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التفاقية الدولية للقضاء علىا
 مجيع أشكال التمييز العنصري

  جلنة القضاء على التمييز العنصري

  ٣٥التوصية العامة رقم     

  *مكافحة خطاب التحريض على الكراهية العنصرية    

  مقدمة  -أوالً  
 يف دورهتا الثمانني، أن جتـري       ،)اللجنة(قررت جلنة القضاء على التمييز العنصري         -١

مناقشة مواضيعية بشأن خطاب التحريض على الكراهية العنصرية خالل دورهتـا احلاديـة             
أسباب خطاب  ، وركزت على فهم     ٢٠١٢أغسطس  / آب ٢٨وجرت املناقشة يف    . والثمانني

تعبئـة   واآلثار املترتبة عليه، وعلى الكيفية اليت ميكن هبـا        التحريض على الكراهية العنصرية،     
وكان . ملكافحته) االتفاقية(موارد االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري 

لدى مكتـب   من بني املشاركني يف املناقشة، إضافة إىل أعضاء اللجنة، ممثلو البعثات الدائمة             
ميـة،   واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، واملنظمات غري احلكو       األمم املتحدة يف جنيف،   

  .واألوساط األكادميية، واألشخاص املهتمون باألمر
ل على صياغة توصية عامة لتقـدمي       وبعد املناقشة، أعربت اللجنة عن اعتزامها العم        -٢

توجيه بشأن احتياجات االتفاقية يف جمال خطاب التحريض على الكراهية العنـصرية مـن              
. ا يف ذلك التزاماهتا بتقدمي التقـارير      مساعدة الدول األطراف على الوفاء بالتزاماهتا، مب       أجل
ميع أصحاب املصلحة يف مكافحة التمييـز العنـصري،         ذات أمهية جل  هذه التوصية العامة    و

 اإلسهام يف تعزيز التفاهم والسالم واألمن الدائمني يف أوساط اجملتمعات احملليـة              منها وُيبتغى
  .والشعوب والدول

__________ 

  ).٢٠١٣أغسطس / آب٣٠-١٢(اعتمدهتا اللجنة يف دورهتا الثالثة والثمانني   *  

 CERD/C/GC/35  األمم املتحدة 

 
  Distr.: General 

26 September 2013 
Arabic 
Original: English 



CERD/C/GC/35 

GE.13-47136 2 

  النهج املتبع    
ب غة التوصية، ممارساهتا الواسعة النطاق يف مكافحـة خطـا         راعت اللجنة، يف صيا     -٣

 مجيع اإلجراءات   إىل تعبئة لقلق بشأنه   ، وهو خطاب دفعها ا    التحريض على الكراهية العنصرية   
كما أكدت اللجنة على دور خطاب التحريض علـى الكراهيـة           .  يف إطار االتفاقية   املتاحة

اجلماعية حلقوق اإلنسان واإلبادة اجلماعية، ويف      العنصرية يف العمليات املؤدية إىل االنتهاكات       
 ومن التوصيات العامة الرئيسية للجنة اليت تتناول خطاب التحـريض علـى             .حاالت الرتاع 

 ؛)١(٤ املتعلقـة بتنفيـذ أحكـام املـادة       ) ١٩٨٥(٧الكراهية التوصـيات العامـة رقـم        
 واحلق يف حرية    ٤ املادة   ، واليت شددت على التوافق بني     ٤املتعلقة باملادة   ) ١٩٩٣(١٥ ورقم
؛ )٣(بشأن أبعاد التمييز العنـصري املتعلقـة بنـوع اجلـنس          ) ٢٠٠٠(٢٥ورقم   ؛)٢(التعبري
؛ )٥(بـشأن النـسب   ) ٢٠٠٢(٢٩ ورقـم    ؛)٤(الروما بشأن التمييز ضد     )٢٠٠٠(٢٧ ورقم
 بشأن منع التمييز    )٢٠٠٥(٣١؛ ورقم   )٦(بشأن التمييز ضد غري املواطنني    ) ٢٠٠٤(٣٠ ورقم
بـشأن التمييـز    ) ٢٠١١(٣٤؛ ورقم   )٧(ي يف إدارة وسري عمل نظام العدالة اجلنائية       العنصر

 وللعديد من التوصيات العامـة الـيت        .)٨(العنصري ضد السكان املنحدرين من أصل أفريقي      
إىل نظراً اعتمدهتا اللجنة صلة مباشرة أو غري مباشرة بقضايا خطاب التحريض على الكراهية،             

  .هلذا اخلطاب تستلزم تعبئة مجيع املوارد املعيارية واإلجرائية لالتفاقية املكافحة الفعالة أن
 مع بيئة حقوق    تتفاعل،   حياً  على تنفيذ االتفاقية بوصفها صكاً     وإن اللجنة، إذ تعمل     -٤

فعند قياس نطاق حريـة     . التفاقية، وهي بيئة يظهر الوعي هبا جلياً يف ا        اإلنسان األوسع نطاقاً  
فمبادئ : وال تنفرد به صكوك أخرى    ذكري بأن هذا احلق مدمج يف االتفاقية         الت ينبغيالتعبري،  

االتفاقية تسهم يف التوصل إىل فهم أمت حملددات هذا احلق يف القانون الدويل املعاصر حلقـوق                
افحة خطاب التحريض   وقد أدجمت اللجنة احلق يف حرية التعبري يف عملها املتعلق مبك          . اإلنسان

بإبداء تعليقات بشأن عدم إعمال هذا احلق بشكل         ،االقتضاء حسب   ت،فقام على الكراهية، 
  .)٩(يف هيئات حقوق اإلنسان الشقيقةإىل تفصيله عند االقتضاء، فعال، واستندت، 

__________ 

 . الفصل السابع، الفرع باء،)A/40/18 (١٨الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة األربعون، امللحق رقم  )١(
 .٤ الفصل الثامن، الفرع باء، الفقرة )A/48/18 (١٨ الدورة الثامنة واألربعون، امللحق رقماملرجع نفسه،  )٢(
 .، املرفق اخلامس، الفرع ألف)A/55/18 (١٨الدورة اخلامسة واخلمسون، امللحق رقم املرجع نفسه،  )٣(
 .املرجع نفسه، املرفق اخلامس، الفرع جيم )٤(
 . الفرع واو الفصل احلادي عشر،)A/57/18 (١٨الدورة السابعة واخلمسون، امللحق رقم املرجع نفسه،  )٥(
 .، الفصل الثامن)A/59/18 (١٨الدورة التاسعة واخلمسون، امللحق رقم املرجع نفسه،  )٦(
 .، الفصل التاسع)A/60/18 (١٨الدورة الستون، امللحق رقم املرجع نفسه،  )٧(
 .، املرفق التاسع)A/66/18 (١٨الدورة السادسة والستون، امللحق رقم املرجع نفسه،  )٨(
الوثـائق الرمسيـة   (بشأن حرية الرأي والتعبري    ) ٢٠١١(٣٤لجنة املعنية حبقوق اإلنسان رقم       ل  العام تعليقالال سيما    ) ٩(

 ).، املرفق اخلامس)A/66/40 (vol I(، اجمللد األول ٤٠للجمعية العامة، الدورة السادسة والستون، امللحق رقم 
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  خطاب التحريض على الكراهية العنصرية  -ثانياً  
ـ        كانوا   صاغوا االتفاقية    إن الذين   -٥ و يدركون متام اإلدراك إسهام اخلطاب يف إجياد ج

. ب األخطـار الـيت يطرحهـا      حللوا بإسها قد  من الكراهية العنصرية والتمييز العنصري، و     
" املذاهب واملمارسـات العنـصرية    "العنصرية إال يف سياق      إىل   االتفاقيةديباجة   يف   يشار وال
بإدانة نشر األفكار القائلة بالتفوق العرقـي يف        اً  وثيقاً   وهي عبارة ترتبط ارتباط    الديباجة، يف
وبالرغم من أن مصطلح خطاب التحريض على الكراهيـة مل يـستخدم صـراحة         . ٤ ادةامل
االتفاقية، فإن هذا االفتقار إىل اإلشارة الصرحية مل مينع اللجنة من حتديد وتسمية ظـواهر                يف

. خطاب التحريض على الكراهية واستكشاف العالقة بني ممارسات اخلطاب ومعايري االتفاقية          
على جمموع أحكام االتفاقية اليت متكن بشكل تراكمي من حتديد التعابري           وتركز هذه التوصية    

  .اليت تشكل خطاب حتريض على الكراهية
 اللجنة  ممارساتض على الكراهية العنصرية الذي تنوول يف        حريخطاب الت وقد مشل     -٦

يف  املوجهة ضد الفئات املعتـرف بـه         ٤مجيع أشكال اخلطاب احملددة املشار إليها يف املادة         
اليت حتظر التمييز على أساس العرق أو اللون أو النسب أو األصـل              -  من االتفاقية  ١ املادة

ن يعات القائمة على النـسب، واملهـاجر      مثل الشعوب األصلية، واجلما    - القومي أو اإلثين  
غري املواطنني، مبا يف ذلك خدم املنازل املهاجرون والالجئون وطـالبو اللجـوء، وكـذا               أو

 ويف ضوء مبدأ التقاطع،     .الضعيفةوجه ضد نساء هذه الفئات أو غريها من الفئات          اخلطاب امل 
مبـادئ   انتقاد الزعماء الدينيني أو التعليق على مـذهب ديـين أو       "لعدم جواز منع    اً  واعتبار
إىل خطاب التحـريض علـى      اً   أيض  انتباه اللجنة  انصرف،   ذلك  أو املعاقبة علي   )١٠("عقائدية

ـ  متـا  ف األشخاص الذين ينتمون إىل مجاعات إثنية تعتنق أو        الكراهية الذي يستهد   اً رس دين
  رهاب اإلسالم ومعاداة السامية وما شابه      التعابري اليت تنم عن    مبا يف ذلك      األغلبية، نعن دي اً  خمتلف

دينية، وكذلك املظاهر املتطرفة للكراهية من مثل        - ذلك من مظاهر الكراهية جملموعات إثنية     
كما كان تنميط ووصم أعضاء جمموعـات       . بادة اجلماعية وعلى اإلرهاب   التحريض على اإل  

  .توصيات اعتمدهتا اللجنةتقدمي لإلبداء القلق واً حممية موضوع
عديدة ال تقتصر     خطاب التحريض على الكراهية العنصرية أشكاالً     أن يتخذ   وميكن    -٧

، قـد  ١ يف إطار املادة وكما هو احلال بالنسبة للتمييز . على إبداء مالحظات عنصرية صرحية    
يستخدم اخلطاب املهاجم جملموعات عرقية أو إثنية بعينها لغة غري مباشرة للتستر على أهدافه              

مع التزاماهتا مبوجب االتفاقية، أن تويل االهتمـام        اً  وينبغي للدول األطراف، متاشي   . ومقاصده
ذ تـدابري فعالـة      خطاب التحريض على الكراهية العنصرية وأن تتخ       مظاهرالواجب جلميع   

وتسري املبادئ املعرب عنها يف هذه التوصية على خطاب التحريض على الكراهية            . ملكافحتها
يكن الشكل الذي يتخذه، وسـواء أكـان        اً  العنصرية، سواء جاء من أفراد أو مجاعات، وأي       

__________ 

 .٤٨املرجع نفسه، الفقرة  )١٠(
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ـ  اً أو مطبوع اً  شفوي ت أو نشر من خالل وسائط اإلعالم اإللكترونية، مبا فيها شـبكة اإلنترن
ومواقع شبكات التواصل االجتماعي، وكذا أشكال التعبري غري الشفوية من قبيل إبداء الرموز             

  . العنصرية يف التجمعات العامة، مبا يف ذلك املناسبات الرياضيةوأنواع السلوكوالصور 

  موارد االتفاقية  -ثالثاً  
 يتجزأ من   الاً  يعد حتديد ممارسات خطاب التحريض على الكراهية ومكافحتها جزء          -٨

وبالرغم من  .  املكرسة للقضاء على التمييز العنصري جبميع أشكاله       - حتقيق مقاصد االتفاقية  
 من االتفاقية استعملت كأداة رئيسية ملكافحة خطاب التحريض على الكراهيـة،            ٤أن املادة   

 شـرط   إنو.  حتقيق مقاصدها  يفميكن ملواد أخرى من االتفاقية أن تسهم إسهامات متميزة          
 احلق يف املـساواة      اليت تضمن  ٥ املادة باملادة    هذهصراحة  يربط   ٤يف املادة   " واجبةملراعاة ال ا"

 . دون متييز عنصري يف التمتع باحلقوق، مبا فيها احلق يف حرية الرأي والتعـبري              أمام القانون، 
م يف تعزيـز التفـاه    " عليم والتربية والثقافة واإلعـالم    الت" الضوء على دور     ٧وتسلط املادة   

 تعهد الدول األطراف بالقضاء على التمييز       ٢وتتضمن املادة   . والتسامح بني اجلماعات اإلثنية   
. ٢مـن املـادة     ) د(١يف التعبري عنها يف الفقرة      العنصري، وااللتزامات اليت جتد أكرب توسع       

 على ضمان احلماية وسبل االنتصاف الفعالة لضحايا التمييز العنصري، واحلق           ٦وتركز املادة   
. عن أي ضرر حلق بالـشخص     " تعويض عادل مناسب أو ترضية عادلة مناسبة      "يف التماس   

  . من االتفاقية٧ و٥ و٤وتركز هذه التوصية يف املقام األول على املواد 
وكشرط أدىن، ودون املساس بأية تدابري أخرى، يعترب سن تشريعات شاملة ضـد               -٩

ال غىن عنه ملكافحة    اً  إلداري وكذا اجلنائي، أمر   التمييز العنصري، مبا يف ذلك القانون املدين وا       
  .خطاب التحريض على الكراهية العنصرية مكافحة فعالة

  ٤املادة     
الرامية إىل القضاء على    " التدابري الفورية اإلجيابية  "باختاذ  اً   تعهد ٤تتضمن فاحتة املادة      -١٠

ليها يف إطـار مـواد      التحريض والتمييز، وهو مقتضى يكمل ويعزز االلتزامات املنصوص ع        
أخرى من االتفاقية بتخصيص أكرب قدر ممكن من املوارد للقضاء على خطاب التحريض على              

بشأن معىن ونطاق التـدابري  ) ٢٠٠٩(٣٢يتها العامة رقم  اللجنة، يف توص   خلصتو. الكراهية
يذيـة  الصكوك التـشريعية والتنف " يشمل  بأنه" التدابري"مصطلح  اخلاصة الواردة يف االتفاقية،     

وكذلك اخلطط والسياسات   ...  واإلدارية وتلك املتعلقة بشؤون امليزانية والصكوك التنظيمية      
، وتالحظ أنه لدى اعتماد ٤ وتشري اللجنة إىل الطابع اإللزامي للمادة  .)١١("والربامج واألنظمة 

__________ 

، املرفـق الثـامن،     )A/64/18 (١٨الستون، امللحق رقـم     الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الرابعة و       )١١(
 .١٣ الفقرة
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على أهنا مادة رئيـسية بالنـسبة إىل النـضال ضـد التمييـز              " االتفاقية، كان ينظر إليها     
 عناصر  ٤وتتضمن املادة   .  وهو تقييم جرى احلفاظ عليه يف ممارسات اللجنة        ،)١٢("العنصري

 الوقاية والردع، وتنص على     بوظيفيتذات صلة باخلطاب والسياق التنظيمي إلنتاجه، وتقوم        
كما تؤدي املادة وظيفية تعبريية بتشديدها على شجب اجملتمـع  . عقوبات عندما خيفق الردع   

 ويفهم على أنه شكل من أشكال اخلطاب        لتحريض على الكراهية العنصرية،    ا الدويل خلطاب 
املوجه لآلخر يرفض املبادئ األساسية حلقوق اإلنسان املتمثلة يف كرامة البـشر واملـساواة،              

  . اجملتمعنظر األفراد واجلماعات يف احلط من مرتلةويسعى إىل 
األفكار أو النظريات القائلـة   "    بيتعلق  ، فيما   )أ(الفقرة الفرعية   يف  ويف فاحتة الفقرة و     -١١

على التوايل، اسـتخدمت    " التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية    "أو القائمة على    " بالتفوق
وتفهم اللجنة هذا املصطلح،    .  االتفاقية تفندهلإلشارة إىل اخلطاب الذي     " القائمة على "عبارة  

 وحيمل من حيث املبدأ نفس معىن       )١٣("على أساس  " عبارة ، على أنه يعادل   ١يف سياق املادة    
واألحكام املتعلقة بنشر أفكار تقول بالتفوق العرقي تعبري صريح عن املهمة الوقائية            . ٤املادة  

  .لألحكام املتعلقة بالتحريضاً هام مكمالًاً لالتفاقية ومتثل عنصر
، الـيت   ةريوتوصي اللجنة باالحتفاظ بتجرمي أشكال التعبري العنصري للحاالت اخلط          -١٢
 يف حني تنبغي معاجلة احلاالت األقل خطورة بوسـائل          للشك،   إثباهتا مبا ال يدع جماالً     يتعني

أخرى غري القانون اجلنائي، مع مراعاة مجلة أمور منها طبيعة ومدى التأثري على األشـخاص               
 مببـادئ الـشرعية  اً وينبغي أن يكون تطبيق العقوبات اجلنائية حمكوم      . واجلماعات املستهدفة 
  .)١٤(والتناسب والضرورة

مـن الـدول     مبوجب منطوقها    فإهنا تقتضي  ليست تلقائية التنفيذ،     ٤املادة  مبا أن   و  -١٣
ـ ي  ذلتحريض على الكراهية العنصرية ال    اعتماد تشريعات ملكافحة خطاب ا    األطراف   دخل ي

 وهـذه  ١٥ مبادئها يف التوصـية العامـة   وتفصيلويف ضوء أحكام االتفاقية    . ضمن نطاقها 
توصية، توصي اللجنة بأن تعلن الدول األطراف أن اجلرائم التالية يعاقب عليها القانون وأن              ال

  :تعاقب عليها فعلياً
ل نشر لألفكار القائمة على التفوق أو الكراهية العنصرية أو اإلثنية، بأي            ك  )أ(  

  وسيلة من الوسائل؛
لون أو النسب   التحريض على كراهية أفراد أي فئة على أساس العرق أو ال            )ب(  

  أو األصل القومي أو اإلثين أو احتقارهم أو التمييز ضدهم؛
__________ 

 .١ الفقرة ،١٥التوصية العامة رقم  )١٢(
 من التوصية العامـة     ١انظر أيضا الفقرة    . استخدمت العبارة األخرية يف الفقرة السابعة من ديباجة االتفاقية         )١٣(

مسية للجمعية العامة، الدورة الثامنـة      الوثائق الر ( من االتفاقية    ١ من املادة    ١بشأن الفقرة   ) ١٩٩٣(١٤رقم  
 ).الفصل الثامن، الفرع باء) A/48/18( ١٨واألربعون، امللحق رقم 

 .٣٥-٣٣ و٢٥-٢٢، الفقرات ٣٤تعليق اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان العام رقم  )١٤(
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توجيه هتديدات بالعنف ضد أشخاص أو فئات أو التحريض عليـه علـى               )ج(  
  أعاله؛ ) ب( يف األسس املذكورة

شتم أشخاص أو فئات أو السخرية منهم أو التشهري هبم أو تربير الكراهية               )د(  
أهنا تصل  اً  أعاله، عندما يكون واضح   ) ب( يف   األسس املذكورة على  أو االحتقار أو التمييز     

  إىل درجة التحريض على الكراهية أو التمييز؛
  .املشاركة يف املنظمات واألنشطة اليت تروج للتمييز العنصري وحترض عليه  )ه(  

م وتوصي اللجنة بأنه ينبغي اعتبار اإلنكار العلين جلرائم اإلبادة اجلماعيـة واجلـرائ              -١٤
املرتكبة ضد اإلنسانية أو حماوالت تربيرها، على النحو الذي حيدده القانون الدويل، جـرائم              

على العنـف العنـصري   اً أهنا تشكل حتريض  اً  يعاقب عليها القانون، شريطة أن يكون واضح      
التعبري عن اآلراء بشأن الوقـائع      "كما تؤكد اللجنة أنه ال ينبغي حظر        . الكراهية العنصرية  أو
  .)١٥(أو املعاقبة عليه" رخييةالتا
 باعتبار بعض أشكال السلوك جرائم يعاقب عليها القانون،         ٤ املادة   تقضيويف حني     -١٥

وفيما يتعلـق   .  أشكال السلوك على أهنا أفعال إجرامية      بشأن وصف فإهنا مل تقدم إرشادات     
لجنة ضـرورة   يعاقب عليها القانون، ترى ال    اليت  رائم  اجل بأهنما من  النشر والتحريض    بوصف

  :أخذ العوامل السياقية التالية يف االعتبار
، ويف أي شـكل  ومباشراًاً ما إذا كان اخلطاب استفزازي    : مضمون اخلطاب وشكله   •

  .صيغ وبأي طريقة نشر، واألسلوب الذي قدم به
 السائد وقت إلقاء اخلطاب ونشره، مبا يف املناخ االقتصادي واالجتماعي والسياسي •

اط متييز ضد اجملموعات اإلثنية وغريها من اجملموعات، مبا فيها          ذلك مدى وجود أمن   
 قد تكتسب قٍ ما  تبدو غري ضارة أو حمايدة يف سيا       فاخلطابات اليت . الشعوب األصلية 

وشددت اللجنة، يف مؤشراهتا املتعلقة باإلبادة اجلماعية، على        : داللة خطرية يف آخر   
حريض على الكراهية العنصرية وآثـاره      أمهية الصفة احمللية يف تقييم معىن خطاب الت       

  .)١٦(احملتملة
وتـسترعي  .  يف اجملتمع واجلمهور الذي يوجه إليه اخلطـاب        موقع أو مركز املتكلم    •

اللجنة االنتباه باستمرار إىل دور السياسيني وغريهم مـن مـشكلي الـرأي العـام               
 وما فتئت تشجع    ،جملموعات اليت حتميها االتفاقية   اإلسهام يف إجياد مناخ سليب إزاء ا       يف

هؤالء األشخاص واهليئات على اعتماد هنج إجيابية ترمي إىل تعزيز التفاهم والوئام بني             
وتدرك اللجنة األمهية اخلاصة حلرية التعبري يف املسائل السياسية، كما تدرك           . الثقافات

  .أن ممارستها تنطوي على واجبات ومسؤوليات خاصة
__________ 

 .٤٩املرجع نفسه، الفقرة  )١٥(
اط التمييز العنصري املنهجي واجلماعي،     مؤشرات أمن : قرار متعلق مبتابعة اإلعالن بشأن منع اإلبادة اجلماعية        )١٦(

 .٢٠، الفصل الثاين، الفقرة )A/60/18( ١٨الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الستون، امللحق رقم 
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ما إذا كان اخلطاب نشر     : النقلمهور ووسائل   ، مبا يف ذلك طبيعة اجل     مدى اخلطاب  •
عن طريق وسائط إعالم رئيسية أو اإلنترنت، وتواتر الرسالة ومـداها، وال سـيما              
عندما يوحي التكرار بوجود استراتيجية متعمدة لتوليد سلوك عدواين جتاه جمموعات           

  .إثنية وعرقية
 اإلنسان لألفراد   ال ينبغي للخطاب الذي يسعى إىل محاية حقوق       : مقاصد اخلطاب  •

  .)١٧(واجلماعات أو الدفاع عنها أن خيضع جلزاءات جنائية أو غريها
ويسعى التحريض حبكم طبيعته إىل التأثري على اآلخرين مـن أجـل االخنـراط يف                 -١٦

. ضروب معينة من السلوك، مبا يف ذلك ارتكاب جرائم، عن طريق الدعوة أو التهديـدات              
، عن طريق أعمال من مثل إبداء الرمـوز العنـصرية           نياًأو ضم اً  يكون التحريض صرحي   وقد
وال يشترط يف مفهوم التحريض كجرمية غـري        . الكلماتعن طريق   واد وكذلك   املتوزيع   أو

مكتملة أن يكون قد أفضى إىل أفعال، ولكن ينبغي للدول األطراف، عند تنظـيم أشـكال                
 عالوة على االعتبـارات املبينـة يف   ، أن تأخذ يف اعتبارها،٤التحريض املشار إليها يف املادة   

خطر أو احتمال أن ينتج عن اخلطاب املذكور      ك   أعاله، قصد املتكلم، ومدى وشْ     ١٤الفقرة  
 وهـي   ها عناصر مهمة يف جرائم التحريض،     باعتبار ما يريده أو يقصده املتكلم من سلوك،      

  .)١٨(١٣ على جرائم أخرى واردة يف الفقرةاً اعتبارات تنطبق أيض
 ٤ أنه ال يكفي اعتبار أشكال السلوك الـواردة يف املـادة             من جديد  اللجنة   ؤكدتو  -١٧

من ويتحقق التنفيذ الفعال عادة     . فعاالًاً  تنفيذ أحكام هذه املادة تنفيذ    اً  جرائم؛ وإمنا جيب أيض   
. حتقيقات يف اجلرائم املنصوص عليها يف االتفاقية ومقاضاة اجلناة، عند االقتضاء          إجراء  ل  خال

ظ أنه جيب تطبيقـه     للجنة مببدأ االقتضاء يف مقاضاة املتهمني بارتكاب جرائم، وتالح        وتقر ا 
.  يف ضوء الضمانات اليت تنص عليها االتفاقية وغريها من صكوك القانون الدويل      كل حالة  يف

ويف هذا الصدد وغريه من جوانب االتفاقية، تشري اللجنة إىل أنه ليس من مهامها إعادة النظر                
لسلطات احمللية للوقائع والقانون الوطين، ما مل تكن القرارات عبثية أو غري معقولة             يف تفسري ا  

  .بصورة ال ختطئها العني
ة لـضمان تقيـيم الوقـائع       اهليئات القضائية املستقلة واحملايدة واملستنرية أساسـي      و  -١٨
ويف . اإلنـسان يتسق مع املعايري الدولية حلقوق      اً   القانونية لفرادى القضايا تقييم    وصيفاتوالت

 هذا الصدد، ينبغي تكملة اهلياكل القضائية األساسية مبؤسسات وطنية حلقوق اإلنسان، وفقاً           
  .)١٩()مبادئ باريس(للمبادئ املتعلقة مبركز املؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان 

__________ 

 بتصرف من خطة عمل الرباط بشأن حظر الدعوة إىل الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية، الـيت            نقولم )١٧(
 .٢٢و العداوة أو العنف، الفقرة تشكل حتريضاً على التمييز أ

 .٢٢ الفقرة ؛ وخطة عمل الرباط،٣٥، الفقرة ٣٤تعليق اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان العام رقم  )١٨(
 ).ي(٥، الفقرة ٣١التوصية العامة رقم  )١٩(
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ـ           ٤وتقضي املادة     -١٩ ى  بوجوب مراعاة التدابري الرامية إىل القضاء على التحـريض عل
 ملبادئ اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان واحلقوق املنـصوص عليهـا            الواجبة التمييز املراعاة 

أنه جيب، عند تصنيف اجلرائم  ‘ الواجبةاملراعاة  ‘وتعين عبارة   .  من االتفاقية  ٥صراحة يف املادة    
ن ، إعطاء مبادئ اإلعـال    ٤وتطبيق ما تستتبعه وكذا عند استيفاء املتطلبات األخرى للمادة          

 األمهية املناسبة يف عمليات صنع      ٥العاملي حلقوق اإلنسان واحلقوق املنصوص عليها يف املادة         
 على حقوق اإلنسان واحلريات     يسرياً  تفسري‘ الواجبةاملراعاة  ‘وفسرت اللجنة شرط    . القرار

اليت ينبغي مع ذلك أال يغيب عن األذهـان        ،  )٢٠(ككل، وليس فقط على حرية الرأي والتعبري      
  .ية القيود املفروضة على التعبري مشروعتقييم أوثق مبدأ مرجعي صلةً باملوضوع عند اأهن
وتالحظ اللجنة بقلق أن القيود الفضفاضة أو الغامضة املفروضة على حرية التعـبري               -٢٠
وينبغي للـدول األطـراف أن      . استخدمت على حساب اجملموعات اليت حتميها االتفاقية       قد

ملعايري االتفاقية  اً   يف صياغة القيود املفروضة على حرية التعبري، وفق        تتوخى ما يكفي من الدقة    
وتشدد اللجنة على أنه ال ينبغي اختاذ التدابري الراميـة إىل           . على النحو املبني يف هذه التوصية     

رصد ومكافحة اخلطاب العنصري ذريعة للحد من التعبري عـن االحتجـاج علـى الظلـم       
  .السخط االجتماعي أو املعارضة أو
تقضي بإعالن املنظمات العنصرية اليت تروج للتمييز       ) ب(٤وتؤكد اللجنة أن املادة       -٢١

وتفهـم اللجنـة أن اإلشـارة إىل        . العنصري وحترض عليه منظمات غري شرعية وحمظورة      
وأن لـة،   ل التنظيم أو الشبكات املرجت    أشكااً  تعين ضمن ]" …[ النشاطات الدعائية املنظمة  "
قد حتمل على أهنا تشري إىل تشجيع التمييز العنصري والتحـريض           " سائر النشاطات الدعائية  "

  .عليه بصورة غري منظمة أو تلقائية
 اللجنة  ترى لطات العامة أو املؤسسات العامة،    املتعلقة بالس ) ج(٤ومبوجب أحكام املادة      -٢٢
، وال سيما البيانـات     خاصاًاً  ملؤسسات تثري قلق   هذه اهليئات أو ا    الصادرة عن  العنصرية   التعابريأن  

الفقـرتني   ودون اإلخالل بتطبيق اجلرائم الـواردة يف      . املنسوبة إىل املسؤولني ذوي الرتب العليا     
 مجيـع مـن     ، اليت تنطبق على املوظفني العموميني باإلضافة إىل       ٤من املادة   ) ب(و) أ(الفرعيتني  

املشار إليها يف الفاحتة التدابري ذات الطابع       " الفورية اإلجيابية التدابري   " أيضاً سواهم، ميكن أن تشمل   
  .التأدييب، مثل العزل من املنصب، عند االقتضاء، وكذلك سبل االنتصاف الفعالة للضحايا

وكجزء من املمارسة املتبعة، توصي اللجنة الدول األطراف اليت أبدت حتفظات علـى               -٢٣
دول األطراف على حتفظ يؤثّر على أحكام االتفاقية املتعلقة         ويف حال إبقاء ال   . االتفاقية بسحبها 

باخلطاب العنصري، فإهنا مدعوة إىل تقدمي معلومات عن األسباب اليت تدعوها إىل اعتبار هـذا              
 التحفظ ونطاقه، وعن آثاره احملـددة فيمـا يتعلـق بـالقوانني             طبيعةوعن  اً  التحفظ ضروري 

  .)٢١(ييد نطاقه أو سحبه يف غضون إطار زمين حمددوالسياسات الوطنية وأية خطط رامية لتق
__________ 

اجلالية اليهودية يف أوسـلو وآخـرون ضـد          ،٣٠/٢٠٠٣جلنة القضاء على التمييز العنصري، البالغ رقم         )٢٠(
 .٥-١٠ الفقرة ،٢٠٠٥أغسطس / آب١٥أي املعتمد يف  الر،النرويج

 .٣٨ الفقرة ،٣٢منقول بتصرف من توصية اللجنة العامة رقم  )٢١(
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  ٥املادة     
 من االتفاقية على تعهد الدول األطراف حبظـر التمييـز العنـصري             ٥تنص املادة     -٢٤

والقضاء عليه وبضمان حق كل إنسان، دون متييز بسبب العرق أو اللون أو األصل القـومي         
 التمتع باحلقوق املدنية والسياسية واالقتصادية أو اإلثين، يف املساواة أمام القانون، وال سيما يف

واالجتماعية والثقافية، مبا يف ذلك احلق يف حرية الفكر، والضمري والدين، وحريـة الـرأي               
  .والتعبري، وحرية التجمع السلمي وتكوين اجلمعيات

كادميية وترى اللجنة أنه ينبغي اعتبار التعبري عن األفكار واآلراء يف إطار املناقشات األ  -٢٥
أو املشاركة السياسية أو ما شابه ذلك من أنشطة، ودون حتريض على الكراهية أو االزدراء               
أو العنف أو التمييز، ممارسة مشروعة للحق يف حرية التعبري، حىت عندما تكون هذه األفكار               

  .مثرية للجدل
 معترف هبا كحق إن هذه احلرية، ف٥ الرأي والتعبري يف املادة   وإضافة إىل إدراج حرية     -٢٦

أساسي يف طائفة واسعة من الصكوك الدولية، مبا فيها اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، الذي              
يؤكد أن لكل شخص حق التمتع حبرية الرأي والتعبري، ويشمل هذا احلق حريته يف اعتنـاق                

منـا اعتبـار    اآلراء وىف التماس األنباء واألفكار وتلقيها ونقلها إىل اآلخرين، بأية وسيلة ودو           
ال حدود له وإمنـا حيمـل معـه واجبـات           اً   واحلق يف حرية التعبري ليس حق      .)٢٢(للحدود

ولذلك قد خيضع لبعض القيود، ولكن فقط إذا نص عليهـا القـانون             . ومسؤوليات خاصة 
وكانت ضرورية حلماية حقوق اآلخرين أو مسعتهم وحلماية األمن الوطين أو النظـام العـام               

 وال ينبغي أن توجه حرية التعبري حنو هـدم حقـوق            .)٢٣(و اآلداب العامة  الصحة العامة أ   أو
  .)٢٤(اآلخرين وحرياهتم، مبا يف ذلك احلق يف املساواة وعدم التمييز

ويؤكد إعالن وبرنامج عمل ديربان والوثيقة اخلتامية ملؤمتر استعراض تنفيذ إعـالن              -٢٧
رأي والتعبري يف مكافحـة الكراهيـة        الدور اإلجيايب للحق يف حرية ال      نوبرنامج عمل ديربا  

  .)٢٥(العنصرية
 حقوق وحريات أخرى وتـشكل      تدعم ممارسة  الرأي والتعبري    حريةوإضافة إىل أن      -٢٨

فحماية األشخاص من خطب التحريض     . ضمانة هلا، فإن هلا أمهية خاصة يف سياق االتفاقية        
 وتقييدها لفائدة جمموعات بريعلى الكراهية العنصرية ليست جمرد تقابل بني احلق يف حرية التع       

 إذ يتمتع األشخاص واجملموعات اليت هلا احلق يف محاية االتفاقية بـدورهم بـاحلق يف                حممية؛
فخطاب التحريض على   . حرية التعبري وعدم التعرض للتمييز العنصري أثناء ممارسة ذلك احلق         

  .الكراهية العنصرية ميكن أن يكمم حرية الضحايا يف التعبري
__________ 

 .١٩اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، املادة  )٢٢(
 .١٩ من املادة ٣العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، الفقرة  )٢٣(
 .٣٠اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، املادة  )٢٤(
 .٥٨ و٥٤، الفقرات )A/CONF.211/8(؛ والوثيقة اخلتامية ملؤمتر استعراض ديربان ٩٠ن ديربان، الفقرة إعال ) ٢٥(
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ساعد حرية التعبري، اليت ال غىن عنها يف التعبري عن حقوق اإلنسان ونشر املعارف              وت  -٢٩
املتعلقة حبالة التمتع باحلقوق املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافيـة، الفئـاِت          

 توازن القوى بني مكونات اجملتمع، وتعزز التفاهم والتـسامح بـني            تصحيح على   الضعيفة
ساعد يف تفكيك القوالب النمطية العنصرية، وتيسر التبادل احلر لألفكار، وتقدم           الثقافات، وت 

وينبغي للدول األطراف أن تعتمد سياسات لتمكني مجيع الفئات         . آراء ووجهات نظر بديلة   
  .)٢٦(اليت تدخل ضمن اختصاص االتفاقية من ممارسة حقها يف حرية التعبري

  ٧املادة     
 املتعلقة بنشر األفكار تثبيط تدفق األفكار العنـصرية         ٤ادة  يف حني حتاول أحكام امل      -٣٠

 األسـباب   ٧من املنبع، وتعاجل األحكام املتعلقة بالتحريض آثارها يف املصب، تتناول املـادة             
للقـضاء  " اسبةالوسائل املن "      لآخر  اً  اجلذرية خلطاب التحريض على الكراهية، ومتثل توضيح      

 مل تتراجع مع    ٧فأمهية املادة   . ٢من املادة   ) د(١ا يف الفقرة    لعنصري املشار إليه  على التمييز ا  
إذ أن هنجها التربوي الواسع النطاق إزاء القضاء على التمييز العنصري تكملـة             : مرور الزمن 

ومبا أن العنصرية قد تكون نتاج جمموعة       . غىن عنها للنهج األخرى ملكافحة التمييز العنصري       ال
 أو عدم كفاية مالءمة التعليم، تعترب التربية على التسامح واخلطـاب           أمور منها التلقني العقائدي   

  . التحريض على الكراهية العنصريةاملضاد من الترياقات الفعالة على حنو خاص ضد خطاب
، تتعهد الدول األطراف بأن تتخذ تدابري فورية وفعالة، وال سيما           ٧ومبوجب املادة     -٣١

فة واإلعالم، بغية مكافحة النعرات املؤدية إىل التمييز العنصري     يف ميادين التعليم والتربية والثقا    
وتعزيز التفاهم والتسامح والصداقة بني األمم واجلماعات العرقيـة أو اإلثنيـة األخـرى،               

 ٧وصـيغت املـادة     . لنشر املبادئ العاملية حلقوق اإلنسان، مبا فيها مبادئ االتفاقية         وكذلك
مواد أخرى يف االتفاقية، كما مل جتر اإلشـارة إىل ميـادين    بنفس لغة اإللزام اليت صيغت هبا       

  .ملشاريع املطلوبةميع ا كما لو كانت شاملة جل- "التعليم والتربية والثقافة واإلعالم "- النشاط
ومتثل النظم الدراسية يف الدول األطراف عنصر تركيز مهم لنشر معلومات حقـوق               -٣٢

 املناهج الدراسية والكتب املدرسية واملواد التعليميـة        وينبغي أن تستنري  . اإلنسان ومنظوراهتا 
ول مبواضيع حقوق اإلنسان وتتناوهلا وتسعى إىل تعزيز االحترام املتبادل والتسامح فيما بني الد 

  .واجملموعات العرقية واإلثنية
فات،  تعليٌم متعدد ثقا   ٧ومن االستراتيجيات التربوية املالئمة املتماشية مع متطلبات املادة           -٣٣

مبا يف ذلك التعليم املتعدد الثقافات الثنائي اللغة، يقوم علـى املـساواة يف االحتـرام والتقـدير                  
وينبغي لربامج التعليم املتعـدد الثقافـات أن   . احلقيقية، وتدعمه موارد بشرية ومالية كافية      والندية

  .ت لالستيعاب الثقايفنتيجة كأدوابني املصاحل، وأال تعمل عن قصد أو بالاً حقيقياً تقيم توازن
__________ 

 .٢٥ الفقرة منقول بتصرف من خطة عمل الرباط، )٢٦(
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وينبغي اختاذ تدابري يف جمال التعليم هتدف إىل تشجيع معرفة تاريخ وثقافة وتقاليـد                -٣٤
 املوجودة يف الدولة الطرف، مبا فيها الـشعوب األصـلية           )٢٧("العرقية أو اإلثنية  "اجملموعات  

والتفـاهم،  على تعزيز االحترام املتبـادل      اً  وحرص. واألشخاص املنحدرون من أصل أفريقي    
امهة مجيع اجملموعات يف اإلثراء يف تسليط الضوء على مساً ينبغي للمواد التعليمية أال تألو جهد    

  .االجتماعي واالقتصادي والثقايف للهوية الوطنية ويف التقدم االقتصادي واالجتماعي الوطين
اً  أمـر   التاريخ وازنة واملوضوعية لتقدمي  ولتعزيز التفاهم بني اإلثنيات، تعد الطرق املت        -٣٥

 ، أن يـتم    ارتكبت أعمال وحشية يف حق فئات معينة من السكان         حيثما ،، إذ ينبغي  أساسياً
ري هبذه إحياء أيام للذكرى وغريها من املناسبات العامة، حيثما اقتضى السياق، من أجل التذك  

 ميكن كما.  إىل حل ناجح للرتاعاتلذكرى التوصلتنظيم احتفاالت املآسي اإلنسانية، وكذا 
يف مكافحة استمرار الكراهية العنصرية وتيسري      اً  حيوياً   دور تؤديللجان احلقيقة واملصاحلة أن     

  .)٢٨(تنامي مناخ من التسامح بني اإلثنيات
وينبغي للحمالت اإلعالمية والسياسات التعليمية اليت توجه االنتباه إىل األذى الذي             -٣٦

صرية أن تشرك عامة اجلمهـور؛ واجملتمـع        يتسبب فيه خطاب التحريض على الكراهية العن      
ـ     و الدينية واجملتمعية؛ والربملاني   املدين، مبا يف ذلك الرابطات      ون وغريهم من السياسيني؛ ومهني

النظـام العـام؛    ب املعنيـة التعليم؛ وأفراد اإلدارة العامة؛ وأفراد الشرطة وغريها من اهليئات          
طراف إىل  وتوجه اللجنة انتباه الدول األ    . ائيةن، مبا يف ذلك السلطة القض     و القانوني نوواملوظف

بشأن تدريب املوظفني املكلفني بإنفاذ القـوانني يف جمـال          ) ١٩٩٣(١٣التوصية العامة رقم    
 بشأن منع التمييز العنـصري يف       )٢٠٠٥(٣١ والتوصية العامة رقم     )٢٩(إلنسانمحاية حقوق ا  

 األمـور األساسـية   مـن  ت وغريها،ويف هذه احلاال. يةإدارة وسري عمل نظام العدالة اجلنائ     
التعرف على املعايري الدولية اليت حتمى حرية الرأي والتعبري والقواعد اليت حتمي من خطـاب               

  .التحريض على الكراهية العنصرية
ويلعب رفض املسؤولني احلكوميني رفيعي املستوى الرمسي خلطاب التحريض علـى             -٣٧

. قوامها التسامح واالحتـرام   يف النهوض بثقافة    اً  هام اًالكراهية وإدانتهم ألفكار الكراهية دور    
قـائمني  مؤسسية   تعزيز احلوار بني الثقافات من خالل ثقافة للخطاب الرمسي وأدوات            إنو

يتسمان بنفس القيمة اليت تتـسم  وار، وتعزيز تكافؤ الفرص يف مجيع جوانب اجملتمع، على احل 
  .وةقعهما ب املنهجيات التعليمية، وينبغي تشجيهبا
 االستراتيجيات التعليمية والثقافيـة واإلعالميـة ملكافحـة         كونوتوصي اللجنة بأن ت     -٣٨

مع وحتليل البيانات بصورة منهجية مـن       جب مدعومةخطاب التحريض على الكراهية العنصرية      
واجلمهور الـذي يـصله   يها خطاب التحريض على الكراهية، أجل تقييم الظروف اليت يظهر ف    

__________ 

 .٧االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، املادة  )٢٧(
 .٢٧الفقرة ة عمل الرباط، منقول بتصرف من خط )٢٨(
 .، الفصل الثامن، الفرع باء)A/48/18 (١٨ية للجمعية العامة، الدورة الثامنة واألربعون، امللحق رقم الوثائق الرمس ) ٢٩(
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وال يساعد التعاون   . سائل املستخدمة، والردود اإلعالمية على رسائل الكراهية      يستهدفه، والو  أو
 املعرفة زيادة علىاً  زيادة إمكانيات مقارنة البيانات فحسب، وإمنا أيض       علىالدويل يف هذا اجملال     

  . وبوسائل مكافحتهتجاوز احلدود الوطنيةيي ذطاب التحريض على الكراهية الخب
ملستنرية واملتقيدة باألخالقيات واملوضوعية، مبا فيها شـبكات        ولوسائط اإلعالم ا    - ٣٩

التواصل االجتماعي واإلنترنت، دور أساسي يف تعزيز املسؤولية خـالل نـشر األفكـار              
 م مبا يتماشى واملعايري الدولية،    وإضافة إىل وضع التشريعات املناسبة لوسائط اإلعال      . واآلراء

مـدونات  إلعالم العامة واخلاصة على اعتمـاد       ينبغي للدول األطراف أن تشجع وسائط ا      
ملعـايري  ة اليت تتضمن احترام مبادئ االتفاقية وغريهـا مـن ا          يفاألخالقيات املهنية والصح  
  .األساسية حلقوق اإلنسان

طريقة تقدمي وسائط اإلعالم للمجموعات اإلثنيـة وجمموعـات         أن تستند   وينبغي    -٤٠
 إىل   من االتفاقيـة   ١ص املادة    تقع ضمن اختصا   الشعوب األصلية وغريها من اجملموعات اليت     

وينبغي لوسائط اإلعالم أن تتفادى اإلشارة      . مبادئ االحترام والرتاهة وجتنب القوالب النمطية     
بشكل ال مربر له إىل العرق واإلثنية والدين وغريها من خصائص اجملموعات بـشكل قـد                

  .يشجع على التعصب
من خالل تشجيع تعددية وسائط اإلعـالم، مبـا يف   وُتسدى خدمة ملبادئ االتفاقية       -٤١

 وغريهم من اجملموعات الـيت تقـع        والشعوب األصلية ذلك تيسري إمكانية وصول األقليات      
 تعمل ضمن اختصاص االتفاقية إىل وسائط اإلعالم وملكيتها، مبا يف ذلك وسائط اإلعالم اليت

ظهور خطاب  يسهل  سائط اإلعالم   التمكني احمللي من خالل تعددية و     و. باللغات اخلاصة هبا  
  .قادر على التصدي خلطاب التحريض على الكراهية العنصرية

وتشجع اللجنة التنظيم الذايت واالمتثال ملدونات األخالقيات املهنية مـن جانـب              -٤٢
  .)٣٠(مقدمي خدمات اإلنترنت، على حنو ما جرى تأكيده يف إعالن وبرنامج عمل ديربان

 األطراف على العمل مع الرابطات الرياضية من أجل القضاء          وتشجع اللجنة الدول    -٤٣
  .على العنصرية يف مجيع التخصصات الرياضية

ا، وتوفري التـدريب     وإجراءاهت  االتفاقية نشر املعرفة مبعايري   وينبغي للدول األطراف    - ٤٤
وظفون وال سيما للمعنيني بتنفيذها، ومنهم موظفو اخلدمة املدنية والقضاء وامل         املرتبط هبا،   

وينبغي إتاحة املالحظات اخلتامية للجنة علـى نطـاق واسـع           . املكلفون بإنفاذ القوانني  
الرمسية وغريها من اللغات الشائعة االستخدام عند اختتام النظر يف تقرير الدولـة               باللغات

 ١٤ إطار املـادة     ينبغي إتاحة آراء اللجنة مبوجب إجراء تقدمي البالغات يف          الطرف؛ كما 
  .شاهبةبطريقة م

__________ 

 .١٤٧إعالن وبرنامج عمل ديربان، الفقرة  )٣٠(
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  أحكام عامة  -رابعاً  
خطاب التحريض على الكراهية العنصرية وازدهار      ينبغي النظر إىل العالقة بني حظر         -٤٥
تلزم إعطاء األولوية   عالقة َتَنايف ذات حمصلة صفرية يس      ، ال ية التعبري على أهنا عالقة تكامل     حر

 يف املـساواة وعـدم       احلقوق تتجلىوينبغي أن   .  اآلخر ألحد الطرفني االنتقاص من الطرف    
، يف القوانني والسياسات واملمارسات بوصـفها       جتلياً كامالً التعرض للتمييز وحرية التعبري،     

  .حقوقا لإلنسان يدعم بعضها بعضاً
وال يزال انتشار خطاب التحريض على الكراهية العنصرية يشكل يف مجيع منـاطق               -٤٦

كل التنفيذ األمني لالتفاقية ككـل، ضـمن        ويش. حلقوق اإلنسان اً  كبرياً  معاصراً  العامل حتدي 
اجلهود العاملية األوسع للتصدي لظاهرة خطاب التحريض على الكراهية، أفـضل أمـل يف              

رؤية جمتمع خال من التعصب والكراهية إىل واقع معيش وتعزيز ثقافة احترام حقـوق               ترمجة
  .اإلنسان الكونية

 وإجراءات الرصد اليت ترمي إىل دعم       وتعترب اللجنة اعتماد الدول األطراف لألهداف       -٤٧
. ذا أمهية قـصوى   اً  قوانني وسياسات مكافحة خطاب التحريض على الكراهية العنصرية أمر        

 الكراهية العنصرية    تدابري مكافحة خطاب التحريض على     وحتث الدول األطراف على إدراج    
ط والربامج الوطنية يف خطط العمل الوطنية ملكافحة العنصرية، واستراتيجيات اإلدماج، واخلط    

  .حلقوق اإلنسان

        


