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  قرار اختذته اجلمعية العامة

  
  ])A/67/455( على تقرير اللجنة الثالثة ناءب[

  

ــة  - ٦٧/١٥٤ ــد النازيـ ــارة   : متجيـ ــساهم يف إثـ ــة تـ ــواز ممارســـات معينـ ــدم جـ عـ
ــن   ــة    األشــكال املعاصــرة م ــصري وكراهي ــز العن ــصرية والتميي العن

  األجانب وما يتصل بذلك من تعصب
  

  ،إن اجلمعية العامة  

 والعهـد الـدويل     )١(ثاق األمم املتحدة واإلعالن العـاملي حلقـوق اإلنـسان          مبي إذ تسترشد   
 واالتفاقيــة الدوليــة للقــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز  )٢(اخلــاص بــاحلقوق املدنيــة والــسياسية 

  ، باملوضوع وغريها من صكوك حقوق اإلنسان ذات الصلة)٣(العنصري

ــ أحىل إوإذ تــــشري   ــراري جلكــ ــام قــ ــة حنــ ــوق اإلقــ ــؤرخ ٢٠٠٤/١٦سان نــ  ١٦ املــ
ــسانن ــل /ي ــؤرخ ٢٠٠٥/٥  و)٤(٢٠٠٤أبري ــسان١٤ امل ــل / ني ــس  )٥(٢٠٠٥أبري ــرارات جمل  وق

مـارس  / آذار ٢٨ املـؤرخ    ٧/٣٤ تسـيما القـرارا    حقوق اإلنسان املتخـذة يف هـذا الـصدد، وال         
 ٢٨ املـــــــؤرخ ٢١/٣٣  و)٧(٢٠١١ســـــــبتمرب / أيلـــــــول٢٩ املـــــــؤرخ ١٨/١٥  و)٦(٢٠٠٨

_______________ 

 ).٣ -د ( ألف ٢١٧القرار  )١(

 .، املرفق)٢١ -د ( ألف ٢٢٠٠انظر القرار  )٢(

لالطــالع علــى الــنص العــريب، انظــر  . ٩٤٦٤، الــرقم ٦٦٠، الــد جمموعــة املعاهــداتاألمــم املتحــدة،  )٣(
 .، املرفق)٢٠ -د ( ألف ٢١٠٦القرار 

، الفـصل   )E/2004/23 (٣، امللحـق رقـم      ٢٠٠٤الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي،      : انظر )٤(
 .الثاين، الفرع ألف

 .ألف ، الفصل الثاين، الفرع)E/2005/23 (٣، امللحق رقم ٢٠٠٥ املرجع نفسه، )٥(

ــر )٦( ــم        : انظـ ــق رقـ ــستون، امللحـ ــة والـ ــدورة الثالثـ ــة، الـ ــة العامـ ــة للجمعيـ ــائق الرمسيـ ، )A/63/53 (٥٣الوثـ
 .الثاين الفصل

  .الثاين ، الفصل)A/66/53/Add.1( ألف ٥٣السادسة والستون، امللحق رقم الدورة املرجع نفسه،  )٧(
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 كـــــانون ١٦ املـــــؤرخ ٦٠/١٤٣رات اجلمعيـــــة العامـــــة قـــــرا، و)٨(٢٠١٢ســـــبتمرب /أيلـــــول
 ٦٢/١٤٢  و٢٠٠٦ديــسمرب / كــانون األول١٩ املــؤرخ ٦١/١٤٧  و٢٠٠٥ديــسمرب /األول

ــسمرب / كــانون األول١٨املــؤرخ  ــؤرخ ٦٣/١٦٢  و٢٠٠٧دي ــسمرب /كــانون األول ١٨ امل دي
ــؤرخ ٦٤/١٤٧  و٢٠٠٨ ــانون األول١٨ املـ ــسمرب / كـ ــؤرخ ٦٥/١٩٩  و٢٠٠٩ديـ  ٢١ املـ
 املتعلقـة   ٢٠١١ ديسمرب/كانون األول  ١٩ املؤرخ   ٦٦/١٤٣  و ٢٠١٠ديسمرب  / األول كانون

ــسمرب / كــانون األول١٩ املــؤرخ ٦١/١٤٩ــذه املــسألة والقــرارات    ٦٢/٢٢٠  و٢٠٠٦دي
ــسمرب /كــانون األول ٢٢املــؤرخ  ــؤرخ ٦٣/٢٤٢  و٢٠٠٧دي ــسمرب / كــانون األول٢٤ امل دي
ــؤرخ ٦٤/١٤٨  و٢٠٠٨ ــانون األول١٨ املـ ــسم/ كـ ــؤرخ ٦٥/٢٤٠  و٢٠٠٩رب ديـ  ٢٤ املـ

 املعنونـة   ٢٠١١ ديسمرب/كانون األول  ١٩ املؤرخ   ٦٦/١٤٤  و ٢٠١٠ديسمرب  /كانون األول 
اجلهود العاملية من أجـل القـضاء التـام علـى العنـصرية والتمييـز العنـصري وكراهيـة األجانـب                   ”

  ،“تهماوما يتصل بذلك من تعصب والتنفيذ الشامل إلعالن وبرنامج عمل ديربان ومتابع

يف مجلـة    ،فيـه  أقـرت  إىل ميثاق حمكمة نـورمربغ وقـرار احملكمـة الـذي             وإذ تشري أيضا    

 ،)Waffen SS(ومجيـع مكوناتـه، مبـا فيهـا تنظـيم      ) SS(تنظيم قوات احلماية املسلحة بأن  ،أمور

 يف ارتكـاب جـرائم   لـضلوعهم  بإدانة األشخاص املعروف رمسيا أم أعـضاء فيـه   تنظيم إجرامي 

ــة أو     ائم ضــدحــرب وجــر  ــة الثاني ــسانية يف ســياق احلــرب العاملي ــم اإلن ــم   أل ــى عل ــانوا عل ك

  ،بارتكاا، وإىل األحكام األخرى ذات الصلة من ميثاق احملكمة وقرارها

 إىل األحكام ذات الـصلة مـن إعـالن وبرنـامج عمـل ديربـان اللـذين              وإذ تشري كذلك    

مييـز العنـصري وكراهيـــة األجانـــب ومـا يتـصل          اعتمدمها املؤمتر العاملي ملناهضة العنـصرية والت      

  مـن اإلعـالن والفقـرة      ٢، وخباصـة الفقـرة      )٩(٢٠٠١سـبتمرب   / أيلـول  ٨بذلك مــــن تعـصب يف       

 من برنامج العمل، واألحكام ذات الصلة من الوثيقـة اخلتاميـة ملـؤمتر ديربـان االستعراضـي                   ٨٦

   منها،٥٤  و١١، وخباصة الفقرتان )١٠(٢٠٠٩أبريل / نيسان٢٤املؤرخة 

 يف هذا الشأن انتشار أحـزاب سياسـية وحركـات ومجاعـات متطرفـة         وإذ يثري جزعها    

يديولوجيـة متطرفـة    إ، وحركـات     وذوي الـرؤوس احلليقـة     خمتلفة، مبا فيها مجاعتا النازيني اجلدد     

  مماثلة يف أحناء كثرية من العامل،

يت جتلــت حــديثا الــ واإلرهــاب مظــاهر العنــفإزاء مجيــع وإذ تعــرب عــن بــالغ قلقهــا   

  ،كراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب والعنصرية و القومية العنيفةبدافع من

_______________ 

  .، الفصل الثاين(A/67/53/Add.1)  ألف٥٣الدورة السابعة والستون، امللحق رقم املرجع نفسه،   )٨(

 .، الفصل األولCorr.1 و A/CONF.189/12انظر  )٩(

 .، الفصل األولA/CONF.211/8انظر  )١٠(
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 والوثيقـة اخلتاميـة ملـؤمتر    )٩( األحكام ذات الصلة من إعالن ديربان     تعيد تأكيد   - ١  

دانت الدول فيهما استمرار النازيـة اجلديـدة والفاشـية اجلديـدة       اللذين أ  )١٠(ديربان االستعراضي 

وعــودة يــديولوجيات القوميــة الداعيــة إىل العنــف القائمــة علــى التحيــز العنــصري والقــومي اإلو

ميكـن تربيرهـا إطالقـا يف أي حـال مـن األحـوال             وأعلنـت فيهمـا أن تلـك الظـواهر ال         ظهورها  

  يف أي ظرف من الظروف؛ أو

 بتقرير املقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصـرة للعنـصرية والتمييـز            احتيط علم   - ٢  

العنصري وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب الذي أعـد بنـاء علـى الطلـب الـوارد             

  ؛)١١(٦٦/١٤٣يف قرار اجلمعية العامة 

 ملفوضة األمم املتحدة الـسامية حلقـوق اإلنـسان اللتزامهـا            تعرب عن تقديرها    - ٣  

ة مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب وما يتصل بـذلك مـن تعـصب     مبواصل

   األنشطة ذات األولوية للمفوضية؛أحدباعتبارها 

ــالغ القلــق    - ٤   ــسابقني يف  تعــرب عــن ب ــة واألعــضاء ال ــد احلركــة النازي   إزاء متجي

ــة املــسلحة   ــها إقامــة املبــاين وال )Waffen SS(تنظــيم قــوات احلماي ــة ، بــسبل من نــصب التذكاري

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

  مع احلركة النازية مشاركني يف حركات حترير وطنية؛

 حمـاوالت متكـررة لتـدنيس النـصب الـيت أقيمـت             إزاء وقوع  تعرب عن القلق    - ٥  

وإخــراج رفــات أو هــدمها لتخليــد ذكــرى الــذين حــاربوا النازيــة أثنــاء احلــرب العامليــة الثانيــة   

بطــرق غــري مــشروعة، وحتــث الــدول يف هــذا الــصدد علــى التقيــد  هاأو نقلــ أولئــك األشــخاص

 مــن الربوتوكــول ٣٤ املــادة ، مبوجــب أمــور عــدة منــها علــى حنــو تــامبالتزاماــا يف هــذا اــال

  ؛)١٢(١٩٤٩اإلضايف األول التفاقيات جنيف لعام 

أحنـاء   مجيـع  تزايد عدد احلـوادث ذات الطـابع العنـصري يف            تالحظ مع القلق    - ٦  

ــك   ــرؤوس احلليقــة ظهــور مجاعــات العــامل، مبــا يف ذل ــد مــن هــذه     ذوي ال ــسؤولة عــن العدي  امل

رية وكراهية األجانب الـذي يـستهدف أفـراد    عودة نشوب العنف القائم على العنص واحلوادث  

  عرقية أو دينية أو لغوية؛ أقليات قومية أو

_______________ 

)١١( A/67/328. 

 .١٧٥١٢، الرقم ١١٢٥الد  ،جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )١٢(
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 أن هذه األعمال ميكن اعتبارها أعماال تنـدرج يف نطـاق االتفاقيـة      تعيد تأكيد   - ٧  
لـى أـا ممارسـة     تربيرهـا ع   ميكـن     ال  وأنـه  )٣(الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنـصري       

 لحق يف حرية التجمع السلمي ويف تكوين اجلمعيات واحلق يف حريـة الـرأي واحلـق يف التعـبري            ل
ــادة    ــاق املـ ــن أن تنـــدرج يف نطـ ــا ميكـ ــن ٢٠وأـ ــة   مـ ــاحلقوق املدنيـ ــدويل اخلـــاص بـ ــد الـ  العهـ

 ٢٢  و٢١  و١٩يف املـواد   وص عليـه أنه من املشروع تقييدها على النحو املنـص  و )٢(والسياسية
  ؛من العهد

 معانــاة ضــحايا جــرائم احلــرب  مــن حماولــة اســتغالل تعــرب عــن بــالغ قلقهــا   - ٨  
 يف واجلـــرائم ضـــد اإلنـــسانية الـــيت ارتكبـــها النظـــام النـــازي أثنـــاء احلـــرب العامليـــة الثانيـــة          

  ؛التجارية اإلعالنات

حتـصى   ا حبق ذكرى أعداد ال     أن املمارسات املبينة أعاله تشكل إجحاف      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      
ن عــدم تــصدي الــدول  الــشباب، وأاألطفــال و يفتــؤثر ســلبا وتعــاونوا مــع احلركــة النازيــة، و 

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

 أن هــذه املمارســات تـثري األشــكال املعاصــرة للعنــصرية والتمييــز  تؤكـد أيــضا   - ١٠  
 يتصل بذلك من تعصب 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؛،وتزايد أعدادها

ــة    تــشدد  - ١١    علــى ضــرورة اختــاذ التــدابري الالزمــة لوضــع حــد للممارســات املبين
ه، ويب بالدول اختاذ تدابري أكثر فعالية، وفقا للقانون الدويل حلقـوق اإلنـسان، ملكافحـة        أعال

  تلك الظواهر واحلركات املتطرفة اليت تشكل خطرا حقيقيا يهدد القيم الدميقراطية؛

 ألفـراد الـشرطة    الدول على اعتماد مزيد مـن التـدابري لتـوفري التـدريب              تشجع  - ١٢  
إيــديولوجيات األحــزاب الــسياسية واحلركــات    ب لتعــريفهم  األخــرىوهيئــات إنفــاذ القــانون  

حتريـضا علـى ممارسـة العنـف     الـيت تـضطلع ـا     الـدعوة  ةواجلماعات املتطرفة اليت تـشكل أنـشط    
 علــى التــصدي للجــرائم املرتكبــة بــدافع  متعزيــز قــدرلبــدافع العنــصرية وكراهيــة األجانــب و 

  لعدالة؛لني عن ارتكاب هذه اجلرائم العنصرية وكراهية األجانب وتقدمي املسؤول

ــها  ب فيمــا يتعلــق توصــية املقــرر اخلــاص  تالحــظ  - ١٣    القــادةاملــسؤولية الــيت يتحمل

 الرســــائل الــــيت حتــــرض علــــى التمييــــز العنــــصري  عــــنالــــسياسيون واألحــــزاب الــــسياسية 

  األجانب؛ كراهية أو
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ون اجلنــائي  يف القــانانــص بــأن تــدرج الــدول إىل توصــية املقــرر اخلــاص تــشري  - ١٤  

يعتــرب مبوجبــه ارتكــاب جرميــة هلــا دوافــع أو أهــداف عنــصرية أو قائمــة علــى كراهيــة      الــوطين

تـرد يف قوانينـها    األجانب ظرفا مـشددا جييـز فـرض عقوبـات مـشددة، وتـشجع الـدول الـيت ال            

   على أن تنظر يف تلك التوصية؛ من هذا القبيلأحكام

 يف كتـسيه التعلـيم جبميـع أشـكاله، مبـا       ي  يف هـذا الـصدد علـى مـا         تعيد التأكيد   - ١٥  

ذلك التعليم يف جمال حقوق اإلنسان، من أمهية خاصة بوصفه مكمال للتدابري التـشريعية، علـى      

  النحو الذي بينه املقرر اخلاص؛

إىل اجلمعيـة العامـة يف دورـا         املقـرر اخلـاص       الـيت قـدمها    توصـية ال على   تشدد  - ١٦  

ة يمهيـة تـدريس مـادة التـاريخ فــــي التعريـف باألحـداث املأسـاو        أالرابعة والستني اليت أكد فيها      

  النازية والفاشية؛من قبيل  اتيديولوجياإلنسانية الناشئة عن اعتماد إاة نواملعا

التــدابري واملبــادرات اإلجيابيــة األخــرى الراميــة إىل التقريــب بــني   أمهيــة تؤكــد   - ١٧  

قــي مــن قبيــل اجتماعــات املائــدة املــستديرة اتمعــات وإتاحــة اــاالت هلــا إلجــراء حــوار حقي

للمـوظفني احلكـوميني   واألفرقة العاملة واحللقات الدراسية، مبا يف ذلك عقد احللقات التدريبيـة      

سيما األنشطة اليت يبادر ا ممثلو اتمـع املـدين والـيت             أنشطة التوعية، وال  أمهية  ، و واإلعالميني

  تتطلب الدعم املتواصل من الدول؛

 بالــدول أن تواصــل اســتثمارها يف التعلــيم لتحقيــق أهــداف عــدة، منــها يــب  - ١٨  

تغيري ما تدعو لـه األحـزاب الـسياسية واحلركـات واجلماعـات املتطرفـة مـن مواقـف وتـصحيح              

   والتصدي لتأثريها السليب؛التراتب والتفوق العرقينيتروج له من أفكار بشأن  ما

كـن أن تؤديــه الكيانـات والـربامج املعنيــة     علـى الـدور اإلجيــايب الـذي مي   تـشدد   - ١٩  

التابعة لألمـم املتحـدة، وخـصوصا منظمـة األمـم املتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة، يف اـاالت                      

  املذكورة آنفا؛

تشجب الدول األطراف يف هذا الـصك  اليت االتفاقية   من   ٤املادة   تعيد تأكيد   - ٢٠  

ائمة على األفكار أو النظريات القائلة بتفـوق أي         والتنظيمات الق  أشكال الدعاية مجيع  مبوجبها  

واحــد أو الــيت حتــاول تربيــر الكراهيــة العنــصرية   عرقــيعــرق أو أيــة مجاعــة مــن لــون أو أصــل  

علـى   إجيابيـة ، وتتعهد باختـاذ تـدابري    أو الترويج هلما بأي شكل من األشكال    والتمييز العنصري 

، ومجيع األفعـال الـيت تنطـوي عليـه      لتمييز  تحريض على هذا ا   ال مجيع أشكال لقضاء على   ل الفور

للمبـادئ الـواردة يف اإلعـالن العـاملي حلقـوق           الواجبـة   وتتعهد، حتقيقا هلذه الغايـة ومـع املراعـاة          

  : من االتفاقية، مبا يلي٥يف املادة  صراحة املنصوص عليها وللحقوق )١(اإلنسان
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 العرقيــةأو الكراهيــة  العرقــيار كــل نــشر لألفكــار القائمــة علــى التفــوق  اعتبــ  )أ(  

ــز العنــصري  وال هــذه ارتكــاب تحــريض علــى ال أعمــال العنــف أو ومجيــعتحــريض علــى التميي

 وتــوفري أيآخــر  عرقــيمــن لــون أو أصــل   جمموعــة أشــخاصاألعمــال ضــد أي عــرق أو أيــة  

  ، جرمية يعاقب عليها القانون؛، مبا يف ذلك متويلهاألنشطة ذات طابع عنصريمساعدة 

  األخـرى الدعائيـة  األنشطة ومجيع الدعائية املنظمة    واألنشطةإعالن املنظمات     )ب(  

 واعتبـار  هـا  وحظر منظمـات وأنـشطة غـري مـشروعة    لتمييز العنصري وحتـرض عليـه   ل تروجاليت  

   جرمية يعاقب عليها القانون؛املشاركة يف منظمات أو أنشطة من هذا القبيل

أو  سـواء كانـت وطنيـة     عدم السماح للسلطات العامة أو املؤسـسات العامـة،            )ج(  

  لتمييز العنصري أو التحريض عليه؛ل بالترويجحملية، 

 ضـرورة أن حيظــر القـانون أي دعـوة إىل الكراهيـة القوميــة     تعيـد أيـضا تأكيـد     - ٢١  

ــز أو     أو ــى التميي ــشكل حتريــضا عل ــة ت ــة أو الديني ــرب  أو العنــف، وأنالعــداءالعرقي ــشر أي  يعت ن

 العنـصري  أو التحـريض علـى التمييـز     العرقيـة ألفكار القائمة على التفـوق العرقـي أو الكراهيـة      ل

 األعمـال جـرائم يعاقـب عليهـا القـانون، وفقـا       ارتكاب هـذه  وأعمال العنف أو التحريض على      

ــة للــدول، وأن هــذا احلظــر ال   ــرأي والتعــبري، علــى    لاللتزامــات الدولي ــة ال ــاىف مــع حري حنــو يتن

   من الوثيقة اخلتامية ملؤمتر ديربان االستعراضي؛١٣جرى 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؛ التمييز العنصري وكراهية األجانب وما يتصل بذلك منالعنصرية و

  إزاء اســتخدام اإلنترنــت للتــرويج للعنــصرية والكراهيــة    القلــق تعــرب عــن    - ٢٣  

العنصرية وكراهية األجانب والتمييز العنصري وما يتصل بـذلك مـن تعـصب، ويـب يف هـذا                 

ــادتني     ــل امل ــذ بالكام ــد أن تنف ــدول األطــراف يف العه ــصدد بال ــتني  ٢٠  و١٩ ال ــن العهــد الل  م

بينان األسـس الـيت ميكـن االسـتناد إليهـا يف تقييـد ممارسـة هـذا                 تضمنان احلق يف حرية التعبري وت     

  ؛احلق بطريقة مشروعة

 تعزيز استخدام تكنولوجيـات املعلومـات واالتـصاالت اجلديـدة،      بضرورة تقر  - ٢٤  

ــصرية     ــت، لإلســهام يف مكافحــة العن ــك شــبكة اإلنترن ــا يف ذل ــة  مب ــصري وكراهي ــز العن  والتميي

  األجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛

 مــن االتفاقيــة علــى النظــر ٤املــادة علــى  الــدول الــيت أبــدت حتفظــات تــشجع  - ٢٥  

  جديا يف سحب تلك التحفظات على سبيل األولوية، على النحو الذي أكده املقرر اخلاص؛
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مي والدويل ـدف التـصدي      أمهية تعزيز التعاون على الصعيدين اإلقلي      تالحظ  - ٢٦  
جلميع مظاهر العنصرية والتمييز العنصري وكراهيـة األجانـب ومـا يتـصل بـذلك مـن تعـصب،           

   املطروحة يف هذا القرار؛باملسائليتعلق  وخباصة فيما

وثيق مع اتمع املدين وآليـات حقـوق اإلنـسان          على حنو   التعاون  أمهية  تؤكد    - ٢٧  
ي بفعالية جلميع مظاهر العنصرية والتمييـز العنـصري وكراهيـة           الدولية واإلقليمية بغرض التصد   

األجانب وما يتصل بذلك من تعصب ولألحزاب السياسية واحلركـات واجلماعـات املتطرفـة،               
مبـا فيهــا مجاعتــا النـازيني اجلــدد وذوي الــرؤوس احلليقــة، وغريهـا مــن احلركــات اإليديولوجيــة    

 والتمييـز العنـصري وكراهيـة األجانـب ومـا يتـصل             املتطرفة املماثلة اليت حتـرض علـى العنـصرية        
  بذلك من تعصب؛

ــشجع  - ٢٨   ــع أشــكال       ت ــى مجي ــضاء عل ــة للق ــة الدولي ــدول األطــراف يف االتفاقي  ال
التميـــيز العنــصـــري علــــى كفالــة أن تتــضمن تـشريعاـــا أحكــام االتفاقيـــــة، مبـا فيهــا أحكــام     

   منها؛٤املادة 

اد التـشريعات الالزمـة ملكافحـة العنـصرية مـع كفالـة              الدول على اعتم   تشجع  - ٢٩  
  ؛االتفاقية من ١ للمادة  وفقاتعريف التمييز العنصري يف تلك التشريعات أن يتم

بغـرض   الـيت تتخـذ  دستورية التشريعية أو  التدابري  إىل ضرورة أن تتسق ال     تشري  - ٣٠  
هـا مجاعتـا النـازيني اجلـدد        التصدي لألحزاب السياسية واحلركات واجلماعـات املتطرفـة، مبـا في          

وذوي الرؤوس احلليقة، واحلركات اإليديولوجية املتطرفة املماثلة، مـع معـايري حقـوق اإلنـسان          
  ؛يف هذا اخلصوصالدولية 

ــا   إىل  أيـــضا تـــشري  - ٣١   ــوق اإلنـــسان يف قرارهـ ــة حقـ  أن )٥(٢٠٠٥/٥طلـــب جلنـ
صيات بـشأا يف تقـاريره املقبلـة        يواصل املقرر اخلاص التفكري مليا يف هذه املسألة وأن يقدم تو          

  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  
يـــتم ، اســـتنادا إىل اآلراء الـــيت أعـــاله ١٧  و١٦  و٩إىل  ٧  و٥  و٤يتعلـــق بـــالفقرات  مـــافي

 أعــاله، لتقــدميها إىل اجلمعيــة العامــة يف  ٣١ إليــه يف الفقــرة شارلجنــة املــالمجعهــا وفقــا لطلــب 
  العشرين؛الثالثة وة والستني وإىل جملس حقوق اإلنسان يف دورته ثامندورا ال

  للحكومـات الـيت قـدمت معلومـات إىل املقـرر اخلـاص يف       تعرب عن تقديرها    - ٣٣  
  ؛، وتالحظ زيادة عدد اإلسهامات الواردة من الدولمعية العامةسياق إعداد تقريره إىل اجل

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

يف جمال مكافحة األحزاب السياسية واحلركات واجلماعات املتطرفة، مبـا فيهـا مجاعتـا النـازيني             
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 الـيت حتـرض علـى       يديولوجيـة املتطرفـة   اإلكـات   احلرغريها مـن    ، و وذوي الرؤوس احلليقة  اجلدد  

  ؛العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب

  احلكومات واملنظمات غري احلكومية على التعاون على حنو كامل مـع          تشجع  - ٣٥  

   أعاله؛٣١املقرر اخلاص يف أداء املهام املبينة يف الفقرة 

نظمـات غـري احلكوميـة واجلهـات الفاعلـة املعنيـة علـى         احلكومـات وامل تـشجع   - 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 نظرهاتقرر  - ٣٧  

  ٦٠اجللسة العامة 

  ٢٠١٢ ديسمرب/ كانون األول٢٠

  


