يف سياق مكافحة العنصرية والتمييـز        إلعالن وبرنامج عمل ديربان   الشامل  

  ؛ذلك من تعصبالعنصري وكراهية األجانب وما يتصل ب
 الـصادر عـن اجتمـاع اجلمعيـة          باعتمـاد اإلعـالن الـسياسي      ترحب  - ٥٢”    

العامة الرفيع املستوى الذي عقد لالحتفال بالذكرى السنوية العاشـرة العتمـاد إعـالن           
 الـذي يتمثـل هدفـه يف تعبئـة اإلرادة الـسياسية علـى كـل مـن                  )٢(ديربـان  وبرنامج عمل 

  ؛، وتدعو إىل اختاذ إجراءات حمددة يف هذا الصدديلالصعيد الوطين واإلقليمي والدو
 االلتــزام الــسياسي بالتنفيــذ الكامــل والفعــال إلعــالن  تعيــد تأكيــد  - ٥٣”    

ؤمتر ديربـان االستعراضـي وعمليـات متابعتـها        وبرنامج عمل ديربان والوثيقة اخلتامية ملـ      
صرية والتمييـز   يف سياق مكافحة العن   على كل من الصعيد الوطين واإلقليمي والدويل،        

  ؛العنصري وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب
وطنيـة ملكافحـة     عمـل    جبميع الدول اليت مل تضع بعد خطـط        هتيب  - ٥٤”    

 تقيـد يتـصل بـذلك مـن تعـصب ال         العنصرية والتمييز العنصري وكراهيـة األجانـب ومـا        
ة والتمييــز العنــصري  ملناهــضة العنــصري يف املــؤمتر العــامليتعهــدت هبــابااللتزامــات الــيت 

  ؛٢٠٠١وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب لعام 
ــدول أن تــ  هتيــب  - ٥٥”     سياســات وخطــط عمــل ملكافحــة   ضعجبميــع ال

يتـصل بـذلك مـن تعـصب، مبـا يف            العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب ومـا      
، علـى كـل   القائمـة علـى أسـاس نـوع اجلـنس، وأن تنفـذها دون إبطـاء            اذلك مظاهره 

  ؛من الصعيد الوطين واإلقليمي والدويل
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املراكـز اإلقليميـة القائمـة       الدول على دعم أنشطة اهليئات أو      حتث  - ٥٦”    
يتـصل    العنـصرية والتمييـز العنـصري وكراهيـة األجانـب ومـا            تعمل على مكافحـة   اليت  

مجيـع   يـــ ة ف ـــ اء هيئـات مماثل   ـــي بإنـش  ــــ ، وتوص ، كـل فـــي منطقتـــه      بذلك من تعصب  
  ؛وجود لتلك اهليئات فيها ق اليت الـــاملناط

ــرة    هتيــب  - ٥٧”     ــة يف الفق ــصكوك املبين ــع ال ــيت مل توق ــدول ال  مــن ٧٨ بال
  برنامج عمل ديربان ومل تصدق عليها أومل تنضم إليها بعد أن تنظر يف القيام بذلك؛ 

ــشدد  - ٥٨”     ــي    تـ ــي والتكميلـ ــدور األساسـ ــى الـ ــه  علـ ــضطلع بـ ــذي تـ الـ
املراكـز اإلقليميـة واجملتمـع املـدين الـيت           لوطنية حلقوق اإلنسان واهليئـات أو     ملؤسسات ا ا

من أجل القـضاء علـى مجيـع أشـكال العنـصرية، وبـصفة               ، باالشتراك مع الدول   ،تعمل
  ؛ يف هذا الصددديربان حتقيق أهداف إعالن وبرنامج عملخاصة من أجل 

ملـدين يف مكافحـة     جملتمـع ا  الذي يـضطلع بـه ا      بالدور األساسي    تقر  - ٥٩”    
 خباصـة يتصل بذلك من تعـصب، و  العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب وما  

ترمـي   أنظمة واستراتيجيات ويف اختاذ تدابري وإجـراءات         وضعيف مساعدة الدول على     
   متابعة التنفيذ؛عن طريقمكافحة تلك األشكال من التمييز وإىل 

 على مجيع أشكال العنصرية والتمييـز       بالقضاء تعيد تأكيد التزامها    - ٦٠”    
العنــصري وكراهيــة األجانــب ومــا يتــصل بــذلك مــن أشــكال التعــصب األخــرى ضــد 

ــا    ــصدد م ــشعوب األصــلية، وتالحــظ يف هــذا ال يــوىل مــن اهتمــام يف إعــالن األمــم    ال
املتحدة بشأن حقـوق الـشعوب األصـلية لألهـداف املتعلقـة مبكافحـة التحيـز والقـضاء                  

يز التسامح والتفاهم والعالقات الطيبة بـني الـشعوب األصـلية ومجيـع             على التمييز وتعز  
  قطاعات اجملتمع األخرى؛

الـث مـؤمتر عـاملي       الذي كـان ث    ٢٠٠١لعام  بأن املؤمتر العاملي    قر  ت  - ٦١”    
 العنصرية خيتلف اختالفا ملحوظا عن املؤمترين الـسابقني لـه، كمـا يتـضح مـن                 ملناهضة

ــه عنــصرين هــامني   ــة   تعلقــانيتــضمني عنوان  بــشكلني معاصــرين للعنــصرية مهــا كراهي
  ؛تعصب من يتصل هبا األجانب وما

 بــأن نتــائج املــؤمتر العــاملي ومــؤمتر ديربــان االستعراضــي أيــضاتـــقر   - ٦٢”    
والــدورات  القمــة تتــساوى يف األمهيــة مــع نتــائج مجيــع املــؤمترات الرئيــسية ومــؤمترات 

   ميدان حقوق اإلنسان وامليدان االجتماعي؛االستثنائية اليت تعقدها األمم املتحدة يف
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 علــى األمهيــة البالغــة لزيــادة الــدعم العــام إلعــالن وبرنــامج  تــشدد  - ٦٣”    
  عمل ديربان ومشاركة اجلهات املعنية يف حتقيق ذلك؛

ــوم، يف     تطلــب  - ٦٤”     ــة أن تق ــة العام إىل إدارة شــؤون اإلعــالم يف األمان
ي الـصادر  ــالن الـسياس  ــــ ن اإلع ــــ ور يـضم كـال م     ــة، بإعداد منش  ــحدود املوارد املتاح  

ل ـــــالن وبرنـامج عم ـــــاد إعــــ رة العتمـــــة العاشـــرى الـسنوي ــــمبناسـبة االحتفـال بالذك  
ان والوثيقة اخلتامية ملؤمتر ديربان االستعراضي وتوزيعه، هبدف زيادة دعم هـاتني            ــديرب

ق ــــ ن طري ــــ ة ع ـــ اء برنـامج للتوعي   ـــ، وإنش د العاملي ــالوثيقتني والتوعية هبما على الصعي    
  الت إعالمية على مجيع املستويات؛ــاالضطالع حبم

 بالــدول األعــضاء ومنظومــة األمــم املتحــدة تكثيــف اجلهــود  هتيــب  - ٦٥”    
املبذولة يف سـبيل توزيـع نـسخ مـن إعـالن وبرنـامج عمـل ديربـان علـى نطـاق واسـع،                        

   ترمجتهما ونشرمها على نطاق واسع؛وتشجع على بذل اجلهود يف سبيل كفالة
ــا الـــدول   ترحـــب  - ٦٦”     ــاء الـــيت تقودهـ ــديرة بالثنـ ــادرة اجلـ ــاد املبـ  باعتمـ

األعضاء يف اجلماعة الكاريبية وغريها من الدول األعضاء بشأن إقامة نصب تـذكاري             
دائم يف األمم املتحدة ختليدا لذكرى ضحايا الرق وجتارة الرقيق عرب احمليط األطلـسي،              

ــاء بأحكــام الفقــرة   بوصــف ــان، وتعــرب عــن   ١٠١ها إســهاما يف الوف  مــن إعــالن ديرب
تقديرها للمسامهات الـيت قـدمت لـصندوق التربعـات الـذي أنـشئ فـــي هـذا الـصدد،                    

  الصندوق؛ وحتــث البلدان األخرى على املسامهة يف
املــؤمتر العــاملي  بعمــل اآلليــات املكلفــة مبتابعــة نتــائج ترحــب أيــضا  - ٦٧”    

  ؛ ديربان االستعراضي، وتؤكد أمهية تعزيز فعاليتهاومؤمتر
 مبجلــــس حقــــوق اإلنــــسان أن يكفــــل، لــــدى النظــــر يف  هتيــــب  - ٦٨”    

االســتنتاجات والتوصــيات الــيت خلــص إليهــا الفريــق العامــل احلكــومي الــدويل املعــين     
بالتنفيذ الفعال إلعالن وبرنامج عمـل ديربـان واعتمادهـا، أن تعـرض التوصـيات علـى        

  األمم املتحدة املعنية العتمادها وتنفيذها يف نطاق والية كل منها؛وكاالت 
ــشجع  - ٦٩”     ــى مواصــلة     ت ــسان عل ــم املتحــدة حلقــوق اإلن  مفوضــية األم

ــان       ــة ملــؤمتر ديرب ــان والوثيقــة اخلتامي ــامج عمــل ديرب تعمــيم مراعــاة تنفيــذ إعــالن وبرن
قيـام، وفقـا للفقـرتني      االستعراضي يف أعمال منظومة األمم املتحـدة بكاملـها، وعلـى ال           

 من الوثيقة اخلتامية اللـتني تـدعوان إىل إنـشاء فرقـة عمـل مـشتركة بـني                   ١٣٧  و ١٣٦
  الوكاالت، بإطالع جملس حقوق اإلنسان على آخر التطورات يف هذا الصدد؛
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مبا لتعبئة املوارد والشراكة العاملية الفعالة والتعاون الـدويل مـن            تقر  - ٧٠”    
الوفـاء  يف   ، مـن برنـامج عمـل ديربـان        ١٥٨  و ١٥٧لفقـرتني    يف سـياق ا    أساسي،دور  

واليــة فريــق ب وحتــيط علمــا،  بنجــاحيف املــؤمتر العــامليمت التعهــد هبــا بااللتزامــات الــيت 
ديربان، وخباصة يف حـشد      اخلرباء البارزين املستقلني املعين بتنفيذ إعالن وبرنامج عمل       

  مج العمل بنجاح؛اإلرادة السياسية الالزمة لتنفيذ اإلعالن وبرنا
ــوفر املــوارد الالزمــة   تطلــب  - ٧١”     ألداء كــل مــن   إىل األمــني العــام أن ي

ـــاحلكومالعامــل الفريــق  ال إلعــالن وبرنــامج عمــل  ــــي بالتنفيــذ الفعــــي املعنــــي الدولـ
ن أصــل أفريقــي وفريــق اخلــرباء ــــي باملنحــدرين مــــان وفريــق اخلــرباء العامــل املعنــــديرب

واللجنـة املخصـصة   ان  ــــ ج عمـل ديرب   ــــ الن وبرنام ـــ لني املعـين بتنفيـذ إع     البارزين املستق 
  ؛تكميلية واليته على حنو فعال املعنية بوضع معايري

 يف   وقوع حـوادث هلـا طـابع عنـصري          إزاء تزايد  القلقتعرب عن     - ٧٢”    
 تالحظ مع التقدير اجلهود اليت تبـذهلا بعـض اهليئـات      يف حني   شىت املناسبات الرياضية،    

 ، يف هـذا الـصدد  ،مكافحة العنصرية، وتدعو األلعاب الرياضية هبدف   ختلفملاإلدارية  
ــة      ــة واإلقليمي ــة إىل الــسعي، عــن طريــق احتاداهتــا الوطني مجيــع اهليئــات الرياضــية الدولي

  والدولية، إىل إقامة عامل رياضي خال من العنصرية والتمييز العنصري؛
ادث الـيت هلـا طـابع عنـصري الـيت           إزاء احلـو  تعرب عن بالغ القلق       - ٧٣”    

شهدهتا األنشطة واملناسبات الرياضية يف املاضي ويف اآلونة األخرية، وترحـب يف هـذا              
السياق باجلهود اليت تبذهلا اهليئـات اإلداريـة للمؤسـسات الرياضـية مـن أجـل مكافحـة                  

ة العنصرية، بوسـائل منـها القيـام مببـادرات ملكافحـة العنـصرية ووضـع مـدونات تأديبيـ                  
  تفرض عقوبات على األفعال العنصرية وتطبيقها؛ 

يف هـذا الـسياق لالحتـاد الـدويل لكـرة القـدم             تعرب عـن تقـديرها        - ٧٤”    
للمبادرة اليت اختذها وسـلط الـضوء مـن خالهلـا علـى موضـوع نبـذ العنـصرية يف جمـال              

ة كــرة القــدم، وتــدعو االحتــاد إىل مواصــلة هــذه املبــادرة يف مــسابقة كــأس العــامل لكــر 
   اليت ستقام يف الربازيل؛٢٠١٤ القدم لعام

 بالدول أن تستغل املناسبات الرياضية الكربى كمنابر مهمـة          هتيب  - ٧٥”    
للتواصــل هبــدف حــشد النــاس وإيــصال الرســائل البالغــة األمهيــة عــن املــساواة وعــدم     

  ؛التمييز
  الدول على العمل، بالتعاون مع املنظمات احلكومية الدوليـة         ثـحت  - ٧٦”    

د ــة واإلقليميــة، علــى تــشديــــة الدوليـــ ة واالحتــادات الرياضيــــة الدوليــــواللجنـة األوملبي 
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الكفاح ضد العنصرية يف الرياضة بطرق منها تثقيف شـباب العـامل مـن خـالل ممارسـة                  
ة الـيت تقتـضي التفـاهم       ـــ روح املباريـات األوملبي   ـــ ن التمييـز وب   ـــ الرياضة دون أي نوع م    

 زاهة والتضامن بني البشر؛ــح والنــوالتسام

 بالدور القيادي الذي يؤديه جملس حقوق اإلنسان ومبـا يـوفره            تقر  - ٧٧”    
من توجيه، وتشجعه على مواصلة اإلشراف على تنفيذ إعالن وبرنامج عمـل ديربـان،       
وتطلــب إىل مفوضــية األمــم املتحــدة حلقــوق اإلنــسان مواصــلة تزويــد جملــس حقــوق    

ــا   ــسان بكــل م ــه مــ  اإلن ــز     يلزم ــصرية والتميي ــه يف مكافحــة العن ــق أهداف ــم لتحقي ن دع
  العنصري وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛

  
  خامسا”      

  أنشطة املتابعة”  
بتحديد مواعيد االجتماعات املقبلـة جمللـس حقـوق     تكرر توصيتها     - ٧٨”    

ناهـضة العنـصرية   اإلنسان وآلياته املعنيـة الـيت تركـز علـى متابعـة نتـائج املـؤمتر العـاملي مل           
والتمييــز العنــصري وكراهيــة األجانــب ومــا يتــصل بــذلك مــن تعــصب وتنفيــذ إعــالن  
وبرنامج عمـل ديربـان علـى حنـو يتـيح املـشاركة فيهـا علـى نطـاق واسـع وحيـول دون                 

  تداخلها مع مواعيد جلسات اجلمعية العامة املكرسة للنظر يف هذا البند؛
دم إىل اجلمعيــة العامــة يف دورهتــا    إىل األمــني العــام أن يقــ  تطلــب  - ٧٩”    

التاسعة والـستني تقريـرا يتـضمن توصـيات بـشأن سـبل حتقيـق األهـداف املنـشودة مـن                
  ؛)٢٠٢٢-٢٠١٣(عقد املنحدرين من أصل أفريقي 

إىل األمـــني العـــام أن يقـــدم إىل اجلمعيـــة العامـــة يف   أيـــضاتطلــــب  - ٨٠”    
 ؛، مشفوعا بتوصياترار تنفيذ هذا القعنوالستني تقريرا  الثامنةدورهتا 

الثامنــة  قيــد نظرهــا يف دورهتــا املهمــةأن تبقــي هــذه املــسألة  تقــــرر  - ٨١”    
 وكراهيـة   القـضاء علـى العنـصرية والتمييـز العنـصري         ”عنـون   املبنـد   الإطـار    والستني يف 

  .“األجانب وما يتصل بذلك من تعصب
  

كــان معروضـا علــى اللجنــة  نـوفمرب،  / تـشرين الثــاين ٢٨، املعقــودة يف ٤٨ويف اجللـسة    - ١٣
ــنقح    ــرار مــ ــشروع قــ ــرار    ) A/C.3/67/L.56/Rev.1(مــ ــشروع القــ ــدمي مــ ــم مقــ ــدم باســ مقــ

A/C.3/67/L.56واالحتاد الروسي  .  
ويف اجللسة نفسها، أدخل ممثل اجلزائر تنقيحا شفويا على مشروع القرار علـى النحـو                  - ١٤
  :التايل
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 :لتايل من املنطوق، ونصها كا٤٨يستعاض عن الفقرة   )أ(    

 الدول اليت مل تسن بعد تشريعات ملكافحـة ومنـع الكراهيـة             تشجع  - ٤٨”    
 وكراهية األجانب عرب اإلنترنت علـى النظـر يف سـن تـشريعات مـن                والعرقيةالعنصرية  

هذا القبيل، وفقا للمعايري الدولية املتعلقة حبرية التعبري ومع أخذ مجيـع التـدابري الالزمـة                
ــرويج    لــضمان ذلــك احلــق يف االعت  ــار، ومراعــاة أن مكافحــة اســتخدام اإلنترنــت للت ب

حملتــوى عنــصري وإثــين ويــنم عــن كراهيــة األجانــب وللتحــريض علــى العنــف تقتــضي 
اتبـاع هنـج قـائم علــى تعـدد أصـحاب املـصلحة يــشارك فيـه القطـاع اخلـاص، وخباصــة          

  ،“الصلة يف هذا اجملال مقدمو خدمات اإلنترنت وغريهم من اجلهات الفاعلة ذات
  : بالفقرة التالية

 بعد تشريعات ملكافحة ومنع الكراهية      تعتمد الدول اليت مل     تشجع  - ٤٨”    
ــصرية  ــة العن ــى النظــر يف   والعرقي ــة األجانــب عل ــذلك وكراهي ــام ب ــايري  القي ــا للمع ، وفق

الدولية املتعلقـة حبريـة التعـبري ومـع أخـذ مجيـع التـدابري الالزمـة لـضمان ذلـك احلـق يف                        
ويـنم عـن   أن مكافحة استخدام اإلنترنـت للتـرويج حملتـوى عنـصري      االعتبار، ومراعاة   

هنـج قـائم علـى      كراهية األجانب وللتحريض على العنف تقتضي اتباع        احلقد العرقي و  
  ؛“تعدد أصحاب املصلحة

 :  من املنطوق، ونصها كالتايل٧٩يستعاض عن الفقرة   )ب(    

لـدول األعـضاء،    إىل األمـني العـام أن يقـوم، بالتـشاور مـع ا     تطلـب   - ٧٩”    
وبرامج ووكاالت األمم املتحدة املختصة، واجملتمع املدين، مبا يف ذلـك املنظمـات غـري               

عقــد املنحــدرين مــن أصــل أفريقــي حتــت عمليــة حتــضريية إلعــالن مبباشــرة احلكوميــة، 
 بغيــة إعــالن ‘‘ االعتــراف والعدالــة والتنميــة-املنحــدرون مــن أصــل أفريقــي  ’’شــعار 
الـسابعة والـستني    دورهتـا   وأن يقدم إىل اجلمعية العامة قبل هناية        ،  ٢٠١٣يف عام   العقد  

  ،“إلضفاء الفعالية على العقدتقريرا عن اخلطوات العملية اليت يتعني اختاذها 
  : بالفقرة التالية

 أن يقــوم، بالتــشاور مــع الــدول  رئــيس اجلمعيــة العامــة  إىل تطلــب  - ٧٩”    
، واجملتمـع املـدين، مبـا يف ذلـك          ت الـصلة  ذااألمم املتحدة   ومنظمات  األعضاء، وبرامج   

عقـد  إلعـالن  استـشارية غـري رمسيـة    عمليـة حتـضريية   مبباشـرة   املنظمات غري احلكوميـة،     
 االعتــراف :املنحــدرون مــن أصــل أفريقــي ’املنحــدرين مــن أصــل أفريقــي حتــت شــعار  

 وتطلــب إىل األمــني العــام أن، ٢٠١٣يف عــام  بغيــة إعــالن العقــد ،‘والعدالــة والتنميــة
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السابعة والستني تقريرا عن اخلطـوات العمليـة   دورهتا  قدم إىل اجلمعية العامة قبل هناية       ي
  ؛“إلضفاء الفعالية على العقداليت يتعني اختاذها 

 بعـــد لفظـــة “الـــدويل” مـــن املنطـــوق، تـــدرج لفظـــة ٨٠يف الفقـــرة   )ج(    
إجـراء  و” بعبـارة    “هبذا الـشأن  وإلقاء كلمة أمامها     ”، ويستعاض عن عبارة     “العقد”

  . “حوار تفاعلي معها
انظـر  (وأدىل ممثل اسرائيل ببيان، وطلب إجراء تصويت مسجل علـى مـشروع القـرار                 - ١٥

A/C.3/67/SR.48 .(  
 بـصيغته  A/C.3/67/L.56/Rev.1 أيضا، اعتمدت اللجنة مشروع القرار    ٤٨ويف اجللسة     - ١٦

 عـضوا   ٤٧ وامتنـاع     أصـوات  ٦ صـوتا مقابـل      ١٢٦املنقحة شفويا، بتـصويت مـسجل بأغلبيـة         
ــصويت   ــن التـ ــرة  (عـ ــر الفقـ ــاين  ٢٢انظـ ــرار الثـ ــشروع القـ ــصويت   ). ، مـ ــة التـ ــت نتيجـ وكانـ

  :)٢(يلي كما
  : املؤيدون
 ،أفغانــــستان ،إريتريــــا ،األردن ،األرجنــــتني ،أذربيجــــان ،اإثيوبيــــ ،االحتـــاد الروســــي   

 ،أوروغـواي  ،أنغـوال  ،إندونيـسيا  ،وبربودا أنتيغوا ،املتحدة العربية اإلمارات ،إكوادور
 ،الربازيـل  ،البحرين ،باكستان ،باراغواي ،)اإلسالمية - مجهورية (إيران ،أوزبكستان
ا بوركينـ  ،بوتـسوانا  ،بوتـان  ،بـنن  ،مابن ،بنغالديش ،بليز ،السالم دار بروين ،بربادوس
ــدي ،فاســو ــا ،بورون ــة (بوليفي ــات املتعــددة - دول ــريو ،)القومي ــيالروس ،ب ــد ،ب  ،تايلن

ــستان ــاترك ،تركمان ــداد ،ي ــاغو تريني ــالو ،توغــو ،وتوب ــونس ،توف ــشيت - تيمــور ،ت  ،لي
 ،ة ترتانيـا املتحـدة    مجهوريـ  ،القمر جزر ،سليمان جزر ،البهاما جزر ، اجلزائر ،جامايكا

ــة ــة اجلمهوريـ ــة ،الدومينيكيـ ــة اجلمهوريـ ــسورية العربيـ ــة ،الـ ــ مجهوريـ ــشعبية كوريـ ا الـ
 جنـوب  ،ة الـشعبية  الدميقراطيـ  الو ةمجهوري ،الدميقراطية الكونغو مجهورية ،الدميقراطية

ت وجـزر   فنـسن  سـانت  ،زمبـابوي  ،زامبيـا  ،روانـدا  ،األخـضر  الـرأس  ،جيبـويت  ،أفريقيا
 ،سـنغافورة  ،الـسلفادور  ،النكا سري ،لوسيا سانت ،ونيفس كيتس سانت ،غرينادين
ــسنغال ــوازيلند ،الـــ ــسودان ،ســـ ــورينام ،الـــ ــرياليون ،ســـ ــيلي ،ســـ ــصومال ،شـــ  ،الـــ

 ،غينيـا  ،غيانـا  ،غواتيماال ،غرينادا ،غانا ،غابون ،عمان ،لعراق ا ،طاجيكستان ،الصني
 ،نـام  فييـت  ،فيجي ،) البوليفارية -ورية  مجه (فرتويال ،الفلبني ، فانواتو ،بيساو - غينيا

__________ 
 .أعلن ممثل أوغندا فيما بعد أنه كان يعتزم التصويت تأييدا ملشروع القرار  )٢(  
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 ،ديفـــوار كـــوت ،كوبـــا ،كمبوديـــا ،الكـــامريون ،كازاخـــستان ، قريغيزســـتان،قطـــر
 ،مـايل  ،ليبيا، ليـسوتو   ،ليربيا ،انلبن ،كينيا ،الكويت ،الكونغو ، كولومبيا ،كوستاريكا

ــا ــشقر ،ماليزي ــصر،مدغ ــرب ، م ــالوي ،املكــسيك ،املغ ــديف ،م ــة ،مل ــة اململك  العربي
ــا،الـــسعودية ــا، منغوليـ ــار ،موزامبيـــق ،موريـــشيوس ، موريتانيـ ــا ،ميامنـ ــال ،ناميبيـ  ،نيبـ
  .ناليم ،هندوراس ،اهلند ، هاييت،نيكاراغوا ،نيجرييا
  :املعارضون
ــدا، الواليــات املتحــدة    ســتراليا، إســرائيلأ   ــة التــشيكية، جــزر مارشــال، كن ، اجلمهوري

  . األمريكية
  :نعوناملمت

 ،إيطاليـا  ، آيـسلندا  ،أيرلنـدا  ،أوكرانيـا  ،أنـدورا  ،أملانيـا  ،ألبانيا ،إستونيا ،إسبانيا ،أرمينيا  
ــال ــا ،الربتغ ــنة ،بلغاريــا ،بلجيك ــ ،ابولنــد ،واهلرســك البوس ــوداجلب  مجهوريــة ،ل األس
 ، جورجيـــا،مولـــدوفا مجهوريـــة ،الـــسابقة اليوغوســـالفية مقـــدونيا ريـــةمجهو ،كوريـــا
ــا ،الــدامنرك  ، سويــسرا،الــسويد ،ســلوفينيا ،ســلوفاكيا ،مــارينو ســان ،ســاموا ،روماني
 ، ليختنــشتاين،ليتوانيــا ،لكــسمربغ ،التفيــا ،كرواتيــا ،قــربص ،فنلنــدا ،فرنــسا ،صــربيا
ــة  ، النــرويج،مونــاكو ،ا الــشماليةلكــة املتحــدة لربيطانيــا العظمــى وأيرلنــد    املم ،مالط
  .ناليونا ،اليابان ،هولندا ،هنغاريا ،نيوزيلندا ،النمسا

أيـضا باسـم   (لـو اجلزائـر والنـرويج    ويف اجللسة نفسها، أدىل ببيانـات قبـل التـصويت ممث           - ١٧
والواليـــات املتحـــدة؛ ) باســـم االحتـــاد األورويب(، وقـــربص )يـــسلندا وسويـــسرا وليختنـــشتاينأ

انظـــر (انـــات بعـــد التــصويت ممثـــل كـــل مـــن اجلمهوريــة التـــشيكية واملكـــسيك   أدىل ببي كمــا 
A/C.3/67/SR.48.(  

  
  A/C.3/67/L.57مشروع القرار   -جيم   

نــوفمرب، عــرض ممثــل ســلوفينيا، أيــضا / تــشرين الثــاين١٦، املعقــودة يف ٣٩يف اجللــسة   - ١٨
 ، وآيـسلندا  ،وأيرلنـدا  ،وأندورا ،اوأملاني ،وألبانيا ،وإستونيا ،وإسبانيا ،وأرمينيا ،األرجنتنيباسم  
 ،وبولنـدا  ،ة واهلرسـك  والبوسـن  ،وبـنن  ،وبنمـا  ،وبلغاريا ،وبلجيكا ،والربتغال ،وباالو ،وإيطاليا

ــيالروس ــد ،وب ــا ،وتايلن ــل ،وتركي ــة ،األســود واجلب ــشيكية واجلمهوري ــة مقــدونيا  ،الت  ومجهوري
 ،مـارينو  وسـان  ، ورومانيـا  ،ركوالـدامن  ،وجورجيـا  ،مولـدوفا  ومجهوريـة  ،اليوغوسالفية السابقة 

 ، وصـــربيا،وشـــيلي ،وسويـــسرا ،والـــسويد ،والـــسودان ،وســـلوفينيا، والـــسنغال ،وســـلوفاكيا
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 ،ولبنــان ، والتفيــا،وكوســتاريكا ،وكرواتيــا ،وقــربص ،وفنلنــدا ،وفرنــسا ، وغينيــا،وغواتيمــاال
 ،رويجوالنــ ، ومونــاكو،ومدغــشقر ،ومــايل ،ومالطــة ،وليختنــشتاين ،وليتوانيــا ،ولكــسمربغ

، مـشروع قـرار بعنـوان        واليونـان  ،وهولنـدا  ،وهنغاريـا  ،وهاييت ،ونيوزيلندا ،ونيجرييا ،والنمسا
وفيمــا ). A/C.3/67/L.57 (“االتفاقيــة الدوليــة للقــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز العنــصري ”

املتعــددة  - دولــة (وبوليفيــا والربازيــل وأوكرانيــا وإكــوادور واألردنأذربيجــان بعــد، انــضمت 
 وغينيـــا والـــصني كوريـــا ومجهوريـــة الدومينيكيـــة واجلمهوريـــة ليـــشيت - وتيمـــور) القوميـــات
 واململكــة وليربيــات ديفــوار وقريغيزســتان وكــو) البوليفاريــة - مجهوريــة (وفرتويــال االســتوائية
 إىل مقـدمي    نواليابـا  وهنـدوراس  واهلندربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ونيكاراغوا      ل املتحدة
  . القرارمشروع

نـوفمرب، أدخـل ممثـل بلجيكـا تنقيحـا          / تـشرين الثـاين    ٢٠، املعقـودة يف     ٤١ويف اجللسة     - ١٩
  :، على النحو التايلA/C.3/67/L.57شفويا على نص مشروع القرار 

الذي يسلط الـضوء    ” من الديباجة، حتذف عبارة      ١٠يف هناية الفقرة      )أ(    
 ؛“مبوجب معاهدات حقوق اإلنسانعلى التحديات اليت تواجهها اهليئات املنشأة 

بعـــد الفقـــرة العاشـــرة مـــن الديباجـــة، تـــضاف فقـــرة جديـــدة نـــصها   )ب(    
 ٢٠١٢فربايــــر / شــــباط٢٣ املــــؤرخ ٦٦/٢٥٤إىل قراريهــــا وإذ تــــشري ”: كالتــــايل

 بشأن العملية احلكوميـة لـدعم وتعزيـز    ٢٠١٢سبتمرب / أيلول ١٧ املؤرخ   ٦٦/٢٩٥ و
 ؛ “ مبوجب معاهدات حقوق اإلنسانفعالية أداء نظام اهليئات املنشأة

 :  من املنطوق، اليت كان نصها كالتايل١٥يستعاض عن الفقرة   )ج(    

 بــأن ختــصيص وقــت إضــايف لالجتماعــات أتــاح للجنــة، يف  ترحــب   - ١٥”    
  ؛“الوقت احلاضر، االنتهاء من التقارير املتراكمة اليت تنتظر النظر فيها،

  :بالفقرة التالية
هود اليت تبذهلا اللجنة لالنتهاء من التقارير املتـأخرة الـيت           باجلترحب    - ١٥”    

تنتظر النظر فيها، وتنوه بالـدور الـذي أدتـه يف هـذا الـصدد التحـسينات املدخلـة علـى                     
  “كفاءة أساليب العمل وعلى تدبري الوقت اإلضايف املؤقت لالجتماعات؛

 بـصيغته املنقحـة     A/C.3/67/L.57ويف اجللسة نفسها، اعتمدت اللجنـة مـشروع القـرار             - ٢٠
  ). ، مشروع القرار الثالث٢٢انظر الفقرة (شفويا 
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  مشروع مقرر اقترحه الرئيس  -دال   
نوفمرب، وبناء على اقتـراح مـن الـرئيس،    / تشرين الثاين  ٢٨، املعقودة يف    ٤٨يف اجللسة     - ٢١

جلهـود  ا” قررت اللجنة أن توصـي اجلمعيـة العامـة بـأن حتـيط علمـا بتقريـر األمـني العـام بـشأن                      
العاملية من أجل القضاء التام على العنـصرية والتمييـز العنـصري وكراهيـة األجانـب ومـا يتـصل           

، )A/67/325 (“بذلك من تعصب والتنفيذ الشامل إلعـالن وبرنـامج عمـل ديربـان ومتابعتـهما              
شـكال  ومبذكرة األمني العام اليت حييل هبا التقريـر املؤقـت الـذي أعـده املقـرر اخلـاص املعـين باأل          
انظـر  ( املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب ومـا يتـصل بـذلك مـن تعـصب               

  ).٢٣الفقرة 
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  توصيات اللجنة الثالثة  -ثالثا   
  :توصي اللجنة الثالثة بأن تعتمد اجلمعية العامة مشاريع القرارات التالية  - ٢٢

  
  مشروع القرار األول    
ســات معينــة تــساهم يف إثــارة األشــكال املعاصــرة  عــدم جــواز ممار: متجيــد النازيــة    

  العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب من
  إن اجلمعية العامة،  
 والعهـد الـدويل     )١( مبيثاق األمم املتحدة واإلعالن العاملي حلقـوق اإلنـسان         إذ تسترشد   

لدوليــة للقــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز   واالتفاقيــة ا)٢(اخلــاص بــاحلقوق املدنيــة والــسياسية
  ، باملوضوع وغريها من صكوك حقوق اإلنسان ذات الصلة)٣(العنصري
 املــــؤرخ ٢٠٠٤/١٦ان ـــوق اإلنــــســــــة حقـى أحكــــام قــــراري جلنـــــ إلــــوإذ تــــشري  

ــرارات )٥(٢٠٠٥أبريـــل / نيـــسان١٤ املـــؤرخ ٢٠٠٥/٥  و)٤(٢٠٠٤أبريـــل /يـــسانن ١٦  وقـ
 ٢٨ املـــؤرخ ٧/٣٤ تســـيما القـــرارا ة يف هـــذا الـــصدد، والجملـــس حقـــوق اإلنـــسان املتخـــذ

ــارس /آذار ــؤرخ ١٨/١٥  و)٦(٢٠٠٨م ــول٢٩ امل ــؤرخ ٢١/٣٣  و)٧(٢٠١١ســبتمرب / أيل  امل
 / كــانون األول١٦ املــؤرخ ٦٠/١٤٣قــرارات اجلمعيــة العامــة  ، و٢٠١٢ســبتمرب /أيلــول ٢٨

 املـؤرخ  ٦٢/١٤٢  و٢٠٠٦ديـسمرب   / كـانون األول   ١٩ املؤرخ   ٦١/١٤٧  و ٢٠٠٥ديسمرب  
ــسمرب / كــانون األول١٨ ــسمرب /كــانون األول ١٨ املــؤرخ ٦٣/١٦٢  و٢٠٠٧دي  ٢٠٠٨دي
ــؤرخ ٦٤/١٤٧ و ــانون األول١٨ املـ ــسمرب / كـ ــؤرخ ٦٥/١٩٩  و٢٠٠٩ديـ ــانون ٢١ املـ  كـ

 املتعلقــة هبــذه ٢٠١١ ديــسمرب/كــانون األول ١٩ املــؤرخ ٦٦/١٤٣  و٢٠١٠ديــسمرب /األول
 املـؤرخ   ٦٢/٢٢٠  و ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ١٩  املؤرخ ٦١/١٤٩املسألة، والقرارات   

ــسمرب /كــانون األول ٢٢ ــسمرب / كــانون األول٢٤ املــؤرخ ٦٣/٢٤٢  و٢٠٠٧دي  ٢٠٠٨دي
__________ 

 ).٣-د( ألف ٢١٧القرار   )١(  
 .، املرفق)٢١-د( ألف ٢٢٠٠انظر القرار   )٢(  
الطـالع علـى الـنص العـريب، انظـر القـرار       ل. ٩٤٦٤، الـرقم  ٦٦٠، اجمللـد   جمموعـة املعاهـدات   األمم املتحدة،     )٣(  

 .، املرفق)٢٠-د( ألف ٢١٠٦
، الفصل الثـاين،  )E/2004/23 (٣، امللحق رقم ٢٠٠٤الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي،     :انظر   )٤(  

 .الفرع ألف
 .ألف ، الفصل الثاين، الفرع)E/2005/23 (٣ امللحق رقم ،٢٠٠٥ املرجع نفسه،   )٥(  
 .، الفصل الثاين)A/63/53 (٥٣الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثالثة والستون، امللحق رقم  :انظر   )٦(  
  .الثاين ، الفصل)A/66/53/Add.1( ألف ٥٣الدورة السادسة والستون، امللحق رقم املرجع نفسه،    )٧(  
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ــؤرخ ٦٤/١٤٨ و ــانون األول١٨ املـ ــسمرب / كـ ــؤرخ ٦٥/٢٤٠  و٢٠٠٩ديـ ــانون ٢٤ املـ  كـ
 املعنونــــة ٢٠١١ ديــــسمرب/كــــانون األول ١٩ املــــؤرخ ٦٦/١٤٤  و٢٠١٠ديــــسمرب /األول

هود العاملية من أجـل القـضاء التـام علـى العنـصرية والتمييـز العنـصري وكراهيـة األجانـب                     اجل”
  ،“وما يتصل بذلك من تعصب والتنفيذ الشامل إلعالن وبرنامج عمل ديربان ومتابعتهما

يف مجلـة    ، فيـه  جّرمـت  إىل ميثاق حمكمة نورمربغ وقرار احملكمة الذي         وإذ تشري أيضا    
 ،)Waffen SS(ومجيــع مكوناتــه، مبــا فيهــا تنظــيم ) SS(ة املــسلحة  تنظــيم قــوات احلمايــ،أمــور
ــو   مـــن ــذين تورطـ ــا الـ ــرائم  خـــالل أعـــضائه املقبـــولني رمسيـ ــرائم حـــرب وجـ ا يف ارتكـــاب جـ
اإلنــسانية يف ســياق احلــرب العامليــة الثانيــة أو كــانوا علــى علــم بارتكاهبــا، وإىل األحكــام   ضــد

  ،األخرى ذات الصلة من ميثاق احملكمة وقرارها
 إىل األحكام ذات الـصلة مـن إعـالن وبرنـامج عمـل ديربـان اللـذين                 وإذ تشري كذلك    

اعتمدمها املؤمتر العاملي ملناهضة العنـصرية والتمييـز العنـصري وكراهيـــة األجانـــب ومـا يتـصل                  
 مـــن اإلعـــالن  ٢، وخباصـــة الفقـــرة  )٨(٢٠٠١ســـبتمرب / أيلـــول٨بـــذلك مــــــن تعـــصب يف   

ــامج العمــ ٨٦ والفقــرة ــان     مــن برن ــة ملــؤمتر ديرب ــصلة مــن الوثيقــة اخلتامي ل، واألحكــام ذات ال
   منها،٥٤  و١١، وخباصة الفقرتان )٩(٢٠٠٩أبريل / نيسان٢٤االستعراضي املؤرخة 

 يف هذا الشأن انتشار أحـزاب سياسـية وحركـات ومجاعـات متطرفـة        وإذ يثري جزعها    
يديولوجيـة متطرفـة   إ، وحركـات  قـة  وذوي الـرؤوس احللي   خمتلفة، مبا فيها مجاعتا النازيني اجلـدد      

  مماثلة يف أحناء كثرية من العامل،
ــا      ــالغ قلقه ــع إزاء وإذ تعــرب عــن ب ــة للعنــف واإلرهــاب   مجي ــسبب املظــاهر احلديث ب

  ،كراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصبوالعنصرية و الدوافع القومية العنيفة
 والوثيقـة اخلتاميـة ملـؤمتر    )٨( األحكام ذات الصلة من إعالن ديربان    تعيد تأكيد   - ١  

 اللذين أدانت الدول فيهمـا اسـتمرار النازيـة اجلديـدة والفاشـية اجلديـدة               )٩(ديربان االستعراضي 
وعــودة يــديولوجيات القوميــة الداعيــة إىل العنــف القائمــة علــى التحيــز العنــصري والقــومي اإلو

 أي حـال مـن األحـوال        ميكـن تربيرهـا إطالقـا يف       وأعلنـت فيهمـا أن تلـك الظـواهر ال         ظهورها  
  يف أي ظرف من الظروف؛ أو

__________ 
 .، الفصل األولCorr.1  وA/CONF.189/12انظر    )٨(  
 .، الفصل األولA/CONF.211/8انظر    )٩(  
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 بتقرير املقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصـرة للعنـصرية والتمييـز            حتيط علما   - ٢  
 الـذي أعـد بنـاء علـى الطلـب      )١٠(العنصري وكراهية األجانـب ومـا يتـصل بـذلك مـن تعـصب         

  ؛٦٦/١٤٣الوارد يف قرار اجلمعية العامة 
وضة األمم املتحدة الـسامية حلقـوق اإلنـسان اللتزامهـا            ملف تعرب عن تقديرها    - ٣  

مبواصلة مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب وما يتصل بـذلك مـن تعـصب               
   األنشطة ذات األولوية للمفوضية؛أحدباعتبارها 
كـــة النازيـــة واألعـــضاء الـــسابقني  إزاء متجيـــد احلرتعـــرب عـــن بـــالغ القلـــق  - ٤  

، بـسبل منـها إقامـة املبـاين والنـصب التذكاريـة       )Waffen SS(احلمايـة املـسلحة   تنظيم قـوات   يف
ــدة واعتبــار           ــة اجلدي ــة والنازي ــة النازي ــدا ملاضــي النازيــة واحلرك ــة متجي ــاهرات عام ــيم تظ وتنظ

حماولة اعتبار هؤالء األعضاء واألشـخاص الـذين حـاربوا التحـالف املنـاهض هلتلـر وتعـاونوا                   أو
  اركني يف حركات حترير وطنية؛مع احلركة النازية مش

 إزاء وقوع حمـاوالت متكـررة لتـدنيس النـصب الـيت أقيمـت        تعرب عن القلق    - ٥  
 أو نقــلوإخــراج أو هــدمها لتخليــد ذكــرى الــذين حــاربوا النازيــة أثنــاء احلــرب العامليــة الثانيــة  

م بطرق غري مشروعة، وحتـث الـدول يف هـذا الـصدد علـى التقيـد التـا             رفات أولئك األشخاص  
 مـن الربوتوكـول اإلضـايف األول    ٣٤بالتزاماهتا يف هـذا اجملـال، مبوجـب أمـور عـدة منـها املـادة             

  ؛)١١(١٩٤٩التفاقيات جنيف لعام 
خمتلـف أحنـاء     تزايد عدد احلوادث ذات الطابع العنصري يف         تالحظ مع القلق    - ٦  

ــا يف ذلــك   ــة ظهــور مجاعــات العــامل، مب ــرؤوس احلليق ــد  ذوي ال  مــن هــذه   املــسؤولة عــن العدي
عودة نشوب العنف القائم على العنصرية وكراهية األجانب الـذي يـستهدف أفـراد          واحلوادث  

  عرقية أو دينية أو لغوية؛ أقليات قومية أو
 أن هذه األعمال ميكن اعتبارها أعماال تنـدرج يف نطـاق االتفاقيـة    تعيد تأكيد   - ٧  

تربيرهـا علـى أهنـا ممارسـة      ميكـن     ال ه وأنـ  )٣(الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنـصري       
، لحق يف حرية التجمع السلمي ويف تكوين اجلمعيات واحلق يف حرية الرأي واحلـق يف التعـبري         ل

العهــــد الــــدويل اخلــــاص بــــاحلقوق     مــــن  ٢٠وأهنــــا ميكــــن أن تنــــدرج يف نطــــاق املــــادة     
  نـــــصوص عليـــــهأنـــــه مـــــن املـــــشروع تقييـــــدها علـــــى النحـــــو امل  و،)٢(والـــــسياسية يـــــةاملدن
  ؛من العهد ٢٢  و٢١  و١٩ املواد يف

__________ 
 .A/67/328انظر    )١٠(  
 .١٧٥١٢، الرقم ١١٢٥اجمللد  ،جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،    )١١(  
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 لالســتغال اهلادفــة اإلعالنــات التجاريــةمــساعي  إزاء تعــرب عــن بــالغ قلقهــا  - ٨  
أثنـاء احلـرب     ضد اإلنـسانية الـيت ارتكبـها النظـام النـازي              واجلرائم  احلرب  جرائم معاناة ضحايا 
  العاملية الثانية؛

حتـصى   حبق ذكرى أعداد ال    أن املمارسات املبينة أعاله تشكل إجحافا        تؤكد  - ٩  
مــن ضــحايا اجلــرائم املرتكبــة ضــد اإلنــسانية يف احلــرب العامليــة الثانيــة، وخباصــة اجلــرائم الــيت     

واألشخاص الذين حاربوا التحالف املنـاهض هلتلـر        ) SS(ارتكبها تنظيم قوات احلماية املسلحة      
 عـدم تـصدي الـدول       الـشباب، وأن  تـؤثر سـلبا علـى األطفـال و        وتعاونوا مـع احلركـة النازيـة، و       

بفعاليــة هلــذه املمارســات يتعــارض مــع االلتزامــات الــيت تعهــدت هبــا الــدول األعــضاء يف األمــم  
  املتحدة مبوجب ميثاقها ويتناىف مع مقاصد املنظمة ومبادئها؛

 أن هــذه املمارســات تــثري األشــكال املعاصــرة للعنــصرية والتمييــز تؤكــد أيــضا  - ١٠  
يتصل بذلك من تعـصب وتـسهم يف انتـشار أحـزاب سياسـية           العنصري وكراهية األجانب وما     

 ،ذوي الـرؤوس احلليقـة    وحركات ومجاعات متطرفة خمتلفـة، مبـا فيهـا مجاعتـا النـازيني اجلـدد و               
   وتدعو يف هذا الصدد إىل زيادة اليقظة؛وتكاثرها،
 علــى ضــرورة اختــاذ التــدابري الالزمــة لوضــع حــد للممارســات املبينــة    تــشدد  - ١١  

يب بالدول اختاذ تدابري أكثر فعالية، وفقا للقانون الدويل حلقـوق اإلنـسان، ملكافحـة     أعاله، وهت 
  تلك الظواهر واحلركات املتطرفة اليت تشكل خطرا حقيقيا يهدد القيم الدميقراطية؛

 الدول على اعتماد مزيد من التدابري لتوفري التـدريب للـشرطة وغريهـا              تشجع  - ١٢  
 إيــديولوجيات األحــزاب الــسياسية واحلركــات واجلماعــات  مــن هيئــات إنفــاذ القــانون بــشأن 

املتطرفة اليت تـشكل أنـشطتها الدعويـة حتريـضا علـى ممارسـة العنـف بـدافع العنـصرية وكراهيـة                      
األجانب، وتعزيز قدرهتا علـى التـصدي للجـرائم املرتكبـة بـدافع العنـصرية وكراهيـة األجانـب                   

  العدالة؛وتقدمي املسؤولني عن ارتكاب هذه اجلرائم إىل 
 بتوصــية املقــرر اخلــاص بــشأن املــسؤولية الــيت يتحملــها الزعمــاء   حتــيط علمــا  - ١٣  

ــا خيــص الرســائل ا     ــسياسية فيم ــسياسيون واألحــزاب ال ــصري    ال ــز العن ــى التميي ــيت حتــرض عل ل
  كراهية األجانب؛ أو

 يف القـانون اجلنـائي احمللـي يعتـرب          نـص  إىل توصية املقـرر اخلـاص بـإدراج          تشري  - ١٤  
ه ارتكـاب جرميـة هلـا دوافـع أو أهـداف عنـصرية أو قائمـة علـى كراهيـة األجانـب ظرفـا                         مبوجب

 مـن هـذا     تـرد يف قوانينـها أحكـام       مشددا جييز فرض عقوبات مشددة، وتـشجع الـدول الـيت ال           
   على أن تنظر يف تلك التوصية؛القبيل
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يه التعلـــيم جبميـــع أشـــكاله، يكتـــس  يف هـــذا الـــصدد علـــى مـــاتعيـــد التأكيـــد  - ١٥  
ذلــك التعلــيم يف جمــال حقــوق اإلنــسان، مــن أمهيــة خاصــة بوصــفه مكمــال للتــدابري           يف امبــ

  التشريعية، على النحو الذي بينه املقرر اخلاص؛
إىل اجلمعيـة العامـة يف دورهتـا         املقـرر اخلـاص       الـيت قـدمها    توصـية ال على   تشدد  - ١٦  

فـــــي التعريــف باألحــداث أمهيــة تــدريس مــادة التــاريخ ، الــيت أكــد فيهــا علــى الرابعــة والــستني
  النازية والفاشية؛من قبيل  اتيديولوجيإاإلنسانية الناشئة عن اعتماد اة نة واملعاياملأساو

التــدابري واملبــادرات اإلجيابيــة األخــرى الراميــة إىل التقريــب بــني   أمهيــة تؤكــد   - ١٧  
ئــدة املــستديرة اجملتمعــات وإتاحــة اجملــاالت هلــا إلجــراء حــوار حقيقــي مــن قبيــل اجتماعــات املا 

للمـوظفني احلكـوميني   واألفرقة العاملة واحللقات الدراسية، مبا يف ذلك عقد احللقات التدريبيـة      
سيما األنشطة اليت يبادر هبا ممثلو اجملتمـع املـدين والـيت             أنشطة التوعية، وال  أمهية  ، و واإلعالميني

  تتطلب الدعم املتواصل من الدول؛
تثمارها يف التعلــيم لتحقيــق أهــداف عــدة، منــها  بالــدول أن تواصــل اســهتيــب  - ١٨  

تغيري ما تدعو لـه األحـزاب الـسياسية واحلركـات واجلماعـات املتطرفـة مـن مواقـف وتـصحيح                     
  تروج له من أفكار بشأن تراتبية األعراق وتفوقها، والتصدي لتأثريها السليب؛ ما

ربامج املعنيـة    علـى الـدور اإلجيـايب الـذي ميكـن أن تؤديـه الكيانـات والـ                 تشدد  - ١٩  
التابعة لألمـم املتحـدة، وخـصوصا منظمـة األمـم املتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة، يف اجملـاالت                      

  املذكورة آنفا؛
االتفاقيـة الدوليـة للقـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز               من   ٤املادة   تعيد تأكيد   - ٢٠  

يات والتنظيمـات   تشجب الدول األطراف يف هـذا الـصك مجيـع الـدعا           مبوجبها  اليت  العنصري،  
القائمة على األفكار أو النظريات القائلة بتفوق أي عرق أو أية مجاعـة مـن لـون أو أصـل إثـين                      
ــز          ــصرية والتميي ــة العن ــن أشــكال الكراهي ــز أي شــكل م ــر أو تعزي ــيت حتــاول تربي واحــد، أو ال

لـى كـل حتـريض      العنصري، وتتعهد باختاذ التدابري الفورية اإلجيابية الالزمة الرامية إىل القضاء ع          
 هلــذه الغايــة ومــع املراعــاة علــى هــذا التمييــز وكــل عمــل مــن أعمالــه، وتتعهــد خاصــة، حتقيقــاً 

ــراحة    احلقـــة ــررة صـ ــاملي حلقـــوق اإلنـــسان وللحقـــوق املقـ   للمبـــادئ الـــواردة يف اإلعـــالن العـ
  : من هذه االتفاقية، مبا يلي٥دة يف املا

ــى التفـــوق ا     )أ(   ــة علـ ــار القائمـ ــشر لألفكـ ــل نـ ــار كـ ــة  اعتبـ لعنـــصري أو الكراهيـ
العنصرية، وكل حتريض على التمييز العنصري، وكل عمل من أعمال العنف أو حتـريض علـى                

ن لــون أو أصــل إثــين آخــر، وكــذلك  هــذه األعمــال يرتكــب ضــد أي عــرق أو أيــة مجاعــة مــ  
  مساعدة للنشاطات العنصرية، مبا يف ذلك متويلها، جرمية يعاقب عليها القانون؛ كل
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ــة وســائر      إعــالن ال  )ب(   ــة املنظم ــشاطات الدعائي ــات، وكــذلك الن ــة املنظم  قانوني
النشاطات الدعائية، اليت تقوم بتعزيز التمييز العنصري والتحريض عليه، وحظر هذه املنظمـات             

  أيها جرمية يعاقب عليها القانون؛والنشاطات واعتبار االشتراك يف 
لقومية أو احمللية، بتعزيـز    عدم السماح للسلطات العامة أو املؤسسات العامة، ا         )ج(  

  التمييز العنصري أو التحريض عليه؛
 ضـرورة أن حيظـر القـانون أي دعـوة إىل الكراهيـة القوميـة                تعيد أيـضا تأكيـد      - ٢١  

ــز أو     أو ــضا علــى التميي ــة تــشكل حتري ــة أو الديني ــشر أي  يعتــرب أو العنــف، وأن العــداءالعرقي ن
 العنـصري  أو التحـريض علـى التمييـز          العرقيـة  اهيـة ألفكار القائمة على التفوق العرقـي أو الكر       ل

 األعمـال جـرائم يعاقـب عليهـا القـانون، وفقـا          ارتكاب هـذه  وأعمال العنف أو التحريض على      
ــة للــدول، وأن هــذا احلظــر ال   ــرأي والتعــبري، علــى حنــو     لاللتزامــات الدولي ــة ال ــاىف مــع حري يتن

  ر ديربان االستعراضي؛ من الوثيقة اخلتامية ملؤمت١٣جرى تأكيده يف الفقرة  ما
الدور اإلجيايب الذي ميكن أن تؤديه ممارسة احلق يف حرية الرأي والتعـبري             ب قرت  - ٢٢  

واالحترام التام حلرية التماس املعلومات وتلقيها وإبالغها، بوسائل منها اإلنترنت، يف مكافحـة             
  تعصب؛ العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من

  إزاء اســتخدام اإلنترنــت للتــرويج للعنــصرية والكراهيــة    القلــقتعــرب عــن    - ٢٣  
العنصرية وكراهية األجانب والتمييز العنصري وما يتـصل بـذلك مـن تعـصب، وهتيـب يف هـذا         
الصدد بالدول األطراف يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة والـسياسية أن تنفـذ بالكامـل                 

بينـان األسـس الـيت ميكـن        د اللتني تضمنان احلـق يف حريـة التعـبري وت           من العه  ٢٠  و ١٩ املادتني
  ؛االستناد إليها يف تقييد ممارسة هذا احلق بطريقة مشروعة

ــر  - ٢٤   ــتخدام تكنولوجيـــات املعلومـــات واالتـــصاالت   تقـ ــز اسـ ــة إىل تعزيـ  باحلاجـ
ــز ا      ــصرية والتميي ــت، لإلســهام يف مكافحــة العن ــا يف ذلــك شــبكة اإلنترن ــدة، مب ــصري اجلدي لعن

   األجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛وكراهية
 من االتفاقيـة الدوليـة للقـضاء        ٤املادة  على   الدول اليت أبدت حتفظات      تشجع  - ٢٥  

على مجيع أشكال التمييز العنصري على النظـر جـديا يف سـحب تلـك التحفظـات علـى سـبيل                     
  األولوية، على النحو الذي أكده املقرر اخلاص؛

ة تعزيز التعاون على الصعيدين اإلقليمي والدويل هبـدف التـصدي           أمهي تالحظ  - ٢٦  
جلميع مظاهر العنصرية والتمييز العنصري وكراهيـة األجانـب ومـا يتـصل بـذلك مـن تعـصب،                   

   املطروحة يف هذا القرار؛باملسائليتعلق  وخباصة فيما
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الدوليـة  التعاون الوثيق مـع اجملتمـع املـدين وآليـات حقـوق اإلنـسان               أمهية  تؤكد    - ٢٧  
واإلقليمية بغرض التصدي بفعالية جلميع مظاهر العنصرية والتمييز العنـصري وكراهيـة األجانـب              
وما يتصل بذلك مـن تعـصب، ولألحـزاب الـسياسية واحلركـات واجلماعـات املتطرفـة، مبـا فيهـا                     

ــازيني اجلــدد وذوي الــرؤوس احلليقــة، و   ــا الن ــة املتطرفــة  غريهــا مــن مجاعت احلركــات اإليديولوجي
وكراهيـة األجانـب ومـا يتـصل بـذلك مـن             اليت حترِّض على العنـصرية والتمييـز العنـصري           ملماثلةا

  ؛تعصب
ــشجع  - ٢٨   ــع أشــكال      ت ــى مجي ــضاء عل ــة للق ــة الدولي ــدول األطــراف يف االتفاقي  ال

التميــــيز العنــصـــري علـــــى كفالــة أن تتــضمن تــشريعاهتـــا أحكــام االتفاقيـــــة، مبــا فيهــا أحكــام 
   منها؛٤املادة 

 الدول على اعتماد التـشريعات الالزمـة ملكافحـة العنـصرية مـع كفالـة                تشجع  - ٢٩  
االتفاقية الدولية للقضاء علـى      من   ١امتثال تعريف التمييز العنصري يف تلك التشريعات للمادة         

   ؛مجيع أشكال التمييز العنصري
ــذكّر  - ٣٠   ــص    تـ ــرض التـ ــدت بغـ ــتورية اعتمـ ــشريعية أو دسـ ــدابري تـ ــأن أي تـ دي  بـ

لألحــزاب الــسياسية واحلركــات واجلماعــات املتطرفــة، مبــا فيهــا مجاعتــا النــازيني اجلــدد وذوي  
الرؤوس احلليقة، واحلركات اإليديولوجية املتطرفة املماثلة، ينبغي أن تتـسق مـع معـايري حقـوق                

  اإلنسان الدولية ذات الصلة؛
 أن يواصـل    )٥(٢٠٠٥/٥بطلب جلنـة حقـوق اإلنـسان يف قرارهـا            أيضا ركّتذ  - ٣١  

املقرر اخلـاص الـتفكري مليـا يف هـذه املـسألة وأن يقـدم توصـيات بـشأهنا يف تقـاريره املقبلـة وأن                
  يلتمس آراء احلكومات واملنظمات غري احلكومية يف هذا الصدد ويضعها يف اعتباره؛

خباصــة  إىل املقــرر اخلــاص أن يعــد تقــارير عــن تنفيــذ هــذا القــرار،        تطلــب  - ٣٢  
ــافي ــال  م ــق ب ــاله ١٧  و١٦  و٩ إىل ٧  و٥  و٤فقرات يتعل ــتم   و، أع ــيت ي ــتنادا إىل اآلراء ال اس

 أعـاله، لتقـدميها إىل اجلمعيـة        ٣١ إليه يف الفقـرة      شارمجعها وفقا لطلب جلنة حقوق اإلنسان امل      
  العشرين؛الثالثة وة والستني وإىل جملس حقوق اإلنسان يف دورته ثامنالعامة يف دورهتا ال

دمت معلومــات إىل املقــرر اخلــاص  للحكومــات الــيت قــرهاتعــرب عــن تقــدي  - ٣٣  
ــة   يف ــة العام ــره إىل اجلمعي ــواردة مــن    ســياق إعــداد تقري ــادة عــدد اإلســهامات ال ، وتالحــظ زي

  ؛الدول
 أن هذه املعلومات هامـة مـن أجـل تبـادل اخلـربات وأفـضل املمارسـات             تؤكد  - ٣٤  

ملتطرفة، مبـا فيهـا مجاعتـا النـازيني         يف جمال مكافحة األحزاب السياسية واحلركات واجلماعات ا       
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 الـيت حتـرض علـى    يديولوجيـة املتطرفـة  اإلاحلركـات  غريهـا مـن   ، ووذوي الرؤوس احلليقةاجلدد  
  ؛العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب

ميـة علـى التعـاون علـى حنـو كامـل             احلكومات واملنظمـات غـري احلكو      تشجع  - ٣٥  
   أعاله؛٣١ر اخلاص يف أداء املهام املبينة يف الفقرة املقر مع

 احلكومـات واملنظمـات غـري احلكوميـة واجلهـات الفاعلـة املعنيـة علـى                  تشجع  - ٣٦  
نشر املعلومات املتعلقة مبحتوى هذا القرار واملبادئ املبينة فيه على أوسـع نطـاق ممكـن، بطـرق                  

  منها وسائل اإلعالم دون االقتصار عليها؛
  . أن تبقي املسألة قيد نظرهاررتق  - ٣٧  
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  مشروع القرار الثاين    
اجلهود العاملية من أجل القضاء التام على العنصرية والتمييز العنصري وكراهيـة                

األجانب وما يتصل بذلك من تعصب والتنفيـذ الـشامل إلعـالن وبرنـامج عمـل                
  ديربان ومتابعتهما

  
  ،إن اجلمعية العامة  
الـــذي  ١٩٩٧ديـــسمرب / كـــانون األول١٢ املـــؤرخ ٥٢/١١١ إىل قرارهـــا إذ تـــشري 

ملناهـضة العنـصرية والتمييـز العنـصري وكراهيـة       ؤمتر العـاملي قررت مبوجبـه الـدعوة إىل عقـد املـ         
 ٢٠٠٢ مـارس /آذار ٢٧ املـؤرخ    ٥٦/٢٦٦ ايتصل بذلك مـن تعـصب وقراراهتـ        اـب وم ـاألجان

ــؤرخ  ٥٧/١٩٥ و ــانون األول١٨املـ ــسمرب / كـ ــؤرخ  ا٥٨/١٦٠  و٢٠٠٢ديـ ــانون  ٢٢ملـ كـ
 ٦٠/١٤٤  و٢٠٠٤ديــسمرب / كــانون األول٢٠ املــؤرخ ٥٩/١٧٧  و٢٠٠٣ديــسمرب /األول

اليت استرشد هبا يف املتابعـة الـشاملة والتنفيـذ الفعـال             ٢٠٠٥ديسمرب  / كانون األول  ١٦املؤرخ  
لنتائج املؤمتر العاملي، وإذ تـشدد، يف هـذا الـصدد، علـى أمهيـة تنفيـذ تلـك القـرارات علـى حنـو                         

  كامل وفعال،
ــضا    ــشري أي ــا وإذ ت ــؤرخ ٦٤/١٤٨ إىل قراريه ــسمرب / كــانون األول١٨ امل  ٢٠٠٩دي

 اللذين دعت فيهمـا يف مجلـة أمـور إىل           ٢٠١٠ديسمرب  / كانون األول  ٢٤ املؤرخ   ٦٥/٢٤٠ و
ـــيز         ــصريـة والتمي ــضة العن ــاملي ملناه ـــر الع ــاد املؤمت ــسنوية العاشــرة العتم ــذكرى ال ــال بال االحتف

 )١(يـة األجانـب وما يتـصـل بـذلك مـن تعـصب إعـالن وبرنـامج عمـل ديربـان        العنصري وكراه 
الــذي أتــاح فرصــة مهمــة للمجتمــع الــدويل كــي يعيــد تأكيــد التـــزامه بالقــضاء علــى العنــصرية  
والتمييز العنصري وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، بطـرق منـها تعبئـــة اإلرادة                

  ملموسة، طنـي واإلقليمـي والدولــي، بغية حتقيق نتائجالسياسيــة على كل من الصعيد الو
 إىل اإلعـالن الـسياسي الـصادر عـن اجتمـاع اجلمعيـة العامـة الرفيـع             كـذلك  وإذ تشري   

ــامج عمــل        ــسنوية العاشــرة العتمــاد إعــالن وبرن ــذكرى ال ــذي عقــد لالحتفــال بال املــستوى ال
يـد تأكيـد االلتـزام الـسياسي         والـذي يع   )٢(٢٠١١سـبتمرب   / أيلـول  ٢٢ديربان، الـذي اعتمـد يف       

بالتنفيــذ الكامــل والفعــال إلعــالن وبرنــامج عمــل ديربــان والوثيقــة اخلتاميــة ملــؤمتر ديربــان           
  ، وعمليات متابعتها على كل من الصعيد الوطين واإلقليمي والدويل،)٣(االستعراضي

__________ 
 .، الفصل األولCorr.1  وA/CONF.189/12انظر   )١(  
 .٦٦/٣انظر القرار   )٢(  
  .، الفصل األولA/CONF.211/8انظر   )٣(  
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اء ، الـذي تـشجع فيـه اجلمعيـة العامـة فريـق اخلـرب        ٦٦/١٤٤ إىل القرار    وإذ تشري أيضا    
العامل املعين باملنحدرين من أصل أفريقي على أن يضع برنـامج عمـل، يـضمنه موضـوعا، كـي         

 عقـــدا ٢٠١٣يعتمـــده جملـــس حقـــوق اإلنـــسان، متهيـــدا إلعـــالن العقـــد الـــذي يبـــدأ يف عـــام 
  للمنحدرين من أصل أفريقي،

ــا     ــيط علمــ ــسان   وإذ حتــ ــوق اإلنــ ــس حقــ ــرر جملــ ــؤرخ ٣/١٠٣مبقــ ــانون ٨ املــ  كــ
 الذي أنشأ اجمللس مبوجبه، مراعاة ملا قـرره املـؤمتر العـاملي ومـا صـدر                 )٤(٢٠٠٦ديسمرب  /األول

ــع          ــة بوضـ ــسان املعنيـ ــوق اإلنـ ــس حقـ ــة جمللـ ــصة التابعـ ــة املخصـ ــات، اللجنـ ــن توجيهـ ــه مـ عنـ
  تكميلية، معايري

سـبتمرب  / أيلـول  ٢٨ املـؤرخ    ٦/٢٢ على أمهية قرار جملـس حقـوق اإلنـسان           وإذ تشدد   
س عــن أســفه النعــدام اإلرادة الــسياسية الالزمــة لترمجــة      ، الــذي أعــرب فيــه اجمللــ   )٥(٢٠٠٧

  التزامات ديربان إىل أعمال حمددة ونتائج ملموسة،
 مسؤولية جملـس حقـوق اإلنـسان والتزاماتـه املنبثقـة مـن الوثيقـة        وإذ تضع يف اعتبارها    

  اخلتامية ملؤمتر ديربان االستعراضي،
تــساوين يف الكرامــة واحلقــوق،  أن مجيــع البــشر يولــدون أحــرارا وموإذ تكــرر تأكيــد  

وأهنم قادرون على أن يسهموا على حنـو بنـاء يف تنميـة جمتمعـاهتم ورفاهيتـها، وأن أي مـذهب                      
يقوم على التفوق العنـصري مـذهب زائـف علميـا ومـدان أخالقيـا وجمحـف وخطـري اجتماعيـا              

  ة،منفصل وجيب نبذه ونبذ النظريات اليت هتدف إىل ترسيخ مفهوم وجود أجناس بشرية
 بأن العنصرية والتمييـز العنـصري وكراهيـة األجانـب ومـا يتـصل بـذلك                 واقتناعا منها   

تكــون مــن بــني  مــن تعــصب تظهــر بــصورة خمتلفــة عنــدما يتعلــق األمــر بالنــساء والفتيــات وقــد
العوامل اليت تؤدي إىل تدهور ظروف معيشتهن وإىل الفقر والعنف والتمييـز املتعـدد األشـكال                

تـسلم بـضرورة إدراج املنظـور اجلنـساين      وق اإلنسان أو حرمـاهنن منـها، وإذ   وتقييد متتعهن حبق  
ــز       ــصرية والتمييـ ــضة العنـ ــصلة مبناهـ ــل ذات الـ ــرامج العمـ ــتراتيجيات وبـ ــسياسات واالسـ يف الـ
ـــن أجــل التــصدي ألشــكال      ــة األجانــب ومــا يتــصل بــذلك مــن تعــصب مـ  العنــصري وكراهي

  املتعددة، التمييز

__________ 
، الثــاين، الفــصل (A/62/53) ٥٣مــة، الــدورة الثانيــة والــستون، امللحــق رقــم الوثــائق الرمسيــة للجمعيــة العا :انظــر  )٤(  

 .باء الفرع
  .، الفصل األول، الفرع ألف(A/63/53) ٥٣، الدورة الثالثة والستون، امللحق رقم املرجع نفسه  )٥(  
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لإلرادة السياسية والتعاون الدويل والتمويل الكايف على كـل          األمهية الفائقة    وإذ تؤكد   
مــن الــصعيد الــوطين واإلقليمــي والــدويل الالزمــة للتــصدي جلميــع أشــكال العنــصرية والتمييــز   

  العنصري وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب ومظاهرها،
ن وبرنـامج   أمهية بذل جهـود عامليـة متـسقة إلعـالم اجلمهـور مبـسامهة إعـال                وإذ تؤكد   

 األجانــب ومــا يتــصل بــذلك وكراهيــةعمــل ديربــان يف مكافحــة العنــصرية والتمييــز العنــصري 
  تعصب،  من

، يف الوقت الذي تقر فيه بأن الدول األطراف يف االتفاقيـة الدوليـة للقـضاء                وإذ تشدد   
وجـب   مـسؤولة يف املقـام األول عـن تنفيـذ التزاماهتـا مب             )٦(على مجيـع أشـكال التمييـز العنـصري        

االتفاقية، على أن للتعاون الدويل واملساعدة التقنية دورا هامـا يف مـساعدة البلـدان علـى تنفيـذ                   
  التزاماهتا مبوجب االتفاقية،

 كراهيـة األجانـب يف    الداعيـة إىل    فكـار   العنـصري واأل  العنـف   ازدياد  وإذ يثيـر جزعها      
مـور  أل نتيجـة    ،م ويف اجملتمع ككل   الرأي العا لدى  يف الدوائر السياسية و   و من العامل    أحناء كثرية 
ــها   ــاهجعلــى أســاس  أنــشئت أنــشطة رابطــات  جتــدد ظهــور  مــن بين   علــىحتــرض ومواثيــق من
 واملواثيــــق لتـــــرويج نــــاهجتلــــك املغالل كراهيــــة األجانــــب والتمــــادي يف اســــتو العنــــصرية

  التحريض على اعتناقها، يديولوجيات العنصرية أوألا
ــة التعجيــل بالقــ   تــشددوإذ    ــالعنف   علــى أمهي ضاء علــى االجتاهــات املطــردة املتــسمة ب

أن اإلفـالت مـن العقـاب علـى اجلـرائم          واملنطوية على العنصرية والتمييز العنـصري، وإذ تـدرك          
يــسهم يف إضــعاف ســيادة  أيــا كــان شــكله  املرتكبــة بــدافع مــن العنــصرية وكراهيــة األجانــب   

 العمـل والتعـاون   ال بـد مـن  ائم و اجلـر تلـك   تكـرار    ويدفع يف اجتاه تـشجيع       القانون والدميقراطية 
  ،لوضع حد له مزحب

 ، كاملهــاجرين والالجــئنيمستــضعفةاألفــراد الــذين ينتمــون إىل فئــات  بــأن وإذ تــسلم  
  هـم ونلـ يزا  ودينيـة ولغويـة، ال   عرقيـة ات قوميـة أو     يوطاليب اللجوء واألشخاص املنتمني إىل أقل     

سياسـية  ب وحركـات وجمموعـات      أحـزا  للعنـف واهلجمـات الـيت ترتكبـها          يونالضحايا الرئيـس  
  ، أو حترض على ارتكاهبا،لديها خمططات تقوم على كراهية اجلانب والعنصريةمتطرفة 
 مبا لتعبئة املوارد والشراكة العاملية الفعالة والتعـاون الـدويل مـن دور يف سـياق                 وإذ تقر   
متر العـاملي   من برنامج عمـل ديربـان يف حتقيـق األهـداف الرئيـسية للمـؤ      ١٥٨  و ١٥٧الفقرتني  

  والوفاء بااللتزامات اليت مت التعهد هبا فيه،
__________ 

 .٩٤٦٤، الرقم ٦٦٠، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )٦(  
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لعدم بلوغ اهلـدف الرئيـسي املتمثـل يف مكافحـة العنـصرية             وإذ تعرب عن بالغ القلق        
والتمييــز العنــصري وكراهيــة األجانــب ومــا يتــصل بــذلك مــن تعــصب، ال ســيما بــسبب عــدم 

 إىل ١٥٧مــن الرئيــسية فقراتــه  إحــراز تقــدم يف تنفيــذ إعــالن وبرنــامج عمــل ديربــان، وخباصــة 
عدد ال حيـصى مـن البـشر يف الوقـوع ضـحايا للعنـصرية والتمييـز العنـصري                   ، والستمرار   ١٥٩

  وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب،
 بــأن الفقــر والتخلــف والتــهميش واالســتبعاد االجتمــاعي وأوجــه التفــاوت  وإذ تــسلم  

 والتمييـز العنـصري وكراهيـة األجانـب ومـا يتـصل             االقتصادي ترتبط ارتباطـا وثيقـا بالعنـصرية       
بذلك من تعصب وتسهم يف استمرار املواقف واملمارسات العنصرية الـيت تولـد بـدورها املزيـد                

  من الفقر،
 من أن األزمة االقتصادية واملالية الراهنـة ومـا يترتـب عليهـا مـن                وإذ تعرب عن القلق     

ــة رمبــا أســهمت فيمــا يتعلــق بــ آثــار   بــشكل أكــرب يف صــعود األحــزاب الــسياسية   الفقر والبطال
ــذه        ــه يف ه ــة، وأن ــة باهلوي ــسائل املتعلق ــد امل ــة وزادت مــن تعقي واحلركــات واجلماعــات املتطرف
املرحلــة مــن األزمــة االقتــصادية، ال يــزال غــري املــواطنني وأفــراد األقليــات واملهــاجرون وطــالبو   

لــيت لــديها خمططــات تقــوم علــى  اللجــوء كــبش الفــداء الرئيــسي لألحــزاب الــسياسية املتطرفــة ا 
ــف         ــصري وارتكــاب العن ــز العن ــى التميي ــا عل ــيت حتــرض أحيان ــصرية وال ــب والعن ــة اجلان كراهي

  ضدهم،
السامية حلقوق اإلنـسان االلتـزام بـالتعريف         املتحدة   األمم مبواصلة مفوضة    وإذ ترحب   

ا يتـصل بـذلك مـن       بالتدابري املتخذة ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب وم        
تعــصب وزيــادة تــسليط الــضوء عليهــا، وإذ تــسلم بــضرورة أن تــدمج املفوضــة الــسامية هــذه     

  املسألة يف مجيع األنشطة والربامج اليت تضطلع هبا مفوضيتها،
 إزاء مظاهر التعـصب القـائم علـى أسـاس الـدين أو املعتقـد الـيت                  وإذ تعرب عن القلق     

األفـراد يف شـىت األمـم، وإذ تـشدد يف هـذا الـصدد علـى                 ميكن أن تولـد الكراهيـة والعنـف بـني           
أمهيــة احتــرام التنــوع الــديين والثقــايف واحلــوار بــني األديــان والثقافــات، ممــا يــسهم يف النــهوض  

  بثقافة قوامها التسامح واالحترام بني األفراد واجملتمعات واألمم،
لتاسعة والعاشرة للفريـق   بالعمل املنجز والتقدم احملرز خالل الدورتني ا       وإذ حتيط علما    

العامل احلكـومي الـدويل املعـين بالتنفيـذ الفعـال إلعـالن وبرنـامج عمـل ديربـان، املعقـودتني يف                  
ــر ــن تنيالفتـــ ــشرين األول٢٨ إىل ١٧ مـــ ــوبر / تـــ ــن )٧(٢٠١١أكتـــ ــشرين ١٩ إىل ٨ ومـــ  تـــ

__________ 
  .A/HRC/19/77انظر   )٧(  
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ملعقـودة  ، والدورة الرابعة للجنة املخصصة املعنية بوضع معايري تكميلية، ا         ٢٠١٢أكتوبر  /األول
  ،)٨(٢٠١٢أبريل / نيسان١٢ إىل ١٠يف الفترة من 

 بــإعالن مــؤمتر القمــة العــاملي ألفارقــة املهجــر، الــذي عقــد يف    أيــضاوإذ حتــيط علمــا  
  ،٢٠١٢مايو / أيار٢٥يف جنوب أفريقيا، ساندتون، جوهانسربغ، 

 ، الـيت اعتمـدهتا جلنـة القـضاء علـى     ٣٤ بالتوصـية العامـة رقـم     كـذلك وإذ حتـيط علمـا    
أغــسطس إىل / آب٨التمييــز العنــصري يف دورهتــا التاســعة والــسبعني، املعقــودة يف الفتــرة مــن   

، واليت تعاجل مسألة التمييز العنـصري ضـد الـسكان املنحـدرين مـن               )٩(٢٠١١سبتمرب  /أيلول ٢
  أصل أفريقي،

 بأن الرياضة، باعتبارها لغة عاملية، ميكن أن تسهم يف تثقيف الـشعوب بـشأن               وإذ تقر   
يم املتمثلـــة يف التنـــوع والتـــسامح واإلنـــصاف وبأهنـــا وســـيلة ملكافحـــة العنـــصرية والتمييـــز القـــ

  العنصري وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب،
 ألنه على الرغم من أن الرياضة تنطوي على إمكانات هائلـة          وإذ يساورها بالغ القلق     

   فيها،لتعزيز التسامح، فإن العنصرية ال تزال متثل مشكلة خطرية
 ٢٠١٠ باستضافة جنوب أفريقيا ملباريـات كـأس العـامل لكـرة القـدم لعـام       وإذ ترحب   

، ٢٠١٤الــيت نظمهــا االحتــاد الــدويل لكــرة القــدم وباستــضافة الربازيــل للمباريــات يف عــام          
ــسالم       وإذ ــسامح وال ــرويج للتفــاهم والت ــة مواصــلة اســتغالل تلــك املناســبات يف الت تؤكــد أمهي

بذولة ملكافحة العنـصرية والتمييـز العنـصري وكراهيـة األجانـب ومـا يتـصل             وتشجيع اجلهود امل  
  بذلك من تعصب وتعزيز تلك اجلهود،

    
  أوال    
  مبادئ عامة    

ــر وتؤكــد   - ١   ــب     تق ــة األجان ــصري وكراهي ــز العن ــصرية والتميي  أن مكافحــة العن
عيد العـاملي   يتصل بذلك من تعصب ومجيع أشكاهلا ومظاهرها املقيتـة واملتطـورة علـى الـص               وما

  أولوية بالنسبة للمجتمع الدويل؛ مسألة ذات

__________ 
  .A/HRC/21/59انظر   )٨(  
  )٩(  CERD/C/GC/34.  
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اإلبـادة اجلماعيـة    ظـر التمييـز العنـصري أو   حل خـرق  بـأي  يسمح ه الــ بأن تقـــر  - ٢  
  صـكوك يفوفقـا ملـا ورد يف االلتزامـات املنـصوص عليهـا           الـرق،   العنصري أو الفصل  جرمية   أو

  ؛ باملوضوعحقوق اإلنسان ذات الصلة
 إزاء مجيــــع أشـكال العنـصرية والتمييـز العنـصري،       قلقهــا البالـــغ عن عربت  - ٣  

مبا يف ذلـك مـا يـرتبط هبـا مـن أعمـال عنـف ترتكـب بـدافع مـن العنـصرية وكراهيـة األجانـب                            
والتعـــصب، وإزاء األنـــشطة الدعائيـــة واملنظمـــات الـــيت تـــسعى إىل تربيـــر العنـــصرية والتمييـــز   

ــة األجانــب ومــا يتــصل بــ    ذلك مــن تعــصب أو تــشجيعها بــأي شــكل مــن    العنــصري وكراهي
  األشكال وعن إدانتها القاطعة هلا؛

ــدأ أساســي لتحقيــق هــدف    تــشدد مــرة أخــرى    - ٤   علــى أن التعــاون الــدويل مب
القضاء التام على العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب وما يتصل بذلك مـن تعـصب               

شـــامل وتنفيــذمها علـــى حنــو فعـــال يف    علــى حنــو   )١(وملتابعــة إعــالن وبرنـــامج عمــل ديربـــان   
  الصدد؛ هذا

مكافحـة العنـصرية والتمييـز العنـصري     عن  على أن املسؤولية األساسية   تشدد  - ٥  
تقــع علــى عــاتق الــدول،  علــى حنــو فعــال يتــصل بــذلك مــن تعــصب   وكراهيــة األجانــب ومــا

كفالــة التنفيــذ عــن يف املقــام األول  املــسؤولية  الــدول تتحمــل أن،هلــذه الغايــةتؤكــد، حتقيقــا و
ي إعــالن ــــ فيف هــذا الــصدد واردة ـــــال اتـــــزامات والتوصيــــع االلتــــالكامــل والفعــال جلمي 
ــان  ــامج عمــل ديرب ــان االستعراضــي  وبرن ــة ملــؤمتر ديرب ــة اخلتامي ـــي  )٣( ويف الوثيق ، وترحــب، فــ

  الصدد، باخلطـــوات اليت اختذهتا حكومات عديدة؛ هذا
اء عـدم التـصدي بـشكل كـاف لألشـكال اجلديـدة              إز تعرب عن بـالغ القلـق       - ٦  

واملتجددة من العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانـب ومـا يتـصل بـذلك مـن تعـصب،                  
وحتث الـدول علـى اختـاذ تـدابري مـن أجـل التـصدي بقـوة لتلـك اآلفـات هبـدف منـع ممارسـتها                           

  الضحايا؛ ومحاية
 األشـــكال واملظـــاهر الـــضرورة امللحـــة للتـــصدي أيـــضا جلميـــع  علـــىتـــشدد  - ٧  

ــة األجانــب     ــصري وكراهي ــز العن ــصرية والتميي ــذلك مــن تعــصب،   املعاصــرة للعن ــصل ب ــا يت وم
 التحــريض علــى تلــك الكراهيــة والتنمــيط العنــصري ونــشر األفعــال الــيت تــنم عــن     يــشمل مبــا

العنصرية وكراهية األجانب عن طريق الفضاء اإللكتروين، هبدف توفري أقـصى محايـة للـضحايا       
   وسائل االنتصاف القانونية ومكافحة اإلفالت من العقاب؛وتوفري

 كفالـة أال تنطـوي التـدابري     عــن مـسؤولة     واملنظمات الدوليـة    أن الدول  تؤكـد  - ٨  
املتخــذة ملكافحــة اإلرهــاب، مــن حيــث الغــرض أو األثــر، علــى متييــز قــائم علــى أســاس العــرق 
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 مجيع الدول على إلغـاء مجيـع أشـكال          اللون أو الساللة أو األصل القومي أو العرقي، وحتث         أو
  التنميط العنصري أو اإلحجام عنها؛

 بضرورة أن تعمل الدول على تنفيـذ تـدابري تـشريعية وقـضائية وتنظيميـة                تـقـر  - ٩  
وإدارية مناسبة وفعالـة ترمـي إىل منـع أعمـال العنـصرية والتمييـز العنـصري وكراهيـة األجانـب                     

ــة منــ    ــع   ومــا يتــصل بــذلك مــن تعــصب واحلماي ــها بــذلك يف من ها وعلــى إنفاذهــا، إســهاما من
  اإلنسان؛ انتهاكات حقوق

بأن األسس اليت تستند إليها العنـصرية والتمييـز العنـصري وكراهيـة              تقر أيضا   - ١٠  
األصـل القـومي     يتصــل بذلـــك مــن تعصب هي العـــرق أو اللون أو الـساللة أو            األجانب وما 
متفاقمة من التمييـز اسـتنادا إىل        يعانوا من أشكال متعددة أو    أن الضحايا ميكن أن     بأو العرقي و  

والدين أو املعتقد والـرأي الـسياسي أو غـريه مـن             أسس أخرى متصلة بذلك مثل اجلنس واللغة      
  واألصل االجتماعي وامللكية واملولد أو أي وضع آخر؛ اآلراء

ــد   - ١١   ــد تأكيـ ــة   تعيـ ــوة إىل الكراهيـ ــانون أي دعـ ــر القـ ــة القوجـــوب أن حيظـ وميـ
ــة أو ــز أو    أوالعرقي ــة تــشكل حتريــضا علــى التميي ، وتعيــد أيــضا تأكيــد  العنــف  أو العــداءالديني

وجوب اعتبار نشر األفكار القائمة على التفوق العرقي أو الكراهية أو التحـريض علـى التمييـز         
العنصري ومجيع أعمال العنف أو التحريض على ارتكاب هذه األعمـال جـرائم يعاقـب عليهـا                 

ون، وفقا لاللتزامات الدولية اليت تعهدت هبا الدول، وأن حظر أفعال من هـذا القبيـل أمـر                  القان
  يتسق مع حرية الرأي والتعبري؛

 علــى الــضرورة امللحــة للتــصدي جلميــع األشــكال واملظــاهر املعاصــرة   تــشدد  - ١٢  
  مــن العهــد الــدويل اخلــاص٢٠للتمييــز العنــصري مــع مراعــاة أهــداف ومقاصــد أحكــام املــادة  

 )٦( من االتفاقية الدولية للقضاء علـى التمييـز العنـصري          ٤ واملادة   )١٠(باحلقوق املدنية والسياسية  
  ؛)١١(والتوصية العامة اخلامسة عشرة للجنة القضاء على التمييز العنصري

 علـــى مـــسؤولية الـــدول عـــن اختـــاذ تـــدابري فعالـــة ملكافحـــة األعمـــال  تـــشدد  - ١٣  
يتـصل   لعنصرية والتمييـز العنـصري وكراهيـة األجانـب ومـا          اإلجرامية اليت ترتكب بدوافع من ا     

بذلك من تعصب، مبا فيها التدابري اليت تكفل اعتبـار مثـل تلـك الـدوافع عـامال مـشددا يفـضي                      
  إىل احلكم باإلدانة، هبدف منع مرور تلك اجلرائم بال عقاب وكفالة سيادة القانون؛

__________ 
 .، املرفق)٢١-د( ألف ٢٢٠٠انظر القرار   )١٠(  
، الفـصل الثـامن،   (A/48/18) ١٨الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثامنة واألربعون، امللحـق رقـم            انظر    )١١(  

  .الفرع باء
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 بـاهلجرة املتعلقة  اهتا وممارساهتا    مجيع الدول على مراجعة قوانينها وسياس      حتـث  - ١٤  
 مبوجـب  ا مـع التزاماهتـ  اتـساقها  من التمييز العنـصري و     لكفالة خلوها عند الضرورة،   وتنقيحها،  

  الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان؛
 مـن  ١٤٧ جبميع الدول أن تتخذ، وفقا لاللتزامات املتعهد هبا يف الفقرة    هتيب  - ١٥  

 الالزمة ملكافحة التحريض على العنف بـدافع مـن الكراهيـة            برنامج عمل ديربان، مجيع التدابري    
ــها    ــرق منـ ــصرية، بطـ ــتخدام العنـ ــاءة اسـ ــصرية    إسـ ــسمعية البـ ــة والـ ــالم املطبوعـ ــائط اإلعـ  وسـ

واإللكترونية وتكنولوجيات االتصاالت اجلديدة، وأن تقـوم، بالتعـاون مـع مقـدمي اخلـدمات،               
ــتخدام تلــك التكنولوجيــات، مبــا فيهــا شــبكة        مكافحــة  لإلســهام يف ،إلنترنــتابتــشجيع اس

يتـسق مـع املعـايري الدوليـة حلريـة التعـبري مـع اختـاذ مجيـع التـدابري الالزمـة لـضمان                         العنصرية، مبا 
  ذلك احلق؛

مجيع الدول على أن تدرج يف مناهجها التعليمية وبراجمها االجتماعيـة            تشجع  - ١٦  
ات واحلــضارات والــديانات عريــف جبميــع الثقافــالتعلــى مجيــع املــستويات، حــسب االقتــضاء، 

واحترامهـا، باإلضـافة إىل معلومـات عـن          والشعوب والبلدان وما يشجع على التـسامح إزاءهـا        
  متابعة إعالن وبرنامج عمل ديربان وتنفيذمها؛

لــدى وضــع نــسانـي اجلنظــور مراعــاة امل مــسـؤولية الــدول عــن تعمــيم  ؤكــدت  - ١٧  
دف إىل القـضاء علـى العنـصرية والتمييـز العنـصري            ماية هت احل و للوقاية والتثقيف تدابيـر  وإعداد  

أن تعـاجل تلـك     كفالـة   ليتصل بذلك من تعـصب علـى مجيـع املـستويات             وكراهية األجانب وما  
   للمرأة والرجل؛املختلفةبفعالية األوضاع التدابري 

    
  ثانيا    
  االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري    

التفاقيــة الدوليــة للقــضاء علــى مجيــع أشــكال أن التقيــد العــاملي با تعيــد تأكيــد  - ١٨  
 والتنفيــذ الكامــل هلــا يكتــسيان أمهيــة قــصوى يف مكافحــة العنــصرية والتمييــز التمييــز العنــصري

العنصري وكراهية األجانب ومـا يتـصل بـذلك مـن تعـصب ويف تعزيـز املـساواة وعـدم التمييـز           
  العامل؛ يف

ناقشة املواضيعية بشأن اخلطاب احملرض على الكراهيـة،         امل تالحظ مع التقدير    - ١٩  
  اليت أجريت خالل الدورة احلادية والثمانني للجنة القضاء على التمييز العنصري؛
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لعـدم تـصديق مجيـع الـدول علـى االتفاقيـة حـىت اآلن               تعرب عـن بـالغ القلـق          - ٢٠  
يربـان، وهتيـب بالـدول      رغم االلتزامات اليت جرى التعهد هبـا مبوجـب إعـالن وبرنـامج عمـل د               

  اليت مل تنضم بعد إىل االتفاقية أن تفعل ذلك على وجه السرعة؛
تقـدم، مفوضـية األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنـسان علـى أن                ، يف سـياق مـا     حتث  - ٢١  

تنشر يف موقعها علـى شـبكة اإلنترنـت قائمـة بالبلـدان الـيت مل تـصدق بعـد علـى االتفاقيـة وأن                         
  ع تلك البلدان على التصديق عليها يف أقرب وقت ممكن؛تستكملها بانتظام وأن تشج

 إزاء حـاالت التـأخري الـشديد يف تقـدمي التقـارير الـيت فـات                 تعرب عـن القلـق      - ٢٢  
موعد تقدميها إىل جلنة القضاء علـى التمييـز العنـصري، ممـا يعـوق أداء اللجنـة ملهامهـا بفعاليـة،                      

لتقيــد بالتزاماهتــا مبوجــب االتفاقيــة، وتعيــد  وتناشــد بقــوة مجيــع الــدول األطــراف يف االتفاقيــة ا 
ــدمها          ــيت تق ــارير ال ــداد التق ــها إلع ــيت تطلب ــدان ال ــة إىل البل ــساعدة التقني ــدمي امل ــة تق ــد أمهي تأكي

  ؛لجنةال إىل
  مــن٨إىل التــصديق علــى تعــديل املــادة  يف االتفاقيــة  الــدول األطــراف تــدعو  - ٢٣  
مـن امليزانيـة العاديـة      كافيـة    توفري مـوارد إضـافية       لجنة، وتدعو إىل  ال بتمويل   فيما يتعلق  االتفاقية

  ؛بالكامللألمم املتحدة لتمكني اللجنة من أداء واليتها 
 من أجـل تنفيـذ   مجيع الدول األطراف يف االتفاقية على تكثيف جهودها        حتث  - ٢٤  

 اإلعـالن    ملبادئ الواجب عتبار من االتفاقية، مع إيالء اال     ٤االلتزامات اليت قبلتها مبوجب املادة      
   من االتفاقية؛٥وللمادة  )١٢(العاملي حلقوق اإلنسان

 إىل أن اللجنـــة تعتـــرب أن حظـــر نـــشر األفكـــار القائمـــة علـــى التفـــوق   تـــشري  - ٢٥  
العنصري أو الكراهية العنصرية يتوافق مع احلـق يف حريـة الـرأي والتعـبري علـى النحـو املـبني يف                     

   من االتفاقية؛٥ ويف املادة  من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان١٩املادة 
 بالعمل الذي تضطلع به اللجنـة يف سـبيل مكافحـة العنـصرية والتمييـز                ترحب  - ٢٦  

العنصري وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب يف سياق متابعة نتائج املـؤمتر العـاملي                
التـدابري  ملناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب وما يتصل بذلك مـن تعـصب و         

  املوصى باختاذها لتعزيز تنفيذ االتفاقية وأداء اللجنة ملهامها؛
 مــن أن عــدم ورود تنظــر يف التحقــق مجيــع الــدول األعــضاء علــى أن تــشجع  - ٢٧  

شــكاوى بــشأن التمييــز العنــصري لــيس نتيجــة عــدم إدراك الــضحايا حلقــوقهم أو اخلــوف مــن  
 ،أو انعــدم الثقــة يف ســلطات إنفــاذ القــانوناالنتقــام أو حمدوديــة الوصــول إىل ســبل االنتــصاف 

__________ 
 ).٣-د( ألف ٢١٧القرار   )١٢(  
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بقـضايا التمييـز العنـصري أو افتقارهـا إىل احلـساسية إزاء      إنفاذ القانون عدم اهتمام سلطات     أو
ــيت       ــصعوبات الـ ــة للـ ــة خاصـ ــويل عنايـ ــضايا، وأن تـ ــذه القـ ــا هـ ــضحايا يف يواجههـ ــوء الـ اللجـ

  ؛)١٣(العدالة إىل
هـدها لكفالـة أال تفـضي التـدابري     بالـدول األعـضاء أن تبـذل قـصارى ج          هتيب  - ٢٨  

اليت تتخذها للتـصدي لألزمـة املاليـة واالقتـصادية الراهنـة إىل تفـاقم الفقـر والتخلـف واحتمـال                     
تــصاعد العنــصرية والتمييــز العنــصري وكراهيــة األجانــب ومــا يتــصل بــذلك مــن تعــصب ضــد 

يـــة ودينيـة ولغويـة يف       األجانب واملهاجريـــن واألشـخاص املنـتمني إىل أقليـــات قوميــــة أو عرق             
  ؛مجيع أرجاء العامل

 أن احلرمــان مــن اجلنــسية علــى أســاس العــرق أو األصــل يــشكل  تعيــد تأكيــد  - ٢٩  
  انتهاكا اللتزامات الدول األطراف بكفالة التمتع باحلق يف اجلنسية دون متييز؛

  ثالثا    
ة ـــــوكراهيري  والتمييـــز العنـــصاملقـــرر اخلـــاص املعـــين باألشـــكال املعاصـــرة للعنـــصريــة    

  هـة زياراتـب ومتابعـن تعصــم كـيتصــل بذل  ب وماــاألجان
بتقرير املقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصـرة للعنـصرية والتمييـز           حتيط علما     - ٣٠  

 وتـشجع اجلهـات املعنيـة علـى         )١٤(العنصري وكراهية األجانب وما يتـصل بـذلك مـن تعـصب           
  هما؛النظر يف تنفيذ التوصيات الواردة في

ــرار جملـــس حقـــوق اإلنـــسان  ترحـــب  - ٣١  ــارس / آذار٢٥ املـــؤرخ ١٦/٣٣ بقـ مـ
  ؛ الذي قرر اجمللس مبوجبه متديد والية املقرر اخلاص ملدة ثالث سنوات)١٥(٢٠١١

مجيع الدول األعضاء واملنظمات احلكومية الدوليـة ومؤسـسات          دعوهتاتكرر    - ٣٢  
 مـع املقـرر اخلـاص،       إىل التعـاون التـام    كوميـة   منظومة األمـم املتحـدة املعنيـة واملنظمـات غـري احل           

زيارهتـا ليـتمكن مـن الوفـاء بواليتـه بـشكل       بشأن طلباته  يف االستجابة ل  وهتيب بالدول أن تنظر     
  كامل وفعال؛

__________ 
  ).٢٢ (٣٢، الفقرة (A/67/18) ١٨معية العامة، الدورة السابعة والستون، امللحق رقم الوثائق الرمسية للجانظر   )١٣(  
  .A/67/328انظر   )١٤(  
، الفصل الثـاين،    (A/66/53) ٥٣الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السادسة والستون، امللحق رقم          : انظر  )١٥(  

 .الفرع ألف
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ــد تأكيــد   - ٣٣   ــن       ن  أتعي ــن األشــكال ع ــأي شــكل م ــة ب ــسلطات العام تغاضــي ال
يـسهم يف    األجانـب اهيـة ية وكر العنـصر  مـن اجلـرائم املرتكبـة بـدافع   اإلفالت من العقـاب علـى      

 ؛أفعال من هذا القبيل على تكرار ارتكاب يشجع عادةإضعاف سيادة القانون والدميقراطية و

 على التزامات الدول مبوجب القانون الدويل بتـوخي احلـرص الواجـب             شددت  - ٣٤ 
يف   األجانــب والتحقيــقيــةها العنــصرية أو كر مــناجلــرائم ضــد املهــاجرين بــدافعارتكــاب نــع مل

واحلريــات   اإلنــسانحقــوقعــدم القيــام بــذلك ينتــهك  وأن ، تلــك اجلــرائم ومعاقبــة مرتكبيهــا 
ث الـدول علـى تعزيـز التـدابري املتخـذة           حتـ ، و  وخيل بالتمتع هبا أو حيول دونه      األساسية للضحايا 
  يف هذا الصدد؛

 وكراهيـة املـسيحية   كراهيـة   معـاداة الـسامية و    بتزايـد حـدة     ق  القلتقر مع بالغ      - ٣٥  
 قائمـة   تـدعو إىل العنـف      وحركـات  العامل وظهـور حركـات عنـصرية      أحناء شىت من    اإلسالم يف   

املـسيحية واليهوديـة واملـسلمة    لطوائف  او  العرب على العنصرية واألفكار التمييزية املوجهة ضد     
  أصـل  املنحـدرين مـن   طوائـف   املنحـدرين مـن أصـل أفريقـي و        طوائف  الدينية و الطوائف   ومجيع

  ؛لطوائفلشعوب األصلية وغريها من ااطوائف آسيوي و
 التشريعات وغريهـا مـن التـدابري        تنفيذا كامال  بالدول األطراف أن تنفذ      هتيب  - ٣٦ 

القائمة بالفعل لكفالة القضاء على مجيع أشكال العنصرية، وال سيما ضد املنحدرين مـن أصـل          
  ؛)١٦(أفريقي

تزويـد  أن تواصـل     سانمفوضة األمم املتحـدة الـسامية حلقـوق اإلنـ         إىل   طلبت  - ٣٧ 
الدول، بناء على طلبها، باخلدمات االستشارية واملساعدة التقنية لتمكينها من تنفيـذ توصـيات              

  ؛على حنو تاماملقرر اخلاص 
 بشرية  وارديلزمه من م   إىل األمني العام أن يزود املقرر اخلاص بكل ما        تطلب    - ٣٨  

تقـدمي تقريـر إىل   لتمكينه من  وجه السرعة و  جناز واليته بكفاءة وفعالية وعلى      إلمالية  مساعدة  و
 والستني؛الثامنة اجلمعية العامة يف دورهتا 

  إيـالء اهتمـام خـاص   ، يف حـدود واليتـه،      إىل املقرر اخلـاص أن يواصـل       تطلب  - ٣٩ 
يتـصل بـذلك مـن      العنصري وكراهية األجانب ومـا زلعنصرية والتمييالذي حتدثه ا  ثر السليب   ألل

 واالجتماعية؛ باحلقوق املدنية والثقافية واالقتصادية والسياسيةامل التمتع بشكل ك يفتعصب 

__________ 
 .٦٥/٣٦انظر القرار   )١٦(  
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 العنـصرية يف جمـال      ةكافحـ مبأكـرب   تبـدي التزامـا      الدول األعـضاء إىل أن       تدعو  - ٤٠ 
ــة و      ــف والتوعي ــشطة للتثقي ــق القيــام بأن ــن طري ــشديدةدانــةاإلالرياضــة ع ــ  ال  األعمــالرتكيب مل

  ضية الوطنية والدولية؛ الريااملنظماتالعنصرية، بالتعاون مع 
 مجيــع أشكال التعصـــب والتمييــز القائميــن علـــى أسـاس الـدين            تدين بشدة   - ٤١  

  أو املعتقد وانتهاكات حرية الفكر والضمري والدين أو املعتقد؛
 بــأن تبــذل الــدول اجلهــود علــى نطــاق واســع يف ســبيل القــضاء علــى   توصــي  - ٤٢  

ــة األجانــب ومــا يتــصل بــذلك مــن تعــصب، وأن تعــزز    العنــصرية والتمييــز العنــصري وكراه  ي
احترام التنوع الثقـايف والعرقـي والـديين، وتـشدد، يف ذلـك الـصدد، علـى الـدور البـالغ األمهيـة                       

يف ذلك التثقيف والتدريب والتعلم يف جمـال حقـوق اإلنـسان، والختـاذ العديـد مـن                   للتعليم، مبا 
ــساعد علــ    ــة ممــا ي ــيت هتــدف إىل التوعي ــدابري ال ــسامح ويكفــل   الت ــسودها الت ــة جمتمعــات ي ى هتيئ

 ؛التفاهم فيها

 بأن تويل مجيع الدول االهتمـام الواجب للطريقة الـيت ينـاقش هبـا      توصي أيضا   - ٤٣ 
مفهــوم اهلويــة القوميــة والثقافيــة والدينيــة داخــل جمتمعاهتــا وأن تتــوىل رصــدها عــن كثــب بغيــة  

ــة دون أن يــستخدم هــذا املفهــوم كــأداة إلجيــا   ـــات مــصطنعة فيمــا بــني بعــض   احليلول د اختالفـ
  ؛سكاهنا فئات

 إزاء االجتاه الذي ظهـر بـصورة جليـة مـؤخرا داخـل العديـد           تعرب عن القلق    - ٤٤  
من اجملتمعـات حنـو اعتبـار اهلجـرة مـشكلة وخطـرا يهـدد التماسـك االجتمـاعي، وتالحـظ، يف             

كافحـة العنـصرية والتمييـز      هذا السياق، التحديات العديدة املتعلقة حبقوق اإلنـسان يف سـياق م           
  العنصري وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛

ــدريبا يف جمــال حقــوق اإلنــسان ملــسؤويل إنفــاذ     توصــي  - ٤٥   ــأن جتــري الــدول ت  ب
سيما مسؤويل اهلجرة وشرطة احلدود، بصدد أمور منها التحديات اليت يواجههـا             القانون، وال 

من جراء العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانـب        املهاجرون والالجئون وطالبو اللجوء     
وما يتـصــل بذلـــك مــــن تعـصب، كـــي يتـصــرف هــــؤالء املـسؤولون وفقـا للقـانون الـدويل                       

 حلقوق اإلنسان؛

هبـدف  حـسب العـرق     بيانـات مـصنفة     يف مجـع     الـدول    تنظـر  بأن   توصي أيضا   - ٤٦  
ضــد التمييــز وفعالــة  مالئمــة بــرامج وتــشريعات وسياســات عــدادوإحتديــد أهــداف ملموســة  

ــة األجانــب     العنــصري  ــز املــساواة، ومنــع العنــصرية والتمييــز العنــصري وكراهي ترمــي إىل تعزي
أن يــتم مجــع تلــك  يف هــذا الــصدد يتــصل بــذلك مــن تعــصب، والقــضاء عليهــا، ويــتعني    ومــا

هم هلويـاهتم   حتديـد البيانات، حسب االقتضاء، بناء على موافقة األفراد الصرحية، وعلـى أسـاس             
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ــية، و   ــة حبقـــوق اإلنـــسان واحلريـــات األساسـ ــام املتعلقـ ــا لألحكـ ــة البيانـــات  ووفقـ ــوائح محايـ لـ
  املعلومات؛تلك وجيب أال يتم إساءة استخدام  ،وضمانات اخلصوصية

ــدعو  - ٤٧   ــة    ت ــاس   املقــرر اخلــاص إىل أن ينظــر يف دراســة النمــاذج احمللي ــات قي آللي
يف جمال القضاء على التمييـز العنـصري، وإىل أن يـضمن            ضافة  وقيمتها امل املساواة بني األعراق،    

  ؛الصدد يف هذا تقريره املقبل معلومات عن التحديات والنجاحات وأفضل املمارسات
 بعد تشريعات ملكافحة ومنـع الكراهيـة العنـصرية          تعتمد الدول اليت مل     تشجع  - ٤٨  
للمعـايري الدوليـة املتعلقـة حبريـة     ا علـى النظـر يف القيـام بـذلك، وفقـ      وكراهية األجانـب     والعرقية

، ومراعـاة أن مكافحـة    يف االعتبـار التعبري ومع أخـذ مجيـع التـدابري الالزمـة لـضمان ذلـك احلـق            
ــصري     ــوى عن ــرويج حملت ــت للت ــب     اســتخدام اإلنترن ــة األجان ــي وكراهي ــد العرق ــتم عــن احلق وي

  ؛وللتحريض على العنف تقتضي اتباع هنج قائم على تعدد أصحاب املصلحة
 الــدول علــى تعزيــز الفــرص الــيت تتيحهــا اإلنترنــت ووســائل التواصــل تــشجع  - ٤٩  

ــصرية        ــة العن ــصري أو الكراهي ــوق العن ــى التف ــة عل ــشر األفكــار القائم ــصدي لن االجتمــاعي للت
  ولتعزيز املساواة وعدم التمييز واحترام التنوع؛

ضــا علـى التمييـز      أي دعــوة إىل الكراهيـــة الدينيـــة تـشكل حتريـ           تديــن بشدة   - ٥٠  
أو العداء أو العنف، سواء استخدمت يف ذلك وسـائط اإلعـالم املطبوعـة أو الـسمعية البـصرية                    
أو اإللكترونيـة أو غريهـا مـن الوســائل، وتـشدد يف هـذا الـصدد علــى أن احتـرام مجيـع حقــوق         

ميثـل  الـديين  اإلنسان واحلريات األساسية، مبا يف ذلك حرية الدين أو املعتقد، والتنـوع الثقـايف و    
لتهيئة بيئة خالية من العنصرية والتمييز العنصري وكراهيـة األجانـب ومـا يتـصل               عنصر أساسيا   

  بذلك من تعصب ويسهم يف اجلهود العاملية ملكافحة مجيع أشكال التمييز؛
    

  رابعا    
وكراهيــــــة األجانــــــب   نتائــــج املــؤمتر العــاملي ملناهــضة العنــصرية والتمييــز العنــصري          

 ومؤمتــر ديربــان االستعراضـــي لعـام         ٢٠٠١لعـــام    يتـصــــل بذلـــك مـــن تعـصـــب         وما
وبرنامج عمل ديربان  واالحتفــال بالذكـرى السنويــة العاشــرة العتمــاد إعالن ٢٠٠٩

)٢٠١١(  
وضع السياسات  ل أن اجلمعية العامة هي أعلى آلية حكومية دولية          تعيد تأكيد   - ٥١  

،  وتقييمهــاائل املتـصلة بامليــدانني االقتـصادي واالجتمــاعي وامليـادين املتــصلة هبمـا    املتعلقـة باملــس 
ــا إىل جنــب مــع  ١٩٩٦مــايو / أيــار٢٤ املــؤرخ ٥٠/٢٢٧لقرارهــا وفقــا  ، وأهنــا تــشكل، جنب

 )١(إلعالن وبرنـامج عمـل ديربـان      الشامل   للتنفيذ حكومية دولية    عمليةجملس حقوق اإلنسان،    
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حة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب وما يتـصل بـذلك   ومتابعتهما يف سياق مكاف  
  ؛من تعصب

 الصادر عن اجتمـاع اجلمعيـة العامـة الرفيـع       باعتماد اإلعالن السياسي   ترحب  - ٥٢  
ــسنوية العاشـــرة العتمـــاد إعـــالن وبرنـــامج          ــستوى الـــذي عقـــد لالحتفـــال بالـــذكرى الـ املـ

رادة الــسياسية علــى كــل مــن الــصعيد الــوطين  الــذي يتمثــل هدفــه يف تعبئــة اإل)٢(ديربــان عمــل
  ؛برنامج العملواإلقليمي والدويل وتنفيذ 

 االلتزام السياسي بالتنفيذ الكامل والفعال إلعـالن وبرنـامج عمـل            تعيد تأكيد   - ٥٣  
 وعمليات متابعتها على كـل مـن الـصعيد        )٣(ؤمتر ديربان االستعراضي  ديربان والوثيقة اخلتامية مل   

يف سياق مكافحة العنصرية والتمييـز العنـصري وكراهيـة األجانـب          ي والدويل،   الوطين واإلقليم 
  ؛وما يتصل بذلك من تعصب

وطنيـة ملكافحـة العنـصرية     عمـل    جبميع الدول الـيت مل تـضع بعـد خطـط           هتيب  - ٥٤  
 بااللتزامـات الـيت     تقيـد يتـصل بـذلك مـن تعـصب ال         والتمييز العنـصري وكراهيـة األجانـب ومـا        

 ملناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب وما يتـصل          ؤمتر العاملي  يف امل  تعهدت هبا 
  ؛٢٠٠١بذلك من تعصب لعام 

ــب  - ٥٥   ــدول أن تــ   هتي ــع ال ــصرية     ضعجبمي سياســات وخطــط عمــل ملكافحــة العن
 ايتــصل بــذلك مــن تعــصب، مبــا يف ذلــك مظاهرهــ والتمييــز العنــصري وكراهيــة األجانــب ومــا

ــوطين     القائمــة علــى أســاس نــوع ا   جلــنس، وأن تنفــذها دون إبطــاء، علــى كــل مــن الــصعيد ال
  ؛واإلقليمي والدويل

تعمـل  املراكـز اإلقليميـة القائمـة الـيت          الدول على دعم أنشطة اهليئات أو      حتث  - ٥٦  
، يتـصل بـذلك مـن تعـصب         العنصرية والتمييز العنصري وكراهيـة األجانـب ومـا         على مكافحة 

وجـود لتلـك    ق الـيت ال  ــــ املناطمجيـع   ي  ـــ ة ف ـــ اء هيئـات مماثل   ـــي بإنش ـــ، وتوص كل فــي منطقتــه  
  ؛اهليئات فيها

 مـن برنـامج عمـل       ٧٨ بالدول الـيت مل توقـع الـصكوك املبينـة يف الفقـرة               هتيب  - ٥٧  
  ديربان ومل تصدق عليها أومل تنضم إليها بعد أن تنظر يف القيام بذلك؛ 

ملؤسـسات الوطنيـة    تـضطلع بـه ا  الـذي على الدور األساسي والتكميلي   تشدد  - ٥٨  
 ، باالشتراك مـع الـدول     ،املراكز اإلقليمية واجملتمع املدين اليت تعمل      حلقوق اإلنسان واهليئات أو   

حتقيـق أهـداف إعـالن      من أجل القضاء على مجيع أشكال العنصرية، وبـصفة خاصـة مـن أجـل                
  ؛ يف هذا الصددديربان وبرنامج عمل
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جملتمـع املـدين يف مكافحـة العنـصرية         يـضطلع بـه ا    الـذي    بالـدور األساسـي      تقر  - ٥٩  
 يف مــساعدة خباصــةيتــصل بــذلك مــن تعــصب، و  والتمييــز العنــصري وكراهيــة األجانــب ومــا 

مكافحـة تلـك    ترمـي إىل     أنظمة واسـتراتيجيات ويف اختـاذ تـدابري وإجـراءات            وضعالدول على   
   متابعة التنفيذ؛عن طريقاألشكال من التمييز و

 بالقضاء على مجيع أشكال العنـصرية والتمييـز العنـصري           التزامهاتعيد تأكيد     - ٦٠  
وكراهية األجانب ومـا يتـصل بـذلك مـن أشـكال التعـصب األخـرى ضـد الـشعوب األصـلية،                      

يـوىل مـن اهتمـام يف إعـالن األمـم املتحـدة بـشأن حقـوق الـشعوب           وتالحظ يف هذا الصدد ما  
اء على التمييـز وتعزيـز التـسامح والتفـاهم           لألهداف املتعلقة مبكافحة التحيز والقض     )١٧(األصلية

  والعالقات الطيبة بني الشعوب األصلية ومجيع قطاعات اجملتمع األخرى؛
 ملناهـضة الـث مـؤمتر عـاملي        الـذي كـان ث     ٢٠٠١لعـام   بـأن املـؤمتر العـاملي       قر  ت  - ٦١  

نـه  العنصرية خيتلف اختالفا ملحوظا عـن املـؤمترين الـسابقني لـه، كمـا يتـضح مـن تـضمني عنوا                    
 يتــصل هبــا  بــشكلني معاصــرين للعنــصرية مهــا كراهيــة األجانــب ومــا يتعلقــانعنــصرين هــامني 

  ؛تعصب من
 بــأن نتــائج املــؤمتر العــاملي ومــؤمتر ديربــان االستعراضــي، يف جمــال   أيــضاتـــقر   - ٦٢  

ــذلك مــن تعــصب،         ــصل ب ــا يت ــة األجانــب وم ــصري وكراهي ــز العن ــصرية والتميي مكافحــة العن
والـدورات االسـتثنائية     القمـة  ع نتائج مجيـع املـؤمترات الرئيـسية ومـؤمترات         تتساوى يف األمهية م   

  اليت تعقدها األمم املتحدة يف ميدان حقوق اإلنسان وامليدان االجتماعي؛
وبرنـامج عمـل   التأييد العام لدور إعـالن   باجلهود الرامية إىل زيادة  حتيط علما   - ٦٣  

ي وكراهيــة األجانــب ومــا يتــصل بــذلك مــن   ديربــان يف مكافحــة العنــصرية والتمييــز العنــصر 
  ؛إعماهلاتعصب ومبشاركة اجلهات املعنية يف 

ــه مفوضــية    ترحــب  - ٦٤   قــوق اإلنــسان، األمــم املتحــدة حلبالعمــل الــذي قامــت ب
بالتعاون مع إدارة شؤون اإلعالم يف األمانة العامة، يف حدود املوارد املتاحــة، إلعـداد منـشــور    

الن السياســي الـصادر مبناسـبة االحتفـال بالذكـــرى الـسنويـــة العاشــــرة              يضم كال مـــن اإلعـــ   
ــؤمتر ديربــان االستعراضــي          ــة اخلتاميــة مل ــامج عمـــــل ديربــــان والوثيق ـــاد إعـــــالن وبرن العتمــ
وتوزيعــه، هبــدف زيــادة دعــم هــاتني الــوثيقتني والتوعيــة هبمــا علــى الــصعيــد العــاملي، وإنــشـــاء 

ــامج للتوعي ــستويات،      برنـ ــع املـ ــى مجيـ ــة علـ ـــالت إعالميـ ــطالع حبمــ ـــق االضـ ـــن طريـــ ـــة عـــ ــ

__________ 
 .، املرفق٦١/٢٩٥القرار   )١٧(  
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ــادة    ــا لزيـ ــى تكثيـــف جهودمهـ ــشجعهما علـ ــاتني ا وتـ ــم هـ ــا دعـ ــة هبمـ ــوثيقتني والتوعيـ ــى لـ  علـ
  ؛العاملي الصعيد

 بالــدول األعــضاء ومنظومــة األمــم املتحــدة تكثيــف اجلهــود املبذولــة يف هتيــب  - ٦٥  
 عمـل ديربـان علـى نطـاق واسـع، وتـشجع علـى بـذل                 سبيل توزيع نـسخ مـن إعـالن وبرنـامج         

  اجلهود يف سبيل كفالة ترمجتهما ونشرمها على نطاق واسع؛
 املبادرة اجلديرة بالثناء اليت تقودها الدول األعضاء يف اجلماعـة الكاريبيـة             تؤيد  - ٦٦  

ى وغريها من الدول األعضاء بشأن إقامة نصب تذكاري دائم يف األمـم املتحـدة ختليـدا لـذكر                 
ضـــحايا الـــرق وجتـــارة الرقيـــق عـــرب احملـــيط األطلـــسي، بوصـــفها إســـهاما يف الوفـــاء بأحكـــام   

ــصندوق      ١٠١ الفقــرة ــان، وتعــرب عــن تقــديرها للمــسامهات الــيت قــدمت ل  مــن إعــالن ديرب
  الصندوق؛ التربعات الذي أنشئ فــي هذا الصدد، وحتــث البلدان األخرى على املسامهة يف

املـؤمتر العـاملي ومـؤمتر ديربـان     ليات املكلفـة مبتابعـة نتـائج     بعمل اآل  حتيط علما   - ٦٧  
  ؛االستعراضي، وتؤكد أمهية تعزيز فعاليتها

 مبجلـــس حقـــوق اإلنـــسان أن يكفـــل، لـــدى النظـــر يف االســـتنتاجات  هتيـــب  - ٦٨  
والتوصـيات الــيت خلــص إليهـا الفريــق العامــل احلكـومي الــدويل املعــين بالتنفيـذ الفعــال إلعــالن     

 ديربـان واعتمادهـا، أن تعـرض التوصـيات علـى وكـاالت األمـم املتحـدة املعنيـة                    وبرنامج عمل 
   يف نطاق والية كل منها؛،العتمادها وتنفيذها

 مفوضية األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنـسان علـى مواصـلة تعمـيم مراعـاة               تشجع  - ٦٩  
يف أعمــال تنفيــذ إعــالن وبرنــامج عمــل ديربــان والوثيقــة اخلتاميــة ملــؤمتر ديربــان االستعراضــي    

 من الوثيقة اخلتاميـة   ١٣٧  و ١٣٦منظومة األمم املتحدة بكاملها، وعلى القيام، وفقا للفقرتني         
اللتني تدعوان إىل إنشاء فرقة عمـل مـشتركة بـني الوكـاالت، بـإطالع جملـس حقـوق اإلنـسان                     

  على آخر التطورات يف هذا الصدد؛
ــة الف   تقــر  - ٧٠   ــشراكة العاملي ــوارد وال ــة امل ــا لتعبئ ــدويل مــن دور   مب ــة والتعــاون ال عال
الوفاء بااللتزامات الـيت    يف   ، من برنامج عمل ديربان    ١٥٨  و ١٥٧ يف سياق الفقرتني     أساسي،

والية فريق اخلرباء البارزين املستقلني املعـين     ب وحتيط علما ،   بنجاح يف املؤمتر العاملي  مت التعهد هبا    
إلرادة السياسية الالزمة لتنفيذ اإلعـالن      ديربان، وخباصة يف حشد ا     بتنفيذ إعالن وبرنامج عمل   

  وبرنامج العمل بنجاح؛
العامـل  الفريـق  ألداء كـل مـن    إىل األمني العام أن يوفر املـوارد الالزمـة       تطلب  - ٧١  
ان وفريــق اخلــرباء ــــال إلعــالن وبرنــامج عمــل ديربــــي بالتنفيــذ الفعــــي املعنــــي الدولــــاحلكوم
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ن أصـل أفريقـي وفريـق اخلــرباء البـارزين املـستقلني املعـين بتنفيــذ       ــــي باملنحـدرين م ـــ العامـل املعن 
تكميليـة واليتـه علـى       واللجنة املخصصة املعنيـة بوضـع معـايري       ان  ـــج عمل ديرب  ـــالن وبرنام ــإع

  ؛حنو فعال
ــرب عــن    - ٧٢   ــقتع ــدالقل ــصري    إزاء تزاي ــابع عن ــا ط ــوع حــوادث هل  يف شــىت  وق

ع التقــدير اجلهــود الــيت تبــذهلا بعــض اهليئــات اإلداريــة  تالحــظ مــيف حــني املناســبات الرياضــية، 
 مجيـع اهليئـات     ، يف هـذا الـصدد     ،مكافحـة العنـصرية، وتـدعو      األلعاب الرياضية هبـدف      ختلفمل

الرياضية الدولية إىل الـسعي، عـن طريـق احتاداهتـا الوطنيـة واإلقليميـة والدوليـة، إىل إقامـة عـامل                      
  ري؛رياضي خال من العنصرية والتمييز العنص

إزاء احلــوادث الــيت هلــا طــابع عنــصري الــيت شــهدهتا  تعــرب عــن بــالغ القلــق   - ٧٣  
األنشطة واملناسبات الرياضية يف املاضي ويف اآلونة األخرية، وترحب يف هـذا الـسياق بـاجلهود          
اليت تبذهلا اهليئات اإلداريـة للمؤسـسات الرياضـية مـن أجـل مكافحـة العنـصرية، بوسـائل منـها                    

ــادر ــة تفــرض عقوبــات علــى األفعــال    القيــام مبب ات ملكافحــة العنــصرية ووضــع مــدونات تأديبي
  العنصرية وتطبيقها؛ 

يف هذا السياق لالحتاد الدويل لكـرة القـدم للمبـادرة الـيت             تعرب عن تقديرها      - ٧٤  
اختــذها وســلط الــضوء مــن خالهلــا علــى موضــوع نبــذ العنــصرية يف جمــال كــرة القــدم، وتــدعو 

 الـيت سـتقام     ٢٠١٤ ذه املبادرة يف مـسابقة كـأس العـامل لكـرة القـدم لعـام              االحتاد إىل مواصلة ه   
  يف الربازيل؛

 بالدول أن تستغل املناسبات الرياضـية الكـربى كمنـابر مهمـة للتواصـل               هتيب  - ٧٥  
  ؛هبدف حشد الناس وإيصال الرسائل البالغة األمهية عن املساواة وعدم التمييز

اون مـع املنظمـات احلكوميـة الدوليـة واللجنـة            الدول على العمـل، بالتعـ      حتـث  - ٧٦  
ــاح ضــد         ــشديــد الكف ــى ت ــة، عل ـــة واإلقليمي ـــة الدوليـ ـــة واالحتــادات الرياضيـ ـــة الدوليـ األوملبيـ
العنصرية يف الرياضة بطرق منها تثقيف شباب العامل من خالل ممارسـة الرياضـة دون أي نـوع             

يت تقتـضي التفـاهم والتـسامــح والنـــزاهة والتـضامن           مــن التمييز وبــروح املباريات األوملبيـــة الـ       
 بني البشر؛

 بالدور القيادي الذي يؤديه جملس حقوق اإلنسان ومبا يوفره من توجيـه،             تقر  - ٧٧  
ــب إىل         ــان، وتطل ــامج عمــل ديرب ــذ إعــالن وبرن ــى تنفي ــى مواصــلة اإلشــراف عل ــشجعه عل وت

يلزمـه   لـس حقـوق اإلنـسان بكـل مـا         مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان مواصـلة تزويـد جم         
من دعم لتحقيق أهدافه يف مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب ومـا يتـصل        

  بذلك من تعصب؛
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  خامسا    
  أنشطة املتابعة    

بتحديـد مواعيـد االجتماعـات املقبلـة جمللـس حقـوق اإلنـسان              تكرر توصيتها     - ٧٨  
ة نتـائج املـؤمتر العـاملي ملناهـضة العنـصرية والتمييـز العنـصري              وآلياته املعنية اليت تركز على متابع     

 علـى   )١(وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب وتنفيـذ إعـالن وبرنـامج عمـل ديربـان                
حنو يتيح املشاركة فيها على نطاق واسـع وحيـول دون تداخلـها مـع مواعيـد جلـسات اجلمعيـة               

  العامة املكرسة للنظر يف هذا البند؛
مــع الــدول األعــضاء،  رئــيس اجلمعيــة العامــة أن يقــوم، بالتــشاور   إىل طلــبت  - ٧٩  
واجملتمــع املــدين، مبــا يف ذلــك املنظمــات غــري   ذات الــصلة،  األمــم املتحــدةومنظمــاتوبــرامج 

استــشارية غــري رمسيــة إلعــالن عقــد املنحــدرين مــن أصــل  عمليــة حتــضريية مبباشــرة احلكوميــة، 
، بغيـة إعـالن     “االعتـراف والعدالـة والتنميـة     : ل أفريقي املنحدرون من أص  ”أفريقي حتت شعار    

، وتطلب إىل األمـني العـام أن يقـدم إىل اجلمعيـة العامـة قبـل هنايـة دورهتـا                   ٢٠١٣العقد يف عام    
  ؛السابعة والستني تقريرا عن اخلطوات العملية اليت يتعني اختاذها إلضفاء الفعالية على العقد

 ملـا قـام بـه       مل املعـين باملنحـدرين مـن أصـل أفريقـي          فريق اخلرباء العا   على   ثينت  - ٨٠  
الــدويل ويــدعو رئيــسه إىل املــشاركة يف إعــالن العقــد  ،)١٨(العاشــرةدورتــه مــن أعمــال خــالل 

 خــالل دورهتــا يفوإجــراء حــوار تفــاعلي معهــا هبــذا الــشأن، وتقــدمي تقريــر إىل اجلمعيــة العامــة 
لــى العنــصرية والتمييــز العنــصري وكراهيــة القــضاء ع’’بنــد املعنــون الالثامنــة والــستني يف إطــار 

  ؛‘‘تعصب األجانب وما يتصل بذلك من
 والـستني يف الثامنـة   قيـد نظرهـا يف دورهتـا         املهمـة أن تبقي هـذه املـسألة        تقــرر  - ٨١  

 وكراهيـة األجانـب ومـا يتـصل         القـضاء علـى العنـصرية والتمييـز العنـصري         ”عنون  املبند  الإطار  
  .“بذلك من تعصب

  

__________ 
  .A/HRC/18/45انظر   )١٨(  
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  القرار الثالثمشروع     
  االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري    

  
  ،إن اجلمعية العامة  
االتفاقيــة الدوليــة للقــضاء علــى مجيــع أشــكال  ب املتعلقــة  إىل قراراهتــا الــسابقةإذ تــشري  

  ،٢٠١٠ديسمرب /كانون األول ٢١املؤرخ  ٦٥/٢٠٠ قرارال، وآخرها )١(التمييز العنصري
ــا اللــذين اعتمــدمها   ع يف اعتبارهــاوإذ تــض   ــامج عمــل فيين العــاملي املــؤمتر  إعــالن وبرن

 بــاء مــن اإلعــالن -  الفــرع الثــاينوخباصــة، )٢(١٩٩٣ يونيــه/ حزيــران٢٥حلقــوق اإلنــسان يف 
  املتعلق باملساواة والكرامة والتسامح،

ــد  تكــرروإذ   ــع أشــكال       ضــرورة تأكي ــى مجي ــضاء عل ــن أجــل الق ــضال م ــف الن تكثي
يتــصل بــذلك مــن تعــصب يف مجيــع      ية والتمييــز العنــصري وكراهيــة األجانــب ومــا    العنــصر
  العامل، أحناء

صــكوك حقــوق اإلنــسان تعــد مــن أكثــر أمهيــة االتفاقيــة الــيت  تأكيــد  تكــرر أيــضاوإذ  
  ، قبوالرعاية األمم املتحدةعتمدة بامل

فيذ الكامل هلـا يف     التفاقية والتن إىل ا األمهية القصوى لالنضمام العاملي      تعيد تأكيد  وإذ  
ــامج عمــل د     ــز يف العــامل، كمــا ورد يف إعــالن وبرن ــز املــساواة وعــدم التميي ــذين يتعزي ــان الل رب

يتــصل   العنــصرية والتمييــز العنــصري وكراهيــة األجانــب ومــاملناهــضةاعتمــدمها املــؤمتر العــاملي 
  ،)٣(٢٠٠١سبتمرب / أيلول٨بذلك من تعصب يف 

تنفيـذ  القـضاء علـى التمييـز العنـصري يف ال         ات جلنة    أمهية مسامه  وإذ تضع يف اعتبارها     
األمــم املتحــدة ملكافحــة العنــصرية والتمييــز العنــصري  اجلهــود الــيت تبــذهلا التفاقيــة ويفالفعــال ل

  ،يتصل بذلك من تعصب وكراهية األجانب وما
ــشدد وإذ    ــىت ــشريعية      عل ــدابري ت ــة باختــاذ ت ــدول األطــراف يف االتفاقي ــع ال ـــزام مجي الت
  ، على حنو تام االتفاقيةأحكام تنفيذ لكفالة وغريها من التدابري وقضائية

__________ 
  .٩٤٦٤، الرقم ٦٦٠اجمللد  ،جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )١(  
  .، الفصل الثالثPart I (A/CONF.157/24(انظر   )٢(  
  .، الفصل األولCorr.1  وA/CONF.189/12انظر   )٣(  
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ــشري   ــا وإذ ت ــؤرخ ٤٧/١١١ إىل قراره ــانون األول١٦ امل ــسمرب / ك ــذي ١٩٩٢دي  ال
 يف االجتمـاع الرابـع عـشر للـدول          ١٩٩٢يناير  / كانون الثاين  ١٥يف  تخذ  ر امل اقرلرحبت فيه با  

عديل ـ أشـكال التمييـز العنـصري والقاضـي بتـ          األطراف يف االتفاقية الدولية للقـضاء علـى مجيـع         
، ٨  مـن املـادة    ٧رة  ـافة فقـرة جديـدة بوصـفها الفقـ        ـــ اقية وإض ـــ  من االتف  ٨ادة  ـ من امل  ٦رة  ـالفق

عـن   تكـرر اإلعـراب  ، وإذ )٤(هبدف النص على متويل اللجنة من امليزانية العاديـة لألمـم املتحـدة          
  ، بعداقية تعديل االتفإزاء عدم بدء سريانقلقها البالغ 

هلـا  مجيـع التـسهيالت الالزمـة        وتـوافر    أمهية متكني اللجنـة مـن العمـل بيـسر          تؤكدوإذ    
  ، بفعاليةاالتفاقيةداء املهام املسندة إليها مبوجب أل

بتقرير األمني العام عـن التـدابري الراميـة إىل زيـادة حتـسني فعاليـة نظـام                  وإذ حتيط علما      
ــسيقه وإصــالحه    ــدات وتن ــات املعاه ــوق      )٥(هيئ ــسامية حلق ــم املتحــدة ال ــر مفوضــة األم  وبتقري

، الـذي يـسلط الـضوء       )٦(اإلنسان عن تعزيز اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات حقـوق اإلنـسان          
  على التحديات اليت تواجهها اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات حقوق اإلنسان،

ــشري   ــا  إىلوإذ تـ ــؤرخ ٦٦/٢٥٤ قراريهـ ــباط٢٣ املـ ــر / شـ  ٦٦/٢٩٥  و٢٠١٢فربايـ
 بشأن العملية احلكومية الدولية التابعة للجمعية العامة املعنيـة          ٢٠١٢سبتمرب  / أيلول ١٧املؤرخ  

  املنشأة مبوجب معاهدات حقوق اإلنسان،اهليئات أداء نظام دعيم وتعزيز فعالية تب
  

  أوال    
  جلنة القضاء على التمييز العنصريتقريرا 

الثامنـة   ييـز العنـصري عـن دورتيهـا       جلنة القضاء علـى التم    بتقريري   حتيط علما   - ١  
  ؛)٨( ودورهتا الثمانني)٧(والسبعنيوالتاسعة والسبعني 
تفاقيـة الدوليـة    ال ل  الفعـال  تنفيـذ ال يف   ا قدمتـه مـن مـسامهات       على اللجنة مل   تثين  - ٢  

دراســة التقــارير املقدمــة عــن طريــق ، وخباصــة )١(للقــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز العنــصري
 مـن  ١٤وجـب املـادة   واختاذ إجراءات بـشأن البالغـات املقدمـة مب     ن االتفاقية   م ٩وجب املادة   مب

__________ 
  .، املرفقCERD/SP/45انظر   )٤(  
  )٥(  A/66/344.  
  .A/66/860انظر   )٦(  
  .(A/66/18) ١٨، امللحق رقم والستونالسادسة الدورة  ،الوثائق الرمسية لألمم املتحدة  )٧(  
  .(A/67/18) ١٨، امللحق رقم  والستونالسابعةالدورة  ،املرجع نفسه  )٨(  
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العنـصرية والتمييـز العنـصري وكراهيـة        مما يسهم يف منـع        وإجراء مناقشات مواضيعية،   االتفاقية
  ؛يها والقضاء عليتصل بذلك من تعصب األجانب وما

 مـن  ٩مـن املـادة    ١ بالدول األطراف أن تفي بالتزامها، مبوجب الفقـرة          هتيب  - ٣  
  ؛ يف الوقت احملددلتنفيذ االتفاقيةاملتخذة تدابري عن التقاريرها الدورية بتقدمي االتفاقية، 
 التقـارير  وال سـيما  ، كبري مـن التقـارير  تأخر تقدمي عدد إزاء تعرب عن قلقها   - ٤  
  ؛و تام االتفاقية على حنمما يشكل عقبة أمام تنفيذ تقدميها، واستمرار التأخر يف، األولية

 طـويال تقاريرهـا  يف تقـدمي   الـدول األطـراف يف االتفاقيـة الـيت تـأخرت        تشجع  - ٥  
على االستفادة من اخلـدمات االستـشارية واملـساعدة الفنيـة الـيت ميكـن ملفوضـية األمـم املتحـدة                     

  حلقوق اإلنسان أن توفرها هلا، بناء على طلبها، من أجل إعداد التقارير؛
، متاشـيا مـع املـادة       ن تأخذ الدول األطراف يف اعتبارهـا      ضرورة أ  تكرر تأكيد   - ٦  

يتمتعـون   مـن أشـخاص     ةاللجنـ تـشكيل    اللجنـة  لعضوية   لدى تسمية مرشحيها   من االتفاقية،    ٨
ــأخالق ــةب ــصفتهم الشخــصية، و ونزاهــة معتــرف هبــا   عالي ــون ب ــع  ضــرورة  يعمل مراعــاة التوزي

م القانونيـة الرئيـسية، وتـشجع الـدول     النظ مبختلف أشكاهلا و   اجلغرايف العادل ومتثيل احلضارات   
معتـرف  كفـاءة   وربة قانونية   خب يتمتعونترشيح أشخاص   لاألطراف على إيالء االعتبار الواجب      

   يف متثيل النساء والرجال؛وللمساواة حقوق اإلنسان ميدانيف هبا 
 التعــاون وتبــادل املعلومــات مــع هيئــات األمــم    اللجنــة علــى مواصــلة تــشجع  - ٧  

ياهتا، وخباصة املقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصـرة للعنـصرية والتمييـز العنـصري              املتحدة وآل 
 جمللــس حقــوق املعنيــة واآلليــات األخــرى يتــصل بــذلك مــن تعــصب   األجانــب ومــاوكراهيــة
  املنظمات غري احلكومية؛املنظمات احلكومية الدولية وومع  ،اإلنسان
ــة  الــدول األطــراف تــشجع  - ٨   واصــلة إدراج منظــور جنــساين  علــى ميف االتفاقي

  نساين يف تنفيذ واليتها؛اجلنظور امل وتدعو اللجنة إىل مراعاة ،اللجنةإىل املقدمة تقاريرها  يف
الدول األطـراف يف االتفاقيـة علـى أن تـضمن تقاريرهـا الوطنيـة               تشجع أيضا     - ٩  
 معلومـات   ن الذي يقـوم بـه جملـس حقـوق اإلنـسا            االستعراض الدوري الشامل   يف إطار املقدمة  

نع ومكافحة العنصرية والتمييـز العنـصري وكراهيـة األجانـب ومـا يتـصل               ملعن التدابري املتخذة    
مـــن  التوصـــيات املنبثقـــة إقـــرار الـــدول األطـــراف علـــى وتـــشجع بقـــوةمـــن تعـــصب، بـــذلك 

ومتابعتـها   توصيات اهليئات املنشأة مبوجـب معاهـدات         استنادا إىل  االستعراض الدوري الشامل  
  ؛ املالئمعلى النحو
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مـــــشاركة اللجنـــــة يف متابعـــــة إعـــــالن وبرنـــــامج تالحـــــظ مـــــع التقـــــدير   - ١٠  
  ؛)٣(ديربان عمل

أوجه  للجهود اليت بذلتها اللجنة حىت اآلن بغرض حتسني          تعرب عن تقديرها    - ١١  
أسـاليب عملـها، مبـا فيهـا اجلهـود الراميـة إىل تعزيـز مواءمـة أسـاليب عمـل اهليئـات                       يف  كفاءة  ال

  تقوم به من أنشطة يف هذا الصدد؛  ماب معاهدات، وتشجع اللجنة على مواصلةاملنشأة مبوج
ـــب  - ١٢   ــيت ا    ترحــــ ــدابري الــ ــصدد بالتــ ـــذا الــ ـــي هــــ ــة    فـــ ــة ملتابعــ ــذهتا اللجنــ ختــ

ـــا، مــن قبيــل تعيــــني منــســق للمتابعــة   مالحظاهتــا ـــاد املبـــــــادئ )٩(اخلتاميـــــة وتوصياهتـــ  واعتمـ
  ؛)١٠(التوجيهية للمتابعة

علـــى مواصـــلة مـــشاركة أعـــضاء اللجنـــة يف االجتماعـــات الـــسنوية  تـــشجع   - ١٣  
املشتركة بني اللجان واجتماعات رؤساء اهليئات املنـشأة مبوجـب معاهـدات حقـوق اإلنـسان،                

 منظومــة اهليئــات املنــشأة مبوجــب يف تنفيــذ أنــشطة هنــج أكثــر تنــسيقا اتبــاعوخباصــة مــن أجــل 
موحد وإجياد حل ملـشكلة تـراكم تقـارير الـدول األطـراف             معاهدات وتقدمي التقارير يف شكل      

بطريقة فعالة، بسبل منها حتديد أوجه الكفاءة واالستفادة مـن مواردهـا إىل أقـصى حـد وتعلـم                   
  وتبادل أفضل املمارسات واخلربات يف هذا الصدد؛

ــشري  - ١٤   ــدة أســبوع       ت ــع مل ــأن جتتم ــة ب ــررت اإلذن للجن ــة ق ــة العام  إىل أن اجلمعي
ــدءا مــن آب  إضــايف يف ــة عــام ٢٠٠٩أغــسطس / كــل دورة، كتــدبري مؤقــت يــسري ب  إىل غاي
  ؛٢٠١٢

باجلهود الـيت تبـذهلا اللجنـة لالنتـهاء مـن التقـارير املتـأخرة الـيت تنتظـر                     ترحب  - ١٥  
النظر فيها، وتنوه بالدور الذي أدته يف هـذا الـصدد التحـسينات املدخلـة علـى كفـاءة أسـاليب                     

  ضايف املؤقت لالجتماعات؛العمل وعلى تدبري الوقت اإل
 بتقريـر األمـني العـام عـن التـدابري الراميـة إىل زيـادة حتـسني فعاليـة                    حتيط علمـا    - ١٦  

 ٦٥/٢٠٠، املقدم عمـال بقـراري اجلمعيـة العامـة           )٥(نظام هيئات املعاهدات وتنسيقه وإصالحه    
ـــ    ٦٥/٢٠٤ و ــة ب ــضوية املعنيـ ــاب العـ ــة بـ ــة مفتوحـ ــة الدوليـ ــة احلكوميـ ــر العمليـ إجراء ، وبتقريـ

مفاوضات مفتوحة شفافة جامعة بشأن كيفية تدعيم وتعزيـز فعاليـة أداء نظـام اهليئـات املنـشأة                  
  ؛)١١(مبوجب معاهدات حقوق اإلنسان

__________ 
  .، املرفق الرابع)A/60/18 (١٨ الدورة الستون، امللحق رقم املرجع نفسه،  )٩(  
  .، املرفق السادس)A/61/18 (١٨ة والستون، امللحق رقم  الدورة احلادياملرجع نفسه،  )١٠(  
  )١١(  A/66/902املرفق ،.  
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  ثانيا    
  احلالة املالية للجنة القضاء على التمييز العنصري

 بتقريـــر األمـــني العـــام عـــن احلالـــة املاليـــة للجنـــة القـــضاء علـــى  حتـــيط علمـــا  - ١٧  
  ؛)١٢(العنصري التمييز

 مـن الـدول األطـراف يف االتفاقيـة          إزاء عدم وفاء عـدد     تعرب عن بالغ قلقها     - ١٨  
 ، كمـا هـو مـبني يف        بعـد   املاليـة  ابالتزاماهت )١(الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري      

اماهتـا   أن تفـي بالتز اليت عليها متـأخرات تقرير األمني العام، وتناشد بقوة مجيع الدول األطراف   
   من االتفاقية؛٨ من املادة ٦ مبوجب الفقرة املستحقةاملالية 

 الدول األطراف يف االتفاقية على التعجيل باختاذ إجـراءات داخليـة            حتث بقوة   - ١٩  
للتصديق على تعـديل االتفاقيـة املتعلـق بتمويـل اللجنـة وعلـى إخطـار األمـني العـام كتابـة علـى                        

ل، حسبما تقرر يف االجتماع الرابـع عـشر للـدول األطـراف             وجه السرعة مبوافقتها على التعدي    
ينــاير / كــانون الثــاين١٥يف االتفاقيــة الدوليــة للقــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز العنــصري يف 

 تأكيده مرة أخرى يف االجتمـاع       تكرر و ٤٧/١١١ وأيدته اجلمعية العامة يف قرارها       )٤(١٩٩٢
  ؛١٩٩٦يناير /اين كانون الث١٦السادس عشر للدول األطراف يف 

ترتيبـات ماليـة كافيـة وتقـدمي         وضـع  كفالـة  إىل األمني العام أن يواصل       تطلب  - ٢٠  
اللجنــة لــضمان أداء  األمانــة العامــة، املــساعدة مــنمــن يكفــي   مــاذلــكالــدعم الــالزم، مبــا يف 

   العمل املتزايد عليها؛مواجهة حجمهامها ومتكينها من مل
اليت عليهـا  م أن يدعو الدول األطراف يف االتفاقية         إىل األمني العا   تطلب أيضا   - ٢١  
 إىل اجلمعيـة العامـة يف       عـن ذلـك    إىل تسديد املبالغ املتأخرة عليهـا، وأن يقـدم تقريـرا             متأخرات

  ؛ والستنيالتاسعةدورهتا 
  

  ثالثا    
  حالة االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري

الدوليـة للقـضاء علـى مجيـع        يق العـاملي علـى االتفاقيـة         إىل التـصد    دعوهتا تكرر  - ٢٢  
 مـن قبـل مجيـع الـدول األطـراف فيهـا مـن        على حنو فعـال  وتنفيذها   )١(أشكال التمييز العنصري  

  العنصري؛ أجل القضاء على مجيع أشكال التمييز
  ؛)١٣( بتقرير األمني العام عن حالة االتفاقيةحتيط علما  - ٢٣  

__________ 
  )١٢(  A/67/322.  
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انـضمت   عدد الدول اليت صـدقت علـى االتفاقيـة أو   ن   أل تعرب عن ارتياحها    - ٢٤  
   دولة؛وسبعنيومخسا اآلن مائة  بلغ إليها

الدول األطـراف علـى أن تتقيـد تقيـدا تامـا بالتزاماهتـا مبوجـب االتفاقيـة                  حتث    - ٢٥  
 وأن تأخذ يف االعتبار املالحظات اخلتامية والتوصـيات العامـة الـصادرة عـن جلنـة القـضاء علـى                   

  صري؛التمييز العن
 علـى االنـضمام إليهـا       التصديق على االتفاقية أو    ضرورة ب هااقتناعتعيد تأكيد     - ٢٦  
ضــمان فعاليــة مكافحــة العنــصرية والتمييــز العنــصري عــاملي وتنفيــذ أحكامهــا مــن أجــل نطــاق 

 االلتـزامات املتعهد هبا مبوجب إعـالن     ب والوفاء يتصل بذلك من تعصب    وكراهية األجانب وما  
 علـى نطـاق     ، وتعـرب عـن خيبـة أملـها لعـدم التـصديق علـى االتفاقيـة                )٣(يربـان وبرنامج عمل د  

  ؛٢٠٠٥ يف املوعد احملدد وهو عام عاملي
  بـشأن االتفاقيـة وأن  نطـاق أي حتفظـات تبـديها       الدول على أن حتد مـن        حتث  - ٢٧  
عـدم وجـود أي    لكفالـة  ات تبـديها  يف أي حتفظـ والتحديـد الدقـة  أكـرب قـدر ممكـن مـن         تتوخى  
 منــتظم بــشكلهــدف االتفاقيــة ومقــصدها، وأن تعيــد النظــر يف حتفظاهتــا    مــعال يتــسقحتفــظ 

  هدف االتفاقية ومقصدها؛مع تسحب التحفظات اليت تتناىف  بغرض سحبها، وأن
أن عدد الدول األطراف يف االتفاقية اليت أصدرت اإلعالن املنـصوص       تالحظ  - ٢٨  

إىل الـدول األطـراف     بعـا ومخـسني دولـة، وتطلـب          من االتفاقيـة يبلـغ اآلن أر       ١٤عليه يف املادة    
  يف إصداره؛أن تنظر اليت مل تصدر اإلعالن بعد 

عقد جلـسات   أعمال اللجنة و    إىل تقدمي تقرير شفوي عن     اللجنة رئيس   تدعو  - ٢٩  
القــضاء علــى ”والــستني يف إطــار البنــد املعنــون  التاســعة  مــع اجلمعيــة العامــة يف دورهتــا  حتــاور

  ؛“ وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصبز العنصريالعنصرية والتميي
القـضاء  ”ني، يف إطـار البنـد املعنـون    والـست التاسـعة   دورهتـا  يف أن تنظر،   ررـتق  - ٣٠  

ــة األجانــب ومــا يتــصل بــذلك مــن تعــصب   علــى العنــصرية والتمييــز العنــصري   ، يف“ وكراهي
ثمــانني ودورتيهــا الثالثــة والثمــانني دورتيهــا احلاديــة والثمــانني والثانيــة واللجنــة عــن ال تقريــري

ويف تقريــر األمــني العــام عــن احلالـة املاليــة للجنــة وتقريــر األمــني العــام عــن  ، والرابعـة والثمــانني 
  .االتفاقية حالة

__________ 
  )١٣(  A/67/321.  
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  : وتوصي اللجنة الثالثة اجلمعية العامة بأن تعتمد مشروع املقرر التايل  - ٢٣  
  

يف مـا يتعلـق بالقـضاء علـى العنـصرية والتمييـز             الوثائق اليت نظـرت فيهـا اجلمعيـة العامـة               
  العنصري وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب

 بتقريـر األمـني العـام عـن اجلهـود العامليـة مـن أجـل القـضاء                   حتيط اجلمعية العامة علما     
ــة األجانــب ومــا يتــصل بــذلك مــن تعــصب        ــز العنــصري وكراهي ــام علــى العنــصرية والتميي الت

، ومذكرة األمـني العـام الـيت حييـل          )١( إلعالن وبرنامج عمل ديربان ومتابعتهما     والتنفيذ الشامل 
هبـا التقريـر املؤقــت للمقـرر اخلــاص املعنـــي باألشــكال املعاصـــرة للعنــصرية والتمييـز العنــصري       

  .)٢(وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب
  

__________ 
    )١(  A/67/325.  
    )٢( A/67/326.  
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	”7 - تعيد تأكيد أن هذه الأعمال يمكن اعتبارها أعمالا تندرج في نطاق الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وأنه لا يمكن تبريرها على أنها ممارسة للحق في حرية التجمع السلمي وفي تكوين الجمعيات والحق في حرية الرأي والحق في التعبير، وأنها يمكن أن تندرج في نطاق المادة 20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وأنه من المشروع تقييدها على النحو المنصوص عليه في المواد 19 و 21 و 22 من العهد؛
	”8 - تعرب عن بالغ قلقها إزاء محاولات استغلال معاناة ضحايا الحرب العالمية الثانية والجرائم التي ارتكبها النظام النازي ضد الإنسانية عن طريق الإعلانات التجارية؛
	”9 - تؤكد أن الممارسات المبينة أعلاه تشكل إجحافا بحق ذكرى أعداد لا تحصى من ضحايا الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية في الحرب العالمية الثانية، وبخاصة الجرائم التي ارتكبها تنظيم قوات الحماية المسلحة (SS) والأشخاص الذين حاربوا التحالف المناهض لهتلر وتعاونوا مع الحركة النازية، وتؤثر سلبا على الأطفال والشباب، وأن عدم تصدي الدول بفعالية لهذه الممارسات يتعارض مع الالتزامات التي تعهدت بها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بموجب ميثاقها ويتنافى مع مقاصد المنظمة ومبادئها؛
	”10 - تؤكد أيضا أن هذه الممارسات تثير الأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب وتسهم في انتشار أحزاب سياسية وحركات وجماعات متطرفة مختلفة، بما فيها جماعتا النازيين الجدد وذوي الرؤوس الحليقة، وتكاثرها، وتدعو في هذا الصدد إلى زيادة اليقظة؛
	”11 - تشدد على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لوضع حد للممارسات المبينة أعلاه، وتهيب بالدول اتخاذ تدابير أكثر فعالية، وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، لمكافحة تلك الظواهر والحركات المتطرفة التي تشكل خطرا حقيقيا يهدد القيم الديمقراطية؛
	”12 - تشجع الدول على اعتماد مزيد من التدابير لتوفير التدريب للشرطة وغيرها من هيئات إنفاذ القانون بشأن إيديولوجيات الأحزاب السياسية والحركات والجماعات المتطرفة التي تشكل أنشطتها الدعوية تحريضا على ممارسة العنف بدافع العنصرية وكراهية الأجانب، وتعزيز قدرتها على التصدي للجرائم المرتكبة بدافع العنصرية وكراهية الأجانب وتقديم المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم إلى العدالة؛
	”13 - تحيط علما بتوصية المقرر الخاص بشأن المسؤولية التي يتحملها الزعماء السياسيون والأحزاب السياسية فيما يخص الرسائل التي تحرض على التمييز العنصري أو كراهية الأجانب؛
	”14 - تشير إلى توصية المقرر الخاص بإدراج نص في القانون الجنائي المحلي يعتبر بموجبه ارتكاب جريمة لها دوافع أو أهداف عنصرية أو قائمة على كراهية الأجانب ظرفا مشددا يجيز فرض عقوبات مشددة، وتشجع الدول التي لا ترد في قوانينها أحكام من هذا القبيل على أن تنظر في تلك التوصية؛
	”15 - تعيد التأكيد في هذا الصدد على ما يكتسيه التعليم بجميع أشكاله، بما في ذلك التعليم في مجال حقوق الإنسان، من أهمية خاصة بوصفه مكملا للتدابير التشريعية، على النحو الذي بينه المقرر الخاص؛
	”16 - تشدد على التوصية التي قدمها المقرر الخاص إلى الجمعية العامة في دورتها الرابعة والستين بشأن أهمية تدريس مادة التاريخ فـــي التعريف بالأحداث المأساوية والمعاناة البشرية الناتجة عن الإيديولوجيتين النازية والفاشية؛
	”17 - تؤكد أهمية التدابير والمبادرات الإيجابية الأخرى الرامية إلى التقريب بين المجتمعات وإتاحة المجالات لها لإجراء حوار حقيقي من قبيل اجتماعات المائدة المستديرة والأفرقة العاملة والحلقات الدراسية، بما في ذلك عقد الحلقات التدريبية للموظفين الحكوميين والإعلاميين، وأهمية أنشطة التوعية، ولا سيما الأنشطة التي يبادر بها ممثلو المجتمع المدني والتي تتطلب الدعم المتواصل من الدول؛
	”18 - تهيب بالدول أن تواصل استثمارها في التعليم لتحقيق أهداف عدة، منها تغيير ما تدعو له الأحزاب السياسية والحركات والجماعات المتطرفة من مواقف وتصحيح ما تروج له من أفكار بشأن تراتبية الأعراق وتفوقها، والتصدي لتأثيرها السلبي؛
	”19 - تشدد على الدور الإيجابي الذي يمكن أن تؤديه الكيانات والبرامج المعنية التابعة للأمم المتحدة، وخصوصا منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، في المجالات المذكورة آنفا؛
	”20 - تعيد تأكيد المادة 4 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، التي تشجب فيها الدول الأطراف في هذا الصك جميع الدعايات والتنظيمات القائمة على الأفكار أو النظريات القائلة بتفوق أي عرق أو أية جماعة من لون أو أصل إثني واحد، أو التي تحاول تبرير أو تعزيز أي شكل من أشكال الكراهية العنصرية والتمييز العنصري، وتتعهد باتخاذ التدابير الفورية الإيجابية اللازمة الرامية إلى القضاء على كل تحريض على هذا التمييز وكل عمل من أعماله، وتتعهد خاصة، تحقيقاً لهذه الغاية ومع المراعاة الحقة للمبادئ الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وللحقوق المقررة صراحة في المادة 5 من هذه الاتفاقية، بما يلي:
	(أ) اعتبار كل نشر للأفكار القائمة على التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية، وكل تحريض على التمييز العنصري، وكل عمل من أعمال العنف أو تحريض على هذه الأعمال يرتكب ضد أي عرق أو أية جماعة من لون أو أصل إثني آخر، وكذلك كل مساعدة للنشاطات العنصرية، بما في ذلك تمويلها، جريمة يعاقب عليها القانون؛
	(ب) إعلان لا قانونية المنظمات، وكذلك النشاطات الدعائية المنظمة وسائر النشاطات الدعائية، التي تقوم بتعزيز التمييز العنصري والتحريض عليه، وحظر هذه المنظمات والنشاطات واعتبار الاشتراك في أيها جريمة يعاقب عليها القانون؛
	(ج) عدم السماح للسلطات العامة أو المؤسسات العامة، القومية أو المحلية، بتعزيز التمييز العنصري أو التحريض عليه؛
	”21 - تعيد أيضا تأكيد ضرورة أن يحظر القانون أي دعوة إلى الكراهية القومية أو العرقية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداء أو العنف، وأن يعتبر أي نشر للأفكار القائمة على التفوق العرقي أو الكراهية العرقية أو التحريض على التمييز العنصري وأعمال العنف أو التحريض على ارتكاب هذه الأعمال جرائم يعاقب عليها القانون، وفقا للالتزامات الدولية للدول، وأن هذا الحظر لا يتنافى مع حرية الرأي والتعبير، على نحو ما جرى تأكيده في الفقرة 13 من الوثيقة الختامية لمؤتمر ديربان الاستعراضي؛
	”22 - تقر بالدور الإيجابي الذي يمكن أن تؤديه ممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير والاحترام التام لحرية التماس المعلومات وتلقيها وإبلاغها، بوسائل منها الإنترنت، في مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛
	”23 - تعرب عن القلق إزاء استخدام الإنترنت للترويج للعنصرية والكراهية العنصرية وكراهية الأجانب والتمييز العنصري وما يتصل بذلك من تعصب، وتهيب في هذا الصدد بالدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أن تنفذ بالكامل المادتين 19 و 20 من العهد اللتين تضمنان الحق في حرية التعبير وتبينان الأسس التي يمكن الاستناد إليها في تقييد ممارسة هذا الحق بطريقة مشروعة؛
	”24 - تقر بالحاجة إلى تعزيز استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات الجديدة، بما في ذلك شبكة الإنترنت، للإسهام في مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛
	”25 - تشجع الدول التي أبدت تحفظات على المادة 4 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري على النظر جديا في سحب تلك التحفظات على سبيل الأولوية، على النحو الذي أكده المقرر الخاص في تقريره الأخير إلى الجمعية العامة في دورتها الخامسة والستين؛
	”26 - تلاحظ أهمية تعزيز التعاون على الصعيدين الإقليمي والدولي بهدف التصدي لجميع مظاهر العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وبخاصة فيما يتعلق بالمسائل المطروحة في هذا القرار؛
	”27 - تؤكد أهمية التعاون الوثيق مع المجتمع المدني وآليات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية بغرض التصدي بفعالية لجميع مظاهر العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وللأحزاب السياسية والحركات والجماعات المتطرفة، بما فيها جماعتا النازيين الجدد وذوي الرؤوس الحليقة، والحركات الإيديولوجية المتطرفة المماثلة؛
	”28 - تشجع الدول الأطراف في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التميــيز العنصـــري علـــى كفالة أن تتضمن تشريعاتهـــا أحكام الاتفاقيـــة، بما فيها أحكام المادة 4 منها؛
	”29 - تشجع الدول على اعتماد التشريعات اللازمة لمكافحة العنصرية مع كفالة امتثال تعريف التمييز العنصري في تلك التشريعات للمادة 1 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري؛
	”30 - تذكّر بأن أي تدابير تشريعية أو دستورية اعتمدت بغرض التصدي للأحزاب السياسية والحركات والجماعات المتطرفة، بما فيها جماعتا النازيين الجدد وذوي الرؤوس الحليقة، والحركات الإيديولوجية المتطرفة المماثلة، ينبغي أن تتسق مع معايير حقوق الإنسان الدولية ذات الصلة؛
	”31 - تذكّر أيضا بطلب لجنة حقوق الإنسان في قرارها 2005/5 أن يواصل المقرر الخاص التفكير مليا في هذه المسألة وأن يقدم توصيات بشأنها في تقاريره المقبلة وأن يلتمس آراء الحكومات والمنظمات غير الحكومية في هذا الصدد ويضعها في اعتباره؛
	”32 - تطلب إلى المقرر الخاص أن يعد تقارير عن تنفيذ هذا القرار، بخاصة فيما يتعلق بالفقرات 4 و 5 و 7 و 8 و 13 و 14 منه، استنادا إلى الآراء التي يتم جمعها وفقا لطلب لجنة حقوق الإنسان المشار إليه في الفقرة 31 أعلاه، لتقديمها إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والستين وإلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الثالثة والعشرين؛
	”33 - تعرب عن تقديرها للحكومات التي قدمت معلومات إلى المقرر الخاص في سياق إعداد تقريره إلى الجمعية العامة، وتلاحظ مع التقدير زيادة عدد الإسهامات الواردة من الدول؛
	”34 - تؤكد أن هذه المعلومات هامة من أجل تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال مكافحة الأحزاب السياسية والحركات والجماعات المتطرفة، بما فيها جماعتا النازيين الجدد وذوي الرؤوس الحليقة، والحركات الإيديولوجية المتطرفة التي تحرض على العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛
	”35 - تشجع الحكومات والمنظمات غير الحكومية على التعاون على نحو كامل مع المقرر الخاص في أداء المهام المبينة في الفقرة 31 أعلاه؛
	”36 - تشجع الحكومات والمنظمات غير الحكومية والجهات الفاعلة المعنية على نشر المعلومات المتعلقة بمحتوى هذا القرار والمبادئ المبينة فيه على أوسع نطاق ممكن، بطرق منها وسائل الإعلام دون الاقتصار عليها؛
	”37 - تقرر أن تبقي المسألة قيد نظرها“.
	8 - وفي الجلسة 43، المعقودة في 26 تشرين الثاني/نوفمبر، كان معروضا على اللجنة مشروع قرار منقح (A/C.3/67/L/55/Rev.1)، باسم مقدمي مشروع القرار A/C.3/67/L.55 وأنغولا، وجمهورية تنزانيا المتحدة، والعراق، والهند. 
	9 - وفي الجلسة نفسها، أدلى ممثل الاتحاد الروسي ببيان أدخل فيه تنقيحات على مشروع القرار على النحو التالي: 
	يستعاض عن الفقرة 16 من منطوق القرار، ونصها كالتالي: 
	”16 - تشدد على التوصية التي قدمها المقرر الخاص إلى الجمعية العامة في دورتها الرابعة والستين بشأن أهمية تدريس مادة التاريخ في التعريف بالأحداث المأساوية والمعاناة البشرية الناتجة عن الإيديولوجيتين النازية والفاشية؛“
	بالفقرة التالية: 
	”16 - تشدد على التوصية التي قدمها المقرر الخاص إلى الجمعية العامة في دورتها الرابعة والستين، التي أكد فيها على أهمية تدريس مادة التاريخ في التعريف بالأحداث المأساوية والمعاناة الإنسانية الناشئة عن اعتماد إيديولوجيات من قبيل النازية والفاشية“.
	10 - وفي الجلسة 43 أيضا، اعتمدت اللجنة مشروع القرار A/C.3/67/L.55/Rev.1، بصيغته المنقحة شفويا، بتصويت مسجل، بأغلبية 120 صوتا مقابل 3 أصوات، وامتناع 57 عضوا عن التصويت (انظر الفقرة 22، مشروع القرار الأول). وكانت نتيجة التصويت كالتالي():
	المؤيدون:
	الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسرائيل، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوروندي، بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توفالو، تونس، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، جمهورية تنزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، الرأس الأخضر، رواندا، زامبيا، زمبابوي، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، سيراليون، شيلي، صربيا، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا الاستوائية، فانواتو، الفلبين، فنزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فييت نام، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لبنان، ليبيا، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، ميانمار، ناميبيا، ناورو، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، هايتي، الهند، هندوراس، اليمن.
	المعارضون: 
	جزر مارشال، كندا، الولايات المتحدة الأمريكية. 
	الممتنعون:
	إسبانيا، أستراليا، إستونيا، أفغانستان، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أوكرانيا، أيرلندا، أيسلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنما، بوركينا فاسو، البوسنة والهرسك، بولندا، الجبل الأسود، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، ساموا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، غامبيا، فرنسا، فنلندا، فيجي، قبرص، كرواتيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ملاوي، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، موزامبيق، موناكو، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونان.
	11 - وفي الجلسة نفسها، أدلى ببيان، قبل التصويت، ممثل كل من بيلاروس والولايات المتحدة الأمريكية؛ وأدلى ببيانات، بعد التصويت، ممثلو الأرجنتين والبرتغال وسويسرا وقبرص (باسم الاتحاد الأوروبي) والنرويج (انظر A/C.3/67/SR.43). 
	باء - مشروعا القرارين A/C.3/67/L.56 و Rev.1
	12 - في الجلسة 41، المعقودة في 20 تشرين الثاني/نوفمبر، عرض ممثل الجزائر، باسم مجموعة الـ 77 والصين، مشروع قرار بعنوان ”الجهود العالمية من أجل القضاء التام على العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب والتنفيذ الشامل لإعلان وبرنامج عمل ديربان ومتابعتهما“ (A/C.3/67/L.56)، ونصه كالتالي:
	”إن الجمعية العامة،
	”إذ تشير إلى قرارها 52/111 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1997 الذي قررت بموجبه الدعوة إلى عقد المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانـب ومـا يتصل بذلك من تعصب وقراراتها 56/266 المؤرخ 27 آذار/مارس 2002 و 57/195 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2002 و 58/160 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2003 و 59/177 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2004 و 60/144 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2005 التي استرشد بها في المتابعة الشاملة والتنفيذ الفعال لنتائج المؤتمر العالمي، وإذ تشدد، في هذا الصدد، على أهمية تنفيذ تلك القرارات على نحو كامل وفعال،
	”وإذ تشير أيضا إلى قراريها 64/148 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2009 و 65/240 المؤرخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2010 اللذين دعت فيهما في جملة أمور إلى الاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة لاعتماد المؤتمـر العالمي لمناهضة العنصريـة والتميـيز العنصري وكراهيـة الأجانـب وما يتصـل بذلك من تعصب إعلان وبرنامج عمل ديربان الذي أتاح فرصة مهمة للمجتمع الدولي كي يعيد تأكيد التـزامه بالقضاء على العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، بطرق منها تعبئــة الإرادة السياسيــة على كل من الصعيد الوطنـي والإقليمـي والدولــي، بغية تحقيق نتائج ملموسة،
	”وإذ تشير كذلك إلى قرارها 66/144 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2011، الذي رحبت فيه باعتماد الإعلان السياسي الصادر عن اجتماع الجمعية العامة الرفيع المستوى الذي عقد للاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة لاعتماد إعلان وبرنامج عمل ديربــان، الذي يتمثل هدفـه فــي تعبئة الإرادة السياسية على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي،
	”وإذ ترحب بالإعلان السياسي الصادر عن اجتماع الجمعية العامة الرفيع المستوى الذي عقد للاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة لاعتماد إعلان وبرنامج عمل ديربان، الذي اعتمد في 22 أيلول/سبتمبر 2011 والذي يعيد تأكيد الالتزام السياسي بالتنفيذ الكامل والفعال لإعلان وبرنامج عمل ديربان والوثيقة الختامية لمؤتمر ديربان الاستعراضي، وعمليات متابعتها على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي،
	”وإذ ترحب أيضا بالقرار 66/144، الذي تشجع فيه الجمعية العامة فريق الخبراء العامل المعني بالمنحدرين من أصل أفريقي على أن يضع برنامج عمل، يضمنه موضوعا، كي يعتمده مجلس حقوق الإنسان، تمهيدا لإعلان العقد الذي يبدأ في عام 2013 عقدا للمنحدرين من أصل أفريقي،
	”وإذ تحيط علما بمقرر مجلس حقوق الإنسان 3/103 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2006 الذي أنشأ المجلس بموجبه، مراعاة لما قرره المؤتمر العالمي وما صدر عنه من توجيهات، اللجنة المخصصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان المعنية بوضع معايير تكميلية، وإذ تعرب عن أسفها العميق للتقدم البطيء في الاضطلاع بولايتها،
	”وإذ تشدد على أهمية قرار مجلس حقوق الإنسان 6/22 المؤرخ 28 أيلول/سبتمبر 2007، الذي أعرب فيه المجلس عن أسفه لانعدام الإرادة السياسية اللازمة لترجمة التزامات ديربان إلى أعمال محددة ونتائج ملموسة،
	”وإذ تضع في اعتبارها مسؤولية مجلس حقوق الإنسان والتزاماته المنبثقة من الوثيقة الختامية لمؤتمر ديربان الاستعراضي،
	”وإذ تكرر تأكيد أن جميع البشر يولدون أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق، وأنهم قادرون على أن يسهموا على نحو بناء في تنمية مجتمعاتهم ورفاهيتها، وأن أي مذهب يقوم على التفوق العنصري مذهب زائف علميا ومدان أخلاقيا ومجحف وخطير اجتماعيا ويجب نبذه ونبذ النظريات التي تهدف إلى ترسيخ مفهوم وجود أجناس بشرية منفصلة،
	”واقتناعا منها بأن العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب تظهر بصورة مختلفة عندما يتعلق الأمر بالنساء والفتيات وقد تكون من بين العوامل التي تؤدي إلى تدهور ظروف معيشتهن وإلى الفقر والعنف والتمييز المتعدد الأشكال وتقييد تمتعهن بحقوق الإنسان أو حرمانهن منها، وإذ تسلم بضرورة إدراج المنظور الجنساني في السياسات والاستراتيجيات وبرامج العمل ذات الصلة بمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب مــن أجل التصدي لأشكال التمييز المتعددة،
	”وإذ تؤكد الأهمية الفائقة للإرادة السياسية والتعاون الدولي والتمويل الكافي على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي اللازمة للتصدي لجميع أشكال العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب ومظاهرها،
	”وإذ تؤكد أهمية بذل جهود عالمية متسقة لتصحيح التشويه الجاري للحقائق المتصلة بإعلان وبرنامج عمل ديربان،
	”وإذ تشدد، في الوقت الذي تقر فيه بأن الدول الأطراف في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري مسؤولة في المقام الأول عن تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية، على أن للتعاون الدولي والمساعدة التقنية دورا هاما في مساعدة البلدان على تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية،
	”وإذ يثيـر جزعها ازدياد العنف العنصري والأفكار الداعية إلى كراهية الأجانب في أنحاء كثيرة من العالم وفي الدوائر السياسية ولدى الرأي العام وفي المجتمع ككل، نتيجة لأمور من بينها تجدد ظهور أنشطة رابطات أنشئت على أساس مناهج ومواثيق تحرض على العنصرية وكراهية الأجانب والتمادي في استغلال تلك المناهج والمواثيق لتـرويج الأيديولوجيات العنصرية أو التحريض على اعتناقها،
	”وإذ تشدد على أهمية التعجيل بالقضاء على الاتجاهات المطردة المتسمة بالعنف والمنطوية على العنصرية والتمييز العنصري، وإذ تدرك أن الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة بدافع من العنصرية وكراهية الأجانب أيا كان شكله يسهم في إضعاف سيادة القانون والديمقراطية ويدفع في اتجاه تشجيع تكرار تلك الجرائم ولا بد من العمل والتعاون بحزم لوضع حد له،
	”وإذ تسلم بأن الأفراد الذين ينتمون إلى فئات مستضعفة، كالمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء والأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو عرقية ودينية ولغوية، لا يزالون هم الضحايا الرئيسيون للعنف والهجمات التي ترتكبها أحزاب وحركات ومجموعات سياسية متطرفة أو تحرض على ارتكابها،
	”وإذ تقر بما لتعبئة الموارد والشراكة العالمية الفعالة والتعاون الدولي من دور في سياق الفقرتين 157 و 158 من برنامج عمل ديربان في تحقيق الأهداف الرئيسية للمؤتمر العالمي والوفاء بالالتزامات التي تم التعهد بها فيه،
	”وإذ تعرب عن بالغ القلق إزاء عدم إحراز تقدم في تنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان، وبخاصة الفقرات الرئيسية 157 إلى 159 من برنامج العمل،
	”وإذ تسلم بأن الفقر والتخلف والتهميش والاستبعاد الاجتماعي وأوجه التفاوت الاقتصادي ترتبط ارتباطا وثيقا بالعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب وتسهم في استمرار المواقف والممارسات العنصرية التي تولد بدورها المزيد من الفقر،
	”وإذ تعرب عن القلق من أن الأزمة الاقتصادية والمالية الراهنة وما يترتب عليها من آثار في الفقر والبطالة ربما أسهمت بشكل أكبر في صعود الأحزاب السياسية والحركات والجماعات المتطرفة وزادت من تعقيد المسائل المتعلقة بالهوية، وأنه في هذه المرحلة من الأزمة الاقتصادية، لا يزال غير المواطنين وأفراد الأقليات والمهاجرون وطالبو اللجوء كبش الفداء الرئيسي للأحزاب السياسية المتطرفة التي لديها مخططات تقوم على كراهية الجانب والعنصرية والتي تحرض أحيانا على التمييز العنصري وارتكاب العنف ضدهم،
	”وإذ ترحب بمواصلة مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الالتزام بالتعريف بالتدابير المتخذة لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب وزيادة تسليط الضوء عليها، وإذ تسلم بضرورة أن تدمج المفوضة السامية هذه المسألة في جميع الأنشطة والبرامج التي تضطلع بها مفوضيتها،
	”وإذ تعرب عن القلق إزاء مظاهر التعصب القائم على أساس الدين أو المعتقد التي يمكن أن تولد الكراهية والعنف بين الأفراد في شتى الأمم، وإذ تشدد في هذا الصدد على أهمية احترام التنوع الديني والثقافي والحوار بين الأديان والثقافات، مما يسهم في النهوض بثقافة قوامها التسامح والاحترام بين الأفراد والمجتمعات والأمم،
	”وإذ ترحب بالعمل المنجز والتقدم المحرز خلال الدورتين التاسعة والعاشرة للفريق العامل الحكومي الدولي المعني بالتنفيذ الفعال لإعلان وبرنامج عمل ديربان، المعقودتين في الفترة من 17 إلى 28 تشرين الأول/أكتوبر 2011 ومن 8 إلى 19 تشرين الأول/أكتوبر 2012 على التوالي، والدورة الرابعة للجنة المخصصة المعنية بوضع معايير تكميلية، المعقودة في الفترة من 10 إلى 12 نيسان/أبريل 2012،
	”وإذ ترحب أيضا بإعلان مؤتمر القمة العالمي لأفارقة المهجر، الذي عقد في ساندتون، جوهانسبرغ، في 25 أيار/مايو 2012،
	”وإذ ترحب كذلك بالتوصية العامة رقم 34، التي اعتمدتها لجنة القضاء على التمييز العنصري في دورتها التاسعة والسبعين، المعقودة في الفترة من 8 آب/أغسطس إلى 2أيلول/سبتمبر 2011، والتي تعالج مسألة التمييز العنصري ضد السكان المنحدرين من أصل أفريقي،
	”وإذ تقر بأن الرياضة، باعتبارها لغة عالمية، يمكن أن تسهم في تثقيف الشعوب بشأن القيم المتمثلة في التنوع والتسامح والإنصاف وبأنها وسيلة لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب،
	”وإذ يساورها بالغ القلق لأنه على الرغم من أن الرياضة تنطوي على إمكانات هائلة لتعزيز التسامح، فإن العنصرية لا تزال تمثل مشكلة خطيرة فيها،
	”وإذ ترحب باستضافة جنوب أفريقيا لمباريات كأس العالم لكرة القدم لعام 2010 التي نظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم وباستضافة البرازيل للمباريات في عام 2014، وإذ تؤكد أهمية مواصلة استغلال تلك المناسبات في الترويج للتفاهم والتسامح والسلام وتشجيع الجهود المبذولة لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب وتعزيز تلك الجهود،
	”أولا ”مبادئ عامة

	”1 - تقر وتؤكد أن مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب وجميع أشكالها ومظاهرها المقيتة والمتطورة على الصعيد العالمي مسألة ذات أولوية بالنسبة للمجتمع الدولي؛
	”2 - تقـــر بأنــه لا يسمح بأي خرق لحظر التمييز العنصري أو الإبادة الجماعية أو جريمة الفصل العنصري أو الـرق، وفقا لما ورد في الالتزامات المنصوص عليها في صكوك حقوق الإنسان ذات الصلة بالموضوع؛
	”3 - تعرب عن قلقهــا البالـــغ إزاء جميـــع أشكال العنصرية والتمييز العنصري، بما في ذلك ما يرتبط بها من أعمال عنف ترتكب بدافع من العنصرية وكراهية الأجانب والتعصب، وإزاء الأنشطة الدعائية والمنظمات التي تسعى إلى تبرير العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب أو تشجيعها بأي شكل من الأشكال وعن إدانتها القاطعة لها؛
	”4 - تشدد مرة أخرى على أن التعاون الدولي مبدأ أساسي لتحقيق هدف القضاء التام على العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب ولمتابعة إعلان وبرنامج عمل ديربان على نحو شامل وتنفيذهما على نحو فعال في هذا الصدد؛
	”5 - تشدد على أن المسؤولية الأساسية عن مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب على نحو فعال تقع على عاتق الدول، وتؤكد، تحقيقا لهذه الغاية، أن الدول تتحمل المسؤولية في المقام الأول عن كفالة التنفيذ الكامل والفعال لجميــع الالتــزامات والتوصيـــات الـــواردة فــي إعلان وبرنامج عمل ديربان وفي الوثيقة الختامية لمؤتمر ديربان الاستعراضي، وترحب، فـــي هذا الصدد، بالخطـــوات التي اتخذتها حكومات عديدة؛
	”6 - تعرب عن بالغ القلق إزاء عدم التصدي بشكل كاف للأشكال الجديدة والمتجددة من العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وتحث الدول على اتخاذ تدابير من أجل التصدي بقوة لتلك الآفات بهدف منع ممارستها وحماية الضحايا؛
	”7 - تشدد على الضرورة الملحة للتصدي لجميع الأشكال والمظاهر المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، بما يشمل في جملة أمور، التحريض على تلك الكراهية والتنميط العنصري ونشر الأفعال التي تنم عن العنصرية وكراهية الأجانب عن طريق الفضاء الإلكتروني، بهدف توفير أقصى حماية للضحايا وتوفير وسائل الانتصاف القانونية ومكافحة الإفلات من العقاب؛
	”8 - تؤكـد أن الدول والمنظمات الدولية مسؤولـة عـن كفالة ألا تنطوي التدابير المتخذة لمكافحة الإرهاب، من حيث الغرض أو الأثر، على تمييز قائم على أساس العرق أو اللون أو السلالة أو الأصل القومي أو العرقي، وتحث جميع الدول على إلغاء جميع أشكال التنميط العنصري أو الإحجام عنها؛
	”9 - تـقـر بضرورة أن تعمل الدول على تنفيذ تدابير تشريعية وقضائية وتنظيمية وإدارية مناسبة وفعالة ترمي إلى منع أعمال العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب والحماية منها وعلى إنفاذها، إسهاما منها بذلك في منع انتهاكات حقوق الإنسان؛
	”10 - تقر أيضا بأن الأسس التي تستند إليها العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصــل بذلـــك مــن تعصب هي العـــرق أو اللون أو السلالة أو الأصل القومي أو العرقي وبأن الضحايا يمكن أن يعانوا من أشكال متعددة أو متفاقمة من التمييز استنادا إلى أسس أخرى متصلة بذلك مثل الجنس واللغة والدين أو المعتقد والرأي السياسي أو غيره من الآراء والأصل الاجتماعي والملكية والمولد أو أي وضع آخر؛
	”11 - تعيد تأكيد وجوب أن يحظر القانون أي دعوة إلى الكراهية القومية أو العرقية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداء أو العنف، وتعيد أيضا تأكيد وجوب اعتبار نشر الأفكار القائمة على التفوق العرقي أو الكراهية أو التحريض على التمييز العنصري وجميع أعمال العنف أو التحريض على ارتكاب هذه الأعمال جرائم يعاقب عليها القانون، وفقا للالتزامات الدولية التي تعهدت بها الدول، وأن حظر أفعال من هذا القبيل أمر يتسق مع حرية الرأي والتعبير؛
	”12 - تشدد على الضرورة الملحة للتصدي لجميع الأشكال والمظاهر المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، بما يشمل في جملة أمور، التحريض على تلك الكراهية والتنميط العنصري ونشر الأفعال التي تنم عن العنصرية وكراهية الأجانب عن طريق الفضاء الإلكتروني، بهدف توفير أقصى حماية للضحايا وتوفير وسائل الانتصاف القانونية ومكافحة الإفلات من العقاب، وتعرب في هذا الصدد عن قلقهــا إزاء ما تتضمنــه هــذه الأفعال من قبول ضمني يتعارض مع أهداف ومقاصد أحكام المادة 20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة 4 من الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري والتوصية العامة الخامسة عشرة (د-42) للجنة القضاء على التمييز العنصري؛
	”13 - تشدد على مسؤولية الدول عن اتخاذ تدابير فعالة لمكافحة الأعمال الإجرامية التي ترتكب بدوافع من العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، بما فيها التدابير التي تكفل اعتبار مثل تلك الدوافع عاملا مشددا يفضي إلى الحكم بالإدانة، بهدف منع مرور تلك الجرائم بلا عقاب وكفالة سيادة القانون؛
	”14 - تحـث جميع الدول على مراجعة قوانينها وسياساتها وممارساتها المتعلقة بالهجرة وتنقيحها، عند الضرورة، لكفالة خلوها من التمييز العنصري واتساقها مع التزاماتها بموجب الصكوك الدولية لحقوق الإنسان؛
	”15 - تهيب بجميع الدول أن تتخذ، وفقا للالتزامات المتعهد بها في الفقرة 147 من برنامج عمل ديربان، جميع التدابير اللازمة لمكافحة التحريض على العنف بدافع من الكراهية العنصرية، بطرق منها إساءة استخدام وسائط الإعلام المطبوعة والسمعية البصرية والإلكترونية وتكنولوجيات الاتصالات الجديدة، وأن تقوم، بالتعاون مع مقدمي الخدمات، بتشجيع استخدام تلك التكنولوجيات، بما فيها شبكة الإنترنت، للإسهام في مكافحة العنصرية، بما يتسق مع المعايير الدولية لحرية التعبير مع اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان ذلك الحق؛
	”16 - تشجع جميع الدول على أن تدرج في مناهجها التعليمية وبرامجها الاجتماعية على جميع المستويات، حسب الاقتضاء، التعريف بجميع الثقافات والحضارات والديانات والشعوب والبلدان وما يشجع على التسامح إزاءها واحترامها، بالإضافة إلى معلومات عن متابعة إعلان وبرنامج عمل ديربان وتنفيذهما؛
	”17 - تؤكد مسـؤولية الدول عن تعميم مراعاة المنظور الجنسانـي لدى وضع وإعداد تدابيـر للوقاية والتثقيف والحماية تهدف إلى القضاء على العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب على جميع المستويات لكفالة أن تعالج تلك التدابير بفعالية الأوضاع المختلفة للمرأة والرجل؛
	”ثانيا ”الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري

	”18 - تعيد تأكيد أن التقيد العالمي بالاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري(11) والتنفيذ الكامل لها يكتسيان أهمية قصوى في مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب وفي تعزيز المساواة وعدم التمييز في العالم؛
	”19 - تلاحظ مع التقدير المناقشة المواضيعية بشأن الخطاب المحرض على الكراهية، التي أجريت خلال الدورة الحادية والثمانين للجنة القضاء على التمييز العنصري، وتشجع اللجنة على مواصلة اتخاذ مثل هذه المبادرات وزيادة الربط بينها وبين جميع آليات المتابعة ذات الصلة لمجلس حقوق الإنسان؛
	”20 - تعرب عن بالغ القلق لعدم تصديق جميع الدول على الاتفاقية حتى الآن رغم الالتزامات التي جرى التعهد بها بموجب إعلان وبرنامج عمل ديربان، وتهيب بالدول التي لم تنضم بعد إلى الاتفاقية أن تفعل ذلك على وجه السرعة؛
	”21 - تحث، في سياق ما تقدم، مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على أن تنشر في موقعها على شبكة الإنترنت قائمة بالبلدان التي لم تصدق بعد على الاتفاقية وأن تستكملها بانتظام وأن تشجع تلك البلدان على التصديق عليها في أقرب وقت ممكن؛
	”22 - تعرب عن القلق إزاء حالات التأخير الشديد في تقديم التقارير التي فات موعد تقديمها إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري، مما يعوق أداء اللجنة لمهامها بفعالية، وتناشد بقوة جميع الدول الأطراف في الاتفاقية التقيد بالتزاماتها بموجب الاتفاقية، وتعيد تأكيد أهمية تقديم المساعدة التقنية إلى البلدان التي تطلبها لإعداد التقارير التي تقدمها إلى اللجنة؛
	”23 - تدعو الدول الأطراف في الاتفاقية إلى التصديق على تعديل المادة 8 من الاتفاقية فيما يتعلق بتمويل اللجنة، وتدعو إلى توفير موارد إضافية كافية من الميزانية العادية للأمم المتحدة لتمكين اللجنة من أداء ولايتها بالكامل؛
	”24 - تحث جميع الدول الأطراف في الاتفاقية على تكثيف جهودها من أجل تنفيذ الالتزامات التي قبلتها بموجب المادة 4 من الاتفاقية، مع إيلاء الاعتبار الواجب لمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وللمادة 5 من الاتفاقية؛
	”25 - تشير إلى أن اللجنة تعتبر أن حظر نشر الأفكار القائمة على التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية يتوافق مع الحق في حرية الرأي والتعبير على النحو المبين في المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي المادة 5 من الاتفاقية؛
	”26 - ترحب بالعمل الذي تضطلع به اللجنة في سبيل مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في سياق متابعة نتائج المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب والتدابير الموصى باتخاذها لتعزيز تنفيذ الاتفاقية وأداء اللجنة لمهامها؛
	”27 - ترحب أيضا بالتوصية الموجهة من اللجنة إلى الدول الأعضاء بأن تتأكد من أن عدم ورود شكاوى بشأن التمييز العنصري ليس نتيجة عدم إدراك الضحايا لحقوقهم أو الخوف من الانتقام أو محدودية الوصول إلى سبل الانتصاف أو انعدم الثقة في الشرطة والسلطات القضائية أو عدم اهتمام السلطات بقضايا التمييز العنصري أو افتقارها إلى الحساسية إزاء هذه القضايا، وأن تولي عناية خاصة للصعوبات التي تواجهها الجماعات العرقية في الوصول إلى العدالة، كبعدها الجغرافي والعوائق اللغوية؛
	”28 - تهيب بالدول الأعضاء أن تبذل قصارى جهدها لكفالة ألا تفضي التدابير التي تتخذها للتصدي للأزمة المالية والاقتصادية الراهنة إلى تفاقم الفقر والتخلف واحتمال تصاعد العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب ضد الأجانب والمهاجريــن والأشخاص المنتمين إلى أقليــات قوميـــة أو عرقيــة ودينية ولغوية في جميع أرجاء العالم؛
	”29 - تعيد تأكيد أن الحرمان من الجنسية على أساس العرق أو الأصل يشكل انتهاكا لالتزامات الدول الأطراف بكفالة التمتع بالحق في الجنسية دون تمييز؛
	”ثالثا”المقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصريــة والتمييز العنصري وكراهيــة الأجانــب وما يتصــل بذلـك مــن تعصـب ومتابعـة زياراتـه

	”30 - تحيط علما بتقرير المقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب وتشجع الجهات المعنية على النظر في تنفيذ التوصيات الواردة فيهما؛
	”31 - ترحب بقرار مجلس حقوق الإنسان 16/33 المؤرخ 25 آذار/ مارس 2011 الذي قرر المجلس بموجبه تمديد ولاية المقرر الخاص لمدة ثلاث سنوات؛
	”32 - تكرر دعوتها جميع الدول الأعضاء والمنظمات الحكومية الدولية ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة المعنية والمنظمات غير الحكومية إلى التعاون التام مع المقرر الخاص، وتهيب بالدول أن تنظر في الاستجابة لطلباته بشأن زيارتها ليتمكن من الوفاء بولايته بشكل كامل وفعال؛
	”33 - تعيد تأكيد أن تغاضي السلطات العامة بأي شكل من الأشكال عن الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة بدافع من العنصرية وكراهية الأجانب يسهم في إضعاف سيادة القانون والديمقراطية ويشجع عادة على تكرار ارتكاب أفعال من هذا القبيل؛
	”34 - تشدد على التزامات الدول بموجب القانون الدولي بتوخي الحرص الواجب لمنع ارتكاب الجرائم ضد المهاجرين بدافع من العنصرية أو كراهية الأجانب والتحقيق في تلك الجرائم ومعاقبة مرتكبيها، وأن عدم القيام بذلك ينتهك حقوق الإنسان والحريات الأساسية للضحايا ويخل بالتمتع بها أو يحول دونه، وتحث الدول على تعزيز التدابير المتخذة في هذا الصدد؛
	”35 - تقر مع بالغ القلق بتزايد حدة معاداة السامية وكراهية المسيحية وكراهية الإسلام في أنحاء شتى من العالم وظهور حركات عنصرية وحركات تدعو إلى العنف قائمة على العنصرية والأفكار التمييزية الموجهة ضد العرب والطوائف المسيحية واليهودية والمسلمة وجميع الطوائف الدينية وطوائف المنحدرين من أصل أفريقي وطوائف المنحدرين من أصل آسيوي وطوائف الشعوب الأصلية وغيرها من الطوائف؛
	”36 - تهيب بالدول الأطراف أن تنفذ على نحو كامل التشريعات وغيرها من التدابير القائمة بالفعل لكفالة عدم التمييز ضد المنحدرين من أصل أفريقي، وتؤكد في هذا الصدد أهمية دعم برنامج الأنشطة المتعلقة بالسنة الدولية للمنحدرين من أصل أفريقي الذي اعتمدته الجمعية العامة في دورتها الخامسة والستين؛
	”37 - تطلب إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تواصل تزويد الدول، بناء على طلبها، بالخدمات الاستشارية والمساعدة التقنية لتمكينها من تنفيذ توصيات المقرر الخاص على نحو تام؛
	”38 - تطلب إلى الأمين العام أن يزود المقرر الخاص بكل ما يلزمه من موارد بشرية ومساعدة مالية لإنجاز ولايته بكفاءة وفعالية وعلى وجه السرعة ولتمكينه من تقديم تقرير إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والستين؛
	”39 - تطلب إلى المقرر الخاص أن يواصل، في حدود ولايته، إيلاء اهتمام خاص للأثر السلبي الذي تحدثه العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في التمتع بشكل كامل بالحقوق المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية؛
	”40 - تدعو الدول الأعضاء إلى أن تبدي التزاما أكبر بمكافحة العنصرية في مجال الرياضة عن طريق القيام بأنشطة للتثقيف والتوعية والإدانة الشديدة لمرتكبي الأعمال العنصرية، بالتعاون مع المنظمات الرياضية الوطنية والدولية؛
	”41 - تدين بشدة جميــع أشكال التعصـــب والتمييــز القائميــن علــى أساس الدين أو المعتقد وانتهاكات حرية الفكر والضمير والدين أو المعتقد؛
	”42 - توصي بأن تبذل الدول الجهود على نطاق واسع في سبيل القضاء على العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وأن تعزز احترام التنوع الثقافي والعرقي والديني، وتشدد، في ذلك الصدد، على الدور البالغ الأهمية للتعليم، بما في ذلك التثقيف والتدريب والتعلم في مجال حقوق الإنسان، ولاتخاذ العديد من التدابير التي تهدف إلى التوعية مما يساعد على تهيئة مجتمعات يسودها التسامح ويكفل فيها التفاهم؛
	”43 - توصي بأن تولي جميع الدول الاهتمـام الواجب للطريقة التي يناقش بها مفهوم الهوية القومية والثقافية والدينية داخل مجتمعاتها وأن تتولى رصدها عن كثب بغية الحيلولة دون أن يستخدم هذا المفهوم كأداة لإيجاد اختلافــات مصطنعة فيما بين بعض فئات سكانها؛
	”44 - تعرب عن القلق إزاء الاتجاه الذي ظهر بصورة جلية مؤخرا داخل العديد من المجتمعات نحو اعتبار الهجرة مشكلة وخطرا يهدد التماسك الاجتماعي، وتلاحظ، في هذا السياق، التحديات العديدة المتعلقة بحقوق الإنسان في سياق مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛
	”45 - توصي بأن تجري الدول تدريبا في مجال حقوق الإنسان لمسؤولي إنفاذ القانون، ولا سيما مسؤولي الهجرة وشرطة الحدود، بصدد أمور منها التحديات التي يواجهها المهاجرون واللاجئون وطالبو اللجوء من جراء العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصــل بذلــك مـــن تعصب، كــي يتصــرف هـــؤلاء المسؤولون وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان؛
	”46 - توصي أيضا بأن تجمع الدول بيانات مصنفة بهدف تحديد أهداف ملموسة من أجل إعداد تشريعات وسياسات ملائمة ضد التمييز العنصري ورصد مدى فعاليتها، مع التقيد في إعداد تلك التشريعات والسياسات وتنفيذها ببعض المبادئ الأساسية، منها تحديد الهوية ذاتيا والحق في الخصوصية وضمان موافقة الأفراد المعنيين ومشاركة كل المجموعات المعنية من الأفراد؛
	”47 - تطلب إلى المقرر الخاص أن يطلع على النماذج المحلية لمؤشرات المساواة بين الأعراق، حيثما وجدت، وعلى ما تضيفه من قيمة في مجال القضاء على التمييز العنصري؛
	”48 - تشجع الدول التي لم تسن بعد تشريعات لمكافحة ومنع الكراهية العنصرية والعرقية وكراهية الأجانب عبر الإنترنت على النظر في سن تشريعات من هذا القبيل، مع مراعاة أن مكافحة استخدام الإنترنت للترويج لمحتوى عنصري وإثني وينم عن كراهية الأجانب وللتحريض على العنف تقتضي اتباع نهج قائم على تعدد أصحاب المصلحة يشارك فيه القطاع الخاص، وبخاصة مقدمو خدمات الإنترنت وغيرهم من الجهات الفاعلة ذات الصلة في هذا المجال؛ 
	”49 - تشجع الدول على الإفادة من الفرص التي تتيحها الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي للتصدي لنشر الأفكار القائمة على التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية ولتعزيز المساواة وعدم التمييز واحترام التنوع من خلال تنويع المحتويات من أجل الحد من اللاتماثل في المعلومات ومن التصورات الخاطئة التي تغذي التعبير عن العنصرية وكراهية الأجانب؛
	”50 - تديــن بشدة أي دعــوة إلى الكراهيــة الدينيــة تشكل تحريضــا على التمييز أو العداء أو العنف، سواء استخدمت في ذلك وسائط الإعلام المطبوعة أو السمعية البصرية أو الإلكترونية أو غيرها من الوسائل، وتشدد في هذا الصدد على أن احترام حقوق الإنسان والتنوع الثقافي والديني يمثل عنصرا أساسيا لتهيئة بيئة خالية من العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب ويسهم في الجهود العالمية لمكافحة أفعال التمييز والتحريض على الكراهية والعنف ضد الأفراد أو الأشخاص على أساس العنصر أو العرق أو الدين أو المعتقد؛
	”رابعا
	”نتائــج المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهيــــة الأجانــــب وما يتصــــل بذلــك مــن تعصـــب لعــام 2001 ومؤتمـر ديربـان الاستعراضــي لعام 2009 والاحتفــال بالذكـرى السنويــة العاشــرة لاعتمــاد إعلان وبرنامج عمل ديربان (2011)

	”51 - تعيد تأكيد أن الجمعية العامة هي أعلى آلية حكومية دولية لوضع السياسات المتعلقة بالمسائل المتصلة بالميدانين الاقتصادي والاجتماعي والميادين المتصلة بهما وتقييمها، وفقا لقرار الجمعية 50/227 المؤرخ 24 أيار/مايو 1996، وأنها تشكل، جنبا إلى جنب مع مجلس حقوق الإنسان، عملية حكومية دولية للتنفيذ الشامل لإعلان وبرنامج عمل ديربان ومتابعتهما في سياق مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛
	”52 - ترحب باعتماد الإعلان السياسي الصادر عن اجتماع الجمعية العامة الرفيع المستوى الذي عقد للاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة لاعتماد إعلان وبرنامج عمل ديربان(2) الذي يتمثل هدفه في تعبئة الإرادة السياسية على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، وتدعو إلى اتخاذ إجراءات محددة في هذا الصدد؛
	”53 - تعيد تأكيد الالتزام السياسي بالتنفيذ الكامل والفعال لإعلان وبرنامج عمل ديربان والوثيقة الختامية لمؤتمر ديربان الاستعراضي وعمليات متابعتها على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، في سياق مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛
	”54 - تهيب بجميع الدول التي لم تضع بعد خطط عمل وطنية لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب التقيد بالالتزامات التي تعهدت بها في المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب لعام 2001؛
	”55 - تهيب بجميع الدول أن تضع سياسات وخطط عمل لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، بما في ذلك مظاهرها القائمة على أساس نوع الجنس، وأن تنفذها دون إبطاء، على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي؛
	”56 - تحث الدول على دعم أنشطة الهيئات أو المراكز الإقليمية القائمة التي تعمل على مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، كل فــي منطقتــه، وتوصـــي بإنشـــاء هيئات مماثلــة فــي جميع المناطـــق التي لا وجود لتلك الهيئات فيها؛
	”57 - تهيب بالدول التي لم توقع الصكوك المبينة في الفقرة 78 من برنامج عمل ديربان ولم تصدق عليها أولم تنضم إليها بعد أن تنظر في القيام بذلك؛ 
	”58 - تشدد على الدور الأساسي والتكميلي الذي تضطلع به المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والهيئات أو المراكز الإقليمية والمجتمع المدني التي تعمل، بالاشتراك مع الدول، من أجل القضاء على جميع أشكال العنصرية، وبصفة خاصة من أجل تحقيق أهداف إعلان وبرنامج عمل ديربان في هذا الصدد؛
	”59 - تقر بالدور الأساسي الذي يضطلع به المجتمع المدني في مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وبخاصة في مساعدة الدول على وضع أنظمة واستراتيجيات وفي اتخاذ تدابير وإجراءات ترمي إلى مكافحة تلك الأشكال من التمييز وعن طريق متابعة التنفيذ؛
	”60 - تعيد تأكيد التزامها بالقضاء على جميع أشكال العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من أشكال التعصب الأخرى ضد الشعوب الأصلية، وتلاحظ في هذا الصدد ما يولى من اهتمام في إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية للأهداف المتعلقة بمكافحة التحيز والقضاء على التمييز وتعزيز التسامح والتفاهم والعلاقات الطيبة بين الشعوب الأصلية وجميع قطاعات المجتمع الأخرى؛
	”61 - تقر بأن المؤتمر العالمي لعام 2001 الذي كان ثالث مؤتمر عالمي لمناهضة العنصرية يختلف اختلافا ملحوظا عن المؤتمرين السابقين له، كما يتضح من تضمين عنوانه عنصرين هامين يتعلقان بشكلين معاصرين للعنصرية هما كراهية الأجانب وما يتصل بها من تعصب؛
	”62 - تـقر أيضا بأن نتائج المؤتمر العالمي ومؤتمر ديربان الاستعراضي تتساوى في الأهمية مع نتائج جميع المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة والدورات الاستثنائية التي تعقدها الأمم المتحدة في ميدان حقوق الإنسان والميدان الاجتماعي؛
	”63 - تشدد على الأهمية البالغة لزيادة الدعم العام لإعلان وبرنامج عمل ديربان ومشاركة الجهات المعنية في تحقيق ذلك؛
	”64 - تطلب إلى إدارة شؤون الإعلام في الأمانة العامة أن تقوم، في حدود الموارد المتاحــة، بإعداد منشــور يضم كلا مـــن الإعـــلان السياســي الصادر بمناسبة الاحتفال بالذكــرى السنويـــة العاشـــرة لاعتمـــاد إعـــلان وبرنامج عمـــل ديربــان والوثيقة الختامية لمؤتمر ديربان الاستعراضي وتوزيعه، بهدف زيادة دعم هاتين الوثيقتين والتوعية بهما على الصعيــد العالمي، وإنشـــاء برنامج للتوعيــة عـــن طريـــق الاضطلاع بحمــلات إعلامية على جميع المستويات؛
	”65 - تهيب بالدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة تكثيف الجهود المبذولة في سبيل توزيع نسخ من إعلان وبرنامج عمل ديربان على نطاق واسع، وتشجع على بذل الجهود في سبيل كفالة ترجمتهما ونشرهما على نطاق واسع؛
	”66 - ترحب باعتماد المبادرة الجديرة بالثناء التي تقودها الدول الأعضاء في الجماعة الكاريبية وغيرها من الدول الأعضاء بشأن إقامة نصب تذكاري دائم في الأمم المتحدة تخليدا لذكرى ضحايا الرق وتجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي، بوصفها إسهاما في الوفاء بأحكام الفقرة 101 من إعلان ديربان، وتعرب عن تقديرها للمساهمات التي قدمت لصندوق التبرعات الذي أنشئ فــي هذا الصدد، وتحــث البلدان الأخرى على المساهمة في الصندوق؛
	”67 - ترحب أيضا بعمل الآليات المكلفة بمتابعة نتائج المؤتمر العالمي ومؤتمر ديربان الاستعراضي، وتؤكد أهمية تعزيز فعاليتها؛
	”68 - تهيب بمجلس حقوق الإنسان أن يكفل، لدى النظر في الاستنتاجات والتوصيات التي خلص إليها الفريق العامل الحكومي الدولي المعني بالتنفيذ الفعال لإعلان وبرنامج عمل ديربان واعتمادها، أن تعرض التوصيات على وكالات الأمم المتحدة المعنية لاعتمادها وتنفيذها في نطاق ولاية كل منها؛
	”69 - تشجع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على مواصلة تعميم مراعاة تنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان والوثيقة الختامية لمؤتمر ديربان الاستعراضي في أعمال منظومة الأمم المتحدة بكاملها، وعلى القيام، وفقا للفقرتين 136 و 137 من الوثيقة الختامية اللتين تدعوان إلى إنشاء فرقة عمل مشتركة بين الوكالات، بإطلاع مجلس حقوق الإنسان على آخر التطورات في هذا الصدد؛
	”70 - تقر بما لتعبئة الموارد والشراكة العالمية الفعالة والتعاون الدولي من دور أساسي، في سياق الفقرتين 157 و 158 من برنامج عمل ديربان، في الوفاء بالالتزامات التي تم التعهد بها في المؤتمر العالمي بنجاح، وتحيط علما بولاية فريق الخبراء البارزين المستقلين المعني بتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان، وبخاصة في حشد الإرادة السياسية اللازمة لتنفيذ الإعلان وبرنامج العمل بنجاح؛
	”71 - تطلب إلى الأمين العام أن يوفر الموارد اللازمة لأداء كل من الفريق العامل الحكومــي الدولــي المعنــي بالتنفيذ الفعــال لإعلان وبرنامج عمل ديربــان وفريق الخبراء العامل المعنــي بالمنحدرين مــن أصل أفريقي وفريق الخبراء البارزين المستقلين المعني بتنفيذ إعــلان وبرنامـــج عمل ديربـــان واللجنة المخصصة المعنية بوضع معايير تكميلية ولايته على نحو فعال؛
	”72 - تعرب عن القلق إزاء تزايد وقوع حوادث لها طابع عنصري في شتى المناسبات الرياضية، في حين تلاحظ مع التقدير الجهود التي تبذلها بعض الهيئات الإدارية لمختلف الألعاب الرياضية بهدف مكافحة العنصرية، وتدعو، في هذا الصدد، جميع الهيئات الرياضية الدولية إلى السعي، عن طريق اتحاداتها الوطنية والإقليمية والدولية، إلى إقامة عالم رياضي خال من العنصرية والتمييز العنصري؛
	”73 - تعرب عن بالغ القلق إزاء الحوادث التي لها طابع عنصري التي شهدتها الأنشطة والمناسبات الرياضية في الماضي وفي الآونة الأخيرة، وترحب في هذا السياق بالجهود التي تبذلها الهيئات الإدارية للمؤسسات الرياضية من أجل مكافحة العنصرية، بوسائل منها القيام بمبادرات لمكافحة العنصرية ووضع مدونات تأديبية تفرض عقوبات على الأفعال العنصرية وتطبيقها؛ 
	”74 - تعرب عن تقديرها في هذا السياق للاتحاد الدولي لكرة القدم للمبادرة التي اتخذها وسلط الضوء من خلالها على موضوع نبذ العنصرية في مجال كرة القدم، وتدعو الاتحاد إلى مواصلة هذه المبادرة في مسابقة كأس العالم لكرة القدم لعام 2014 التي ستقام في البرازيل؛
	”75 - تهيب بالدول أن تستغل المناسبات الرياضية الكبرى كمنابر مهمة للتواصل بهدف حشد الناس وإيصال الرسائل البالغة الأهمية عن المساواة وعدم التمييز؛
	”76 - تحـث الدول على العمل، بالتعاون مع المنظمات الحكومية الدولية واللجنة الأولمبيــة الدوليــة والاتحادات الرياضيــة الدوليــة والإقليمية، على تشديــد الكفاح ضد العنصرية في الرياضة بطرق منها تثقيف شباب العالم من خلال ممارسة الرياضة دون أي نوع مــن التمييز وبــروح المباريات الأولمبيــة التي تقتضي التفاهم والتسامــح والنــزاهة والتضامن بين البشر؛
	”77 - تقر بالدور القيادي الذي يؤديه مجلس حقوق الإنسان وبما يوفره من توجيه، وتشجعه على مواصلة الإشراف على تنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان، وتطلب إلى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مواصلة تزويد مجلس حقوق الإنسان بكل ما يلزمه من دعم لتحقيق أهدافه في مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛
	”خامسا ”أنشطة المتابعة

	”78 - تكرر توصيتها بتحديد مواعيد الاجتماعات المقبلة لمجلس حقوق الإنسان وآلياته المعنية التي تركز على متابعة نتائج المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب وتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على نحو يتيح المشاركة فيها على نطاق واسع ويحول دون تداخلها مع مواعيد جلسات الجمعية العامة المكرسة للنظر في هذا البند؛
	”79 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والستين تقريرا يتضمن توصيات بشأن سبل تحقيق الأهداف المنشودة من عقد المنحدرين من أصل أفريقي (2013-2022)؛
	”80 - تطلـب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار، مشفوعا بتوصيات؛
	”81 - تقــرر أن تبقي هذه المسألة المهمة قيد نظرها في دورتها الثامنة والستين في إطار البند المعنون ”القضاء على العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب“.
	13 - وفي الجلسة 48، المعقودة في 28 تشرين الثاني/نوفمبر، كان معروضا على اللجنة مشروع قرار منقح (A/C.3/67/L.56/Rev.1) مقدم باسم مقدمي مشروع القرار A/C.3/67/L.56 والاتحاد الروسي. 
	14 - وفي الجلسة نفسها، أدخل ممثل الجزائر تنقيحا شفويا على مشروع القرار على النحو التالي:
	(أ) يستعاض عن الفقرة 48 من المنطوق، ونصها كالتالي:
	”48 - تشجع الدول التي لم تسن بعد تشريعات لمكافحة ومنع الكراهية العنصرية والعرقية وكراهية الأجانب عبر الإنترنت على النظر في سن تشريعات من هذا القبيل، وفقا للمعايير الدولية المتعلقة بحرية التعبير ومع أخذ جميع التدابير اللازمة لضمان ذلك الحق في الاعتبار، ومراعاة أن مكافحة استخدام الإنترنت للترويج لمحتوى عنصري وإثني وينم عن كراهية الأجانب وللتحريض على العنف تقتضي اتباع نهج قائم على تعدد أصحاب المصلحة يشارك فيه القطاع الخاص، وبخاصة مقدمو خدمات الإنترنت وغيرهم من الجهات الفاعلة ذات الصلة في هذا المجال“،
	بالفقرة التالية: 
	”48 - تشجع الدول التي لم تعتمد بعد تشريعات لمكافحة ومنع الكراهية العنصرية والعرقية وكراهية الأجانب على النظر في القيام بذلك، وفقا للمعايير الدولية المتعلقة بحرية التعبير ومع أخذ جميع التدابير اللازمة لضمان ذلك الحق في الاعتبار، ومراعاة أن مكافحة استخدام الإنترنت للترويج لمحتوى عنصري وينم عن الحقد العرقي وكراهية الأجانب وللتحريض على العنف تقتضي اتباع نهج قائم على تعدد أصحاب المصلحة“؛
	(ب) يستعاض عن الفقرة 79 من المنطوق، ونصها كالتالي: 
	”79 - تطلب إلى الأمين العام أن يقوم، بالتشاور مع الدول الأعضاء، وبرامج ووكالات الأمم المتحدة المختصة، والمجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، بمباشرة عملية تحضيرية لإعلان عقد المنحدرين من أصل أفريقي تحت شعار ’’المنحدرون من أصل أفريقي - الاعتراف والعدالة والتنمية‘‘ بغية إعلان العقد في عام 2013، وأن يقدم إلى الجمعية العامة قبل نهاية دورتها السابعة والستين تقريرا عن الخطوات العملية التي يتعين اتخاذها لإضفاء الفعالية على العقد“،
	بالفقرة التالية: 
	”79 - تطلب إلى رئيس الجمعية العامة أن يقوم، بالتشاور مع الدول الأعضاء، وبرامج ومنظمات الأمم المتحدة ذات الصلة، والمجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، بمباشرة عملية تحضيرية استشارية غير رسمية لإعلان عقد المنحدرين من أصل أفريقي تحت شعار’المنحدرون من أصل أفريقي: الاعتراف والعدالة والتنمية‘، بغية إعلان العقد في عام 2013، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة قبل نهاية دورتها السابعة والستين تقريرا عن الخطوات العملية التي يتعين اتخاذها لإضفاء الفعالية على العقد“؛
	(ج) في الفقرة 80 من المنطوق، تدرج لفظة ”الدولي“ بعد لفظة ”العقد“، ويستعاض عن عبارة ” وإلقاء كلمة أمامها بهذا الشأن“ بعبارة ”وإجراء حوار تفاعلي معها“. 
	15 - وأدلى ممثل اسرائيل ببيان، وطلب إجراء تصويت مسجل على مشروع القرار (انظر A/C.3/67/SR.48). 
	16 - وفي الجلسة 48 أيضا، اعتمدت اللجنة مشروع القرار A/C.3/67/L.56/Rev.1 بصيغته المنقحة شفويا، بتصويت مسجل بأغلبية 126 صوتا مقابل 6 أصوات وامتناع 47 عضوا عن التصويت (انظر الفقرة 22، مشروع القرار الثاني). وكانت نتيجة التصويت كما يلي():
	المؤيدون: 
	الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، إريتريا، أفغانستان، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، توفالو، تونس، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، جمهورية تنزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، الرأس الأخضر، رواندا، زامبيا، زمبابوي، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، سيراليون، شيلي، الصومال، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، فانواتو، الفلبين، فنزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فيجي، فييت نام، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لبنان، ليبريا، ليبيا، ليسوتو، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، نيبال، نيجيريا، نيكاراغوا، هايتي، الهند، هندوراس، اليمن.
	المعارضون:
	أستراليا، إسرائيل، الجمهورية التشيكية، جزر مارشال، كندا، الولايات المتحدة الأمريكية. 
	الممتنعون:
	أرمينيا، إسبانيا، إستونيا، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أوكرانيا، أيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، البوسنة والهرسك، بولندا، الجبل الأسود، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، ساموا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، صربيا، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، موناكو، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونان.
	17 - وفي الجلسة نفسها، أدلى ببيانات قبل التصويت ممثلو الجزائر والنرويج (أيضا باسم أيسلندا وسويسرا وليختنشتاين)، وقبرص (باسم الاتحاد الأوروبي) والولايات المتحدة؛ كما أدلى ببيانات بعد التصويت ممثل كل من الجمهورية التشيكية والمكسيك (انظر A/C.3/67/SR.48).
	جيم - مشروع القرار A/C.3/67/L.57
	18 - في الجلسة 39، المعقودة في 16 تشرين الثاني/نوفمبر، عرض ممثل سلوفينيا، أيضا باسم الأرجنتين، وأرمينيا، وإسبانيا، وإستونيا، وألبانيا، وألمانيا، وأندورا، وأيرلندا، وآيسلندا، وإيطاليا، وبالاو، والبرتغال، وبلجيكا، وبلغاريا، وبنما، وبنن، والبوسنة والهرسك، وبولندا، وبيلاروس، وتايلند، وتركيا، والجبل الأسود، والجمهورية التشيكية، وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، وجمهورية مولدوفا، وجورجيا، والدانمرك، ورومانيا، وسان مارينو، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، والسنغال، والسودان، والسويد، وسويسرا، وشيلي، وصربيا، وغواتيمالا، وغينيا، وفرنسا، وفنلندا، وقبرص، وكرواتيا، وكوستاريكا، ولاتفيا، ولبنان، ولكسمبرغ، وليتوانيا، وليختنشتاين، ومالطة، ومالي، ومدغشقر، وموناكو، والنرويج، والنمسا، ونيجيريا، ونيوزيلندا، وهايتي، وهنغاريا، وهولندا، واليونان، مشروع قرار بعنوان ”الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري“ (A/C.3/67/L.57). وفيما بعد، انضمت أذربيجان والأردن وإكوادور وأوكرانيا والبرازيل وبوليفيا (دولة - المتعددة القوميات) وتيمور - ليشتي والجمهورية الدومينيكية وجمهورية كوريا والصين وغينيا الاستوائية وفنزويلا (جمهورية - البوليفارية) وقيرغيزستان وكوت ديفوار وليبريا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ونيكاراغوا والهند وهندوراس واليابان إلى مقدمي مشروع القرار.
	19 - وفي الجلسة 41، المعقودة في 20 تشرين الثاني/نوفمبر، أدخل ممثل بلجيكا تنقيحا شفويا على نص مشروع القرار A/C.3/67/L.57، على النحو التالي:
	(أ) في نهاية الفقرة 10 من الديباجة، تحذف عبارة ”الذي يسلط الضوء على التحديات التي تواجهها الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان“؛
	(ب) بعد الفقرة العاشرة من الديباجة، تضاف فقرة جديدة نصها كالتالي: ”وإذ تشير إلى قراريها 66/254 المؤرخ 23 شباط/فبراير 2012 و 66/295 المؤرخ 17 أيلول/سبتمبر 2012 بشأن العملية الحكومية لدعم وتعزيز فعالية أداء نظام الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان“؛ 
	(ج) يستعاض عن الفقرة 15 من المنطوق، التي كان نصها كالتالي: 
	”15 -  ترحب بأن تخصيص وقت إضافي للاجتماعات أتاح للجنة، في الوقت الحاضر، الانتهاء من التقارير المتراكمة التي تنتظر النظر فيها،“؛
	بالفقرة التالية:
	”15 - ترحب بالجهود التي تبذلها اللجنة للانتهاء من التقارير المتأخرة التي تنتظر النظر فيها، وتنوه بالدور الذي أدته في هذا الصدد التحسينات المدخلة على كفاءة أساليب العمل وعلى تدبير الوقت الإضافي المؤقت للاجتماعات؛“
	20 - وفي الجلسة نفسها، اعتمدت اللجنة مشروع القرار A/C.3/67/L.57 بصيغته المنقحة شفويا (انظر الفقرة 22، مشروع القرار الثالث). 
	دال - مشروع مقرر اقترحه الرئيس
	21 - في الجلسة 48، المعقودة في 28 تشرين الثاني/نوفمبر، وبناء على اقتراح من الرئيس، قررت اللجنة أن توصي الجمعية العامة بأن تحيط علما بتقرير الأمين العام بشأن ”الجهود العالمية من أجل القضاء التام على العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب والتنفيذ الشامل لإعلان وبرنامج عمل ديربان ومتابعتهما“ (A/67/325)، وبمذكرة الأمين العام التي يحيل بها التقرير المؤقت الذي أعده المقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب (انظر الفقرة 23).
	ثالثا - توصيات اللجنة الثالثة
	22 - توصي اللجنة الثالثة بأن تعتمد الجمعية العامة مشاريع القرارات التالية:
	مشروع القرار الأول
	تمجيد النازية: عدم جواز ممارسات معينة تساهم في إثارة الأشكال المعاصرة من العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب
	إن الجمعية العامة،
	إذ تسترشد بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان() والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية() والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري() وغيرها من صكوك حقوق الإنسان ذات الصلة بالموضوع،
	وإذ تشير إلـى أحكام قراري لجنـة حقــوق الإنســـان 2004/16 المؤرخ 16 نيسان/أبريل 2004() و 2005/5 المؤرخ 14 نيسان/أبريل 2005() وقرارات مجلس حقوق الإنسان المتخذة في هذا الصدد، ولا سيما القرارات 7/34 المؤرخ 28 آذار/مارس 2008() و 18/15 المؤرخ 29 أيلول/سبتمبر 2011() و 21/33 المؤرخ 28 أيلول/سبتمبر 2012، وقرارات الجمعية العامة 60/143 المؤرخ 16 كانون الأول/ ديسمبر 2005 و 61/147 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2006 و 62/142 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2007 و 63/162 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2008 و 64/147 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2009 و 65/199 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2010 و 66/143 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2011 المتعلقة بهذه المسألة، والقرارات 61/149 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2006 و 62/220 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2007 و 63/242 المؤرخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2008 و 64/148 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2009 و 65/240 المؤرخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2010 و 66/144 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2011 المعنونة ”الجهود العالمية من أجل القضاء التام على العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب والتنفيذ الشامل لإعلان وبرنامج عمل ديربان ومتابعتهما“،
	وإذ تشير أيضا إلى ميثاق محكمة نورمبرغ وقرار المحكمة الذي جرّمت فيه، في جملة أمور، تنظيم قوات الحماية المسلحة (SS) وجميع مكوناته، بما فيها تنظيم (Waffen SS)، من خلال أعضائه المقبولين رسميا الذين تورطوا في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سياق الحرب العالمية الثانية أو كانوا على علم بارتكابها، وإلى الأحكام الأخرى ذات الصلة من ميثاق المحكمة وقرارها،
	وإذ تشير كذلك إلى الأحكام ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهيــة الأجانــب وما يتصل بذلك مـــن تعصب في 8 أيلول/سبتمبر 2001()، وبخاصة الفقرة 2 من الإعلان والفقرة 86 من برنامج العمل، والأحكام ذات الصلة من الوثيقة الختامية لمؤتمر ديربان الاستعراضي المؤرخة 24 نيسان/أبريل 2009()، وبخاصة الفقرتان 11 و 54 منها،
	وإذ يثير جزعها في هذا الشأن انتشار أحزاب سياسية وحركات وجماعات متطرفة مختلفة، بما فيها جماعتا النازيين الجدد وذوي الرؤوس الحليقة، وحركات إيديولوجية متطرفة مماثلة في أنحاء كثيرة من العالم،
	وإذ تعرب عن بالغ قلقها إزاء جميع المظاهر الحديثة للعنف والإرهاب بسبب الدوافع القومية العنيفة والعنصرية وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب،
	1 - تعيد تأكيد الأحكام ذات الصلة من إعلان ديربان(8) والوثيقة الختامية لمؤتمر ديربان الاستعراضي(9) اللذين أدانت الدول فيهما استمرار النازية الجديدة والفاشية الجديدة والإيديولوجيات القومية الداعية إلى العنف القائمة على التحيز العنصري والقومي وعودة ظهورها وأعلنت فيهما أن تلك الظواهر لا يمكن تبريرها إطلاقا في أي حال من الأحوال أو في أي ظرف من الظروف؛
	2 - تحيط علما بتقرير المقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب() الذي أعد بناء على الطلب الوارد في قرار الجمعية العامة 66/143؛
	3 - تعرب عن تقديرها لمفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لالتزامها بمواصلة مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب باعتبارها أحد الأنشطة ذات الأولوية للمفوضية؛
	4 - تعرب عن بالغ القلق إزاء تمجيد الحركة النازية والأعضاء السابقين في تنظيم قوات الحماية المسلحة (Waffen SS)، بسبل منها إقامة المباني والنصب التذكارية وتنظيم تظاهرات عامة تمجيدا لماضي النازية والحركة النازية والنازية الجديدة واعتبار أو محاولة اعتبار هؤلاء الأعضاء والأشخاص الذين حاربوا التحالف المناهض لهتلر وتعاونوا مع الحركة النازية مشاركين في حركات تحرير وطنية؛
	5 - تعرب عن القلق إزاء وقوع محاولات متكررة لتدنيس النصب التي أقيمت لتخليد ذكرى الذين حاربوا النازية أثناء الحرب العالمية الثانية أو هدمها وإخراج أو نقل رفات أولئك الأشخاص بطرق غير مشروعة، وتحث الدول في هذا الصدد على التقيد التام بالتزاماتها في هذا المجال، بموجب أمور عدة منها المادة 34 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لعام 1949()؛
	6 - تلاحظ مع القلق تزايد عدد الحوادث ذات الطابع العنصري في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك ظهور جماعات ذوي الرؤوس الحليقة المسؤولة عن العديد من هذه الحوادث وعودة نشوب العنف القائم على العنصرية وكراهية الأجانب الذي يستهدف أفراد أقليات قومية أو عرقية أو دينية أو لغوية؛
	7 - تعيد تأكيد أن هذه الأعمال يمكن اعتبارها أعمالا تندرج في نطاق الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري(3) وأنه لا يمكن تبريرها على أنها ممارسة للحق في حرية التجمع السلمي وفي تكوين الجمعيات والحق في حرية الرأي والحق في التعبير، وأنها يمكن أن تندرج في نطاق المادة 20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية(2)، وأنه من المشروع تقييدها على النحو المنصوص عليهفي المواد 19 و 21 و 22 من العهد؛
	8 - تعرب عن بالغ قلقها إزاء مساعي الإعلانات التجارية الهادفة لاستغلال معاناة ضحايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها النظام النازي أثناء الحرب العالمية الثانية؛
	9 - تؤكد أن الممارسات المبينة أعلاه تشكل إجحافا بحق ذكرى أعداد لا تحصى من ضحايا الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية في الحرب العالمية الثانية، وبخاصة الجرائم التي ارتكبها تنظيم قوات الحماية المسلحة (SS) والأشخاص الذين حاربوا التحالف المناهض لهتلر وتعاونوا مع الحركة النازية، وتؤثر سلبا على الأطفال والشباب، وأن عدم تصدي الدول بفعالية لهذه الممارسات يتعارض مع الالتزامات التي تعهدت بها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بموجب ميثاقها ويتنافى مع مقاصد المنظمة ومبادئها؛
	10 - تؤكد أيضا أن هذه الممارسات تثير الأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب وتسهم في انتشار أحزاب سياسية وحركات وجماعات متطرفة مختلفة، بما فيها جماعتا النازيين الجدد وذوي الرؤوس الحليقة، وتكاثرها، وتدعو في هذا الصدد إلى زيادة اليقظة؛
	11 - تشدد على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لوضع حد للممارسات المبينة أعلاه، وتهيب بالدول اتخاذ تدابير أكثر فعالية، وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، لمكافحة تلك الظواهر والحركات المتطرفة التي تشكل خطرا حقيقيا يهدد القيم الديمقراطية؛
	12 - تشجع الدول على اعتماد مزيد من التدابير لتوفير التدريب للشرطة وغيرها من هيئات إنفاذ القانون بشأن إيديولوجيات الأحزاب السياسية والحركات والجماعات المتطرفة التي تشكل أنشطتها الدعوية تحريضا على ممارسة العنف بدافع العنصرية وكراهية الأجانب، وتعزيز قدرتها على التصدي للجرائم المرتكبة بدافع العنصرية وكراهية الأجانب وتقديم المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم إلى العدالة؛
	13 - تحيط علما بتوصية المقرر الخاص بشأن المسؤولية التي يتحملها الزعماء السياسيون والأحزاب السياسية فيما يخص الرسائل التي تحرض على التمييز العنصري أو كراهية الأجانب؛
	14 - تشير إلى توصية المقرر الخاص بإدراج نص في القانون الجنائي المحلي يعتبر بموجبه ارتكاب جريمة لها دوافع أو أهداف عنصرية أو قائمة على كراهية الأجانب ظرفا مشددا يجيز فرض عقوبات مشددة، وتشجع الدول التي لا ترد في قوانينها أحكام من هذا القبيل على أن تنظر في تلك التوصية؛
	15 - تعيد التأكيد في هذا الصدد على ما يكتسيه التعليم بجميع أشكاله، بما في ذلك التعليم في مجال حقوق الإنسان، من أهمية خاصة بوصفه مكملا للتدابير التشريعية، على النحو الذي بينه المقرر الخاص؛
	16 - تشدد على التوصية التي قدمها المقرر الخاص إلى الجمعية العامة في دورتها الرابعة والستين، التي أكد فيها على أهمية تدريس مادة التاريخ فـــي التعريف بالأحداث المأساوية والمعاناة الإنسانية الناشئة عن اعتماد إيديولوجيات من قبيل النازية والفاشية؛
	17 - تؤكد أهمية التدابير والمبادرات الإيجابية الأخرى الرامية إلى التقريب بين المجتمعات وإتاحة المجالات لها لإجراء حوار حقيقي من قبيل اجتماعات المائدة المستديرة والأفرقة العاملة والحلقات الدراسية، بما في ذلك عقد الحلقات التدريبية للموظفين الحكوميين والإعلاميين، وأهمية أنشطة التوعية، ولا سيما الأنشطة التي يبادر بها ممثلو المجتمع المدني والتي تتطلب الدعم المتواصل من الدول؛
	18 - تهيب بالدول أن تواصل استثمارها في التعليم لتحقيق أهداف عدة، منها تغيير ما تدعو له الأحزاب السياسية والحركات والجماعات المتطرفة من مواقف وتصحيح ما تروج له من أفكار بشأن تراتبية الأعراق وتفوقها، والتصدي لتأثيرها السلبي؛
	19 - تشدد على الدور الإيجابي الذي يمكن أن تؤديه الكيانات والبرامج المعنية التابعة للأمم المتحدة، وخصوصا منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، في المجالات المذكورة آنفا؛
	20 - تعيد تأكيد المادة 4 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، التي بموجبها تشجب الدول الأطراف في هذا الصك جميع الدعايات والتنظيمات القائمة على الأفكار أو النظريات القائلة بتفوق أي عرق أو أية جماعة من لون أو أصل إثني واحد، أو التي تحاول تبرير أو تعزيز أي شكل من أشكال الكراهية العنصرية والتمييز العنصري، وتتعهد باتخاذ التدابير الفورية الإيجابية اللازمة الرامية إلى القضاء على كل تحريض على هذا التمييز وكل عمل من أعماله، وتتعهد خاصة، تحقيقاً لهذه الغاية ومع المراعاة الحقة للمبادئ الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وللحقوق المقررة صراحةفي المادة 5 من هذه الاتفاقية، بما يلي:
	(أ) اعتبار كل نشر للأفكار القائمة على التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية، وكل تحريض على التمييز العنصري، وكل عمل من أعمال العنف أو تحريض على هذه الأعمال يرتكب ضد أي عرق أو أية جماعة من لون أو أصل إثني آخر، وكذلك كل مساعدة للنشاطات العنصرية، بما في ذلك تمويلها، جريمة يعاقب عليها القانون؛
	(ب) إعلان لا قانونية المنظمات، وكذلك النشاطات الدعائية المنظمة وسائر النشاطات الدعائية، التي تقوم بتعزيز التمييز العنصري والتحريض عليه، وحظر هذه المنظمات والنشاطات واعتبار الاشتراك في أيها جريمة يعاقب عليها القانون؛
	(ج) عدم السماح للسلطات العامة أو المؤسسات العامة، القومية أو المحلية، بتعزيز التمييز العنصري أو التحريض عليه؛
	21 - تعيد أيضا تأكيد ضرورة أن يحظر القانون أي دعوة إلى الكراهية القومية أو العرقية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداء أو العنف، وأن يعتبر أي نشر للأفكار القائمة على التفوق العرقي أو الكراهية العرقية أو التحريض على التمييز العنصري وأعمال العنف أو التحريض على ارتكاب هذه الأعمال جرائم يعاقب عليها القانون، وفقا للالتزامات الدولية للدول، وأن هذا الحظر لا يتنافى مع حرية الرأي والتعبير، على نحو ما جرى تأكيده في الفقرة 13 من الوثيقة الختامية لمؤتمر ديربان الاستعراضي؛
	22 - تقر بالدور الإيجابي الذي يمكن أن تؤديه ممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير والاحترام التام لحرية التماس المعلومات وتلقيها وإبلاغها، بوسائل منها الإنترنت، في مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛
	23 - تعرب عن القلق إزاء استخدام الإنترنت للترويج للعنصرية والكراهية العنصرية وكراهية الأجانب والتمييز العنصري وما يتصل بذلك من تعصب، وتهيب في هذا الصدد بالدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أن تنفذ بالكامل المادتين 19 و 20 من العهد اللتين تضمنان الحق في حرية التعبير وتبينان الأسس التي يمكن الاستناد إليها في تقييد ممارسة هذا الحق بطريقة مشروعة؛
	24 - تقر بالحاجة إلى تعزيز استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات الجديدة، بما في ذلك شبكة الإنترنت، للإسهام في مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛
	25 - تشجع الدول التي أبدت تحفظات على المادة 4 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري على النظر جديا في سحب تلك التحفظات على سبيل الأولوية، على النحو الذي أكده المقرر الخاص؛
	26 - تلاحظ أهمية تعزيز التعاون على الصعيدين الإقليمي والدولي بهدف التصدي لجميع مظاهر العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وبخاصة فيما يتعلق بالمسائل المطروحة في هذا القرار؛
	27 - تؤكد أهمية التعاون الوثيق مع المجتمع المدني وآليات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية بغرض التصدي بفعالية لجميع مظاهر العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وللأحزاب السياسية والحركات والجماعات المتطرفة، بما فيها جماعتا النازيين الجدد وذوي الرؤوس الحليقة، وغيرها من الحركات الإيديولوجية المتطرفة المماثلة التي تحرِّض على العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛
	28 - تشجع الدول الأطراف في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التميــيز العنصـــري علـــى كفالة أن تتضمن تشريعاتهـــا أحكام الاتفاقيـــة، بما فيها أحكام المادة 4 منها؛
	29 - تشجع الدول على اعتماد التشريعات اللازمة لمكافحة العنصرية مع كفالة امتثال تعريف التمييز العنصري في تلك التشريعات للمادة 1 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري؛ 
	30 - تذكّر بأن أي تدابير تشريعية أو دستورية اعتمدت بغرض التصدي للأحزاب السياسية والحركات والجماعات المتطرفة، بما فيها جماعتا النازيين الجدد وذوي الرؤوس الحليقة، والحركات الإيديولوجية المتطرفة المماثلة، ينبغي أن تتسق مع معايير حقوق الإنسان الدولية ذات الصلة؛
	31 - تذكّر أيضا بطلب لجنة حقوق الإنسان في قرارها 2005/5(5) أن يواصل المقرر الخاص التفكير مليا في هذه المسألة وأن يقدم توصيات بشأنها في تقاريره المقبلة وأن يلتمس آراء الحكومات والمنظمات غير الحكومية في هذا الصدد ويضعها في اعتباره؛
	32 - تطلب إلى المقرر الخاص أن يعد تقارير عن تنفيذ هذا القرار، بخاصة فيما يتعلق بالفقرات 4 و 5 و 7 إلى 9 و 16 و 17 أعلاه، واستنادا إلى الآراء التي يتم جمعها وفقا لطلب لجنة حقوق الإنسان المشار إليه في الفقرة 31 أعلاه، لتقديمها إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والستين وإلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الثالثة والعشرين؛
	33 - تعرب عن تقديرها للحكومات التي قدمت معلومات إلى المقرر الخاص في سياق إعداد تقريره إلى الجمعية العامة، وتلاحظ زيادة عدد الإسهامات الواردة من الدول؛
	34 - تؤكد أن هذه المعلومات هامة من أجل تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال مكافحة الأحزاب السياسية والحركات والجماعات المتطرفة، بما فيها جماعتا النازيين الجدد وذوي الرؤوس الحليقة، وغيرها من الحركات الإيديولوجية المتطرفة التي تحرض على العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛
	35 - تشجع الحكومات والمنظمات غير الحكومية على التعاون على نحو كامل مع المقرر الخاص في أداء المهام المبينة في الفقرة 31 أعلاه؛
	36 - تشجع الحكومات والمنظمات غير الحكومية والجهات الفاعلة المعنية على نشر المعلومات المتعلقة بمحتوى هذا القرار والمبادئ المبينة فيه على أوسع نطاق ممكن، بطرق منها وسائل الإعلام دون الاقتصار عليها؛
	37 - تقرر أن تبقي المسألة قيد نظرها.
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	وإذ تشدد، في الوقت الذي تقر فيه بأن الدول الأطراف في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري() مسؤولة في المقام الأول عن تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية، على أن للتعاون الدولي والمساعدة التقنية دورا هاما في مساعدة البلدان على تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية،
	وإذ يثيـر جزعها ازدياد العنف العنصري والأفكار الداعية إلى كراهية الأجانب في أنحاء كثيرة من العالم وفي الدوائر السياسية ولدى الرأي العام وفي المجتمع ككل، نتيجة لأمور من بينها تجدد ظهور أنشطة رابطات أنشئت على أساس مناهج ومواثيق تحرض على العنصرية وكراهية الأجانب والتمادي في استغلال تلك المناهج والمواثيق لتـرويج الأيديولوجيات العنصرية أو التحريض على اعتناقها،
	وإذ تشدد على أهمية التعجيل بالقضاء على الاتجاهات المطردة المتسمة بالعنف والمنطوية على العنصرية والتمييز العنصري، وإذ تدرك أن الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة بدافع من العنصرية وكراهية الأجانب أيا كان شكله يسهم في إضعاف سيادة القانون والديمقراطية ويدفع في اتجاه تشجيع تكرار تلك الجرائم ولا بد من العمل والتعاون بحزم لوضع حد له،
	وإذ تسلم بأن الأفراد الذين ينتمون إلى فئات مستضعفة، كالمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء والأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو عرقية ودينية ولغوية، لا يزالون هم الضحايا الرئيسيون للعنف والهجمات التي ترتكبها أحزاب وحركات ومجموعات سياسية متطرفة لديها مخططات تقوم على كراهية الجانب والعنصرية، أو تحرض على ارتكابها،
	وإذ تقر بما لتعبئة الموارد والشراكة العالمية الفعالة والتعاون الدولي من دور في سياق الفقرتين 157 و 158 من برنامج عمل ديربان في تحقيق الأهداف الرئيسية للمؤتمر العالمي والوفاء بالالتزامات التي تم التعهد بها فيه،
	وإذ تعرب عن بالغ القلق لعدم بلوغ الهدف الرئيسي المتمثل في مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، لا سيما بسبب عدم إحراز تقدم في تنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان، وبخاصة فقراته الرئيسية من 157 إلى 159، ولاستمرار عدد لا يحصى من البشر في الوقوع ضحايا للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب،
	وإذ تسلم بأن الفقر والتخلف والتهميش والاستبعاد الاجتماعي وأوجه التفاوت الاقتصادي ترتبط ارتباطا وثيقا بالعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب وتسهم في استمرار المواقف والممارسات العنصرية التي تولد بدورها المزيد من الفقر،
	وإذ تعرب عن القلق من أن الأزمة الاقتصادية والمالية الراهنة وما يترتب عليها من آثار فيما يتعلق بالفقر والبطالة ربما أسهمت بشكل أكبر في صعود الأحزاب السياسية والحركات والجماعات المتطرفة وزادت من تعقيد المسائل المتعلقة بالهوية، وأنه في هذه المرحلة من الأزمة الاقتصادية، لا يزال غير المواطنين وأفراد الأقليات والمهاجرون وطالبو اللجوء كبش الفداء الرئيسي للأحزاب السياسية المتطرفة التي لديها مخططات تقوم على كراهية الجانب والعنصرية والتي تحرض أحيانا على التمييز العنصري وارتكاب العنف ضدهم،
	وإذ ترحب بمواصلة مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الالتزام بالتعريف بالتدابير المتخذة لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب وزيادة تسليط الضوء عليها، وإذ تسلم بضرورة أن تدمج المفوضة السامية هذه المسألة في جميع الأنشطة والبرامج التي تضطلع بها مفوضيتها،
	وإذ تعرب عن القلق إزاء مظاهر التعصب القائم على أساس الدين أو المعتقد التي يمكن أن تولد الكراهية والعنف بين الأفراد في شتى الأمم، وإذ تشدد في هذا الصدد على أهمية احترام التنوع الديني والثقافي والحوار بين الأديان والثقافات، مما يسهم في النهوض بثقافة قوامها التسامح والاحترام بين الأفراد والمجتمعات والأمم،
	وإذ تحيط علما بالعمل المنجز والتقدم المحرز خلال الدورتين التاسعة والعاشرة للفريق العامل الحكومي الدولي المعني بالتنفيذ الفعال لإعلان وبرنامج عمل ديربان، المعقودتين في الفترتين من 17 إلى 28 تشرين الأول/أكتوبر 2011() ومن 8 إلى 19 تشرين الأول/أكتوبر 2012، والدورة الرابعة للجنة المخصصة المعنية بوضع معايير تكميلية، المعقودة في الفترة من 10 إلى 12 نيسان/أبريل 2012()،
	وإذ تحيط علما أيضا بإعلان مؤتمر القمة العالمي لأفارقة المهجر، الذي عقد في ساندتون، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، في 25 أيار/مايو 2012،
	وإذ تحيط علما كذلك بالتوصية العامة رقم 34، التي اعتمدتها لجنة القضاء على التمييز العنصري في دورتها التاسعة والسبعين، المعقودة في الفترة من 8 آب/أغسطس إلى 2 أيلول/سبتمبر 2011()، والتي تعالج مسألة التمييز العنصري ضد السكان المنحدرين من أصل أفريقي،
	وإذ تقر بأن الرياضة، باعتبارها لغة عالمية، يمكن أن تسهم في تثقيف الشعوب بشأن القيم المتمثلة في التنوع والتسامح والإنصاف وبأنها وسيلة لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب،
	وإذ يساورها بالغ القلق لأنه على الرغم من أن الرياضة تنطوي على إمكانات هائلة لتعزيز التسامح، فإن العنصرية لا تزال تمثل مشكلة خطيرة فيها،
	وإذ ترحب باستضافة جنوب أفريقيا لمباريات كأس العالم لكرة القدم لعام 2010 التي نظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم وباستضافة البرازيل للمباريات في عام 2014، وإذ تؤكد أهمية مواصلة استغلال تلك المناسبات في الترويج للتفاهم والتسامح والسلام وتشجيع الجهود المبذولة لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب وتعزيز تلك الجهود،
	أولا
	مبادئ عامة

	1 - تقر وتؤكد أن مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب وجميع أشكالها ومظاهرها المقيتة والمتطورة على الصعيد العالمي مسألة ذات أولوية بالنسبة للمجتمع الدولي؛
	2 - تقـــر بأنــه لا يسمح بأي خرق لحظر التمييز العنصري أو الإبادة الجماعية أو جريمة الفصل العنصري أو الـرق، وفقا لما ورد في الالتزامات المنصوص عليها في صكوك حقوق الإنسان ذات الصلة بالموضوع؛
	3 - تعرب عن قلقهــا البالـــغ إزاء جميـــع أشكال العنصرية والتمييز العنصري، بما في ذلك ما يرتبط بها من أعمال عنف ترتكب بدافع من العنصرية وكراهية الأجانب والتعصب، وإزاء الأنشطة الدعائية والمنظمات التي تسعى إلى تبرير العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب أو تشجيعها بأي شكل من الأشكال وعن إدانتها القاطعة لها؛
	4 - تشدد مرة أخرى على أن التعاون الدولي مبدأ أساسي لتحقيق هدف القضاء التام على العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب ولمتابعة إعلان وبرنامج عمل ديربان(1) على نحو شامل وتنفيذهما على نحو فعال في هذا الصدد؛
	5 - تشدد على أن المسؤولية الأساسية عن مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب على نحو فعال تقع على عاتق الدول، وتؤكد، تحقيقا لهذه الغاية، أن الدول تتحمل المسؤولية في المقام الأول عن كفالة التنفيذ الكامل والفعال لجميــع الالتــزامات والتوصيـــات الـــواردة في هذا الصدد فــي إعلان وبرنامج عمل ديربان وفي الوثيقة الختامية لمؤتمر ديربان الاستعراضي(3)، وترحب، فـــي هذا الصدد، بالخطـــوات التي اتخذتها حكومات عديدة؛
	6 - تعرب عن بالغ القلق إزاء عدم التصدي بشكل كاف للأشكال الجديدة والمتجددة من العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وتحث الدول على اتخاذ تدابير من أجل التصدي بقوة لتلك الآفات بهدف منع ممارستها وحماية الضحايا؛
	7 - تشدد على الضرورة الملحة للتصدي أيضا لجميع الأشكال والمظاهر المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، بما يشمل التحريض على تلك الكراهية والتنميط العنصري ونشر الأفعال التي تنم عن العنصرية وكراهية الأجانب عن طريق الفضاء الإلكتروني، بهدف توفير أقصى حماية للضحايا وتوفير وسائل الانتصاف القانونية ومكافحة الإفلات من العقاب؛
	8 - تؤكـد أن الدول والمنظمات الدولية مسؤولة عـن كفالة ألا تنطوي التدابير المتخذة لمكافحة الإرهاب، من حيث الغرض أو الأثر، على تمييز قائم على أساس العرق أو اللون أو السلالة أو الأصل القومي أو العرقي، وتحث جميع الدول على إلغاء جميع أشكال التنميط العنصري أو الإحجام عنها؛
	9 - تـقـر بضرورة أن تعمل الدول على تنفيذ تدابير تشريعية وقضائية وتنظيمية وإدارية مناسبة وفعالة ترمي إلى منع أعمال العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب والحماية منها وعلى إنفاذها، إسهاما منها بذلك في منع انتهاكات حقوق الإنسان؛
	10 - تقر أيضا بأن الأسس التي تستند إليها العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصــل بذلـــك مــن تعصب هي العـــرق أو اللون أو السلالة أو الأصل القومي أو العرقي وبأن الضحايا يمكن أن يعانوا من أشكال متعددة أو متفاقمة من التمييز استنادا إلى أسس أخرى متصلة بذلك مثل الجنس واللغة والدين أو المعتقد والرأي السياسي أو غيره من الآراء والأصل الاجتماعي والملكية والمولد أو أي وضع آخر؛
	11 - تعيد تأكيد وجوب أن يحظر القانون أي دعوة إلى الكراهية القومية أو العرقية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداء أو العنف، وتعيد أيضا تأكيد وجوب اعتبار نشر الأفكار القائمة على التفوق العرقي أو الكراهية أو التحريض على التمييز العنصري وجميع أعمال العنف أو التحريض على ارتكاب هذه الأعمال جرائم يعاقب عليها القانون، وفقا للالتزامات الدولية التي تعهدت بها الدول، وأن حظر أفعال من هذا القبيل أمر يتسق مع حرية الرأي والتعبير؛
	12 - تشدد على الضرورة الملحة للتصدي لجميع الأشكال والمظاهر المعاصرة للتمييز العنصري مع مراعاة أهداف ومقاصد أحكام المادة 20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية() والمادة 4 من الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري(6) والتوصية العامة الخامسة عشرة للجنة القضاء على التمييز العنصري()؛
	13 - تشدد على مسؤولية الدول عن اتخاذ تدابير فعالة لمكافحة الأعمال الإجرامية التي ترتكب بدوافع من العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، بما فيها التدابير التي تكفل اعتبار مثل تلك الدوافع عاملا مشددا يفضي إلى الحكم بالإدانة، بهدف منع مرور تلك الجرائم بلا عقاب وكفالة سيادة القانون؛
	14 - تحـث جميع الدول على مراجعة قوانينها وسياساتها وممارساتها المتعلقة بالهجرة وتنقيحها، عند الضرورة، لكفالة خلوها من التمييز العنصري واتساقها مع التزاماتها بموجب الصكوك الدولية لحقوق الإنسان؛
	15 - تهيب بجميع الدول أن تتخذ، وفقا للالتزامات المتعهد بها في الفقرة 147 من برنامج عمل ديربان، جميع التدابير اللازمة لمكافحة التحريض على العنف بدافع من الكراهية العنصرية، بطرق منها إساءة استخدام وسائط الإعلام المطبوعة والسمعية البصرية والإلكترونية وتكنولوجيات الاتصالات الجديدة، وأن تقوم، بالتعاون مع مقدمي الخدمات، بتشجيع استخدام تلك التكنولوجيات، بما فيها شبكة الإنترنت، للإسهام في مكافحة العنصرية، بما يتسق مع المعايير الدولية لحرية التعبير مع اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان ذلك الحق؛
	16 - تشجع جميع الدول على أن تدرج في مناهجها التعليمية وبرامجها الاجتماعية على جميع المستويات، حسب الاقتضاء، التعريف بجميع الثقافات والحضارات والديانات والشعوب والبلدان وما يشجع على التسامح إزاءها واحترامها، بالإضافة إلى معلومات عن متابعة إعلان وبرنامج عمل ديربان وتنفيذهما؛
	17 - تؤكد مسـؤولية الدول عن تعميم مراعاة المنظور الجنسانـي لدى وضع وإعداد تدابيـر للوقاية والتثقيف والحماية تهدف إلى القضاء على العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب على جميع المستويات لكفالة أن تعالج تلك التدابير بفعالية الأوضاع المختلفة للمرأة والرجل؛
	ثانيا
	الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري

	18 - تعيد تأكيد أن التقيد العالمي بالاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري والتنفيذ الكامل لها يكتسيان أهمية قصوى في مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب وفي تعزيز المساواة وعدم التمييز في العالم؛
	19 - تلاحظ مع التقدير المناقشة المواضيعية بشأن الخطاب المحرض على الكراهية، التي أجريت خلال الدورة الحادية والثمانين للجنة القضاء على التمييز العنصري؛
	20 - تعرب عن بالغ القلق لعدم تصديق جميع الدول على الاتفاقية حتى الآن رغم الالتزامات التي جرى التعهد بها بموجب إعلان وبرنامج عمل ديربان، وتهيب بالدول التي لم تنضم بعد إلى الاتفاقية أن تفعل ذلك على وجه السرعة؛
	21 - تحث، في سياق ما تقدم، مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على أن تنشر في موقعها على شبكة الإنترنت قائمة بالبلدان التي لم تصدق بعد على الاتفاقية وأن تستكملها بانتظام وأن تشجع تلك البلدان على التصديق عليها في أقرب وقت ممكن؛
	22 - تعرب عن القلق إزاء حالات التأخير الشديد في تقديم التقارير التي فات موعد تقديمها إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري، مما يعوق أداء اللجنة لمهامها بفعالية، وتناشد بقوة جميع الدول الأطراف في الاتفاقية التقيد بالتزاماتها بموجب الاتفاقية، وتعيد تأكيد أهمية تقديم المساعدة التقنية إلى البلدان التي تطلبها لإعداد التقارير التي تقدمها إلى اللجنة؛
	23 - تدعو الدول الأطراف في الاتفاقية إلى التصديق على تعديل المادة 8 من الاتفاقية فيما يتعلق بتمويل اللجنة، وتدعو إلى توفير موارد إضافية كافية من الميزانية العادية للأمم المتحدة لتمكين اللجنة من أداء ولايتها بالكامل؛
	24 - تحث جميع الدول الأطراف في الاتفاقية على تكثيف جهودها من أجل تنفيذ الالتزامات التي قبلتها بموجب المادة 4 من الاتفاقية، مع إيلاء الاعتبار الواجب لمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان() وللمادة 5 من الاتفاقية؛
	25 - تشير إلى أن اللجنة تعتبر أن حظر نشر الأفكار القائمة على التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية يتوافق مع الحق في حرية الرأي والتعبير على النحو المبين في المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي المادة 5 من الاتفاقية؛
	26 - ترحب بالعمل الذي تضطلع به اللجنة في سبيل مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في سياق متابعة نتائج المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب والتدابير الموصى باتخاذها لتعزيز تنفيذ الاتفاقية وأداء اللجنة لمهامها؛
	27 - تشجع جميع الدول الأعضاء على أن تنظر في التحقق من أن عدم ورود شكاوى بشأن التمييز العنصري ليس نتيجة عدم إدراك الضحايا لحقوقهم أو الخوف من الانتقام أو محدودية الوصول إلى سبل الانتصاف أو انعدم الثقة في سلطات إنفاذ القانون، أو عدم اهتمام سلطات إنفاذ القانون بقضايا التمييز العنصري أو افتقارها إلى الحساسية إزاء هذه القضايا، وأن تولي عناية خاصة للصعوبات التي يواجهها الضحايا في اللجوء إلى العدالة()؛
	28 - تهيب بالدول الأعضاء أن تبذل قصارى جهدها لكفالة ألا تفضي التدابير التي تتخذها للتصدي للأزمة المالية والاقتصادية الراهنة إلى تفاقم الفقر والتخلف واحتمال تصاعد العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب ضد الأجانب والمهاجريــن والأشخاص المنتمين إلى أقليــات قوميـــة أو عرقيــة ودينية ولغوية في جميع أرجاء العالم؛
	29 - تعيد تأكيد أن الحرمان من الجنسية على أساس العرق أو الأصل يشكل انتهاكا لالتزامات الدول الأطراف بكفالة التمتع بالحق في الجنسية دون تمييز؛
	ثالثا
	المقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصريــة والتمييز العنصري وكراهيــة الأجانــب وما يتصــل بذلـك مــن تعصـب ومتابعـة زياراتـه

	30 - تحيط علما بتقرير المقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب() وتشجع الجهات المعنية على النظر في تنفيذ التوصيات الواردة فيهما؛
	31 - ترحب بقرار مجلس حقوق الإنسان 16/33 المؤرخ 25 آذار/مارس 2011() الذي قرر المجلس بموجبه تمديد ولاية المقرر الخاص لمدة ثلاث سنوات؛
	32 - تكرر دعوتها جميع الدول الأعضاء والمنظمات الحكومية الدولية ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة المعنية والمنظمات غير الحكومية إلى التعاون التام مع المقرر الخاص، وتهيب بالدول أن تنظر في الاستجابة لطلباته بشأن زيارتها ليتمكن من الوفاء بولايته بشكل كامل وفعال؛
	33 - تعيد تأكيد أن تغاضي السلطات العامة بأي شكل من الأشكال عن الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة بدافع من العنصرية وكراهية الأجانب يسهم في إضعاف سيادة القانون والديمقراطية ويشجع عادة على تكرار ارتكاب أفعال من هذا القبيل؛
	34 - تشدد على التزامات الدول بموجب القانون الدولي بتوخي الحرص الواجب لمنع ارتكاب الجرائم ضد المهاجرين بدافع من العنصرية أو كراهية الأجانب والتحقيق في تلك الجرائم ومعاقبة مرتكبيها، وأن عدم القيام بذلك ينتهك حقوق الإنسان والحريات الأساسية للضحايا ويخل بالتمتع بها أو يحول دونه، وتحث الدول على تعزيز التدابير المتخذة في هذا الصدد؛
	35 - تقر مع بالغ القلق بتزايد حدة معاداة السامية وكراهية المسيحية وكراهية الإسلام في أنحاء شتى من العالم وظهور حركات عنصرية وحركات تدعو إلى العنف قائمة على العنصرية والأفكار التمييزية الموجهة ضد العرب والطوائف المسيحية واليهودية والمسلمة وجميع الطوائف الدينية وطوائف المنحدرين من أصل أفريقي وطوائف المنحدرين من أصل آسيوي وطوائف الشعوب الأصلية وغيرها من الطوائف؛
	36 - تهيب بالدول الأطراف أن تنفذ تنفيذا كاملا التشريعات وغيرها من التدابير القائمة بالفعل لكفالة القضاء على جميع أشكال العنصرية، ولا سيما ضد المنحدرين من أصل أفريقي()؛
	37 - تطلب إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تواصل تزويد الدول، بناء على طلبها، بالخدمات الاستشارية والمساعدة التقنية لتمكينها من تنفيذ توصيات المقرر الخاص على نحو تام؛
	38 - تطلب إلى الأمين العام أن يزود المقرر الخاص بكل ما يلزمه من موارد بشرية ومساعدة مالية لإنجاز ولايته بكفاءة وفعالية وعلى وجه السرعة ولتمكينه من تقديم تقرير إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والستين؛
	39 - تطلب إلى المقرر الخاص أن يواصل، في حدود ولايته، إيلاء اهتمام خاص للأثر السلبي الذي تحدثه العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في التمتع بشكل كامل بالحقوق المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية؛
	40 - تدعو الدول الأعضاء إلى أن تبدي التزاما أكبر بمكافحة العنصرية في مجال الرياضة عن طريق القيام بأنشطة للتثقيف والتوعية والإدانة الشديدة لمرتكبي الأعمال العنصرية، بالتعاون مع المنظمات الرياضية الوطنية والدولية؛
	41 - تدين بشدة جميــع أشكال التعصـــب والتمييــز القائميــن علــى أساس الدين أو المعتقد وانتهاكات حرية الفكر والضمير والدين أو المعتقد؛
	42 - توصي بأن تبذل الدول الجهود على نطاق واسع في سبيل القضاء على العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وأن تعزز احترام التنوع الثقافي والعرقي والديني، وتشدد، في ذلك الصدد، على الدور البالغ الأهمية للتعليم، بما في ذلك التثقيف والتدريب والتعلم في مجال حقوق الإنسان، ولاتخاذ العديد من التدابير التي تهدف إلى التوعية مما يساعد على تهيئة مجتمعات يسودها التسامح ويكفل فيها التفاهم؛
	43 - توصي أيضا بأن تولي جميع الدول الاهتمـام الواجب للطريقة التي يناقش بها مفهوم الهوية القومية والثقافية والدينية داخل مجتمعاتها وأن تتولى رصدها عن كثب بغية الحيلولة دون أن يستخدم هذا المفهوم كأداة لإيجاد اختلافــات مصطنعة فيما بين بعض فئات سكانها؛
	44 - تعرب عن القلق إزاء الاتجاه الذي ظهر بصورة جلية مؤخرا داخل العديد من المجتمعات نحو اعتبار الهجرة مشكلة وخطرا يهدد التماسك الاجتماعي، وتلاحظ، في هذا السياق، التحديات العديدة المتعلقة بحقوق الإنسان في سياق مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛
	45 - توصي بأن تجري الدول تدريبا في مجال حقوق الإنسان لمسؤولي إنفاذ القانون، ولا سيما مسؤولي الهجرة وشرطة الحدود، بصدد أمور منها التحديات التي يواجهها المهاجرون واللاجئون وطالبو اللجوء من جراء العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصــل بذلــك مـــن تعصب، كــي يتصــرف هـــؤلاء المسؤولون وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان؛
	46 - توصي أيضا بأن تنظر الدول في جمع بيانات مصنفة حسب العرق بهدف تحديد أهداف ملموسة وإعداد تشريعات وسياسات وبرامج ملائمة وفعالة ضد التمييز العنصري ترمي إلى تعزيز المساواة، ومنع العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، والقضاء عليها، ويتعين في هذا الصدد أن يتم جمع تلك البيانات، حسب الاقتضاء، بناء على موافقة الأفراد الصريحة، وعلى أساس تحديدهم لهوياتهم ووفقا للأحكام المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، ولوائح حماية البيانات وضمانات الخصوصية، ويجب ألا يتم إساءة استخدام تلك المعلومات؛
	47 - تدعو المقرر الخاص إلى أن ينظر في دراسة النماذج المحلية لآليات قياس المساواة بين الأعراق، وقيمتها المضافة في مجال القضاء على التمييز العنصري، وإلى أن يضمن تقريره المقبل معلومات عن التحديات والنجاحات وأفضل الممارسات في هذا الصدد؛
	48 - تشجع الدول التي لم تعتمد بعد تشريعات لمكافحة ومنع الكراهية العنصرية والعرقية وكراهية الأجانب على النظر في القيام بذلك، وفقا للمعايير الدولية المتعلقة بحرية التعبير ومع أخذ جميع التدابير اللازمة لضمان ذلك الحق في الاعتبار، ومراعاة أن مكافحة استخدام الإنترنت للترويج لمحتوى عنصري ويتم عن الحقد العرقي وكراهية الأجانب وللتحريض على العنف تقتضي اتباع نهج قائم على تعدد أصحاب المصلحة؛
	49 - تشجع الدول على تعزيز الفرص التي تتيحها الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي للتصدي لنشر الأفكار القائمة على التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية ولتعزيز المساواة وعدم التمييز واحترام التنوع؛
	50 - تديــن بشدة أي دعــوة إلى الكراهيــة الدينيــة تشكل تحريضــا على التمييز أو العداء أو العنف، سواء استخدمت في ذلك وسائط الإعلام المطبوعة أو السمعية البصرية أو الإلكترونية أو غيرها من الوسائل، وتشدد في هذا الصدد على أن احترام جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك حرية الدين أو المعتقد، والتنوع الثقافي والديني يمثل عنصر أساسيا لتهيئة بيئة خالية من العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب ويسهم في الجهود العالمية لمكافحة جميع أشكال التمييز؛
	رابعا
	نتائــج المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهيــــة الأجانــــب وما يتصــــل بذلــك مــن تعصـــب لعــام 2001 ومؤتمـر ديربـان الاستعراضــي لعام 2009 والاحتفــال بالذكـرى السنويــة العاشــرة لاعتمــاد إعلان وبرنامج عمل ديربان (2011)

	51 - تعيد تأكيد أن الجمعية العامة هي أعلى آلية حكومية دولية لوضع السياسات المتعلقة بالمسائل المتصلة بالميدانين الاقتصادي والاجتماعي والميادين المتصلة بهما وتقييمها، وفقا لقرارها 50/227 المؤرخ 24 أيار/مايو 1996، وأنها تشكل، جنبا إلى جنب مع مجلس حقوق الإنسان، عملية حكومية دولية للتنفيذ الشامل لإعلان وبرنامج عمل ديربان(1) ومتابعتهما في سياق مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛
	52 - ترحب باعتماد الإعلان السياسي الصادر عن اجتماع الجمعية العامة الرفيع المستوى الذي عقد للاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة لاعتماد إعلان وبرنامج عمل ديربان(2) الذي يتمثل هدفه في تعبئة الإرادة السياسية على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي وتنفيذ برنامج العمل؛
	53 - تعيد تأكيد الالتزام السياسي بالتنفيذ الكامل والفعال لإعلان وبرنامج عمل ديربان والوثيقة الختامية لمؤتمر ديربان الاستعراضي(3) وعمليات متابعتها على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، في سياق مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛
	54 - تهيب بجميع الدول التي لم تضع بعد خطط عمل وطنية لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب التقيد بالالتزامات التي تعهدت بها في المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب لعام 2001؛
	55 - تهيب بجميع الدول أن تضع سياسات وخطط عمل لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، بما في ذلك مظاهرها القائمة على أساس نوع الجنس، وأن تنفذها دون إبطاء، على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي؛
	56 - تحث الدول على دعم أنشطة الهيئات أو المراكز الإقليمية القائمة التي تعمل على مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، كل فــي منطقتــه، وتوصـــي بإنشـــاء هيئات مماثلــة فــي جميع المناطـــق التي لا وجود لتلك الهيئات فيها؛
	57 - تهيب بالدول التي لم توقع الصكوك المبينة في الفقرة 78 من برنامج عمل ديربان ولم تصدق عليها أولم تنضم إليها بعد أن تنظر في القيام بذلك؛ 
	58 - تشدد على الدور الأساسي والتكميلي الذي تضطلع به المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والهيئات أو المراكز الإقليمية والمجتمع المدني التي تعمل، بالاشتراك مع الدول، من أجل القضاء على جميع أشكال العنصرية، وبصفة خاصة من أجل تحقيق أهداف إعلان وبرنامج عمل ديربان في هذا الصدد؛
	59 - تقر بالدور الأساسي الذي يضطلع به المجتمع المدني في مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وبخاصة في مساعدة الدول على وضع أنظمة واستراتيجيات وفي اتخاذ تدابير وإجراءات ترمي إلى مكافحة تلك الأشكال من التمييز وعن طريق متابعة التنفيذ؛
	60 - تعيد تأكيد التزامها بالقضاء على جميع أشكال العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من أشكال التعصب الأخرى ضد الشعوب الأصلية، وتلاحظ في هذا الصدد ما يولى من اهتمام في إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية() للأهداف المتعلقة بمكافحة التحيز والقضاء على التمييز وتعزيز التسامح والتفاهم والعلاقات الطيبة بين الشعوب الأصلية وجميع قطاعات المجتمع الأخرى؛
	61 - تقر بأن المؤتمر العالمي لعام 2001 الذي كان ثالث مؤتمر عالمي لمناهضة العنصرية يختلف اختلافا ملحوظا عن المؤتمرين السابقين له، كما يتضح من تضمين عنوانه عنصرين هامين يتعلقان بشكلين معاصرين للعنصرية هما كراهية الأجانب وما يتصل بها من تعصب؛
	62 - تـقر أيضا بأن نتائج المؤتمر العالمي ومؤتمر ديربان الاستعراضي، في مجال مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، تتساوى في الأهمية مع نتائج جميع المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة والدورات الاستثنائية التي تعقدها الأمم المتحدة في ميدان حقوق الإنسان والميدان الاجتماعي؛
	63 - تحيط علما بالجهود الرامية إلى زيادة التأييد العام لدور إعلان وبرنامج عمل ديربان في مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب وبمشاركة الجهات المعنية في إعمالها؛
	64 - ترحب بالعمل الذي قامت به مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بالتعاون مع إدارة شؤون الإعلام في الأمانة العامة، في حدود الموارد المتاحــة، لإعداد منشــور يضم كلا مـــن الإعـــلان السياســي الصادر بمناسبة الاحتفال بالذكــرى السنويـــة العاشـــرة لاعتمـــاد إعـــلان وبرنامج عمـــل ديربــان والوثيقة الختامية لمؤتمر ديربان الاستعراضي وتوزيعه، بهدف زيادة دعم هاتين الوثيقتين والتوعية بهما على الصعيــد العالمي، وإنشـــاء برنامج للتوعيــة عـــن طريـــق الاضطلاع بحمــلات إعلامية على جميع المستويات، وتشجعهما على تكثيف جهودهما لزيادة دعم هاتين الوثيقتين والتوعية بهما على الصعيد العالمي؛
	65 - تهيب بالدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة تكثيف الجهود المبذولة في سبيل توزيع نسخ من إعلان وبرنامج عمل ديربان على نطاق واسع، وتشجع على بذل الجهود في سبيل كفالة ترجمتهما ونشرهما على نطاق واسع؛
	66 - تؤيد المبادرة الجديرة بالثناء التي تقودها الدول الأعضاء في الجماعة الكاريبية وغيرها من الدول الأعضاء بشأن إقامة نصب تذكاري دائم في الأمم المتحدة تخليدا لذكرى ضحايا الرق وتجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي، بوصفها إسهاما في الوفاء بأحكام الفقرة 101 من إعلان ديربان، وتعرب عن تقديرها للمساهمات التي قدمت لصندوق التبرعات الذي أنشئ فــي هذا الصدد، وتحــث البلدان الأخرى على المساهمة في الصندوق؛
	67 - تحيط علما بعمل الآليات المكلفة بمتابعة نتائج المؤتمر العالمي ومؤتمر ديربان الاستعراضي، وتؤكد أهمية تعزيز فعاليتها؛
	68 - تهيب بمجلس حقوق الإنسان أن يكفل، لدى النظر في الاستنتاجات والتوصيات التي خلص إليها الفريق العامل الحكومي الدولي المعني بالتنفيذ الفعال لإعلان وبرنامج عمل ديربان واعتمادها، أن تعرض التوصيات على وكالات الأمم المتحدة المعنية لاعتمادها وتنفيذها، في نطاق ولاية كل منها؛
	69 - تشجع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على مواصلة تعميم مراعاة تنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان والوثيقة الختامية لمؤتمر ديربان الاستعراضي في أعمال منظومة الأمم المتحدة بكاملها، وعلى القيام، وفقا للفقرتين 136 و 137 من الوثيقة الختامية اللتين تدعوان إلى إنشاء فرقة عمل مشتركة بين الوكالات، بإطلاع مجلس حقوق الإنسان على آخر التطورات في هذا الصدد؛
	70 - تقر بما لتعبئة الموارد والشراكة العالمية الفعالة والتعاون الدولي من دور أساسي، في سياق الفقرتين 157 و 158 من برنامج عمل ديربان، في الوفاء بالالتزامات التي تم التعهد بها في المؤتمر العالمي بنجاح، وتحيط علما بولاية فريق الخبراء البارزين المستقلين المعني بتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان، وبخاصة في حشد الإرادة السياسية اللازمة لتنفيذ الإعلان وبرنامج العمل بنجاح؛
	71 - تطلب إلى الأمين العام أن يوفر الموارد اللازمة لأداء كل من الفريق العامل الحكومــي الدولــي المعنــي بالتنفيذ الفعــال لإعلان وبرنامج عمل ديربــان وفريق الخبراء العامل المعنــي بالمنحدرين مــن أصل أفريقي وفريق الخبراء البارزين المستقلين المعني بتنفيذ إعــلان وبرنامـــج عمل ديربـــان واللجنة المخصصة المعنية بوضع معايير تكميلية ولايته على نحو فعال؛
	72 - تعرب عن القلق إزاء تزايد وقوع حوادث لها طابع عنصري في شتى المناسبات الرياضية، في حين تلاحظ مع التقدير الجهود التي تبذلها بعض الهيئات الإدارية لمختلف الألعاب الرياضية بهدف مكافحة العنصرية، وتدعو، في هذا الصدد، جميع الهيئات الرياضية الدولية إلى السعي، عن طريق اتحاداتها الوطنية والإقليمية والدولية، إلى إقامة عالم رياضي خال من العنصرية والتمييز العنصري؛
	73 - تعرب عن بالغ القلق إزاء الحوادث التي لها طابع عنصري التي شهدتها الأنشطة والمناسبات الرياضية في الماضي وفي الآونة الأخيرة، وترحب في هذا السياق بالجهود التي تبذلها الهيئات الإدارية للمؤسسات الرياضية من أجل مكافحة العنصرية، بوسائل منها القيام بمبادرات لمكافحة العنصرية ووضع مدونات تأديبية تفرض عقوبات على الأفعال العنصرية وتطبيقها؛ 
	74 - تعرب عن تقديرها في هذا السياق للاتحاد الدولي لكرة القدم للمبادرة التي اتخذها وسلط الضوء من خلالها على موضوع نبذ العنصرية في مجال كرة القدم، وتدعو الاتحاد إلى مواصلة هذه المبادرة في مسابقة كأس العالم لكرة القدم لعام 2014 التي ستقام في البرازيل؛
	75 - تهيب بالدول أن تستغل المناسبات الرياضية الكبرى كمنابر مهمة للتواصل بهدف حشد الناس وإيصال الرسائل البالغة الأهمية عن المساواة وعدم التمييز؛
	76 - تحـث الدول على العمل، بالتعاون مع المنظمات الحكومية الدولية واللجنة الأولمبيــة الدوليــة والاتحادات الرياضيــة الدوليــة والإقليمية، على تشديــد الكفاح ضد العنصرية في الرياضة بطرق منها تثقيف شباب العالم من خلال ممارسة الرياضة دون أي نوع مــن التمييز وبــروح المباريات الأولمبيــة التي تقتضي التفاهم والتسامــح والنــزاهة والتضامن بين البشر؛
	77 - تقر بالدور القيادي الذي يؤديه مجلس حقوق الإنسان وبما يوفره من توجيه، وتشجعه على مواصلة الإشراف على تنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان، وتطلب إلى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مواصلة تزويد مجلس حقوق الإنسان بكل ما يلزمه من دعم لتحقيق أهدافه في مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛
	خامسا
	أنشطة المتابعة

	78 - تكرر توصيتها بتحديد مواعيد الاجتماعات المقبلة لمجلس حقوق الإنسان وآلياته المعنية التي تركز على متابعة نتائج المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب وتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان(1) على نحو يتيح المشاركة فيها على نطاق واسع ويحول دون تداخلها مع مواعيد جلسات الجمعية العامة المكرسة للنظر في هذا البند؛
	79 - تطلب إلى رئيس الجمعية العامة أن يقوم، بالتشاور مع الدول الأعضاء، وبرامج ومنظمات الأمم المتحدة ذات الصلة، والمجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، بمباشرة عملية تحضيرية استشارية غير رسمية لإعلان عقد المنحدرين من أصل أفريقي تحت شعار ”المنحدرون من أصل أفريقي: الاعتراف والعدالة والتنمية“، بغية إعلان العقد في عام 2013، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة قبل نهاية دورتها السابعة والستين تقريرا عن الخطوات العملية التي يتعين اتخاذها لإضفاء الفعالية على العقد؛
	80 - تثني على فريق الخبراء العامل المعني بالمنحدرين من أصل أفريقي لما قام به من أعمال خلال دورته العاشرة()، ويدعو رئيسه إلى المشاركة في إعلان العقد الدولي وتقديم تقرير إلى الجمعية العامة وإجراء حوار تفاعلي معها بهذا الشأن، في خلال دورتها الثامنة والستين في إطار البند المعنون ’’القضاء على العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب‘‘؛
	81 - تقــرر أن تبقي هذه المسألة المهمة قيد نظرها في دورتها الثامنة والستين في إطار البند المعنون ”القضاء على العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب“.
	مشروع القرار الثالث
	الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري
	إن الجمعية العامة،
	إذ تشير إلى قراراتها السابقة المتعلقة بالاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري()، وآخرها القرار 65/200 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2010،
	وإذ تضع في اعتبارها إعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في 25 حزيران/يونيه 1993()، وبخاصة الفرع الثاني - باء من الإعلان المتعلق بالمساواة والكرامة والتسامح،
	وإذ تكرر تأكيد ضرورة تكثيف النضال من أجل القضاء على جميع أشكال العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في جميع أنحاء العالم،
	وإذ تكرر أيضا تأكيد أهمية الاتفاقية التي تعد من أكثر صكوك حقوق الإنسان المعتمدة برعاية الأمم المتحدة قبولا،
	وإذ تعيد تأكيد الأهمية القصوى للانضمام العالمي إلى الاتفاقية والتنفيذ الكامل لها في تعزيز المساواة وعدم التمييز في العالم، كما ورد في إعلان وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في 8 أيلول/سبتمبر 2001()،
	وإذ تضع في اعتبارها أهمية مساهمات لجنة القضاء على التمييز العنصري في التنفيذ الفعال للاتفاقية وفي الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب،
	وإذ تشدد على التـزام جميع الدول الأطراف في الاتفاقية باتخاذ تدابير تشريعية وقضائية وغيرها من التدابير لكفالة تنفيذ أحكام الاتفاقية على نحو تام،
	وإذ تشير إلى قرارها 47/111 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1992 الذي رحبت فيه بالقرار المتخذ في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري والقاضي بتـعديل الفقـرة 6 من المـادة 8 من الاتفــاقية وإضــافة فقرة جديدة بوصفها الفقـرة 7 من المادة 8، بهدف النص على تمويل اللجنة من الميزانية العادية للأمم المتحدة()، وإذ تكرر الإعراب عن قلقها البالغ إزاء عدم بدء سريان تعديل الاتفاقية بعد،
	وإذ تؤكد أهمية تمكين اللجنة من العمل بيسر وتوافر جميع التسهيلات اللازمة لها لأداء المهام المسندة إليها بموجب الاتفاقية بفعالية،
	وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام عن التدابير الرامية إلى زيادة تحسين فعالية نظام هيئات المعاهدات وتنسيقه وإصلاحه() وبتقرير مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن تعزيز الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان()، الذي يسلط الضوء على التحديات التي تواجهها الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان،
	وإذ تشير إلى قراريها 66/254 المؤرخ 23 شباط/فبراير 2012 و 66/295 المؤرخ 17 أيلول/سبتمبر 2012 بشأن العملية الحكومية الدولية التابعة للجمعية العامة المعنية بتدعيم وتعزيز فعالية أداء نظام الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان،
	أولاتقريرا لجنة القضاء على التمييز العنصري

	1 - تحيط علما بتقريري لجنة القضاء على التمييز العنصري عن دورتيها الثامنة والسبعين والتاسعة والسبعين() ودورتها الثمانين()؛
	2 - تثني على اللجنة لما قدمته من مساهمات في التنفيذ الفعال للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري(1)، وبخاصة عن طريق دراسة التقارير المقدمة بموجب المادة 9 من الاتفاقية واتخاذ إجراءات بشأن البلاغات المقدمة بموجب المادة 14 من الاتفاقية وإجراء مناقشات مواضيعية، مما يسهم في منع العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب والقضاء عليها؛
	3 - تهيب بالدول الأطراف أن تفي بالتزامها، بموجب الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية، بتقديم تقاريرها الدورية عن التدابير المتخذة لتنفيذ الاتفاقية في الوقت المحدد؛
	4 - تعرب عن قلقها إزاء تأخر تقديم عدد كبير من التقارير، ولا سيما التقارير الأولية، واستمرار التأخر في تقديمها، مما يشكل عقبة أمام تنفيذ الاتفاقية على نحو تام؛
	5 - تشجع الدول الأطراف في الاتفاقية التي تأخرت في تقديم تقاريرها طويلا على الاستفادة من الخدمات الاستشارية والمساعدة الفنية التي يمكن لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن توفرها لها، بناء على طلبها، من أجل إعداد التقارير؛
	6 - تكرر تأكيد ضرورة أن تأخذ الدول الأطراف في اعتبارها، تماشيا مع المادة 8 من الاتفاقية، لدى تسمية مرشحيها لعضوية اللجنة تشكيل اللجنة من أشخاص يتمتعون بأخلاق عالية ونزاهة معترف بها يعملون بصفتهم الشخصية، وضرورة مراعاة التوزيع الجغرافي العادل وتمثيل الحضارات بمختلف أشكالها والنظم القانونية الرئيسية، وتشجع الدول الأطراف على إيلاء الاعتبار الواجب لترشيح أشخاص يتمتعون بخبرة قانونية وكفاءة معترف بها في ميدان حقوق الإنسان وللمساواة في تمثيل النساء والرجال؛
	7 - تشجع اللجنة على مواصلة التعاون وتبادل المعلومات مع هيئات الأمم المتحدة وآلياتها، وبخاصة المقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب والآليات الأخرى المعنية لمجلس حقوق الإنسان، ومع المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية؛
	8 - تشجع الدول الأطراف في الاتفاقية على مواصلة إدراج منظور جنساني في تقاريرها المقدمة إلى اللجنة، وتدعو اللجنة إلى مراعاة المنظور الجنساني في تنفيذ ولايتها؛
	9 - تشجع أيضا الدول الأطراف في الاتفاقية على أن تضمن تقاريرها الوطنية المقدمة في إطار الاستعراض الدوري الشامل الذي يقوم به مجلس حقوق الإنسان معلومات عن التدابير المتخذة لمنع ومكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وتشجع بقوة الدول الأطراف على إقرار التوصيات المنبثقة من الاستعراض الدوري الشامل استنادا إلى توصيات الهيئات المنشأة بموجب معاهدات ومتابعتها على النحو الملائم؛
	10 - تلاحظ مع التقدير مشاركة اللجنة في متابعة إعلان وبرنامج عمل ديربان(3)؛
	11 - تعرب عن تقديرها للجهود التي بذلتها اللجنة حتى الآن بغرض تحسين أوجه الكفاءة في أساليب عملها، بما فيها الجهود الرامية إلى تعزيز مواءمة أساليب عمل الهيئات المنشأة بموجب معاهدات، وتشجع اللجنة على مواصلة ما تقوم به من أنشطة في هذا الصدد؛
	12 - ترحـــب فــي هـــذا الصدد بالتدابير التي اتخذتها اللجنة لمتابعة ملاحظاتها الختاميـــة وتوصياتهــــا، من قبيل تعيــين منســق للمتابعة() واعتمــاد المبـــــادئ التوجيهية للمتابعة()؛
	13 - تشجع على مواصلة مشاركة أعضاء اللجنة في الاجتماعات السنوية المشتركة بين اللجان واجتماعات رؤساء الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، وبخاصة من أجل اتباع نهج أكثر تنسيقا في تنفيذ أنشطة منظومة الهيئات المنشأة بموجب معاهدات وتقديم التقارير في شكل موحد وإيجاد حل لمشكلة تراكم تقارير الدول الأطراف بطريقة فعالة، بسبل منها تحديد أوجه الكفاءة والاستفادة من مواردها إلى أقصى حد وتعلم وتبادل أفضل الممارسات والخبرات في هذا الصدد؛
	14 - تشير إلى أن الجمعية العامة قررت الإذن للجنة بأن تجتمع لمدة أسبوع إضافي في كل دورة، كتدبير مؤقت يسري بدءا من آب/أغسطس 2009 إلى غاية عام 2012؛
	15 - ترحب بالجهود التي تبذلها اللجنة للانتهاء من التقارير المتأخرة التي تنتظر النظر فيها، وتنوه بالدور الذي أدته في هذا الصدد التحسينات المدخلة على كفاءة أساليب العمل وعلى تدبير الوقت الإضافي المؤقت للاجتماعات؛
	16 - تحيط علما بتقرير الأمين العام عن التدابير الرامية إلى زيادة تحسين فعالية نظام هيئات المعاهدات وتنسيقه وإصلاحه(5)، المقدم عملا بقراري الجمعية العامة 65/200 و 65/204، وبتقرير العملية الحكومية الدولية مفتوحة باب العضوية المعنية بإجراء مفاوضات مفتوحة شفافة جامعة بشأن كيفية تدعيم وتعزيز فعالية أداء نظام الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان()؛
	ثانياالحالة المالية للجنة القضاء على التمييز العنصري

	17 - تحيط علما بتقرير الأمين العام عن الحالة المالية للجنة القضاء على التمييز العنصري()؛
	18 - تعرب عن بالغ قلقها إزاء عدم وفاء عدد من الدول الأطراف في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري(1) بالتزاماتها المالية بعد، كما هو مبين في تقرير الأمين العام، وتناشد بقوة جميع الدول الأطراف التي عليها متأخرات أن تفي بالتزاماتها المالية المستحقة بموجب الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية؛
	19 - تحث بقوة الدول الأطراف في الاتفاقية على التعجيل باتخاذ إجراءات داخلية للتصديق على تعديل الاتفاقية المتعلق بتمويل اللجنة وعلى إخطار الأمين العام كتابة على وجه السرعة بموافقتها على التعديل، حسبما تقرر في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في 15 كانون الثاني/يناير 1992(4) وأيدته الجمعية العامة في قرارها 47/111 وتكرر تأكيده مرة أخرى في الاجتماع السادس عشر للدول الأطراف في 16 كانون الثاني/يناير 1996؛
	20 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل كفالة وضع ترتيبات مالية كافية وتقديم الدعم اللازم، بما في ذلك ما يكفي من المساعدة من الأمانة العامة، لضمان أداء اللجنة لمهامها وتمكينها من مواجهة حجم العمل المتزايد عليها؛
	21 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يدعو الدول الأطراف في الاتفاقية التي عليها متأخرات إلى تسديد المبالغ المتأخرة عليها، وأن يقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والستين؛
	ثالثاحالة الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري

	22 - تكرر دعوتها إلى التصديق العالمي على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري(1) وتنفيذها على نحو فعال من قبل جميع الدول الأطراف فيها من أجل القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري؛
	23 - تحيط علما بتقرير الأمين العام عن حالة الاتفاقية()؛
	24 - تعرب عن ارتياحها لأن عدد الدول التي صدقت على الاتفاقية أو انضمت إليها بلغ الآن مائة وخمسا وسبعين دولة؛
	25 - تحث الدول الأطراف على أن تتقيد تقيدا تاما بالتزاماتها بموجب الاتفاقية وأن تأخذ في الاعتبار الملاحظات الختامية والتوصيات العامة الصادرة عن لجنة القضاء على التمييز العنصري؛
	26 - تعيد تأكيد اقتناعها بضرورة التصديق على الاتفاقية أو الانضمام إليها على نطاق عالمي وتنفيذ أحكامها من أجل ضمان فعالية مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب والوفاء بالالتـزامات المتعهد بها بموجب إعلان وبرنامج عمل ديربان(3)، وتعرب عن خيبة أملها لعدم التصديق على الاتفاقية على نطاق عالمي في الموعد المحدد وهو عام 2005؛
	27 - تحث الدول على أن تحد من نطاق أي تحفظات تبديها بشأن الاتفاقية وأن تتوخى أكبر قدر ممكن من الدقة والتحديد في أي تحفظات تبديها لكفالة عدم وجود أي تحفظ لا يتسق مع هدف الاتفاقية ومقصدها، وأن تعيد النظر في تحفظاتها بشكل منتظم بغرض سحبها، وأن تسحب التحفظات التي تتنافى مع هدف الاتفاقية ومقصدها؛
	28 - تلاحظ أن عدد الدول الأطراف في الاتفاقية التي أصدرت الإعلان المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية يبلغ الآن أربعا وخمسين دولة، وتطلب إلى الدول الأطراف التي لم تصدر الإعلان بعد أن تنظر في إصداره؛
	29 - تدعو رئيس اللجنة إلى تقديم تقرير شفوي عن أعمال اللجنة وعقد جلسات تحاور مع الجمعية العامة في دورتها التاسعة والستين في إطار البند المعنون ”القضاء على العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب“؛
	30 - تقـرر أن تنظر، في دورتها التاسعة والستين، في إطار البند المعنون ”القضاء على العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب“، في تقريري اللجنة عن دورتيها الحادية والثمانين والثانية والثمانين ودورتيها الثالثة والثمانين والرابعة والثمانين، وفي تقرير الأمين العام عن الحالة المالية للجنة وتقرير الأمين العام عن حالة الاتفاقية.
	23 - وتوصي اللجنة الثالثة الجمعية العامة بأن تعتمد مشروع المقرر التالي: 
	الوثائق التي نظرت فيها الجمعية العامة في ما يتعلق بالقضاء على العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب

	تحيط الجمعية العامة علما بتقرير الأمين العام عن الجهود العالمية من أجل القضاء التام على العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب والتنفيذ الشامل لإعلان وبرنامج عمل ديربان ومتابعتهما()، ومذكرة الأمين العام التي يحيل بها التقرير المؤقت للمقرر الخاص المعنــي بالأشكال المعاصــرة للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب().

