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 مجلس حقوق اإلنسان
 نالدورة التاسعة والعشرو 

 من جدول األعمال 9البند 
العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من العنصرية والتمييز 

 أشكال التعصب: متابعة وتنفيذ إعالن وبرنامج عمل ديربان

تقريرررر المقررررر المررراب المعنرررم باألشررركال المعالررررة للعنصررررية والتمييرررز   
العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصرب  بشر ن تنفيرذ رررار 

 96/091الجمعية العامة 

 موجز  
املقددددخلا اادددداا املاددددع صاأل ددددصال املااتددددخلا لنانيددددخلي  وال م  ددددز الانيددددخل  و ددددخل  يقددددد   

 99/091األجانددو ومددا ي يدد  صددعلب مددن لايددو عددعا ال قخليددخل عمددعا صقددخلاا ا ما دد  الاامدد  
صشأن حمااص  متج د النازي  والنازي  ا ديدا واملمااسات األخخلى اليت لساعم يف إثدااا األ دصال 

ال م  ددز الانيددخل  و خلاع ددد  األجانددو ومددا ي يددد  صددعلب مددن لايدددو  املااتددخلا مددن الانيدددخلي  و 
مدن للددب القددخلاار دن يادد لقخليددخلاا عددن  34وطنبد  ا ما دد  الاامدد  إر املقدخلا اادداار يف ال قددخلا 

لن  ددع عددعا القددخلاا اسدد ناراا إر واات ااصومددات واملنكمددات لددي ااصوم دد  الدديت يدد م  ا ددا و قدداا 
ر ل قدميددد  إر  نددد  إلقدددوا 5112/2ا إل ددد  يف رخلااعدددا لطندددو  نددد  إلقدددوا اانسدددان املشدددا
 اانسان يف روال  ال اسا  والاشخلين 

وي ناول ععا ال قخليخل ال طواات اليت ورد  عن  دا املقدخلا ااداا   مدا ي اندح صال  دديات  
الددديت لادددد ا إلقددددوا اانسددددان والدميقخلاط دددد ر وعدددت ال  ددددديات الدددديت   لددددزال ل يعددددا األإلددددزا  

وا ماعدددات الس اسددد   امل طخل ددد ر ادددا    دددا  اع دددا الندددازي  ا ددددر وإلن قدددت الدددخل و ر وااخل دددات 
 وااخل ات اايديولوج   امل طخل   املشاهب  
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وي ناول ععا ال قخليخل ال طواات اليت ورد  عن  دا املقدخلا ااداا   مدا ي اندح صال  دديات  
زال ل يعددددا األإلددددزا  الددديت لادددد ا إلقددددوا اانسددددان والدميقخلاط دددد ر وعدددت ال  ددددديات الدددديت   لدددد

وااخل دددات وا ماعدددات الس اسددد   امل طخل ددد ر ادددا    دددا  اع دددا الندددازي  ا ددددر وإلن قدددت الدددخل و ر 
 وااخل ات اايديولوج   امل طخل   املشاهب  

ويف للب اليدرر يب ث املقخلا اااا  ا ت القنح الخلئ س   اليت ل طنو مزيداا مدن  
ي انددح امايدد   اددات األ ددفاا ال ددا ات مددن ا ددخلائم  ا  ددور ويقكدد  مسدد مخلار اددا يف للددب مددا

الانيددخلي  وا دددخلائم املخللصبدد  صددددا ن  دددخل  األجانددو ولازيدددز ولوط دددد الدميقخلاط دد  وإلقدددوا اانسدددان 
صشدددص  عدددا   وقددددر املقدددخلا ااددداا دي ددداا املمااسدددات ا  ددددا الددديت و دددا  ا الددددول وا  دددات 

 املف ن   تاإلب  املين   
 وتددد ات الددديت رددددم ا املقدددخلا ااددداا صشدددأن عدددع  املسدددأل  يف وي  دددمن عدددعا ال قخليدددخل ال 

 A/HRC/26/50( وإر  ند  إلقدوا اانسدان  A/69/334لقداايخل  السداصق  إر ا ما د  الاامد   
( إل   لددددزال عددددع  ال وتدددد ات راصندددد  لن طب ددددح وسددددااي ر الددددم ا  ددددور املبعولدددد  A/HRC/23/24و

خلى الدديت لسدداعم يف إثددااا األ ددصال املااتددخلا لن يددد  ملشددصن  متج ددد النازيدد  واملمااسددات األخدد
اد   من الانيخلي  وال م  ز الانيدخل  و خلاع د  األجاندو ومدا ي يد  صدعلب مدن لايدو  وردد   

 لنب ال وت ات يف هناي  ال قخليخل م ين  ا اسو القطاعاتر ل  سي الخلجوع إل  ا 
الاددا  صشدددأن ويددخلى املقددخلا اادداا دن الشددخلل اادداي الددع  يق ددت ص قددد  لقخليددخلين يف  

عع  املسدأل  ادددرا لد   ول د  م ال د  لنو دات صا ل زامدات الديت لنطدو  عن  دا و ي د  عند  الن دو 
  وصدددالنكخل إر عدددد  إلددددور لطدددواات ائ سددد   مندددع 99/091ادددددر يف ردددخلاا ا ما ددد  الاامددد  

قدددخلا لقدددد  لقخليدددخل  األخدددي صشدددأن املسدددأل  إر ا ما ددد  الاامددد  و نددد  إلقدددوا اانسدددانر يدددخلى امل
اادددداا دن لقددددد  لقخليددددخل واإلددددد يف الاددددا  إر ا ما دددد  الاامدددد   ددددد  عندددد  د  دددد   ددددو لنددددب 
ا ل زامات  ويا قد املقخلا اااا دن من املمصن اس فدا  مسااات عمن  األخخلى ل ناول عع  
ددح وال شدداا  مددن  املسددأل  امل مدد  صطخليقدد  عمن دد ر وعددو مددا ميصددن دن يسددما ازيددد مددن ااددواا املام 

ت واملنكمدددات لدددي ااصوم ددد  وا  دددات ال اعنددد  لات اليدددن ر  دددا ميص ن دددا مدددن الامددد  ااصومدددا
 صأسنو  م سح من دج  لن  ع ال وت ات ااال   واملقبن  عن  السوات 
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 اد ويات
 الي    ال قدخلات 

 3 4-0                                                                        مقدم  - دو ا  
س اس   م طخل  ر اا    ا املانومات الواارا امل انق  صوجور دإلزا  وإلخل ات و اعات  - ثان اا  

 3 01-3           اع ا النازي  ا در وإلن قت الخل و  وااخل ات اايديولوج   امل طخل   املشاهب 
 2 9-2                                محاي  ولوط د الدميقخلاط   وإلقوا اانسان - دل    
محايددد  ال ددد ايا وال ادددات ال دددا    مدددن جدددخلائم الانيدددخلي  وا دددخلائم املخللصبددد   - صات   

 9 01-01                                                    صدا ن  خل  األجانو
الانيدددخلي  عدددن اان نددد  والدعايددد  الددديت ،ددديت عنددد  الصخلاع ددد ر الددديت لب  دددا األإلددددزا   - ثال اا  

 9 55-01               وااخل ات وا ماعات الس اس   امل طخل   يف وسائط ااعع  ا ج ماع  
 01 51-54                               منن ومصا    الانيخلي  وال طخلف يف  ال الخليا   - ااصااا  
 00 45-51                                    حمخلر  ال  ور ولشوي  ال اايخال يد  انصاا  - خامساا  
املمااسدددددات ا  ددددددا يف مصا  ددددد  األإلدددددزا  وااخل دددددات وا ماعدددددات الس اسددددد    - سارساا  

امل طخل  ر اا    ا  اع ا النازي  ا در وإلن قت الدخل و  وااخل دات اايديولوج د  
 05 30-44                                                               امل طخل   املشاهب 

 03 29-35                                                       ا س ن اجات وال وت ات - اا ساصا 
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 مقدمة -أولا  
ر وعددت ال قددخلا 99/091مددن رددخلاا ا ما دد  الاامدد   34ي قددد  عددعا ال قخليددخل عمددعا صددال قخلا  -0

الدديت طنبدد     ددا ا ما دد  الاامدد  إر املقددخلا اادداا دن ياددد لقخليددخلاا عددن لن  ددع للددب القددخلاا امل انددح 
ا ااصدددد  متج ددددد النازيدددد  والنازيدددد  ا ديدددددا واملمااسددددات األخددددخلى الدددديت لسدددداعم يف إثددددااا األ ددددصال 

و خلاع   األجانو وما ي ي  صعلب مدن لايدور اسد ناراا املااتخلا من الانيخلي  وال م  ز الانيخل  
إر واات ااصومددددات واملنكمددددات لددددي ااصوم دددد ر ل قدميدددد  إر  ندددد  إلقددددوا اانسددددان يف روالدددد  

 ال اسا  والاشخلين 
ر إر طندددو  نددد  99/091مدددن رخلااعدددا  30وردددد د ددداات ا ما ددد  الاامددد ر يف ال قدددخلا  -5

صأن يوات  املقدخلا ااداا النكدخل يف لندب املسدأل  ودن  5112/2إلقوا اانسان الواار يف رخلااعا 
يقد  لوت ات صشأهنا يف لقاايخل  املقبن  ودن يند م  واات ااصومدات واملنكمدات لدي ااصوم د  يف 

إر  99/091من ردخلاا ا ما د  الاامد   34للب اليدر وي ا ا يف اع باا    ما لطنو ال قخلا 
 إر ا ما   يف رواهتا السبا   املقخلا اااا دن يقد  لقخليخلاا  اثعا 

وي نددداول املقدددخلا ااددداار يف ا دددزت ال دددار مدددن عدددعا ال قخليدددخلر مدددا ياددد ا إلقدددوا اانسدددان  -4
والدميقخلاط د  مددن ،ددديات الدديت ل يعددا األإلددزا  وااخل دات وا ماعددات الس اسدد   امل طخل دد ر اددا    ددا 

ج   امل طخل د  املشداهب ر يف سد اا األزمد   اع ا النازي  ا در وإلن قت الخل و ر وااخل ات اايديولو 
ا ر يداري  الخلاعند   ويب ددث املقدخلا اادداار يف ا دزت ال الدثر مسددأل  الانيدخلي  عددن اان ند  ومددا 
لب   األإلزا  وااخل ات وا ماعات الس اسد   امل طخل د  يف وسدائط ااعدع  ا ج ماع د  مدن رعايد  

أل  ال طدددخلف يف  دددال الخليا ددد   وي صدددخل  ا دددزت ،ددديت عنددد  الصخلاع ددد    وي نددداول ا دددزت الخلاصدددن مسددد
اادددام  لن يدددد  ملسدددأل  إنصددداا حمخلرددد  ال  دددور ولشدددوي  ال ددداايخ  وقددددر املقدددخلا ااددداار يف ا دددزت 
السددار ر املمااسددات ا  دددا الدديت دعدددهتا الدددول وا  ددات املف ن دد  تدداإلب  امليددن  ر وي  ددمن 

 جات وما يقدم  من لوت ات  ا زت الساصن ما لوت  إل   املقخلا اااا من اس ن ا

المعلومات الواردة المتعلقة بوجود أحزاب وحركرات وجماعرات سياسرية  -ثانياا  
متطرفررة  بمررا فيمررا جماعتررا النررا يين الجرردد وحليقررم الررر و  وال ركررات 

 اإليديولوجية المتطرفة المشابمة
يخل ددددز املقددددخلا اادددداار يف عددددعا ا ددددزتر عندددد  املانومددددات الددددواارا امل انقدددد  صوجددددور دإلددددزا   -3

وإلخل ددددات و اعددددات س اسدددد   م طخل دددد ر من ددددا إلخل  ددددا النددددازي  ا دددددر وإلن قددددت الددددخل و  وااخل ددددات 
اايديولوج   امل طخل   املشداهب   ول اندح ال  دديات ادا يندت   د( محايد  ولوط دد إلقدوا اانسدان يف 

طددت)   ( محايدد  ال دد ايا وال اددات ال ددا    مددن ا ددخلائم الانيددخلي  وا ددخلائم املخللصبددد  إطدداا رميقخلا
 صدا ن  خلاع   األجانو  
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 حماية وتوطيد الديمقراطية وحقوق اإلنسان -ألف 
درخلت الدولر يف املدمتمتخل الاداملت ملصا  د  الانيدخلي  وال م  دز الانيدخل  و دخل  األجاندو ومدا  -2

يف ريخلصانر جنو  د خليق دار و دعلب يف إعدعن  5110يف عا  ي ي  صعلب من لايور املاقور 
وصخلنددامع عمدد  ريخلصددانر الددع  تدددا عددن املددمتمتخلر صددأن الب انددات الس اسدد   واملنكمددات القائمدد  عندد  
الانيدددخلي  دو  دددخل  األجاندددو دو عنددد  مبددداري ال  دددوا الانيدددخل  وال م  دددز الانيدددخل  لندددايف مبددداري 

 الدميقخلاط   وااصم الخلا د 
ا   إر  نددددددد  إلقدددددددوا اانسدددددددان  املقدددددددخلا ااددددددداار يف لقخليخليددددددد  املوا ددددددد وردددددددد د ددددددداا -9
 A/HRC/26/50 و A/HRC/23/24 ر إر دن  لنق  مانومات ل  د ص زايد ن ول األإلزا  وااخل ات)

وا ماعددات الس اسدد   امل طخل دد  يف عدددر مددن البندددان واملندداطح    ددت دواوصددار صشددص  خدداار ازرار 
اليدددا دين ادندددت واارن مدددتر الددديت يشددد ن ا   ندددو دإلدددزا  س اسددد   عددددر املقاعدددد النملان ددد ر عنددد  

م طخل     وازرار دي اا عددر املقاعدد الديت  داز هبدا عددر مدن األإلدزا  الس اسد   ال م ن د  امل طخل د  يف 
 ا ن فاصات النملان   ادن  ر و علب يف النملان األواويب  

ايت األإلدزا  الس اسد   الخلئ سد   ص شدص   ويساوا املقخلا اااا رنح إزات اس مخلاا ر ا  ص -1
،ال دددات مددددن األإلدددزا  الس اسدددد   امل طخل ددد   ويشدددددر املقدددخلا اادددداا عنددد  دندددد   دددو عندددد    ددددن 
األإلدددزا  الس اسددد   الدميقخلاط ددد  دن لمتسددد  صخلا  دددا ودنشدددط  ا عنددد  رددد م اإلددد ا  إلقدددوا اانسدددان 

 اسدددد   الدددديت هتدددددف إر إثددددااا وااخليدددداتر والدميقخلاط دددد ر وسدددد ارا القددددانونر ودن لدددددين الخلسددددائ  الس
 األ صاا الانيخلي  دو األ صاا الداع   إر  خل  األجانو دو ال م  ز دو عد  ال ساما 

وي وات  لاخلا صايت ال اات ال ا    لنوتم وا س  داف يف   ات ال قش  الطويند   -1
عند   ادات ما ند  يف صايت البندانر ويق ن للب صزيارا اجتا  القارا الس اس    دو إلقدات العئمد  

صاع بااعددا مسددمتول  عددن اال دداع ماددد ت البطالدد ر ولقنددا املزايددا ا ج ماع دد ر وزيددارا ال قددخل  ولاددزو 
األإلزا  الس اس   امل طخل   عوت الاوارو السدنب   ذدع  األزمدات إر األجاندور وامل داجخلين  ادن 

النجوت  وي نكخل إر عع      م امل اجخلون لي الشخلع  (ر و اات األرن اتر والعجا ر ومن مست
ال ادداتر يف   ددي مددن األإل ددانر عندد  دهنددا خطددخل ي دددر املسدد وى املا شددت لاامدد  السددصان يف لنددب 
البنددددان  ولشدددي املانومدددات الدددواارا إر دن األ دددفاا املسدددنم  وال  دددور ود دددخلار   مادددات الخلومدددا 

ارات الس اسد    وردد ي س  د ون صالوتدمر وي اخل دون دإل انداا لن ايدو والاند  ص  دخلييت مدن الق د
(ر الق ددارات الس اسدد   إر امجددال   دددن A/HRC/26/50رعددا املقددخلا اادداار يف لقخليددخل  املوا دد ات  

ال داصي ال خلواي  من دج  لناول الق ايا ا ج ماع   وا ر ياري  عن  الن دو املناسدور   سد ما 
خلف ل دددمان إعدددارا يف  ددد ات الصسدددار ا ر يدددار ر وإر الادددزوف عدددن اسددد امال ااطدددا  امل طددد

 ان فاهبمر   س ما دثنات اامعت ا ن فاص   
والدددم للدددبر لنقددد  املقدددخلا ااددداا لقددداايخل مدددن صاددديت صنددددان دواوصدددا الشدددخلر   ل  دددد صدددأن  -9

الس اس   املن م  لن ز  ن س  دو لن  ال ات ن س ا دراندوا عننداا اسد امال عدع  الن د  الشداوص   
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اداا األإلدزا  الس اسد   الخلئ سد   والس اسد  ر ادن  د  م  دد ال ادات ال دا     ويددعو املقدخلا ا
الق ددارات الس اسدد   الخل  ادد  املسدد وىر إر دن يدددينوا صشددص  وا ددا وردداطن مكدداعخل الانيددخلي  و ددخل  
األجانو ومدا ي يد  صدعلب مدن لايدو  ويشدجن املقدخلا ااداا الس اسد   واألإلدزا  الس اسد   

 لأج ع مكاعخل ال دولخل صدد ا مدن لوط دد ال  دم عن  ال ور  عن ااطا  املس مخل الع  ي دف إر
وا إل ا  امل بارل   ويمت د املقخلا اااا  دراار يف س اا لخلريدد اراات الديت دعدخل  عن دا يف لقخليدخل  

 املوا  ات ون  الع خلر دمه   ال يد  ذعا ااطا  عندما ييدا عن مسمتوي األإلزا  

م العنصررية والجررا م المرتك رة برداف   حماية الض ايا والفئات الضعيفة مرن جررا  -باء 
 كره األجانب

لنقدد  املقددخلا اادداا لقدداايخل ل  ددد ص واتدد  إلددوارر الاندد  الانيددخل  و ددخل  األجانددو مددن  -01
جانددو ااخل ددات وا ماعددات امل طخل دد ر اددا    ددا إلخل  ددا النددازي  ا دددر وإلن قددت الددخل و ر وااخل ددات 

  ددددور والطوائدددد  الدين دددد  لددددي ال قن ديدددد  وروا ال من دددد  األخددددخلىر  ددددد د ددددخلار الخلومددددا واملسددددنم  وال
عبددارهتم  و  يددزال القنددح يسدداوا املقددخلا اادداار عندد  الن ددو الددع  سددبح دن د دداا إل دد  يف لقخليخليدد  

 A/HRC/23/24 وA/HRC/26/50 ر إزات ال قدددددددداايخل امل انقدددددددد  اددددددددوارر امل ددددددددايق  والاندددددددد   ددددددددد)
انومددددات امل انقدددد  ص اددددخلا امل دددداجخلين املن ددددداين مددددن دتدددد  د خليقددددت  ويسدددداوا  رنددددح دي دددداا إزات امل

واألجانددو لناندد  مددن جانددو د ددفاا ذددم تددعت وث قدد  صدداألإلزا  القوم دد  ال من دد  امل طخل دد ر 
ويشددم  للددب ا ع دددات اددوار إلااردد  عندد  املنددازلر ومجخليددو املددداا  وروا الابددارار صاا ددا   إر 

ت دخددددددخلى صشددددددأن إلددددددا ت طاددددددن امل دددددداجخلين ومن مسددددددت النجددددددوت يف الشددددددوااع  ووارت مانومددددددا
ال  ديدددات املوج دد  لننسددات املسددنمات املخللددديات لطددات الددخلد ر وا ع ددداتات البدن دد  عندد  دئمدد  
املسددداجد  ووارت لقددداايخل ل  دددد صخلسدددم اليدددن و املاقدددوف و  اصددد   ددداااات مناع ددد  لن  دددور عنددد  
 مدااس م   ما لاخل   مقاصخل ال  ور لعن  ا  و سدخل دإلجااعدا واسدم اليدن و املاقدوف عن  دا 
ويسدداوا املقددخلا اادداا رنددح دي دداا إزات ال قدداايخل الدديت ل  ددد صشددن اع ددداتات عندد  منكمددات ا  مددن 

 املدر املان   اسائ  مصا    الانيخلي   
ودرى خطا  الصخلاع   املوج  صشص  خاا لعجا  إر  ااس  عند   اندت  دد عدع   -00

لقخليددخل املقددخلا اادداا املقددد  إر  ال ادد  و ددد األ ددفاا الددعين ي ا قددد ان مددا عم إل  ددا  ورددد د دداا
إر دن ال م  دز الانيدخل  وال ايدو امل يد  صد  سدببان  دائاان ذدخلو   (A/69/334)ا ما   الاام  

األ دددفاا مدددن صندددداهنمر ودهنمدددا ردددد يقو ددددان دي ددداا اامايددد  الددديت لسددد  دف من مسدددت النجددددوت 
ايددددد النكددددخل إر الخلعايددددا والعجادددد  يف   ندددد  مخلاإلدددد  إلنقدددد  ال شددددخلر  ويف ا نددددو  األ خليقددددتر ي ز 

األجاندددو صاع بدددااعم منا سددد  عنددد  ال دددخلا ا ر يددداري  الشددد    ر  دددا ردددد يدددمتجع مشددداعخل  دددخل  
األجانددو ويددمتثخل سددنباا عندد  ص ادد  محايدد  العجادد  ومن مسددت النجددوت يف املنطقدد    مددا صدد   ال قخليددخل 

يف وسد ا ومنطقد  ادد ط  املع وا دعع  دن عد  وجور د طدخل رانون د  وما اايد  صشدأن اامايد  الدول د 
اذدداري يقنددا ااقددوا املمنوإلدد  لش ددفاا املشددخلرين الددعين رددد يصونددون يف إلاجدد  إر اامايدد  
الدول   من جخلات ما ي اخل ون ل  من ا ط ار إثع دو عخلرت دو ا دط ار ردائم عند    دخل  األجاندو 
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اانسدددان   يف صنددددعم األتدددنت  و  يدددزال مدددن اليددداو  دددمان عدددد  إعارددد  عمن دددات ا سددد جاص  
 صسبو ال   ز عن  س اس  اذجخلا ومحاي  اادور  

ر مزيدددداا مدددن (A/HRC/23/24)وردددد لنقددد  املقدددخلا ااددداار عنددد  الن دددو املبددد  يف الوث قددد   -05
املانومدددات صشدددأن إلدددا ت ال طدددخلف يف تددد وف الشدددخلط   ويف صاددديت البنددددانر يدددخلو  د دددخلار ردددوات 

 طخل ددد  والقوم ددد  والقائمددد  عنددد   دددخل  األجاندددور الشدددخلط  تدددخلاإل ا لش صددداا ولنفطاصدددات ال م ن ددد  امل
وللددب يف إطدداا عمن ددم الخلفددت صوتدد  م محدداا النكددا  الاددا  ومددول   إلصددوم   لدداصا  لندولدد   
ويسدداوا املقددخلا اادداا رنددح خدداا إزات ال قدداايخل الددواارا مددن دواوصددا الشددخلر  ر الدديت ل  ددد صددأن  ددبال 

واايدعات الن كدت وا ع دداتات الان  د  و/دو الشخلط  قجمون دإل انداا عدن ال ددخ  لورد  ال  دخل  
عن لنقت الشصاوى من   ايا ا دخلائم الانيدخلي  وا دخلائم املخللصبد  صددا ن  دخل  األجاندور   سد ما 
امل دددداجخلين ود ددددخلار األرن دددداتر وال  ق ددددح يف عددددع  ااددددوارر  و  يددددمتر  للددددب   سددددو إر زيددددارا 

أل ادددال القائمددد  عنددد   دددخل  األجاندددور عدددزوف ال ددد ايا عدددن ااصدددعا عدددن األ ادددال الانيدددخلي  دو ا
وخباتددد  إلا  انددد  إردددام  م يف صندددد ماددد  لدددي رانون ددد ر وإتدددا ي  ددد  دي ددداا لنجماعدددات امل طخل ددد  
وا ماعات املسن   األعن   مناخاا ممتات لإل عت من الاقا   ويساوا املقخلا اااا رندح دي داا 

خلائم الاندد  ا نسددت دو ا نسددار  ددد إزات ا رعدداتات الدديت لشددي إر زيددارا ارددخلال الشددخلط  يف جدد
النسات املن داات من دت  د خليقت ونسات األرن ات الاخلر  ر وعت جخلائم   ي بنغ عن ا عاراا دو   

 مج ن ل  ق قات  امن   
ولنق  املقدخلا ااداا لقداايخل عدن اع دداتات يشدن ا د دخلار و اعدات ذدم تدن  صا ماعدات  -04

در  د الخلجدال امل ن د  ومزروجدت امل د  ا نسدتر وامل ن دات وم دايخلات ال م ن   امل طخل   والنازي  ا 
اذوي  ا نسان    ولشاا  ا ماعات ن س ار املنفخلط  يف ا ع دات عن  األرن دات الاخلر د  وال م  دز 

  دعا ولشج ن ال م  ز  دعار يف اع داتات عن  د فاا وخخلين صسبو عوي  م ا نس    
عويدد  د   ددفا ل ددأل  مددن عدددا مصوندداتر لشددم  ا ددن ر  ويددخلى املقددخلا اادداا دن -03

والامدددددخلر وا نسددددد  ر وامل نددددد ر وامل ددددد  ا نسدددددتر والدددددخلد  الس اسدددددتر وا ن مدددددات الدددددديعر واألتددددد  
ا ج مددداعت) ولدددعلب  دددو دن يصدددون ال سددداما وال  دددم امل بدددارل واإلددد ا  ا م دددنر رون ، دددز دو 

د  نوع  ويعإلظ املقدخلا ااداا دي داا نقدا لنم ط دو مت  زر عت دسا  الاعرات اانسان   من 
ااصعا عن للب النوع من الان ر وقث الدول عن  امجدال ال دداصي ال دخلواي  ملواج د  األ دصال 
امل ادرار وامل اصط  يف دإل ان   يار لن م  ز الع  ي اخلا ل  األ فاا صسبو الاخلار دو الندونر 

    ا نست دو األت ر دو املنشأ القومت دو الاخلرتر دو امل
الانيددخلي  و ددخل  القائمدد  عندد  لددأثي األ صدداا والقدد م ويسدداوا املقددخلا اادداا رنددح دي دداا إزات  -02

الشددبا   األزمدد  املال دد  وا ر يدداري ر  لددأثخلاا صاأل  ددخل و   ددا اا األ ددد األجانددو عندد  صادديت ال اددات 
املخلل اد  نبطالد  لامند  السدنب   الصومن املخلجا دن لشداخل لندب ال ادات صال دأثيات   واملسن  وال قخلات

األ د ل خلااا مدن لدداصي ال قشد ر ناطح املبندان و اليف و اادمات ا ج ماع     لامن ات لقن او 
لبشدخل ص  سدن مس قب  دو  خلا د   دمام م عمت ت األ فاا  يخلى م    خلا وجنو  دواوصار 
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عدددعا املنددددا   خلتددد  لننمددددو يف  طخل دددد  املايدددديولوج ات ومدددن مر مددددن السددد   دن جتددددد ا  دو ددداع م
وعدو  ر(A/HRC/23/24يف لقخليخل ساصح  الع  دعخل  عن  خلد  إر اليشي املقخلا اااا و   الصا و

مددن مسددمتول   الدولدد  دن لواجدد  مددا ي بددث مددن د صدداا رائمدد  عندد  مبدددد  م ددم ودنعامدد  دن ال اندد م 
املسدددداواار وال نددددوعر ال  ددددوا الانيددددخل  دو الصخلاع دددد  الانيددددخلي ر ودن لشددددجن ردددد م عددددد  ال م  ددددزر و 
نوالددين واألسدخلا يف والدميقخلاط  ر واإل ا  ا م ن  ومن للبر يا ف املقدخلا ااداا صالددوا امل دم ل

 املساعدا عن  لازيز ثقا   ال ساما وا إل ا  
اسدد مخلاا واور لقدداايخل ل  ددد صادزوف ال دد ايا عددن املبدداراا املقددخلا اادداا رندح إزات ويسداوا  -09

ف يدد  عددن ااددوارر خو دداا مددن دعمددال ا ن قددا ر وا  ددط ارر   سدد ما إلا  صددالصعا السددنطات امل
 اندد  إلالدد  إرددام  م عشدد  دو لددي رانون دد ر وعددو اع قددار لددن ،قددح الشددخلط    دد ر و ددعلب صسددبو 
ا  قددددار ال دددد ايا لن قدددد  يف نكددددا  الادالدددد  ا نائ دددد ر   ددددعا عددددن ااددددواجز الن ويدددد  وعددددد  راايدددد  م 

الدول عن  امجال مزيد من ال داصي ل ازيز ال ااون مدن ال د ايا مدن اقور م  وقث املقخلا اااا 
والشدخلط  والن اصد  الاامد  ولشدج ن ااصدعا عدن دج  لقن ا ااوف وصث اوح ال ق  ص  ال  ايا 

مدول ت إن دال إر ال ددايو املقدخلا ااداا لقدد  ر يشدجن ونسدجاا عند  ن د  املندوالعع  ا خلائم  
 ائتر ل مص ن م مدن ال يدد  لنجدخلائم الانيدخلي  وا دخلائم املخللصبد  صددا ن  د خلار ا  از القالقانون و 

  خل  األجانور صطخليق  مناسب  و اال  ل وا ح من املاايي الدول   اقوا اانسان  
وي  دنم املقددخلا اادداا عددع  ال خلتدد  لصددت يصدخلا صواعددث القنددح الدديت دعددخل  عن ددا يف لقخليددخل   -01

صددعا عددن الاديددد مددن جددخلائم الانيددخلي ر  ددا رددد يقندد  مددن إزات نقددا اا (A/HRC/23/24)السدداصح 
نطددداا وطب اددد  املشدددصن   وردددد يدددمتر  نقدددا الب اندددات املااتدددخلا والدر قددد  امليدددن   اسدددو األتددد  
الاخلردددتر ومن دددا الب اندددات امليدددن   اسدددو ا دددن ر   سددد ما يف إلالددد  امل ددداجخلين لدددي الشدددخلع   

يدخلي  الديت لخللصب دا األإلدزا  وااخل دات وا ماعدات ومن مست النجوتر إر ااقات صدأن ا دخلائم الان
الس اس   امل طخل     وجور ذار دو دهنا در  ان شاااا من الوارن ال انت  ول  قخل صايت خطدط الامد  
الوطن   إر ارل ات والدعم املاي الصايف العزم   من ونشخل الب اندات امليدن    ومدن امل دم جدداا 

صددن ا س  ددار هبددا يف امجددال القددخلااات الس اسددال   امل انقدد  اصا  دد  عددع  الب انددات صاألمه دد ر إل مي
لنب ا خلائم  ويدخلى املقدخلا ااداا دن عند  الددول وا  مدن املددر دن ل نشد  نكمداا رر قد  ل سدج   

 عع  ااوارر وااصعا عن ا واتدعار ول شج ن ال  ايا عن  ااصعا عن ا 
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ايرة الترم ت رل علرك الكرا يرة  الترم ت ثمرا العنصرية ع رر اإلنترنرو والدع -ثالثاا  
األحزاب وال ركات والجماعات السياسية المتطرفة فم وسا ط اإلعالم 

 (1 الجتماعية
لشددددي املانومددددات الددددواارا إر لزايددددد ل دددد  الصخلاع دددد  القددددائم عندددد  الانيددددخلي  وال ايددددو يف  -01

د ددصال ال ابدي عددن ااطدا  الس اسددتر   سد ما  ددد العجاد  ومن مسددت النجدوت  ورددد  داع  
الانيدددخلي  و دددخل  األجاندددو  دددد األ دددفاا األجاندددو واألرن دددات الاخلر ددد ر ومن دددا األل دددا  املسددد ا  
املسدد فدم  لإل ددااار مدد عار إر الخلومددا  ويف دواوصددا الشددخلر  ر لنقدد  املقددخلا اادداا لقدداايخل عددن محندد  

رمي خلا  داا  ولشدي ال قداايخل  م  وإل   د الخلوما  ن  ا وسائط ااعع  يف صند مي       الخلومدا هتديدداا 
 إر وجور لساما م ي لنقنح من جانو عام  النا  إزات عع  املمااسات 

ويشددي املقددخلا اادداا مددن األسدد  إر عددد  نكددخل الددنكم الق ددائ   إ  يف عدددر رن دد  جددداا  -09
د ع من إلا ت خطا  الصخلاع  ر وإر ار اا مادل ااران     ت دإلد صندان دواوصا الشخلر  ر امج 

إجددددخلاتا سدددداصقاا لنم ا مدددد  صشددددأن جخلميدددد  الدددددعوا إر الصخلاع دددد   29مددددا  موعدددد   5103يف عددددا  
القائم  عن  دس  رين  ر ومل يس خل دٌ  من ا عن إراند   ويبددو دن ا جتدا  السدائد عدو دن دإلصدا  
ددد ع صددد  ونددددارااا جدددداا مدددا يددددنجا  القدددانون ا ندددائت املطبقددد  ملصا  دددد  خطدددا  الصخلاع ددد  نددددارااا مدددا ق 

للدب سداصق  خطديا لددل عند  دن خطدا  الصخلاع د    ي ادد جخلميد  خطديا    ويخلستا إل جا  هبا
ومدددن املمصددددن دن ي نددد  مخللصبددددو  مدددن الاقددددا   والدددم لخلإل ددددو املقدددخلا اادددداا صاسددد جاص  صادددديت 
الشفيددددد ات الاامددددد  الخل  اددددد  املسددددد وىر صالتددددددااعم إععندددددات لددددددين عدددددع  األ ادددددال ولددددددعو إر 

اح صايت حماو ت إلكخل األإلزا  الس اس   امل طخل   صسبو ال  خلييت ال  امنر يشي إر عد  جن
 عن  الصخلاع   لات الدوا ن الانيخلي  والدين   

ورد   دت ال صنولوج ات اادي  ر م   اان ن  ووسائط ااعدع  ا ج ماع د ر لطدوااا  -51
نيدخلي  وخطدا  سخليااار ولصن من املمتس  دهنا ل س فد  صشص  م زايد  وسائ  لنشدخل األ صداا الا

الصخلاع دد  يف إطدداا إلجددو اذويدد  الددع  لددو خل  املن ددديات االص ون دد   ويسدداوا املقددخلا اادداا رنددحر 
ر إزات اإل مددال دن لصددون صادديت ا ماعددات (A/HRC/26/50)عندد  الن ددو الددواار يف لقخليددخل  السدداصح 

د صااعدا  امل طخل   نقن  دنشط  ا إر اان ن  و بصات وسائط ااعع  ا ج ماع د  هبددف نشدخل
 ورعاي  ا من إ عت نسيب من الاقا  

ولشدددي املانومدددات الدددواارا إر دن ااخل دددات وا ماعدددات امل طخل ددد  ذدددا إل دددوا نشدددط عنددد   -50
اان ن  و بصات وسائط ااعع  ا ج ماع  ر ودهنا لنشخل عن  موارا ا الشبص   دو عن  املوارن 

  ددددز الانيددددخل  والاندددد  و،دددديت عن  مددددا  الشددددبص   لنمنكمددددات امل ااط دددد  ما ددددا مددددوار لددددخلو  لن م
وصاا ا   إر اس فدا  لنب املوارن الشبص   ووسائط ااعع  ا ج ماع    قنوات لنشخل خطا  

__________ 

لقخليدخل املقدخلا ااداا املادع صاأل دصال املااتدخلا لنانيدخلي  وال م  دز الانيدخل  و دخل  األجاندو ومدا ي يد   انكخل دي داا  (1 
  (A/HRC/26/49)صعلب من لايور إر  ن  إلقوا اانسان 
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الصخلاع    د  اعات ما ن  ولن يت عن  الان  الاخلرت  دعا وا ع دات عن  ار ل س فد  عدع  
ملر إل ث ميصن م املشاا   صس ول  املوارن والشبصات دي اا  وس ن  ل وس ن  بص  ممتيدي ا يف الاا

يف دإلدددار واج ماعدددات   ن دد  عنددد  اان ندد  رون دن يادددوا للددب ر دددد املسددا    ويشدددي املقدددخلا 
اادداا دي دداا إر عددد   اال دد  الددن كم املطبقدد  يف صادديت البندددان لنمااربدد  عندد  ان  ددا  ال شددخلياات 

 لات الين  صوسائط ااعع  ا ج ماع   
ياد ف املقددخلا ااداا صدأن مددن املمصدن اسدد فدا  اان ند  ووسددائط  ومدن ن د  املنطنددحر -55

ااعددددع  ا ج ماع دددد  لوردددد  نشددددخل اايددددديولوج ات الانيددددخلي  مددددن جانددددو األإلددددزا  وا ماعددددات 
وااخل ات الس اسد   امل طخل د ر ويعإلدظ مدن ال قدديخل دن وسدائط ااعدع  الخلئ سد   يف صاديت البنددان 

وصددت دي اا ال ويع ل صخلا ،س  دإلوال ما ش  وعم  د خلار صددت لدا  الق م  ال قا    لن نوعر 
األرن ات  ومث  مباراات دخخلى إ اص  ر من ا ر ا  منكمات ا  من املدر صالنشات حما د  اج ماع د  
لنشدددبا  عنددد   دددبص  اان نددد  عنددد  املسددد وى الدددوطعر لسددد  دف ،ديدددداا حمااصددد  ال طدددخلف و دددخل  

 صاا ا   إر لشج ن ثقا   الدميقخلاط     األجانو واأل صال األخخلى لن ايور

 (2 من  ومكاف ة العنصرية والتطرف فم مجال الرياضة -رابعاا  
لشي ال قاايخل الواارا إر دن ا ماعدات امل طخل د ر ادا    دا  اع دا الندازي  ا ددر وإلن قدت  -54

األإلددار الخليا د   الخل و ر لام  يف األما ن الخليا د  ر   سد ما يف مباايدات  دخلا القدد  وصاديت 
الخلف    ويساوا املقخلا اااا رنح إزات لزايد ااصعا عن إلا ت ا دن الخلمدوز والع  دات الانيدخلي  
دثنددددات مباايددددات  ددددخلا القددددد ر صاا ددددا   إر إنشددددار الشدددداااات الانيددددخلي  وإطددددعا إ ددددااات يدويدددد  

جانور دو الععبد  عنيخلي  يف لنب املناسبات  وعارا ما لس  دف عع  ااساتات الععب  األ
 واملشجا  املن داين من دت  د خليقتر دو وخخلين صسبو دتن م الاخلرت 

ونكددخلاا إر الدددوا امل ددم الددع  يمتريدد  الخليا دد ون اد  ددون يف ال ددأثي عندد  الشددبا ر ،كدد   -53
عدددع  املناسدددبات صأمه ددد  خاتددد   ويصدددخلا املقدددخلا ااددداا اديددد  الدددع  دعدددخل  عنددد  يف لقخليدددخل  السددداصح 

 A/HRC/26/50 ر وعدددو دن الانيدددخلي  وال ايدددو   مصدددان ذمدددا يف  دددال الخليا ددد    اذددددف مدددن)
الخليا   عو دن لن قت ثقا ات   ن   من دج  ا إل  ال يف إطاا مدن املنا سد  اليد   ر وال  ندو 

 عن  ا نقسامات ا ج ماع   والس اس   اليت عارا ما لقسم البندان وا  ماات  
ن عندد  الدددول وا ،ددارات الخليا دد   والسددنطات املان دد  األخددخلى دن ويددخلى املقددخلا اادداا د -52

ل يددددى ملشدددصن  ا ماعدددات امل طخل ددد ر ادددا    دددا  اع دددا الندددازي  ا ددددر وإلن قدددت الدددخل و  وم ددديو 
الشددد و يف األإلددددار الخليا ددد  ر ومن دددا مباايدددات  دددخلا القدددد   و  صددددي  عدددن امجدددال لدددداصي ورائ ددد  

__________ 

املقدخلا ااداا املادع صاأل دصال املااتدخلا لنانيدخلي  وال م  دز الانيدخل  و دخل  األجاندو ومدا ي يد  انكخل دي داا لقخليدخل  (2 
  (A/69/334صعلب من لايور املقد  إر ا ما   الاام   
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  األجانددو واايددعات وال  ددخلييت عندد  الصخلاع دد  الانيددخلي  مددن ل جنددو د اددال الاندد  الانيددخل  و ددخل 
 جانو األ فاا امل طخل   

والدم للدبر يددخلى املقدخلا ااداا صددوارا مشدجا  يف املانومدات الدديت لنقاعدا صشدأن ال ددداصي  -59
الدديت امجددعهتا صادديت الدددول دااصدد  الانيددخلي  وال طددخلف يف  ددال الخليا دد   ومددن دم ندد  للددبر املددمتمتخل 

  ااصطدد  ايا دد   يف دواوصددا الشددخلر   صالشددخلا   مددن منكمدد  لددي إلصوم دد  حمن دد ر هبدددف الددع  نكم دد
 اس فدا  الق م اا اص   لنخليا   يف حمااص  الانيخلي  والقوالو النمط    

(ر دن A/HRC/26/50ويصخلا املقخلا ااداار يف سد اا اا دااا  ددراا إر لقخليدخل  السداصح   -51
وا عن  ددا يف اليددصو  الدول دد  اقددوا اانسددانر م دد  ا ل ار دد  الدددول مق دددا صا ل زامددات املنيدد

الدول د  لنق دات عند    دن د دصال ال م  دز الانيدخل   ويشدي املقدخلا ااداا إر امل طنبدات الددواارا 
ر الدديت ،ددث الدددول واملنكمددات الدول دد  واارن م دد  لات 04/51يف رددخلاا  ندد  إلقددوا اانسددان 

خلي  يف الخليا دد   ويشددجن املقددخلا اادداا دي دداا املنكمددات اليددن  عندد  لشددديد الص دداح  ددد الانيدد
وا ،ددددددارات الخليا دددددد   الوطن دددددد  والدول دددددد  عندددددد  و ددددددن ولن  ددددددع رواعددددددد سددددددنو  ل ندددددداول مسددددددأل  
اايديولوج ات امل طخل   وال ايو   ما ص  املشجا ر وقث الدول عن  ال نا   خلت  األإلددار 

 ان والدميقخلاط   وس ارا القانون وا اانسالخليا    يف اس فدام ا  وس ن  ل ازيز اإل ا  إلق

 (3 التصدي إلنكار م ررة اليمود وتشويه التاريخ -خامساا  

مي   إنصاا حمخلر  ال  ور حماول  لن ت ااقائح امل ب   امل انق  صااصارا ا ماع   اليت االصب ا  -51
روجددت امل دد  ا نسددتر وم ددايخل  النددازيون اددح ال  ددور األواوص دد ر والخلومددار وامل ن دداتر وامل ن دد ر ومز 

اذوي  ا نسدان  ر واملااا د  الس اسد    ولشدم  صاديت ال أ  ددات الخلئ سد   الديت يسدور ا منصدخلو 
معي  ي ور  دثنات ااخل  الاامل   ال ان   مل قدر مطنقاار ودن النازي  مل  9ادخلر  دن مق    و 

ماسددددددصخلات ا ع قددددددالر م دددددد  ماسددددددصخل لصددددددن ذددددددم س اسدددددد  اف دددددد  دو ن دددددد  اصددددددارا ال  ددددددورر ودن 
Auschwitz-Birkenau ر مل يصن ذا د  وجور ومل ل س فد  لعلب ال خلا 

ولخلو  ااخل ات القوي  املااري  لنسام   ملسأل  إنصاا ادخلرد  ولشدوي  ال داايخر ويقدو  للدب  -59
  ويدد  عدعا عن  ارعات دن ادخلرد   دتت    ندح دو م بدالغ   د  يف إطداا خطد  ادمد  ميدا  ال  دور

الخلد  سنو  ال ايو والقوالو النمط د  القدميد  األزل املااريد  لنسدام  ر ويشدي املقدخلا ااداا إر 
دن ادخلردد  واإلدددا مددن األإلدددار املأسدداوي  املوثقدد  ج ددداا الدديت إلدددث  يف القددخلن املا ددت  ويسدداوا 

لسدد ف  صادخلردد  املقددخلا اادداا رنددح خدداا إزات ا رعدداتات امل انقدد  ص نكدد م مسدداصق  لنخلسددومات 
 ولسو   ايا لنب املأساا والناج  من ا  

__________ 

مسددأل  إنصدداا حمخلردد  ال  ددور ولشددوي  ال دداايخر يف سدد اا لقخليددخل  إر ا ما دد   5103املقددخلا اادداا يف عددا  لندداول  (3 
 ( A/HRC/26/50( ولقخليخل  إر  ن  إلقوا اانسان  A/69/334الاام   
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ويصددخلا املقددخلا اادداا إران دد  ددداو ت ا ماعددات ال م ن دد  امل طخل دد  إنصدداا ادخلردد  ولزي دد   -41
ال اايخ  ولس م عع  ال  خلي دات يف إعدارا صادث ونشدخل النازيد  واايدديولوج ات امل طخل د  األخدخلىر 

ات القوم ددد  والنازيددد  ا ديددددا  ويسددداوا املقدددخلا ااددداا رندددح إزات وهت اددد  ص اددد  خيدددب  لك دددوا ااخل ددد
ال قاايخل اليت لشي إر دن دسالعا جاما   دنصخلوا تخلاإل ر يف وسدط د دارميت عدا  يف صندد صأواوصدا 
الشخلر  ر وجور ادخلر  ودن للب إلكت صاس  سان ااا خلين  ويع  خل املقخلا اااا   دن ا  دات 

ألإلدددددار لخلسددددت سدددداصق  خطدددديار و  لاددددزز ردددد م ال سدددداما وال  ددددم تدددداإلب  امليددددن   صددددأن عددددع  ا
امل بددارلر ولندداريت دإلصددا  عدددر مددن رددخلااات ا ما دد  الاامدد  و ندد  إلقددوا اانسددان صشددأن عددع  

  (4 املسأل 
ويشدددي املقدددخلا ااددداا إر دمه ددد  جتدددخل  لأي دددد ادخلرددد  دو إنصااعدددا دو ا سددد ف اف هبدددا يف  -40

نكخل إر دن عددعا اانصدداا مددن  ددأن  دن يشددجن ااطددا  الانيددخل ر القددانون الددوطعر   سدد ما صددال
 د( مدددن ا ل ار ددد  الدول ددد  لنق دددات عنددد    دددن 3وصال ددداي يشدددص  خطدددا   خلاع ددد  اوجدددو املدددارا 

 صاع باا إنصاا ادخلر  جخلمي  يف عدر من البندان   اد صال ال م  ز الانيخل   ويخلإلو املقخلا ااا
ويواتدد  املقددخلا اادداا الدددعوا إر ادا كدد  ال ان دد  عندد  دمددا ن ادخلردد  الدديت  اندد  ا اصدد   -45

ماسدصخلات املدوت وماسددصخلات ا ع قدال والامد  القسددخل  النازيد   وعدو يشددجن الددول عند  امجددال 
رد  يف لداصي عمن  ر اا يف للب ال داصي ال شخليا   وال ان م  ر ومن ا إراا  املانومدات امل انقد  صادخل 

املقددخلاات الدااسدد  ر هبدددف منددن ،خليدد  ورددائن ااددخل  الاامل دد  ال ان دد ر ومنددن إنصدداا ادخلردد  وااصددارا 
ا ماع دد  الدديت االصب ددا النددازيونر وعددد  متج ددد ا ددخلم  النددازي ر وعددت دمددوا لددمتر  إر تددو إلخل دد  

 ات عخلر    النازي  ا درر وزيارا مشاعخل  خل  األجانو ومااراا السام  ر وإثااا نزاع

الممارسررررات الجيرررردة فررررم مكاف ررررة األحررررزاب وال ركررررات والجماعررررات  -سادساا  
السياسررية المتطرفررة  بمررا فيمررا جماعتررا النررا يين الجرردد وحليقررم الررر و  

 وال ركات اإليديولوجية المتطرفة المشابمة
إل د  املقدخلا د عدت املمااسات ا  دا الواارا درنا ر وإن  ان  لي  امن ر و قاا ملا د داا  -44

(ر مددددن دجدددد  حمااصدددد  A/HRC/26/50و A/HRC/23/24اادددداا يف لقخليخليدددد  املوا دددد ا   السدددداصق   
األإلزا  وااخل ات وا ماعات الس اس   امل طخل   واس اخلاا صايت ال داصي ال شدخليا   والس اسدال   

ى ودن لدوات  ادا واملمتسس   اليت امجعهتا الدول يف  ا ت   ن   واليت ميصن دن لصدون تدال  ، دع
يوا ددح د  سدد اا حمنددت  ورددد اسدد  صمن  ال ددداصي امل فددعا مددن الدددول ابدداراات دطنق  ددا منكمددات 

 ا  من املدر  
ويعإلددظ املقددخلا اادداا مددن ال قددديخل دن عدددراا م زايددداا مددن الدددول دراجدد  دإلصامدداا ،كددخل  -43

ند  للدبر درا ر عددر مدن الددول ال م  ز الانيخل  و دخل  األجاندو يف لشدخليااهتا ادن د   وعدعوا ع
__________ 

  91/021و 91/023و 99/034و 92/099انكخلر م عار رخلااات ا ما   الاام   (4 
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دإلصا  ا ل ار   الدول   لنق ات عن    ن د صال ال م  ز الانيدخل  يف روان ن دا ادن د ر واع  د  
عددع  الدددول صو يدد   ندد  الق ددات عندد  ال م  ددز الانيددخل  يف لنقددت ورااسدد  البعلددات املقدمدد  مددن 

ا  الدولدد  أل  إلدددح مددن إلقدددور م األ ددخلار دو  موعدددات األ ددخلار الدددعين يدددعون دهندددم  دد ايا ان  ددد
 من ا ل ار    03اوجو املارا 

صاا ا   إر للبر يخلإلو املقخلا اااا ص زايد عدر الدولر   س ما يف دواوصا الشخلر  ر  -42
الددديت سدددن   ردددوان  حمددددرا دو درخنددد  لادددديعت عنددد  روان ن دددا ا نائ ددد  ل ددد   لخلو ددداا مشدددد را 

 ن مدن ا  دط ار دو الصخلاع د  القدائم  عند  الادخلا دو الددين دو لناقوص  عن  ا دخلائم املخللصبد  صددا
ا نسددد  ر دو ل خللصدددو أللدددخلاا ااصدددارا الصامنددد  دو ا زئ ددد   ماعددد  دو لشدددفا صسدددبو ا ن مدددات 
الدددوطع دو ااثدددع دو الاخلردددت دو الدددديع  ويف صاددديت البنددددانر ل طبدددح عقوصدددات مشددددرا عنددد  الق ددد  

  دو را دن ردائم عند   دخل  األجاندور وجتدخل   عدع  البنددان الامد وإإلدار  خلا مدر صدا ن عنيخل 
 الان  املنكم دثنات األإلدار الخليا    

ويعإلظ املقخلا اااا دن صاديت البنددان دراجد  يف روان ن دا امل انقد  صداذجخلا والعجاد   -49
  دإلصامدداا لمت ددد  دددراا مبدددد عددد  ال م  ددزر ولطالددو املمتسسددات لات اليددن ر املسددمتول  عددن املسددائ

 امل انق  صامل اجخلين والعجا ر صامجال   ن ال داصي ال خلواي  ملنن ال م  ز  د لنب ال اات  
ودإل اندددداا مدددددا يخلا ددددح ال طدددددواات ال شدددددخليا   ون دددد  الدددددع خل إنشدددددات ممتسسددددات حمددددددرار م ددددد   -41

املمتسسددات الوطن دد  اقدددوا اانسددان دو لا ددد  دمنددات مكدداملر و قددداا ملبدداري صدددااي ر ومجدد ا عدددع  
ت ص نقت ورااس  الشصاوى وال  ق ح يف إلا ت الانيخلي  وال م  ز الانيخل  و خل  األجانو ا  ا

وما ي ي  صعلب من لايو و/دو البعلات املشاا إل  ا يف ا ل ار   الدول   لنق ات عند    دن 
د دددصال ال م  دددز الانيدددخل   ويخلإلدددو املقدددخلا ااددداار صوجددد  خددداار صال دددداصي الددديت امجدددعهتا النجنددد  

اقوا اانسان يف دإلدد صنددان جندو  دواوصدا ملصا  د  الانيدخلي  يف الخليا د ر و د  للدب  الوطن  
لا دد  حمقددح خدداا ماددع عددخلائم الاندد  الانيددخل   ويعإلددظ املقددخلا اادداا دي دداا دن دإلددد صندددان 
دمخليصا العل ن   دنشأ ول   لخلتد خطا  الصخلاع   عن  اان ن ر هبدف ا   شاف املبصخل  دخلائم 

عندد  اان ندد  واس ايددال د   ددص  مددن د ددصال ال م  ددز عندد  اان ندد ر اددا يف للددب الانيددخلي  
 إزال  املوار ال م  زي  من الي  ات الشبص   الاام  

ويخلإلدددو املقددددخلا اادددداا صدددال طواات ون دددد  الددددع خلر ويوتددددت صدددأن لقددددد  عددددع  املمتسسددددات  -41
اسدد   ولقددد  ال وع دد  امل فييدد ر صاا ددا   إر اتدددعا لن  ددديات الدديت لشددصن ا األإلددزا  الس 

هبدع  ال  ددياتر املشدواا صشدأن لدداصي مواج د  عدع  ال  دديات  ورعدا الددول إر دن لص د  مت ددن 
 عع  املمتسسات صو ي  روي  واس قعل   ومواار  ا    ل ن  ع صخلا  ا 

وصاا ا   إر للبر لنق  املقخلا اااا مانومات عن ال داصي اليت امجعهتا صايت الدول  -49
ن لدايو مسمتول  ار   س ما مول ت إن ال القانون  ونكم   ن  إلقوا اانسانر يف دإلد صشأ

صندددان الشددخلا األوسددطر إلنقددات عمدد  ل وع دد   ددبال الشددخلط  والق دداا ومسددمتوي الدولدد  اقددوا 
اانسددان  واع  مددد دي دداا رددانون ي انددح صنشددخل ثقا دد  إلقددوا اانسددان يف البنددد ن سدد ر و دد  للددب 
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   ويعإلدددظ املقدددخلا ااددداا مدددن ا ال ددداح األمه ددد  اااتددد  الددديت قكددد  هبدددا و دددن خطددد  عمددد  وطن ددد
ال  ق   اقوا اانسدان يف عددر مدن الددولر و دعلب إنشدات وإلددات خاتد  لن اامد  مدن جدخلائم 

 الصخلاع   والانيخلي ر من ا وإلدات يف مص و النائو الاا  
ع ددد  الددديت لن دددععا الددددول ويادددخل  املقدددخلا ااددداا عدددن لقدددديخل  لشم نددد  الاديددددا ألنشدددط  ال و  -31

ل شج ن ال سداما واإلد ا  ال ندوع ال قدايفر وملصا  د  الانيدخلي  وال م  دز الانيدخل  و دخل  األجاندو ومدا 
ي يدد  صددعلب مددن لايددور ول ازيددز ااددواا صدد  ال قا ددات  ولشددم  لنددب األنشددط  لنكدد م مناسددبات 

وإلنقددددات رااسدددد  ر  ثقا  دددد  وم خلجانددددات  ن دددد  لشرن ددددات الوطن دددد ر وماددددااار وإل ددددعت موسدددد ق  ر
ومن دددياتر صاا ددا   إر نشددخل   ددو و   بددات لشددجن ال نددوع ال قددايف  ويشددجن املقددخلا اادداا عددع  
املباراات اليت ل  ا إل زاا ملزيدد مدن اادواا وال  اعد  صد  ال قا دات  وعدو يخلإلدو دي داا ص دداصي دخدخلىر 

ج ن القبول وال سداما   مدا صد  م   النامع ااععم   اليت ل بث عن  ال ن زيون واان ن  هبدف لش
  ن  ال اات الاخلر    وعدو يخلإلدو  دعلب صشدخلوع وسدائط ااعدع  الخلئ سد  ر يف صاديت البنددانر يف 

 ا ع اف صالق م  ال قا    لن نوع ولازيز  صخلا ،س  دإلوال ما ش  وعم   اات األرن ات 
ل دات الدول د  واارن م د  اقدوا ودخياار يمت د املقخلا اااا دمه   ال ااون امل وات  من ار -30

اانسددان ومنكمددات ا  مددن املدددر مددن دجدد  مصا  دد  األإلددزا  وااخل ددات وا ماعددات الس اسدد   
امل طخل  ر ويعإلظ من ال قديخل لااون الدول من ارل ات اارن م   والدول   اقوا اانسانر ومن ا 

 اصا   ن  إلقوا اانسانر وم و     ن  الق ات عن  ال م  ز الانيخل ر وااجخلاتات ااات  ال
 األمم امل  دا السام   اقوا اانسان 

 الستنتاجات والتوليات -سابعاا  
ل ترررزال تولررريات المقررررر المررراب الترررم رررردمما فرررم تقررراريره السرررابقة إلرررك كرررل مرررن  -35

 (A/69/334)( والجمعيرررة العامرررة A/HRC/26/50و A/HRC/23/24مجلرررس حقررروق اإلنسررران  
 ية. وفيما يلم  ذه التوليات مصنَّفة ب سب الموضوع لتيسير الرجوع إليما.لال ة وسار 

 التدابير السياسية  
يعرب المقررر المراب عرن تقرديره للجمرود الترم ت رذلما الردول لمكاف رة األحرزاب  -34

وال ركات والجماعات السياسية المتطرفة  بما فيما حركتا النا يين الجدد وحليقم الر و  
يديولوجيررة المتطرفررة المشررابمة. وريررم ت ديررد الممارسررات الجيرردة  ل تررزال وال ركررات اإل

توجد ت ديات مممة  مثل تزايد األحزاب وال ركات والجماعات السياسرية المتطرفرة  بمرا 
فيما جماعتا النا يين الجدد وحليقرم الرر و  وال ركرات اإليديولوجيرة المتطرفرة المشرابمة  

أمررام حقرروق اإلنسرران والديمقراطيررة. ولررذلك ين  ررم  التررم تشرركل ت ررديات ر يسررية مسررتمرة
لجميررر  الررردول وللجمرررات الفاعللرررة  ات الصرررلة أن تتررروخك المزيرررد مرررن اليق رررة. وفرررم  رررذا 
الصدد  يرى المقرر الماب أن من الضروري مواللة وض  وتنفيرذ نمرج شرامل يسرتند إلرك 
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الر يسية  ك رامج التثقيف  إطار رانونم روي وتكمِّله تدابير أخرى  منما التدابير السياساتية
والتوعيررة  وكررذلك وضرر  وتنفيررذ نمررج يركررز علررك الضرر ايا. وين  ررم أيضرراا ت ررادل الممارسررات 
الجيررردة  كتلرررك الممارسرررات المرررذكورة فرررم  رررذا التقريرررر  بشررركل منرررت م فيمرررا برررين جميررر  
الجمرررات الفاعلرررة العاملرررة فرررم  رررذا المجرررال. ول لررروم  رررذه ال ايرررة  يقررردم المقررررر المررراب 

 ليات الم دَّدة التالية.التو 
طالمررا اسررتمر وجررود أحررزاب وحركررات وجماعررات سياسررية متطرفررة  سررواء بشرركل  -33

رانونم أم يير رانونم  فإنما ست ل تشكل ت دياا ك يراا أمام الديمقراطية. وفم  ذا الصدد  
ين  رررم للررردول أن ت خرررذ فرررم العت رررار أن الم اف رررة علرررك رررريم الديمقراطيرررة وتوطيرررد ا أمرررر 

سررم فررم فعاليررة الجمررود الراميررة إلررك منرر  ومكاف ررة العنصرررية والتمييررز العنصررري وكررره أسا
األجانب وما يتصل بذلك مرن تعصرب. ولرذلك يجرب علرك القيرادات واألحرزاب السياسرية 
أن تررردين بقررروة جميررر  الرسرررا ل الترررم ت ررر  أفكررراراا تقررروم علرررك فكررررة التفررروق العنصرررري أو 

التمييز العنصري  أو كره األجانب. وين  م للقيادات الكرا ية العنصرية  أو الت ريل علك 
واألحررزاب السياسررية أن تكررون علررك درايررة بالسررلطة األخالريررة التررم تت ملمررا  وأن تشررج  
التسامح  والحترام  وأن ُت جم عن تشكيل ت الفات م  األحزاب المتطرفرة  ات الطراب  

ترام حقوق اإلنسان وال ريرات  العنصري أو القا م علك كره األجانب. وين  م أن يكون اح
والديمقراطية وسيادة القانون   رو دا مراا حجرر الزاويرة فرم جمير  بررامجمم وأنشرطتمم  مر  
األخرررذ فرررم العت رررار أن الرررن م السياسرررية والقانونيرررة يجرررب أن تع رررر عرررن الطررراب  المتعررردد 

 الثقافات لمجتمعاتمم.
 التدابير التشريعية  

ن الوثيقة المتامية إلعالن وبرنرامج عمرل ديربران  ين  رم م 01كما  ُكلَر فم الفقرة  -32
أن ي  ررر القررانون أيررة دعرروة إلررك الكرا يررة القوميررة أو العرريررة أو الدينيررة يمكررن أن تشرركل 
ت ريضرراا علررك التمييررز أو العررداء أو العنررف  وكررذلك ح ررر نشررر أي أفكررار تقرروم علررك م رردأ 

لرررك التمييرررز العنصرررري  فضرررالا عرررن التفررروق العنصرررري أو الكرا يرررة العنصررررية  أو ت رررر  ع
جميرر  أفعررال العنررف أو الت ررريل علررك أفعررال العنررف. وفررم  لررك الصرردد  يناشررد المقرررر 
الماب جمي  الدول أن ت ترم اللتزامات المدرجة فم إعالن وبرنامج عمل ديربان  الرذي 

ولررم يُعررد إطرراراا شررامالا للعمررل المنررا ل للعنصرررية والتمييررز العنصررري وكررره األجانررب. وي
المقرر الماب أيضاا ب ن تعتمرد الردول تشرريعات تتفرل والمعرايير الدوليرة ل قروق اإلنسران  
بمررا فررم  لررك التفاريررة الدوليررة للقضرراء علررك جميرر  أشرركال التمييررز العنصررري  مرر  إيررالء 

مرن التفاريرة. وفرم  لرك الصردد أيضراا  يتوررف  4ا تمام خاب للتزاماتما بموجب المادة 
فرررم منررر  ومواجمرررة الجررررا م العنصررررية أو جررررا م كرررره األجانرررب الترررم  نجررراه جمرررود الررردول

يرتك ما أفراد ومجموعات مرن األفرراد لمرم ارت راي وثيرل براألحزاب وال ركرات والجماعرات 
السياسية المتطرفة  علك إدراج  ذه الدول حكماا فم رانونمرا الجنرا م الم لرم يقضرم بر ن 
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م علررك كررره األجانررب أو معررادة للسررامية أو ارتكرراب جريمررة بررداف  أو بمرردف عنصررري أو رررا 
 را م علك كرا ية المثليين يشكل ظرفاا مشدِّداا للعقوبة يستوجب تط يل عقوبات أشد.

ويكرر المقرر الماب دعوته إلك الدول ب ن تقاضم مرتك م الجرا م  ات الدواف   -39
المثليرين  وأن تكرافح العنصرية أو القا مة علرك كرره األجانرب أو معراداة السرامية أو كرا يرة 

اإلفالت من العقاب. و و يدعو الدول أيضراا إلرك أن تكفرل إجرراء ت قيقرات عادلرة ووافيرة 
 ونزيمة فم تلك الجرا م  وأن تعارب الجناة بعقوبات مناس ة.

وي رر  المقرررر المرراب الرردول علررك ضررمان حصررول ضرر ايا الجرررا م  ات الررداف   -31
علك س ل النتصاف القانونيرة الفعالرة  بمرا فرم  لرك العنصري أو القا م علك كره األجانب 

ال ررل فررم ال صررول علررك تعررويل عررن األضرررار التررم ل قررو بمررم مررن جررراء تلررك الجرررا م. 
ويولرررم أيضررراا بررر ن تكفرررل الررردول تقرررديم المسررراعدة القانونيرررة والط يرررة والنفسرررية الضررررورية 

أن تقرردم لمررم التوعيررة لضرر ايا الجرررا م العنصرررية أو الجرررا م القا مررة علررك كررره األجانررب و 
ب قرررورمم وبسررر ل النتصررراف القضرررا ية وييرررر القضرررا ية المتاحرررة. وين  رررم للررردول أيضررراا أن 
تتعررراون مررر  الفئرررات الضرررعيفة أو األرليرررات المعرضرررة بشررركل خررراب للجررررا م العنصررررية أو 
القا مة علك كره األجانب  و لك بمدف إعادة ثقتمم فم مسؤولم إنفا  القانون وفرم ن رام 

 لة الجنا ية  وتيسير اإلبالم بشكل أفضل عن  ذه الجرا م.العدا
 ال يانات المصنَّفة  

يعرررب المقرررر المرراب عررن تقررديره للجمررود الم ذولررة مررن أجررل توثيررل الجرررا م  ات  -31
الدواف  العنصرية  ويكرر التوليات المدرجة فم تقاريره السابقة إلك مجلس حقروق اإلنسران 

الررردول إلرررك جمررر  بيانرررات وإحصررراءات مصرررنفة عرررن الجررررا م  والجمعيرررة العامرررة  الترررم تررردعو
المرتك رررة برررداف  عنصرررري أو برررداف  كرررره األجانرررب أو معرررادة السرررامية أو كرررره المثليرررين  ب يرررة 
ت ديد أنواع الجررا م المرتك رة وخصرا ل الضر ايا والجنراة  ومرا إ ا كرانوا ينتمرون إلرك حرزب 

مررن شرر ن  ررذه ال يانررات المصررنفة أن سياسررم متطرررف أو حركررة أو جماعررة سياسررية متطرفررة. و 
تترريح فممرراا أفضررل لل ررا رة وأن ت رردد الترردابير الفعالررة التررم يجررب اتما  ررا للتصرردي لتلررك 
الجرررا م. وين  ررم للرردول أن ترروفر المرروارد الماليررة وال شرررية والتقنيررة الكافيررة مررن أجررل ت سررين 

شرراركة المجتمرر  نوعيررة ن ررم جمرر  ال يانررات  إن ُوجرردت ن ررم مررن  ررذا الق يررل  مرر  ضررمان م
 المدنم فم  ذه العملية  علك أن تُنفذ  ذه العملية بطريقة تضمن حماية المصولية.

 (5 التثقيف وبناء القدرات  
يشررير المقرررر المرراب إلررك أن التثقيررف ل يررزال أكثررر الوسررا ل فعاليررة فررم مكاف ررة  -39

رفررررة علررررك الترررر ثير السررررل م الم تمررررل لاحررررزاب وال ركررررات والجماعررررات السياسررررية المتط
__________ 

انكخل دي داا لقخليدخل املقدخلا ااداا املادع صاأل دصال املااتدخلا لنانيدخلي  وال م  دز الانيدخل  و دخل  األجاندو ومدا ي يد   (5 
  (A/HRC/23/56)إلقوا اانسان صعلب من لايور إر  ن  
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مررن برنررامج عمررل ديربرران  ي رر  المقرررر  019الشرر اب. وفررم سررياق اإلشررارة إلررك الفقرررة 
المررراب الررردول علرررك ضرررمان أن ينطررروي التثقيرررف والتررردريب  ل سررريما التررردريب المقررردم 
للمدرسرررين  علرررك احتررررام حقررروق اإلنسررران ومكاف رررة العنصررررية والتمييرررز العنصرررري وكررررره 

وضررمان مشرراركة المدرسررين والوالرردين والطررالب األجانررب ومررا يتصررل بررذلك مررن تعصررب  
للمؤسسررات التعليميررة فررم تنفيررذ السياسررات وال رررامج المتعلقررة بتكررافؤ الفرررب ومكاف ررة 
 العنصرية والمساواة بين الجنسين والتنوع الثقافم والدينم  ويير  لك من أشكال التنوع .

 أ( مررررن تقريررررره المواضرررريعم 75ويشررررير المقرررررر المرررراب  ت ديررررداا  إلررررك الفقرررررة  -21
(A/HRC/23/56) التم أولك فيمرا الردول بر ن تقرر بالردور الممرم الرذي يؤديره التثقيرف فرم  

مكاف ة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانرب ومرا يتصرل برذلك مرن تعصرب  وخالرة 
ع العرررررم والررردينم والثقرررافم وفرررم منررر  انتشرررار فرررم تعزيرررز م ررراد  التسرررامح واحتررررام التنرررو 

 ال ركات والدعاية العنصرية المتطرفة والكار ة لاجانب  ل سيما فم لفوف الش اب.
 ه( مرررررن التقريرررررر المواضررررريعم  نرررررف الرررررذكر 75و رررررو يشرررررير أيضررررراا إلرررررك الفقررررررة  -20

(A/HRC/23/56)تعلررريم   الترررم يولرررم فيمرررا الررردول بررر ن تُقرررر بالررردور الممرررم الرررذي يؤديررره ال
الن ررامم وييررر الن ررامم فررم تفكيررك األفكررار المسرر قة وفررم ت ييررر التصررورات السرريئة إلررك 
تصورات إيجابية  وفم  يادة التفا م والتماسرك الجتمراعم. ولت قيرل  رذا ال رر   ين  رم 
تشجي  الدول علك تنفيذ أنشطة وتردابير ثقافيرة  منمرا التردريب علرك حقروق اإلنسران علرك 

مرردف منرر  ومكاف ررة العنصرررية والتمييررز العنصررري وكررره األجانررب ومررا مسررتويات ممتلفررة  ب
 يتصل بذلك من تعصب  بشكل فعال.

ويولم المقرر الماب أيضراا بتعزيرز رردرات مسرؤولم إنفرا  القرانون وأفرراد الجمرا   -25
القضررا م علررك التعامررل مرر  الجرررا م المرتك ررة بررداف  الت يررز العنصررري أو كررره األجانررب أو 

مية أو كررره المثليررين. وين  ررم أن يُقرردم الترردريب الشررامل واإللزامررم فررم مجررال معرراداة السررا
حقررروق اإلنسررران  ويشرررمل  لرررك تقرررديم التررردريب الرررذي يركرررز ت ديرررداا علرررك الجررررا م الترررم 
يرتك ما بداف  عنصرري أو برداف  كرره األجانرب أشرماب لمرم لرلة براألحزاب والجماعرات 

ن ال كوميين  بَمن فيمم موظفو تنفيذ القانون  وال ركات السياسية المتطرفة إلك المسؤولي
م  تزويد م أيضاا بالم اد  التوجيمية واإلجراءات الضرورية التم تمكرنمم مرن ت ديرد  رذه 
الجرررا م والت قيررل فيمررا وتسررجيلما. ويشرردد المقرررر المرراب علررك أ ميررة أن تكفررل الدولررة 

ل خراب للجررا م المرتك رة تعاون موظفم إنفا  القانون مر  الفئرات الضرعيفة المعرضرة بشرك
بداف  عنصري أو بداف  كره األجانرب أو معراداة السرامية أو كرره المثليرين  مرن أجرل ال رد 
مرررن ممررراوفمم وبواعررر  رلقمرررم المشرررروعة وإعرررادة الثقرررة لمرررم فرررم إعمرررال سررريادة القرررانون  

 وتشجيعمم علك اإلبالم علك الن و المناسب عن  ذه الجرا م.
ن تقرررديره ألنشرررطة التوعيرررة الترررم جررررى تن يممرررا  مثرررل ويعررررب المقررررر المررراب عررر -24

األحرررررداق الثقافيرررررة  والممرجانرررررات  والمرررررؤتمرات  وال لقرررررات الدراسرررررية  والمسرررررابقات  
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والمعررار   واألعمررال ال  ثيررة  والمنشررورات  فضررالا عررن ال مررالت اإلعالميررة ويير ررا مررن 
مما يسمم فم بناء مجتم   األحداق الرامية إلك إتاحة حيز لل وار والتفاعل بين الثقافات 

را م علك التعددية  والتسامح  واحترام التنروع الثقرافم  والتعدديرة الثقافيرة  وعردم التمييرز  
 و و ما ين  م مواللة تشجيعه.

 اإلنترنو ووسا ط اإلعالم الجتماعية  
يالحرررل المقررررر المررراب مررر  القلرررل تزايرررد اسرررتمدام اإلنترنرررو ووسرررا ط اإلعرررالم  -23

مرررن جانرررب األحرررزاب وال ركرررات والجماعرررات السياسرررية المتطرفرررة فرررم تررررويج  الجتماعيرررة
ونشررر مررواد عنصرررية. وين  ررم للرردول أن ت تررنم جميرر  الفرررب  بمررا فررم  لررك الفرررب التررم 
تتي ما اإلنترنرو  لمكاف رة نشرر األفكرار القا مرة علرك م ردأ التفروق العنصرري أو الكرا يرة 

تمييررز والتنرروع والديمقراطيررة  مرر  احترررام الرردول العنصرررية  ولتعزيررز ررريم المسرراواة وعرردم ال
مررررن العمررررد الرررردولم المرررراب بررررال قوق المدنيررررة  01و 06للتزاماتمررررا بموجررررب المررررادتين 

والسياسية. ولضمان الحترام الكامل لم اد  حقوق اإلنسان والديمقراطية  ين  م للردول  
ة  أن تعرز  حريرة التع يررر باإلضرافة إلرك اتمرا  ترردابير لمكاف رة األفكرار والت يرزات العنصررري

الترم تررؤدي دوراا مممرراا فرم تعزيررز الديمقراطيررة ومكاف رة اإليررديولوجيات العنصرررية والكار ررة 
 لاجانب القا مة علك فكرة التفوق العنصري.

 الرياضة  
يميب المقرر الماب بالدول أن تعز  التدابير الرامية إلرك منر  ال روادق العنصررية  -22

جانب فم األحداق الرياضية. و و يشير إلك الدور األساسم للرياضة والقا مة علك كره األ
فم تعزيز التنوع الثقافم والتسامح والو ام  ويولم بر ن ت ترنم الردول  رذه األحرداق لتعزيرز 

من برنامج عمل ديربان  التم ت ر   002ريم التسامح والحترام. ويشير أيضاا إلك الفقرة 
لمن مات ال كوميرة الدوليرة  واللجنرة األوليم يرة الدوليرة  الدول علك العمل  بالتعاون م  ا

والت رررادات الرياضرررية واإلرليميرررة  علرررك تكثيرررف أنشرررطة م اربرررة العنصررررية فرررم الرياضرررة  
بتثقيرررف شررر اب العرررالم مرررن خرررالل ممارسرررة الرياضرررة بررردون أي تمييرررز مرررن أي نررروع وبرررالروه 

 ضامن بين ال شر.األوليم ية التم تقتضم التفا م والتسامح والنزا ة والت
 إنكار الم ررة  

يردين المقررر المراب أي إنكرار للم رررة أو أيرة م اولرة إلنكار را  وجمير  م ررا ر  -29
التعصررب الرردينم أو الت ررريل أو المضررايقة أو العنرررف ضررد األشررماب أو الطوا ررف علرررك 
أسررا  األلررل العررررم أو المعتقررد الرردينم. و ررو يرردعو أيضرراا إلررك الم اف ررة الفعليررة علررك 
األمررراكن الترررم كانرررو بمثابرررة معسررركرات المررروت ومعسررركرات وسرررجون العتقرررال والعمرررل 
 القسري النا ية  ويشج  الدول علك اتما  تدابير تشريعية وتثقيفية إلنماء إنكار الم ررة.
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 المجتم  المدنم  
يذكِّر المقرر الماب ب  مية التعاون الوثيل م  المجتمر  المردنم وايليرات الدوليرة  -21
رليمية ل قوق اإلنسان  من أجرل مكاف رة األحرزاب وال ركرات والجماعرات السياسرية واإل

المتطرفررررة  بمررررا فيمررررا حركتررررا النررررا يين الُجرررردد وحليقررررم الررررر و  وال ركررررات اإليديولوجيررررة 
المتطرفة المشابمة. وين  م  بشكل خاب  التشديد علك أ مية دور المجتمر  المردنم فرم 

ل مر  الضر ايا  وتعزيرز الم راد  الديمقراطيرة وحقروق جم  المعلومات  والعمل بشكل وثير
اإلنسان. و و يدعو المؤسسات الوطنية ل قوق اإلنسان إلك وض  برامج مناس ة لتشرجي  

 التسامح م  الجمي  واحترام الجمي   ولجم  المعلومات  ات الصلة.
 الممارسات الجيدة  

األحرررررزاب وال ركرررررات ين  رررررم للررررردول ت سرررررين جمود رررررا الراميرررررة إلرررررك مكاف رررررة  -21
والجماعات السياسية المتطرفة  بما فيما حركتا النا يين الجدد وحليقم الر و  وال ركات 
اإليديولوجيرة المتطرفرة المشرابمة  و لرك بتكررار ممارسرات جيردة. وفرم  لرك الصردد  مرن 
الممررم موالررلة ت ررادل الممارسررات الجيرردة فيمررا بررين جميرر  الجمررات لرراح ة المصررل ة. 

قرررر المرراب إلررك أ ميررة التعرراون الوثيررل مرر  المجتمرر  المرردنم وايليررات الدوليررة ويشررير الم
واإلرليمية ل قوق اإلنسان  من أجرل مكاف رة األحرزاب وال ركرات والجماعرات السياسرية 
المتطرفررررة  بمررررا فيمررررا حركتررررا النررررا يين الجرررردد وحليقررررم الررررر و  وال ركررررات اإليديولوجيررررة 

مررررن الوثيقررررة المتاميررررة لمررررؤتمر ديربرررران  46لفقرررررة المتطرفررررة المشررررابمة. وكمررررا  ُكلررررر فررررم ا
الستعراضررم  مررن الممكررن أن يسررمم التشررارل الواسرر  النطرراق فررم أفضررل الممارسررات فررم 
جمي  مناطل العالم  من أجرل منر  ومكاف رة واستئصرال العنصررية والتمييرز العنصرري وكرره 

والسررلطة األجانررب ومررا يتصررل بررذلك مررن تعصررب  فررم مسرراعدة ال كومررات وال رلمانررات 
القضررا ية والمجتمرر  المرردنم فررم تنفيررذ أحكررام إعررالن وبرنررامج عمررل ديربرران  وخطررة عمررل 

 الرباي  تنفيذاا فعالا.
وي   المقرر الماب جمي  الدول علك أن تقدم معلومات عن التردابير المتمرذة  -29

 اربرة بشر ن م 96/091فم أراليمما فيما يتعلل باألحكام الواردة فم ررار الجمعية العامة 
تمجيرررد النا يرررة والنا يرررة الجديررردة والممارسرررات األخررررى الترررم تسرررا م فرررم إثرررارة األشررركال 

 المعالرة من العنصرية والتمييز العنصرية وكرا ية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب.
    


