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    ٢٠١٣ديسمرب / كانون األول١٨ يف قرار اختذته اجلمعية العامة

  ])A/68/454( على تقرير اللجنة الثالثة بناء[
  

اجلهــود العامليــة مــن أجــل القــضاء التــام علــى العنــصرية والتمييــز         - ٦٨/١٥١
والتنفيـذ  مـن تعـصب     العنصري وكراهية األجانب وما يتصل بذلك       

  وبرنامج عمل ديربان ومتابعتهما الشامل إلعالن
  

  ،إن اجلمعية العامة  
 إىل مجيع قراراهتا السابقة بشأن املتابعة الشاملة لنتـائج املـؤمتر العـاملي ملناهـضة                إذ تشري   

العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب وما يتصل بذلك مـن تعـصب، والتنفيـذ الفعـال                
، وإذ تــشدد يف هــذا الــصدد )١(ن وبرنــامج عمــل ديربــان اللــذين اعتمـدمها املــؤمتر العــاملي إلعـال 

  على احلاجة املاسة لتنفيذمها تنفيذا كامال وفعاال،
أن نتائج املؤمتر العاملي ملناهضة العنصرية والتمييـز العنـصري وكراهيـة      علىوإذ تشدد     

ــائج مجيــع املــؤمترات  األجانــب ومــا يتــصل بــذلك مــن تعــصب حتظــى مبركــز مــساو مل     ركــز نت
الرئيــسية ومــؤمترات القمــة والــدورات االســتثنائية الــيت تعقــدها األمــم املتحــدة يف جمــال حقــوق 

  اإلنسان واجملال االجتماعي،
إىل العقــود الثالثــة الــيت ســبق وأن أعلنتــها اجلمعيــة العامــة عقــودا ملكافحــة   وإذ تــشري   

ســفها ألن بــرامج عمــل تلــك العقــود مل تنفــذ  العنــصرية والتمييــز العنــصري، وإذ تعــرب عــن أ 
  بالكامل ومل يتم بلوغ أهدافها بعد،

 أن مجيع البـشر يولـدون أحـرارا متـساوين يف الكرامـة واحلقـوق وأن          وإذ تؤكد جمددا    
بإمكاهنم أن يسهموا على حنو بناء يف تنميـة جمتمعـاهتم وحتقيـق رفاههـا، وأن أي مـذهب يقـوم              

_________________ 
  .، الفصل األولCorr.1 و A/CONF.189/12انظر   )١(  
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بـد مـن     ئف علميا، مدان أخالقيا، جائر وخطري اجتماعيا وال       على التفوق العنصري مذهب زا    
  نبذه ونبذ النظريات اليت هتدف إىل ترسيخ مفهوم وجود أجناس بشرية منفصلة،

على شدة وطـأة االسـترقاق وجتـارة الرقيـق، مبـا يف ذلـك جتـارة الرقيـق عـرب                   وإذ تركز     
ا مـن مظـامل تارخييـة، وعلـى         احمليط األطلسي، وضخامة حجمها وطابعها املنظم، وما يـرتبط هبـ          

تــشدد علــى أن األفارقــة   املعانــاة اجلمــة الــيت تــسبب فيهــا االســتعمار والفــصل العنــصري، وإذ  
واملنحــدرين مــن أصــول أفريقيــة واآلســيويني واملنحــدرين مــن أصــول آســيوية وأبنــاء الــشعوب  

  زالوا ينوؤون بتبعات ذلك اإلرث، األصلية ما
جهــود ومــا تــضطلع بــه مــن مبــادرات حلظــر التمييــز    مبــا تبذلــه الــدول مــن  وإذ تنــوه  

والفــصل وحتقيــق التمتــع التــام بــاحلقوق االقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــة وكــذلك بــاحلقوق   
  املدنية والسياسية،

 أنه، على الـرغم مـن اجلهـود املبذولـة يف هـذا الـصدد، مـا زال املاليـني مـن                       وإذ تؤكد   
لعنــصري وكراهيــة األجانــب ومــا يتــصل بــذلك مــن البــشر يقعــون ضــحية للعنــصرية والتمييــز ا

  تعصب، مبا يف ذلك املظاهر املعاصرة منها اليت يتخذ بعضها أشكاال عنيفة، 
 بــاجلهود الــيت يبــذهلا اجملتمــع املــدين لــدعم آليــات املتابعــة يف ســبيل تنفيــذ   وإذ ترحــب  

  إعالن وبرنامج عمل ديربان،
، عمال بقرار اجلمعيـة     ٢٠٠٣يونيه  /زيران ح ١٦ إىل أن األمني العام عني يف        وإذ تشري   
ــارزين مــستقلني أســندت   ٢٠٠٢مــارس / آذار٢٧ املــؤرخ ٥٦/٢٦٦العامــة  ، مخــسة خــرباء ب

إلــيهم واليــة متابعــة تنفيــذ أحكــام إعــالن وبرنــامج عمــل ديربــان وتقــدمي توصــيات مناســبة يف   
  الصدد، هذا

 علــى األولويــة الواجــب إيالؤهــا ملــا يلــزم مــن إرادة سياســية وتعــاون دويل تــشدد وإذ  
ومتويل كاف على الصعد الوطين واإلقليمي والدويل مـن أجـل معاجلـة مجيـع أشـكال ومظـاهر                   
العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بـذلك مـن تعـصب، حتقيقـا للنجـاح يف                  

  ن، تنفيذ إعالن وبرنامج عمل ديربا
، ١٩٦٦أكتـوبر   / تـشرين األول   ٢٦املـؤرخ   ) ٢١ -د   (٢١٤٢ إىل قرارهـا     وإذ تشري   

  ، للقضاء على التمييز العنصريا دولياوممارس ي/ آذار٢١الذي أعلنت فيه اجلمعية العامة يوم 
ــد وإذ    ــر وتؤكـ ــب    تقـ ــة األجانـ ــصري وكراهيـ ــز العنـ ــصرية والتمييـ ــة العنـ  أن مكافحـ

 على الصعيد العـاملي  عاصرةاملبغيضة وشكاهلا ومظاهرها التعصب ومجيع أ يتصل بذلك من وما
  ،الدويلأولوية بالنسبة للمجتمع  مسألة ذاتهي 
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  أوال
  مييز العنصرياالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال الت

 األمهيـة القـصوى النـضمام مجيـع الـدول إىل اتفاقيـة القـضاء علـى                  تؤكد جمـددا    - ١  
 )٢٠-د( ألـف    ٢١٠٦ قرارهـا     اليت اعتمـدهتا اجلمعيـة العامـة يف        )٢(يمجيع أشكال التمييز العنصر   

آلفـيت  لتـصدي  يف ا  ،، وتنفيذها بصورة كاملة وفعالـة     ١٩٦٥ ديسمرب/ كانون األول  ٢١ املؤرخ
  العنصري؛ العنصرية والتمييز

اآلن رغـم    لعدم تصديق مجيع الدول على االتفاقية حـىت هابالغ قلق عن تعرب  - ٢  
بالـدول الـيت    ، وهتيـب )١(جرى التعهد هبا مبوجب إعالن وبرنـامج عمـل ديربـان   االلتزامات اليت 

   تنضم بعد إىل االتفاقية أن تفعل ذلك على وجه السرعة؛ مل
ــشدد  - ٣   ــة      ، ت ــصدى بفعالي ــة ال تت ــى أن أحكــام االتفاقي ــدم، عل ــا تق يف ســياق م

انـب ومـا يتـصل بـذلك        ملظاهر التمييز العنصري املعاصرة وخصوصا املتعلقة منها بكراهية األج        
 األسـاس املنطقـي لعقـد املــؤمتر العـاملي ملناهـضة العنـصرية والتمييــز       عتــربوهـو مـا ي   ،مـن تعـصب  

  ؛٢٠٠١ يتصل بذلك من تعصب يف عام العنصري وكراهية األجانب وما
 باعتراف جملس حقوق اإلنسان وهياكلـه الفرعيـة بوجـود ثغـرات             حتيط علما   - ٤  

قيـة املـذكورة أعـاله يـتعني سـدها علـى وجـه االسـتعجال بوصـف           إجرائية وموضوعية يف االتفا   
  ذلك مسألة ضرورية ذات أولوية؛

 جملس حقوق اإلنـسان إىل أن يواصـل، باالشـتراك مـع جلنتـه املخصـصة           تدعو  - ٥  
املعنية بوضع معايري تكميلية لالتفاقية الدولية للقضاء على مجيـع أشـكال التمييـز العنـصري، يف                 

، وضع املعايري التكميليـة لـسد الثغـرات يف االتفاقيـة، ووضـع معـايري شـارعة                  سياق تنفيذ واليته  
جديدة هتـدف إىل القـضاء علـى مجيـع أشـكال العنـصرية املعاصـرة، وتتـيح بـذلك أيـضا تغطيـة                        
جماالت من قبيل كراهية األجانب وكراهيـة اإلسـالم ومعـاداة الـسامية واحلـض علـى الكراهيـة                   

  ة؛القومية أو اإلثنية أو الديني
  

  ثانيا
  العقد الدويل للمنحدرين من أصل أفريقي

للعمل الذي اضطلع بـه جملـس حقـوق اإلنـسان وخباصـة             تعرب عن سرورها      - ٦  
، العــشر األخــرية  الــسنواتفريــق اخلــرباء العامــل املعــين باملنحــدرين مــن أصــل أفريقــي، خــالل  

_________________ 
 .٩٤٦٤، رقم ٦٦٠، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )٢(  
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للمنحـدرين مـن أصـل    والذي تكلل بوضع الصيغة النهائية ملشروع برنامج عمل العقـد الـدويل           
  أفريقي؛
إىل إعالن العقـد الـدويل للمنحـدرين مـن أصـل أفريقـي خـالل دورهتـا                  تتطلع    - ٧  

  ؛)٣(الثامنة والستني
 بالــدور التــوجيهي والقيــادي الفعــال الــذي أداه جملــس حقــوق اإلنــسان  تنــوه  - ٨  

ين مـن أصـل     ووكاالت األمم املتحدة وصناديقها وبراجمهـا فيمـا يتعلـق بتعزيـز حقـوق املنحـدر               
أفريقي ومحايتها، مبا يف ذلـك رد كرامتـهم إلـيهم ومعاملتـهم علـى قـدم املـساواة يف اجملتمعـات                      

يواصـل   اليت يعيشون فيها باعتبار ذلك ضـرورة ملحـة، وتطلـب يف هـذا الـصدد إىل اجمللـس أن                   
  اإلشراف على أنشطة العقد الدويل للمنحدرين من أصل أفريقي وتوجيه تنفيذ تلك األنشطة؛

 إىل رئيس فريق اخلرباء العامل املعـين باملنحـدرين مـن أصـل أفريقـي أن                 تطلب  - ٩  
يعد تقريرا إلطـالع اجلمعيـة العامـة علـى عمـل الفريـق، وتـدعو يف هـذا الـسياق رئـيس الفريـق              
العامل إىل أن يشارك يف حوار تفاعلي مع اجلمعيـة العامـة خـالل دورهتـا التاسـعة والـستني، يف                     

ــد جــدول األ   ــار بن ــون  إط ــال املعن ــة     ”عم ــصري وكراهي ــز العن ــصرية والتميي ــى العن ــضاء عل الق
  ؛“يتصل بذلك من تعصب األجانب وما

  
  ثالثا

  مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان 
 املــــؤرخ ٦/٢٢ مــــن قــــرار جملــــس حقــــوق اإلنــــسان ١الفقــــرة إىل  تــــشري  - ١٠  

مية حلقــوق اإلنــسان ، وتطلــب إىل مفوضــة األمــم املتحــدة الــسا )٤(٢٠٠٧ســبتمرب /أيلــول ٢٨
تنفيــذ عمليـة إعـادة املواءمــة املتوخـاة يف تلــك الفقـرة، مبــا يف     بالقيـام، علـى ســبيل االسـتعجال،    

  ذلك موافاة اجلمعية العامة يف دورهتا التاسعة والستني بتقارير مرحلية يف هذا الصدد؛
 العــاملي ملناهــضة  ٢٠٠١ فوضــة الــسامية مــؤمتر عــام   امل لعــدم إدراج تأســف  - ١١  

لعنــصرية والتمييــز العنــصري وكراهيــة األجانــب ومــا يتــصل بــذلك مــن تعــصب، وهــو املــؤمتر ا
التــارخيي الــذي يعــد عالمــة فارقــة يف هــذا املــضمار، ضــمن اإلجنــازات الرئيــسية العــشرين الــيت  

  ؛)٥(١٩٩٣حققتها املفوضية منذ اعتماد إعالن وبرنامج عمل فيينا لعام 
_________________ 

 .٦٨/٢٣٧انظر القرار   )٣(  
، الفـصل   )A/63/53 (٥٣الوثائق الرمسية للجمعية العامـة، الـدورة الثالثـة والـستون، امللحـق رقـم                انظر    )٤(  

 .الفرع ألف  األول،
  )٥(  A/CONF.157/24 (Part I)الفصل الثالث ،.  
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 ٢١ملبادرهتــــا إىل عقــــد مناســــبة خاصــــة يف فوضــــة الــــسامية امل علــــى تــــثين  - ١٢  
 احتفــاال بــاليوم الــدويل للقــضاء علــى التمييــز العنــصري، ولقيامهــا، بوجــه  ٢٠١٣مــارس /آذار

خاص، جبمع شخصيات مرموقة يف عامل الرياضة للتحدث عن جتارهبا بـشأن أخطـار العنـصرية     
 وتكلمـت   ٢٠١٢ يف عـام  يف الرياضة، وذلـك يف إطـار متابعـة املناسـبة التذكاريـة الـيت أقيمـت                  

فيها شخصية مرموقة، وتشجع املفوضة السامية على مواصلة التركيز على مـسألة العنـصرية يف         
  الرياضة؛
ــام و تطلــب  - ١٣   ــسان   مفوضــية  إىل األمــني الع ــم املتحــدة حلقــوق اإلن ــتنفالاألم ذ ي
 كــــانون ٢٤ املــــؤرخ ٦٥/٢٤٠ مــــن قــــرار اجلمعيــــة العامــــة ٥٧ و ٥٣تني لفقــــرالكامــــل ل

 رور متابعــــة االحتفــــال مبــــيف إطــــار فيمــــا يتعلــــق بربنــــامج التوعيــــة ٢٠١٠ديــــسمرب /األول
  اعتماد إعالن وبرنامج عمل ديربان؛على سنوات  عشر

للوفـاء بفعاليـة    املـوارد الالزمـة     فوضـية تـوفري     امل إىل األمني العـام و      أيضا تطلب  - ١٤  
 الفريق العامل احلكومي الدويل املعين بالتنفيذ الفعـال إلعـالن وبرنـامج عمـل ديربـان،             والياتب

، وفريـق اخلـرباء البـارزين املـستقلني         وفريق اخلـرباء العامـل املعـين باملنحـدرين مـن أصـل أفريقـي              
  ؛ واللجنة املخصصة املعنية بوضع معايري تكميلية،املعين بتنفيذ إعالن وبرنامج عمل ديربان

  
  عاراب

  إعالن وبرنامج عمل ديرباناخلرباء البارزين املستقلني املعين بتنفيذ فريق 
، عمــال ٢٠٠٣يونيــه / حزيــران١٦ إىل أن األمــني العــام قــد عــني يف    تــشري  - ١٥  

اء بـارزين مـستقلني     ، مخسة خرب  ٥٦/٢٦٦بإعالن وبرنامج عمل ديربان وبقرار اجلمعية العامة        
أسندت إليهم والية متابعة تنفيذ أحكام إعالن وبرنامج عمل ديربان وتقـدمي توصـيات مناسـبة             
بشأهنما، وتطلب يف هذا الصدد إىل األمني العام، يف سياق ذلك القرار، إعادة تنـشيط وتفعيـل           

  األنشطة التشغيلية لفريق اخلرباء البارزين املستقلني؛ 
ــارزين     جملــس تــدعو  - ١٦   ــة أن يكــون لفريــق اخلــرباء الب حقــوق اإلنــسان إىل كفال

املستقلني حضور بـارز ومـشاركة فعالـة وأن يـستفاد علـى الوجـه األمثـل مـن معارفـه وخرباتـه                       
الـوفرية يف هياكلــه الفرعيـة املكلفــة بواليــة ومـسؤولية املتابعــة الــشاملة للمـؤمتر العــاملي ملناهــضة     

ية األجانب وما يتصل بذلك مـن تعـصب، والتنفيـذ الفعـال             العنصرية والتمييز العنصري وكراه   
  إلعالن وبرنامج عمل ديربان؛
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  خامسا
  كافحة العنصرية والتمييز العنصريالصندوق االستئماين لربنامج عقد م

 الـصندوق االسـتئماين لربنـامج       ١٩٧٣أن األمني العام أنشأ يف عـام         إىل تشري  - ١٧  
نصري باعتباره آلية متويـل قـد اسـتخدمت يف تنفيـذ أنـشطة              عقد مكافحة العنصرية والتمييز الع    

العقود الثالثة ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري اليت أعلنتها اجلمعية العامة، وتـدرك يف هـذا               
ــة          ــشطة التنفيذي ــربامج واألن ــل ال ــضا يف متوي ــتخدم أي ــد اس ــتئماين ق ــصندوق االس ــصدد أن ال ال

   الالحقة اليت تتجاوز العقود الثالثة؛
األمـني العـام تنـشيط الـصندوق االسـتئماين قبـل عقـد دورة جملـس                  إىل تطلب  - ١٨  

حقوق اإلنسان اخلامسة والعشرين بغرض كفالة جناح تنفيذ أنشطة العقـد الـدويل للمنحـدرين               
من أصل أفريقي وتعزيز فعالية املتابعة الشاملة لنتائج املـؤمتر العـاملي ملناهـضة العنـصرية والتمييـز           

وكراهيــة األجانــب ومــا يتــصل بــذلك مــن تعــصب وضــمان التنفيــذ الفعــال إلعــالن العنــصري 
  وبرنامج عمل ديربان؛ 

كـل مـن يـستطيع التـربع بـسخاء للـصندوق االسـتئماين لربنـامج                 تناشد بقـوة    ‐ ١٩  
عقد مكافحة العنصرية والتمييز العنصري من حكومات ومنظمات حكومية دوليـة ومنظمـات     

 ماحنـة أخـرى أن يفعـل ذلـك، وتطلـب إىل األمـني العـام، حتقيقـا                   حكومية وأفراد وجهـات    غري
هلـــذه الغايـــة، أن يـــداوم علـــى إجـــراء االتـــصاالت واالضـــطالع باملبـــادرات املناســـبة تـــشجيعا 

  تربعات؛ لتقدمي
  

  سادسا
املقرر اخلاص املعين باألشـكال املعاصـرة للعنـصرية والتمييـز العنـصري وكراهيـة األجانـب           

  صب وما يتصل بذلك من تع
ــا   - ٢٠   ــيط علم ــر حت ــصرية     يبتقري ــين باألشــكال املعاصــرة للعن ــرر اخلــاص املع  املق

، وتـشجع املقـرر اخلـاص       )٦(والتمييز العنصري وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعـصب         
العنـصرية والتمييـز العنـصري وكراهيـة      قـضايا   على أن يواصل، يف حدود واليته، التركيز علـى          

يعـوق التعـايش الـسلمي        مـن تعـصب وحتـريض علـى الكراهيـة مبـا            يتـصل بـذلك    األجانب ومـا  
والوئام داخـل اجملتمعـات، وأن يـوايف جملـس حقـوق اإلنـسان واجلمعيـة العامـة بتقـارير يف هـذا                       

  الصدد؛

_________________ 
  )٦(  A/68/329 و A/68/333. 



A/RES/68/151 

اجلهود العاملية من أجل القضاء التام على العنصرية والتمييز العنصري وكراهيـة األجانـب
  وبرنامج عمل ديربان ومتابعتهما والتنفيذ الشامل إلعالنوما يتصل بذلك من تعصب 

 

7/7 

دعوهتــا إىل املقــرر اخلــاص أن يــويل االعتبــار لفحــص النمــاذج الوطنيــة   تكــرر  - ٢١  
اس، والقيمـة املـضافة الـيت حتققهـا يف القـضاء علـى              لآلليات اليت تقيس مدى املساواة بني األجن      

التمييز العنصري، وأن يتناول يف تقريره املقبل التحـديات القائمـة والنجاحـات احملـرزة وأفـضل                 
  الصدد؛ هذا املمارسات يف

  
  سابعا

  أنشطة املتابعة والتنفيذ
متعـــدد أنــشطة  جملــس حقــوق اإلنــسان إىل وضـــع واعتمــاد برنــامج       تــدعو   - ٢٢  
علــى عــالم وتعبئــة اجلمهــور الالزمــة إلاملتجــددة واملعــززة توعيــة الأنــشطة ب للنــهوضات الــسنو

ــاملي دعمـــ  ــان إل االـــصعيد العـ ــامج عمـــل ديربـ ــز الـــوعي ،عـــالن وبرنـ ــهام وتعزيـ ــباإلسـ  ذي الـ
العنــصرية والتمييــز العنــصري وكراهيــة األجانــب ومــا يتــصل بــذلك مكافحــة يف اجمللــس  قدمــه
  تعصب؛ من

مني العام أن يقدم إىل اجلمعية العامة يف دورهتا التاسعة والـستني            األإىل  تطلب    - ٢٣  
  تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛

يـدعوا إىل   جملـس حقـوق اإلنـسان أن        رئـيس   رئيس اجلمعية العامـة و    إىل  طلب  ت  - ٢٤  
جلمعيـة العامـة وجملـس حقـوق اإلنـسان أثنـاء االحتفـال بـاليوم                 لكـل مـن ا     استثنائي عقد اجتماع 

إجراء مناقشة بشأن حالة التمييز العنصري يف مجيـع أحنـاء            و ضاء على التمييز العنصري   الدويل للق 
مــع تــشجيع  ،الــسامية حلقــوق اإلنــسان األمــم املتحــدة العــامل، مبــشاركة األمــني العــام ومفوضــة  

الــدول األعــضاء ومنظمــات والتمييــز العنــصري، مكافحــة  اليف جمــالعاملــة بــارزة الشخــصيات ال
  ؛اإلنسان جملس حقوق وجلمعية العامةكل من النظام الداخلي لوفقا ل، اجملتمع املدين

 التاسـعة   هتايف دور أن تبقي هذه املسألة ذات األولوية قيد نظرها الفعلي           تقرر  - ٢٥  
القـضاء علـى العنـصرية والتمييـز العنـصري وكراهيـة األجانـب              ” بند املعنون الوالستني يف إطار    

  .“وما يتصل بذلك من تعصب
  ٧٠العامة اجللسة 

  ٢٠١٣ ديسمرب/ كانون األول١٨
  


