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الدورة الثامنة واخلمسون 
البند ١١٧ (أ) من القائمة األولية* 

  القضاء على العنصرية والتمييز العنصري 
مكافحـة العنصريـة والتميـيز العنصـــري وكراهيــة األجــانب ومــا يتصــل 

  بذلك من تعصب، ومتابعة إعالن وبرنامج عمل ديربان 
مذكرة من األمني العام 

يتشرف األمني العام بأن حييل إىل أعضـاء اجلمعيـة العامـة التقريـر املؤقـت الـذي أعـده 
دودو ديان، املقرر اخلاص للجنة حقوق اإلنسان بشـأن مكافحـة العنصريـة والتميـيز العنصـري 
وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وفقا لقرار اجلمعية العامـة ١٩٥/٥٧ املـؤرخ 

١٨ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٢. 
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موجز 
ـــق مبكافحــة العنصريــة  أعـد هـذا التقريـر عمـال بقـرار اجلمعيـة العامـة ١٩٥/٥٧ املتعل
والتميـيز العنصـري وكراهيـــة األجــانب ومــا يتصــل بذلــك مــن تعصــب، والتنفيــذ واملتابعــة 

الشاملني إلعالن وبرنامج عمل ديربان. 
يشري املقرر اخلاص يف هذا التقرير إىل األنشطة اليت شارك فيها يف إطار متابعـة املؤمتـر 
العاملي ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب وما يتصل بذلك مـن تعصـب، 
املعقود يف ديربان، جنوب أفريقيا. وقد حضر، باخلصوص، أعمال الدورة التاسـعة واخلمسـني 
ـــدم فيــها تقــاريره كمســامهة  للجنـة حقـوق اإلنسـان املعقـودة يف آذار/مـارس ٢٠٠٣ والـيت ق
ـدف إىل تقـدمي عـرض مـادي وموضوعـي اللـتزام اتمـع الـدويل مبكافحـة العـودة املقلقــة يف 
مجيـع منـاطق العـامل آلفـات العنصريـة والتميـيز العنصـري وكراهيـة األجـانب. وحضـــر املقــرر 
اخلاص أيضا سلسلة من االجتماعات واحللقات الدراسـية وحلقـات العمـل املفيـدة جـدا علـى 
الصعيد اإلعالمي، عقدا منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافـة (اليونسـكو) ومفوضيـة 
األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، ومتثلت يف املشاورة اإلقليميـة اخلاصـة بأفريقيـا حـول موضـوع 
�أفريقيـــا يف مواجهـــة آفـــات العنصريـــة والتميـــــيز العنصــــري وكراهيــــة األجــــانب: رؤى 
ــــن ١٣ إىل  واســتراتيجيات للمتابعــة الفعالــة ملؤمتــر ديربــان� عقــدت يف داكــار يف الفــترة م
١٥ شـباط/فـرباير ٢٠٠٣؛ واملشـاورة اإلقليميـة اخلاصـة بأوروبـا حـــول موضــوع �مكافحــة 
العنصريــة والتميــيز العنصــري وكراهيــة األجــانب والتعصــب يف أوروبــا� الــــيت نظمـــت يف 
ــــارس ٢٠٠٣؛ واحللقـــة الدراســـية الدوليـــة للخـــرباء حـــول  موســكو، يف ٢٠ و ٢١ آذار/م
موضـوع �جتديـد الكفـاح ضـــد العنصريــة والتميــيز العنصــري والتعصــب� الــيت عقــدت يف 
ـــداد  أوسـاكا، اليابـان، يف ٤ و ٥ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٣؛ وحلقـة العمـل حـول موضـوع �إع
دليل ملكافحة العنصرية وتعزيز التسـامح� املعقـودة يف بـاريس، مبقـر اليونسـكو يف ١٩ و ٢٠ 
شباط/فرباير ٢٠٠٣؛ وحلقة العمل اإلقليمية املعنيـة باالسـتراتيجيات العتمـاد وتنفيـذ سياسـة 
للعمـل اإلجيـايب لفـائدة السـكان الذيـن هـم مـن سـالالت أفريقيـة يف أمريكـا الالتينيـة ومنطقـــة 

البحر الكارييب، اليت عقدت يف مونتفيديو يف الفترة من ٧ إىل ٩ أيار/مايو ٢٠٠٣. 
وأجـرى املقـرر اخلـاص كذلـك يف ١٨ آذار/مـارس ٢٠٠٣، مببـادرة منـه، تبــادل آراء 
مفيدا جدا مع أعضاء اللجنة املعنيـة بالقضـاء علـى التميـيز العنصـري. وقـد أبـرز التكـامل بـني 
الوالية املسندة إليه وأنشطة اللجنة. ومت االتفاق على تنظيم تبـادل املعلومـات بصـورة منتظمـة 
بني اآلليتني، وال سيما فيما يتعلق بالتكامل بني زيـارات املقـرر اخلـاص والتقـارير املقدمـة مـن 
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البلدان املعنية إىل اللجنة، فضال عن عقد لقاءات دورية دف اختاذ إجراءات متناسـقة وفعالـة 
وال سيما يف حاالت الطوارئ. 

وفيمـا يتعلـق باملـهام الـيت قـام ـا يف امليـدان، اضطلـع املقـرر اخلـاص مبهمـة إقليميــة يف 
ـــاغو يف الفــترة مــن ١٢ إىل ٢٦ متــوز/يوليــه ٢٠٠٣. وتــرد يف هــذا  غيانـا ويف ترينيـداد وتوب
التقرير حملة عن املالحظات األولية للمقرر اخلاص عن العالقات فيما بني اموعات اإلثنيـة يف 
هذيـن البلديـن. ويعـتزم املقـــرر اخلــاص القيــام بزيــارات إىل كنــدا (١٥-٢٦ أيلــول/ســبتمرب 
٢٠٠٣)، وكولومبيـا (٢٩ أيلـول/سـبتمرب – ١٠ تشـرين األول/أكتوبـر ٢٠٠٣) وإىل كـــوت 
ديفوار يف أثناء شهر تشرين األول/أكتوبر ٢٠٠٣ يف وقت سيتم االتفاق عليـه مـع السـلطات 

اإليفوارية. 
ــــة األجـــانب  وخبصــوص األشــكال املعــاصرة للعنصريــة والتميــيز العنصــري وكراهي
وما يتصل بذلك من تعصب، يذكر املقرر اخلاص يف تقريره أن اإلنـترنت مـا زالـت تسـتخدم 
علـى نطـاق واسـع كـأداة لـترويج خطابـات البغضـــاء الــيت تبثــها منظمــات تتســم بالعنصريــة 
وكراهية األجانب. وحدد عدة آالف من املواقع املكرسة هلذا النشاط غري املشروع. والحـظ 
ـــانب يف  املقـرر اخلـاص تزايـد األفعـال والتعابـري الـيت تنـم عـن مشـاعر العنصريـة وكراهيـة األج
املالعـب الرياضيـة. وقـد وقعـت حـوادث يف مالعـب كـرة القـدم األوروبيـة بصـــورة خاصــة. 
وأبرز التقرير عودة ظاهريت معاداة السامية واخلوف مـن اإلسـالم اللتـني تبلورتـا يف اعتـداءات 
جسدية على أشـخاص يـهود أو عـرب أو مسـلمني أو أشـخاص افـترض أـم كذلـك، فضـال 
عن االعتداء على ممتلكام وتدنيس أماكن عبادام ومقابرهم، وهو ما يشـكل مصـدرا لبـالغ 

القلق. 
ووضع املقرر اخلاص التوصيات التالية املوجهة إىل اجلمعية العامة: 

ينبغــي اســترعاء اهتمــام الــدول األعضــاء إىل ضــرورة اختــاذ التدابــري الالزمــة علـــى  �
األصعـدة التشـريعي والقضـائي واإلعالمـي والتعليمـي لكفالـة أن املكافحـــة املشــروعة 
ـــيز موجهــة ضــد ســكان أو ديانــات  لإلرهـاب لـن تتحـول إىل أشـكال جديـدة للتمي

أو ثقافات أو إثنيات معينة، وأا لن تتسبب يف ظهور تلك األشكال. 
ويف إطـار تنفيـذ برنـــامج عمــل مؤمتــر ديربــان، تدعــى اجلمعيــة العامــة إىل االهتمــام  �
باألشكال اجلديدة للتمييز اليت تؤثر بصورة خاصة يف املهاجرين والالجئني واملغـتربني 

وتتسبب يف ضعفهم بصورة خاصة. 
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ينبغي منح األولوية يف متابعة مؤمتر ديربان ومكافحة مجيع أشكال التمييز، والنـهوض  �
ـــم، ويف  الـدويل حبقـوق اإلنسـان، ملسـألة األنسـاب نظـرا لعمـق جذورهـا يف نظـم القي

القيم الثقافية والدينية، وانتشارها وأمهيتها يف اتمعات املعنية. 
وتدعى اجلمعية العامة، مـن جهـة، إىل اسـترعاء اهتمـام مجيـع الـدول األعضـاء لـتزايد  �
العنصريـة يف الرياضـة، ومـن جهـة أخـرى إىل دعـوة اهليئـات الرياضيـة الدوليـة الختـــاذ 
التدابري املناسبة من أجل استئصال العنصريـة وللتعـاون بغيـة حتقيـق ذلـك مـع اآلليـات 
ذات الصلـة املعنيـة حبقـوق اإلنسـان، وال سـيما اللجنـة املعنيـة بالقضـــاء علــى التميــيز 

العنصري، واملقرر اخلاص. 
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احملتويات 
الصفحةالفقرات 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمة ١٦-٥أوال -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أنشطة املقرر اخلاص ٦٧-٢٣ثانيا -

. . املشاركة يف أعمال الدورة التاسعة واخلمسني للجنة حقوق اإلنسان ٦٧-١٠ألف -
التنسيق مع آليات أخرى حلقوق اإلنسان واملشـاركة يف حلقـات دراسـية باء  -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١١٩-١٧متنوعة
. . . . . . . . . . . . . . . . . املهام اليت قام ا املمثل اخلاص يف امليدان ١٨١٢-٢٣جيم -
مظاهر العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب ٢٤١٥-٣٧ثالثا -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . الدعاية العنصرية على شبكة اإلنترنت ٢٥١٥ألف -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . العنصرية والرياضة ٢٦١٦-٣١باء  -
. . . . . . مظاهر العنصرية املرتبطة مبعاداة السامية واحلقد على اإلسالم ٣٢١٨-٣٧جيم -
التدابري اليت اختذا أو تتوخى اختاذها حكومات أو هيئات قضائية أو جهات أخرى ٣٨٢٠-٤١رابعا -
. . . . . . التدابري الرامية إىل مكافحة الدعاية العنصرية والكراهية العرقية ٣٨٢٠-٣٩ألف -
. . . . . . . . . . . . . . . . التدابري املتخذة لفائدة السنيت/الغجر/الرحل ٤٠٢٠-٤١باء  -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . االستنتاجات والتوصيات ٤٢٢١خامسا -
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مقدمة  أوال -
يف القــرار ١٩٥/٥٧ املــؤرخ ١٨ كــانون األول/ديســمرب ٢٠٠٢ واملتعلــق مبكافحـــة  - ١
العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصـب والتنفيـذ واملتابعـة 
املتكاملني إلعالن وبرنامج عمل ديربان، أعربت اجلمعية العامـة عـن بـالغ قلقـها مـن مالحظـة 
أنـه علـى الرغـم مـن اجلـهود املتواصلـة، فـإن العنصريـة والتميـيز العنصـري وكراهيـــة األجــانب 
وما يتصل بذلك مـن تعصـب وأعمـال العنـف، مـا زالـت قائمـة بـل ويتنـامى حجمـها وتتخـذ 
أشكاال جديدة بصورة مستمرة تتمثل يف االجتاه الرامي إىل إرساء سياسات تقوم على التفـوق 
أو االستبعاد العنصري والديين والعرقي والثقايف والقومي. وأعربت اجلمعية العامة عن جزعـها 
بصفة خاصة بسبب تنامي العنف بدوافع عنصريـة وأفكـار تدعـو لكراهيـة األجـانب يف أجـزاء 
عديدة من العامل، يف الدوائر السياسـية ويف جمـال الـرأي العـام ويف اتمـع ككـل، نتيجـة أمـور 
من بينها ظهور أنشطة الرابطات املنشأة على أساس الربامج واملواثيق العنصريـة واحملرضـة علـى 
كراهيــة األجــانب والتمــادي يف اســتعمال تلــك الــربامج واملواثيــق لــترويج اإليديولوجيـــات 
العنصرية أو التحريض علـى اعتناقـها. والحظـت يف هـذا السـياق، مـع بـالغ القلـق، الزيـادة يف 
ـــن ظــهور حركــات  معـاداة السـامية واحلقـد علـى اإلسـالم يف أحنـاء شـىت مـن العـامل، فضـال ع
عنصريـة وعنيفـة تقـوم علـى أســـاس العنصريــة واألفكــار التمييزيــة ضــد اجلماعــات اليهوديــة 
واملسلمة والعربية. وفضال عن ذلك، أعربت اجلمعية العامـة عـن بـالغ القلـق إلسـاءة اسـتعمال 
دعاة العنصرية والتمييز العنصري لتكنولوجيـات االتصـاالت اجلديـدة، مبـا يف ذلـك اإلنـترنت، 

لنشر آرائهم البغيضة. 
وبالتايل، فقد حثت اجلمعيـة العامـة الـدول علـى اختـاذ تدابـري فعالـة ملكافحـة األعمـال  - ٢
اإلجرامية اليت ترتكب بدوافع من العنصرية والتمييز العنصـري وكراهيـة األجـانب ومـا يتصـل 
بذلك من تعصب، وبصورة خاصــة التدابـري الكفيلـة باعتبـار مثـل هـذه الدوافـع عـامال مشـددا 
ألغراض احلكم باإلدانة من أجل منع عدم املعاقبة علـى ارتكـاب هـذه اجلرائـم وكفالـة سـيادة 
القانون. وأدانت إساءة استخدام وسـائط اإلعـالم املطبوعـة والسـمعية والبصريـة واإللكترونيـة 
وتكنولوجيـات االتصـاالت اجلديـدة، وال سـيما اإلنـترنت، ألغـراض التحريـــض علــى العنــف 
بدوافـع مـن احلقـد العنصـري، ودعـت الـدول إىل اختـاذ مجيـــع التدابــري الالزمــة ملكافحــة هــذا 
الشـكل مـن أشـكال العنصريـة وفقـــا لاللتزامــات الــيت قطعتــها علــى نفســها مبوجــب إعــالن 
وبرنـامج عمـل ديربـان(١)، وال سـيما الفقـرة ١٤٧ مـن برنـامج العمـل، وذلـك وفقـــا للمعايــري 
الدولية واإلقليمية احلالية حلرية التعبري، مع اختـاذ مجيـع التدابـري الالزمـة لضمـان احلـق يف حريـة 
الرأي والتعبري. وأدانـت اجلمعيـة العامـة كذلـك الـربامج واملنظمـات السياسـية الـيت تقـوم علـى 
العنصرية وكراهية األجانب أو على عقائد التفوق العرقي وما يتصل بـه مـن متيـيز، فضـال عـن 
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القوانني واملمارسات القائمة على العنصرية والتمييز العنصـري وكراهيـة األجـانب ومـا يتصـل 
بذلـك مـن تعصـب، بوصفـها ال تتفـق مـع الدميقراطيـــة وأســلوب احلكــم الشــفاف واخلــاضع 
للمساءلة. وشجعت اجلمعية العامة فضال عــن ذلـك مجيـع الـدول علـى أن تـدرج يف مناهجـها 
التعليمية وبراجمها االجتماعية يف مجيع املراحل، حسـب االقتضـاء، معرفـة الثقافـات والشـعوب 

والبلدان األجنبية والتسامح معها واحترامها. 
ومن أجل تدارك التمييز املضاعف الذي تقـع املـرأة ضحيـة لـه، حثـت اجلمعيـة العامـة  - ٣
باخلصوص الدول علـى تعميـم منظـور نـوع اجلنـس يف وضـع وتطويـر تدابـري للمنـع والتثقيـف 
واحلماية دف إىل القضـاء علـى العنصريـة والتميـيز العنصـري وكراهيـة األجـانب ومـا يتصـل 

بذلك من تعصب على مجيع املستويات، بغية تكييفها مع أوضاع املرأة وأوضاع الرجل. 
وطلبت اجلمعية العامة إىل املقرر اخلاص أن يواصـل تبـادل اآلراء مـع الـدول األعضـاء  - ٤
واآلليـات ذات الصلـة واهليئـات املنشـأة مبوجـب معـاهدات داخـل منظومـة األمـم املتحـدة مــن 
أجل زيادة تعزيز فعاليتها والتعاون املتبادل فيما بينها. وطلبت إليه كذلك أن جيمـع معلومـات 
مـن مجيـع املعنيـني، وأن يسـتجيب بفعاليـة للمعلومـات املوثوقـة الـيت تتـاح لـه، ويتـابع الرســائل 
والزيـارات القطريـة، ويلتمـس آراء احلكومـات وتعليقاـا، ويعرضـها علـى النحـو الواجـــب يف 
تقاريره. ويف القرار نفسه، طلبت اجلمعية العامة إىل الـدول أن تتعـاون مـع املقـرر اخلـاص وأن 
ـــى النحــو التــام والفعــال؛  تنظـر جبديـة يف طلباتـه زيـارة بلداـا لتمكينـه مـن الوفـاء بواليتـه عل
ـــذ التوصيــات الــواردة يف  وحثـت اجلمعيـة العامـة الـدول األعضـاء أيضـا علـى أن تنظـر يف تنفي
تقارير املقرر اخلاص، كما طلبـت إىل األمـني العـام أن يـزود املقـرر اخلـاص جبميـع املسـاعدات 
البشرية واملالية الالزمـة إلجنـاز واليتـه بكفـاءة وفعاليـة وعلـى وجـه السـرعة، ولتمكينـه مـن أن 

يقدم إليها تقريرا عن أنشطته يف دورا الثامنة واخلمسني. 
ويـهدف هـذا التقريـر إىل تنفيـذ القـرار املذكـور الـــذي مت يف الفقــرات الســابقة إبــراز  - ٥

أحكامه الرئيسية. 
 

ثانيا - أنشطة املقرر اخلاص   
املشاركة يف أعمال الدورة التاسعة واخلمسني للجنة حقوق اإلنسان  ألف -

يف الفترة من ٢٣ إىل ٢٩ آذار/مارس، شارك املقرر اخلاص يف أعمال الدورة التاسـعة  - ٦
واخلمسـني للجنـة حقـوق اإلنسـان. وقـدم املقـرر اخلـاص يف تلـــك الــدورة تقريــره عــن حالــة 
السـكان املسـلمني والعـرب يف خمتلـف أحنـاء العــامل بعــد أحــداث ١١ أيلــول/ســبتمرب ٢٠٠١ 
ــــة والتميـــيز العنصـــري  (E/CN.4/2003/23) وتقريــره العــام عــن األشــكال املعــاصرة للعنصري
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وكراهيــة األجــانب ومــا يتصــل بذلــك مــن تعصــب، وفقــا لقــــرار جلنـــة حقـــوق اإلنســـان 
 .(E/CN.4/2003/24) ٦٨/٢٠٠٢

وجعل املقرر اخلاص من عملـه امتـدادا اللـتزام اتمـع الـدويل يف ديربـان مبنـح أولويـة  - ٧
عليـا لكفاحـه ضـد العنصريـة والتميـيز العنصـري وكراهيـــة األجــانب ومــا يتصــل بذلــك مــن 
تعصب، وال سيما املعانـاة وأعمـال العنـف وأوجـه عـدم املسـاواة الـيت مـا زالـت هـذه اآلفـات 
تسـببها. وقـد رأى بالتـايل أن لزامـا عليـه أن يقـدم تقـاريره كمســـامهة ــدف إىل توفــري دليــل 
ملمـوس وموضوعـي عـن هـذا االلـتزام وعـن العـودة املثـــرية للقلــق آلفــات العنصريــة والتميــيز 

العنصري وكراهية األجانب يف مجيع مناطق العامل. 
ـــار عوامــل خطــرية تنشــئها يف الثقافــة  وأبـرز املقـرر اخلـاص، بـاخلصوص، مـدى انتش - ٨
ـــات، وهويــة األقليــات املنعزلــة،  العقليـات واملمارسـات التمييزيـة: تشـنج املشـاعر بشـأن اهلوي
اللذين يتولدان، على السواء، من تصور عوملة تصهر اجلميع يف قـالب موحـد وتنفـي املمـيزات 
اخلاصـة، ومـن اهلجـرة ووجـود سـكان أجـانب أو ثقافـات خمتلفـة ألسـباب تارخييـة أو بدوافــع 
اقتصادية أو سياسية، ومن الرفـض وعـدم االعـتراف اإليديولوجيـني اللذيـن يسـتهدفان حقيقـة 
ــة  التعدديـة الثقافيـة، ومـن التـربير العقـائدي اخلبيـث للعنصريـة والتميـيز العنصـري، وتعزيـز ثقاف
اخلوف من خالل التأكيد أكثر ممـا ينبغـي يف البيانـات علـى األمـن وعلـى مكافحـة اإلرهـاب، 
وكذلــك مــن عوملـــة الدعايـــة املؤيـــدة للعنصريـــة وكراهيـــة األجـــانب باالســـتخدام املنظـــم 

لتكنولوجيات االتصال اجلديدة مثل اإلنترنت. 
وكتوصيـة أخـرية، ذكّـر املقـرر اخلـاص بـأن متابعـة مؤمتـر دربـان ينبغـي أن تســـتند إىل  - ٩
استراتيجية مزدوجة: تدعيم االستراتيجية القانونيـة والسياسـية الراميـة إىل تعزيـز التنفيـذ، علـى 
األصعدة الوطين واإلقليمي والدويل، للصكوك القانونية ذات الصلة، لكـن مـع القيـام يف نفـس 
الوقت باستهالل استراتيجية فكرية وأخالقية دف إىل دراسة وفهم ومراعاة اجلـذور العميقـة 
الثقافية والعقلية واألخالقية للتمييز العنصري والعنصرية وكراهيـة األجـانب. ذلـك ألن الثقافـة 
ونظم القيم واملعتقدات متثل القوى العميقة الـيت يكـل وحتـدد، علـى املـدى الطويـل، املفـاهيم 
ــــا  والعقليــات والــرؤى واإليديولوجيــات واملمارســات الــيت حتــدد، ســلبيا أو إجيابيــا، تصورن

لآلخرين وعالقتنا معهم. 
وقـد رحبـت اللجنـة ـذه النـهج الـيت اتبعـها املقـرر اخلـــاص وطلبــت إليــه أن يواصــل  - ١٠
دراسته حلالة السكان املسلمني والعرب يف خمتلف مناطق العامل مع إيالء عناية خاصـة ألعمـال 
ـــة  العنـف واالعتـداءات الـيت تتعـرض هلـا أمـاكن عبـادم ومراكزهـم الثقافيـة وأعمـاهلم التجاري
ومؤسسام وممتلكام منذ وقوع أحداث ١١ أيلـول/سـبتمرب ٢٠٠١. ودعـت اللجنـة املقـرر 
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اخلاص كذلك إىل إجراء دراسة ملسألة الربامج السياسية اليت حترض علـى التميـيز العنصـري أو 
تشجعه. وستقدم هاتان الدراستان إىل اللجنة يف دورا الستني. 

 
التنسيق مع آليات أخرى حلقوق اإلنسان واملشاركة يف حلقات دراسية متنوعة   باء -
يف ١٨ آذار/مارس ٢٠٠٣، أجرى املقرر اخلاص، بناء على طلبـه، تبـادال مفيـدا جـدا  - ١١
لوجـهات النظـر مـع أعضـاء اللجنـة املعنيـة بـالتمييز العنصـري. وقـد أبـرز التكـامل بـني الواليــة 
املسندة إليه وأنشطة اللجنة. ومت االتفاق على تبـادل املعلومـات بصـورة منتظمـة بـني اآلليتـني، 
وذلك باخلصوص فيما يتعلق بالتكــامل بـني املـهام الـيت يقـوم ـا املمثـل اخلـاص والتقـارير الـيت 
تقدمها البلدان املعنية إىل اللجنة، فضـال عـن تنظيـم لقـاءات دوريـة ـدف إىل اختـاذ إجـراءات 

فعالة وذات أهداف مشتركة، وال سيما يف حاالت الطوارئ. 
ويف الفـترة مـن ٢٣ إىل ٢٧ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٣، شـارك املقـرر اخلـاص يف الــدورة  - ١٢
العاشـرة الجتمـاع املقرريـن اخلـاصني واملمثلـني اخلـاصني واخلـرباء املســتقلني ورؤســاء األفرقــة 
ـــة للجنــة حقــوق اإلنســان. وقــد رحــب املقــرر اخلــاص، علــى غــرار مــا فعلــه  العاملـة التابع
املشاركون اآلخرون، بالتدابري اليت يتوخى األمني العام اختاذهـا بغيـة تعزيـز الدعـم لإلجـراءات 
اخلاصة من أجل زيادة فعاليتها. وهو يأمل أن يتم يف سياق الطابع االسـتعجايل لتنفيـذ برنـامج 
عمل مؤمتر ديربان بتصميـم، ختصيـص مـوارد بشـرية وماديـة كافيـة للنـهوض بالواليـة املسـندة 
إليه، وذلك لتمكينه من أداء مهمته بفعالية. ومن جهة أخرى، انضم املقرر اخلاص إىل زمالئـه 
لإلعراب، من خالل بيان مشترك، عـن انشـغاله بشـأن قيـام بلـدان عديـدة باعتمـاد تشـريعات 
متس حبقوق اإلنسان، حبجة مكافحة اإلرهاب. ورأى املقـرر اخلـاص أن هـذا املوقـف مناسـب 
يف الوقـت احلـاضر إذ أن شـرعية تدابـري مكافحـة اإلرهـابيني هـذه كثـــريا مــا تشــوا البيانــات 
واملمارسـات التمييزيـة، وذلـك علـــى حنــو مــا تبــني مــن تقــاريره إىل جلنــة حقــوق اإلنســان، 
وال سـيما تقريـره التمـهيدي عـن حالـة السـكان العـرب واملســـلمني يف العــامل عقــب أحــداث 

١١ أيلول/سبتمرب. 
ومـن أجـل املسـامهة يف تنفيـذ إعـالن وبرنـامج عمـــل ديربــان، شــارك املقــرر اخلــاص  - ١٣

بصورة نشطة يف املقابالت التالية اليت نظمتها اليونسكو:  
املشـاورة اإلقليميـة اخلاصـة بأفريقيـا حـــول موضــوع �أفريقيــا يف مواجهــة العنصريــة  �
والتمييز العنصري وكراهية األجـانب: رؤى واسـتراتيجيات مـن أجـل املتابعـة الفعالـة 
ـــرباير ٢٠٠٣.  ملؤمتـر ديربـان� املعقـودة يف داكـار يف الفـترة مـن ١٣ إىل ١٥ شـباط/ف
وقـد مسحـت هـذه املقابلـة، الـيت مجعـت خـرباء وممثلـــني مــن مخــس منــاطق فرعيــة يف 
أفريقيـا، مبناقشـــة خمتلــف أشــكال التميــيز الــيت ــدد اتمعــات األفريقيــة، ومبقارنــة 
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التجارب املختلفة يف مكافحة هذه اآلفات يف أفريقيا، وأخريا بتحديد األولويات الـيت 
يتعني توخيها يف تنفيذ االستراتيجية اجلديدة اليت وضعتـها اليونسـكو مـن أجـل جتديـد 
عملها يف مكافحة العنصرية والتمييز العنصـري وكراهيـة األجـانب ومـا يتصـل بذلـك 
ـــيز  مـن تعصـب. وأبـرز املشـاركون ضـرورة التصـدي يف نفـس الوقـت إىل أوجـه التمي
ـــل مشــكلة الطبقــات االجتماعيــة -  الداخليـة املوروثـة عـن ثقافـات تقليديـة معينـة مث
ـــاين منــها املصــابون  الدينيـة وإىل أشـكال التميـيز اجلديـدة، وال سـيما الوصمـة الـيت يع
بفريوس متالزمة نقص املناعة املكتسب وتزايد كراهيـة األجـانب يف القـارة علـى حنـو 

ما تبني من الصراعات احلديثة.  
املشـاورة اإلقليميــة اخلاصــة بأوروبــا حــول موضــوع �مكافحــة العنصريــة والتميــيز  �
العنصري وكراهية األجانب والتعصب يف أوروبا� اليت نظمـت يف موسـكو يف يومـي 
٢٠ و ٢١ آذار/مــارس ٢٠٠٣. نــاقش املشــاركون دور الــدول يف هــــذه املكافحـــة 
ونظــروا يف منــاذج لآلليــات التشــريعية واإلداريــــة والقانونيـــة الالزمـــة، واملؤشـــرات 
اإلحصائيـة الـيت يتعـني إعدادهـا لتحسـني تقييـم مـــدى انتشــار التميــيز، وأخــريا نــوع 
الشـراكة الالزمـة بـني السـلطات العامـة واملنظمـات غـري احلكوميـة املناضلـة مـن أجـــل 
حقـوق اإلنسـان، وال سـيما يف �الدميقراطيـات اجلديـدة� بأوروبـا. واسـترعى املقـــرر 
اخلــاص االهتمــام بصــورة خاصــة، يف إطــار هــذه املشــاورة، إىل عــاملني هــــامني يف 
إشكالية العنصرية يف أوروبا: من جهة، التأصل يف العقليـات ويف اخليـال والتصـورات 
لآلثـار العميقـة املترتبـة علـى احلـط مـن قيمـة ثقافـات الشـعوب األخـرى، إذ أن ذلــك 
شكَّل املربر اإليديولوجي لالستعمار، ومن جهة أخرى تعزيز أشــكال جديـدة للتميـيز 
على املستويات القانوين واالجتمـاعي والثقـايف ضـد املغـتربني والالجئـني واملـهاجرين، 
وهـو تعزيـز حـدث بصـورة خاصـة حتـت الضغـــط السياســي واإلعالمــي مــن جــانب 

األحزاب السياسية اليت متارس كراهية األجانب. 
احللقـة الدراسـية الدوليـــة للخــرباء حــول موضــوع �جتديــد الكفــاح ضــد العنصريــة  �
والتمييز العنصري والتعصب� املعقودة يف أوساكا، اليابان، يف ٤ و ٥ حزيــران/يونيـه 
٢٠٠٣. مجعت هذه املقابلـة خـرباء كـانوا قـد شـاركوا يف عمليـة ديربـان ويف خمتلـف 
ـــها اليونســكو و/أو مفوضيــة األمــم املتحــدة حلقــوق  املشـاورات اإلقليميـة الـيت نظمت
اإلنســان، فضــال عــن مؤلفــي خمتلــف الدراســات الــيت أصــدرت اليونســكو تكليفـــا 
بإجرائها بشأن جوانب خمتلفة للتميـيز العنصـري وكراهيـة األجـانب. وكـانت احللقـة 
ـــائج هــذه الدراســات ومناقشــة االســتراتيجية اجلديــدة  الدراسـية ـدف إىل تـأكيد نت
لليونسـكو يف هـذا اـال وهـي اسـتراتيجية مت تقـدمي مشـروعها األويل إىل املشـــاركني 
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اللتمـاس تعليقـام واقتراحـهم. وقـدم املقـرر اخلـاص إىل احللقـة الدراسـية دراسـة عــن 
ـــترعى االهتمــام إىل  �اهلويـة الثقافيـة وتعليـم األشـخاص األفريقيـي األصـل�. وقـد اس
املعلومـات العديـدة الـيت بلغتـه والـيت تفيـد بارتكـاب أفعـال متييزيـة ضـد األفريقيـــني يف 

بعض البلدان اآلسيوية.  
واغتنــم املقــرر اخلــاص فرصــة إقامتــه يف اليابــان لالطــالع علــى احلالــــة االقتصاديـــة  - ١٤
واالجتماعية والثقافية والتعليمية جلماعـة بوراكـو وذلـك بـاخلصوص مـن خـالل زيـارات حلـي 

سكناهم وحمادثات متعمقة مع قادة وأعضاء هلذه اجلماعة. 
والتزمت اليونسكو يف هذه املشاورات اإلقليميـة وهـذه الدراسـات بتحديـد املمـيزات  - ١٥
اخلاصة ملختلف مناطق العامل وبتعريف حماور العمل ذات األولوية الستراتيجيتها اجلديـدة الـيت 
ستقدم يف مؤمترها العام املقبل يف أيلول/سبتمرب – تشرين األول/أكتوبــر ٢٠٠٣. وقـد اضطُلـع 
ذه األنشطة بتعـاون وثيـق مـع مفوضيـة األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنسـان وبصـورة أخـص مـع 

وحدا املعنية مبكافحة التمييز. 
وشارك املقرر اخلاص كذلك يف حلقـة العمـل املعقـودة حـول موضـوع �إعـداد دليـل  - ١٦
ملكافحـة العنصريـة وتعزيـز التسـامح� الـيت اشـتركت يف تنظيمـها اليونسـكو ومفوضيـــة األمــم 
املتحدة حلقوق اإلنسان يف ١٩ و ٢٠ شـباط/فـرباير ٢٠٠٣ يف مقـر اليونسـكو. وقـد مسحـت 
هذه املقابلة اهلامة، اليت مجعت خرباء مـن خمتلـف منـاطق العـامل وشـارك فيـها بـاخلصوص ممثـل 
ـــة بالقضــاء علــى التميــيز العنصــري، مبناقشــة االجتاهــات اجلديــدة إلعــداد مــواد  للجنـة املعني

بيداغوجية من شأا أن تستجيب إىل السياق الدويل اجلديد. 
ـــايو ٢٠٠٣،  ومـن جهـة أخـرى، شـارك املقـرر اخلـاص يف الفـترة مـن ٧ إىل ٩ أيـار/م - ١٧
ـــدت يف  بدعــوة مــن مفوضيــة األمــم املتحــدة حلقــوق اإلنســان، يف حلقــة عمــل إقليميــة عق
مونتفيديـو للنظـر يف االسـتراتيجيات الالزمـة العتمـاد وتنفيـذ سياســـة العمــل اإلجيــايب لفــائدة 
السكان من أصل أفريقي يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحـر الكـارييب. وهـدف هـذا االجتمـاع 
إىل متابعة توصيات مؤمتر ديربان املتعلقة بالعمل اإلجيايب، وذلـك بـاقتراح تدابـري مـن شـأا أن 
حتسـن حالـة السـكان مـن أصـل أفريقيـا يف ميـادين التعليـــم والعمالــة والصحــة وإقامــة العــدل 
ـــاء هــذا االجتمــاع أن التربيــة والتعليــم وســيلتان  بصـورة خاصـة. وأبـرز املقـرر اخلـاص يف أثن
أساسيتان لتغيري العقليات وإقامة جمتمعات تعددية متعددة الثقافات وتسـودها املسـاواة بصـورة 
حقيقية. ولذلك فقـد أوصـى بـأن تعـاد لتـاريخ مقاومـة السـكان مـن أصـل أفريقـي لالسـترقاق 
واالستعمار، وال سيما القيم الفكرية واألخالقيـة اهلائلـة الـيت ينطـوي عليـها كفاحـهم، قيمتـها 
احلقيقية لتمكني هؤالء السكان من أن يستعيدوا الكرامـة واإلنسـانية اللتـني سـحبتا منـهم وأن 
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يتجاوزوا جمرد ذكرى املعاناة واملأساة اليت أراد النظام اإليديولوجـي يف طـور مـا بعـد العبوديـة 
أن حيبسهم فيها. 

 
املهام اليت قام ا املمثل اخلاص يف امليدان   جيم -

ـــرر اخلــاص زيــارة إىل غيانــا  يف الفـترة مـن ١٢ إىل ٢٦ متـوز/يوليـه ٢٠٠٣، أدى املق - ١٨
وترينيداد وتوباغو باتفاق مع حكومة كل من البلدين وبتعاون إجيايب جدا منها. ومتثـل هـدف 
هذه الزيارة يف القيام، من منظور مقارن، بالنظر يف العالقات بني اإلثنيـات يف هذيـن البلديـن، 
نظرا لتطابق تكوينهما الدميغرايف وتراثهما االسترقاقي واالستعماري املشترك الذي تسـوده إىل 
حـد بعيـد التحـيزات النمطيـة علـى أســـاس العــرق واللــون. وينبغــي أن تســاهم زيــارة املقــرر 
اخلاص، فضال عن ذلك، يف اجلهود اليت تبذهلا األمـم املتحـدة حاليـا لتعزيـز وحتسـني العالقـات 
بـني اجلماعـات احملليـة الـيت فـرق بينـها الـتراث التـارخيي واالسـتغالل السياســـي واإليديولوجيــا 

احلزبية، ويف اية األمر إىل إضفاء الطابع السلمي على تلك العالقات. 
يف غيانا، تقابل املقرر اخلاص مع سلطات البلد يف أعلى املســتويات، مبـن فيـهم رئيـس  - ١٩
ـــع الســيد روبــرت كوربــني  اجلمهوريـة صـاحب الفخامـة السـيد ـارات جـاغديو وكذلـك م
رئيـس املؤمتـر الوطـين الشـعيب/اإلصـالح، وهـو حـزب املعارضـة الرئيســـي، وكذلــك مســؤويل 
احلزب اجلديد للغيانيني من سالالت السكان األصليني، وهو حزب العمل الغياين. وقــد سـعى 
املقـرر اخلـاص إىل تعميـق فهمـه لتعقـد اتمـع الغيـاين وذلـك مـن خـالل مقابلـة ممثلـي اتمـــع 
املدين، واجلماعات الدينية، واملثقفني، وممثلي وسـائط اإلعـالم. والحـظ يف أثنـاء زيارتـه عمـق 
حقيقة االستقطاب اإلثين فيما بني الغيانيني الذين هم من أصل أفريقـي أو هنـدي أو هنـدي - 
أمريكي. وهذا االستقطاب الذي يتجلى بأقصى قـوة يف تكويـن األحـزاب السياسـية لـه نتـائج 
عميقة يف هيكل جهاز الدولة، وكذلك علـى األصعـدة االقتصـادي واالجتمـاعي والثقـايف. إن 
خمتلف العراقيل على صعيد العالقات وعلى املستويات الثقايف واإلداري واإلنساين، الــيت تتولـد 
عن هذا االســتقطاب قـد عـززت حالـة التخلـف االقتصـادي واالجتمـاعي الـيت تضـر مبجمـوع 
ـــذا  السـكان يف بلـد ميلـك مـوارد طبيعيـة وبشـرية وفكريـة هائلـة. والحـظ املقـرر اخلـاص أن ه
االستقطاب، رغم ذلك، مل يولد البغضاء بني خمتلف اجلماعـات بـل نتـج عنـه شـعور بـاخلوف 
والريبة سائد يف مجيع مظاهر احليــاة االجتماعيـة. وأدرك كذلـك، يف أثنـاء مقابالتـه وحمادثاتـه، 
مدى وجود الشعور باالنتماء لدى املواطنني على مجيع مستويات اتمع. وبالتايل فإن اتمـع 
الغياين ينطوي، على املسـتوى األساسـي ملشـاعر شـعبه العميقـة، علـى القيـم اإلنسـانية الالزمـة 
للقيام معا ببناء تعددية حقيقيـة ميكـن مـن خالهلـا لتـوازن دينـامي وخـالق أن يسـمح يف نفـس 
الوقت باالعتراف باملميزات اخلاصة الثقافية والروحيـة وباحترامـها ومحايتـها وتعزيزهـا، فضـال 
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عن ترويج قيم عاملية تتجسد فيها مظاهر التالقح املثري بني اجلماعات احملليـة. بيـد أن الشـرط 
الضروري لتحقيق هذا التطور يكمـن، يف ايـة األمـر، يف اإلرادة السياسـية لكافـة قـادة البلـد. 
والحظ املقرر اخلاص بتفاؤل كبري أن زيارته وافقت بالضبط إحالل مناخ سياسي جديـد مـن 
شـأنه أن يسـمح بتحقيـق هـــذا التطــور. وبــالفعل فــإن الســلطات الغيانيــة، وال ســيما رئيــس 
اجلمهورية وكذلك قادة املعارضة، مبـن فيـهم رئيـس حـزب املعارضـة الرئيسـي، أعلمـوا املقـرر 
اخلاص بأن إصالحات سياسية جارية حاليا بغية وضع األسس لتعاون دميقراطي بـني احلكومـة 
واملعارضـة، فضـال عـن إنشـاء جلـان برملانيـة تضـم عضويتـها أحزابـــا متعــددة إلجيــاد تســويات 
دميقراطيـة ودائمـة ملشـاكل اتمـع الغيـاين الرئيسـية. ويف هـذا السـياق، يشـكل بـالغ مشـــترك 
موقّـع مـن الرئيـس بـاغديو وزعيـم املعارضـة السـيد كوربـني يف ٦ أيــار/مــايو ٢٠٠٣، التعبــري 
الرمسي عن ضرورة االلتزام السياسي، على أعلى مستوى سياسي، من أجل حتقيق الدميقراطيـة 

والسالم والتنمية على الصعيد العملي يف غيانا. 
ويرى املقرر اخلاص، بالتايل، أنه يبدو أن القـادة السياسـيني يوفـون حاليـا مبسـؤوليتهم  - ٢٠
السياسـية. ويكمـن اآلن احملـك النـهائي الـذي سـتخترب عليـه هــذه اإلرادة السياســية يف صــدق 
النيـة، والتقيـد الصـارم بـالقواعد األخالقيـة، والتصميـم، يف تطبيـق اإلصالحـات املتفـق عليـــها، 
وذلـك بـالقول والفعـل. وسـتصاغ توصيـات املقـرر اخلـاص النهائيـة إىل جلنـة حقـوق اإلنســـان 
ـــة وتوســيع نطــاق  علـى أسـاس التقـدم احملـرز يف تطبيـق عمليـة اإلصالحـات الدميقراطيـة اجلاري
العملية. وبالتايل فإن تقريره النهائي سيتضمن، ألغراض إعالم اتمع الدويل، عرضــا لتفـاصيل 
اإلصالحـات ولطرائـق وعمليـة ونتـائج تنفيذهـا، فضـال عـن الطريقـة الـيت سـيكون املســـؤولون 
السياسيون قد حولوا ا التزامهم السياسي إىل أفعال. ووفقا لالستراتيجية املزدوجة، القانونيـة 
والفكريـة، الـيت يقترحـها ملكافحـة األسـباب العميقـة الثقافيـة واإلثنيـة للعنصريـة، وعلـى املــدى 
البعيد، يأمل املقرر اخلاص أن يساهم يف العمليـة اجلاريـة وذلـك بتوصيـة املسـؤولني السياسـيني 
بـأن يكفلـوا متحـور التحـول العميـق للمجتمـع الغيـاين حـول األهـداف الرئيسـية التاليـة: تعزيــز 
العملية الدميقراطية بواسطة صيغ سياسية ابتكارية تشـجع احلـوار والتشـاور املنتظمـني يف إدارة 
شؤون الدولة، وحتقيق التعددية اإلثنية يف تكوين األحـزاب السياسـية وجـهاز األمـن والدفـاع، 
وإجياد تسوية ملموسة ألوجه التفاوت وعدم املساواة على الصعيدين االقتصادي واالجتمـاعي 
فيما بني اجلماعات احمللية، اليت نتجت عن االستقطاب اإلثـين، وأخـريا، حتقيـق التفـاعل الوثيـق 
بني مكافحة العنصريـة والتميـيز العنصـري مـن جهـة، وعمليـة البنـاء املتواصلـة تمـع التعدديـة 
الثقافية من جهة أخرى. وبالفعل، فإن إعادة بناء تعدديـة ثقافيـة دميقراطيـة وتفاعليـة تدعـو إىل 
املساواة، ينبغي أن يشكل اهلدف النهائي للمجتمعات الـيت ورثـت تعدديـة إثنيـة حوهلـا النظـام 
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االسـترقاقي واالسـتعماري إىل صـــراع واســتغلتها الســلطات السياســية، علــى أســاس دعامــة 
إيديولوجيا العنصرية. 

ــاتريك  ويف ترينيـداد وتوبـاغو، حتـادث املقـرر اخلـاص مـع رئيـس الـوزراء األونورابـل ب - ٢١
ماننغ ومسؤولني سياسيني آخرين وكذلك مع ممثلي كل من اتمع املدين وخمتلف االجتاهـات 
الدينية. وبالرغم من أن ترينيداد وتوباغو قد، على غرار غيانا، ورثت نفس التركيبة السـكانية 
املتعددة اإلثنيات وجمتمعا فككه تنـاحر اجلماعـات احملليـة والتميـيز العنصـري، فـهي مل تتعـرض 
لالستقطاب اإلثين إال بدرجـة أدىن. بيـد أن االسـتغالل السياسـي للتفكـك اإلثـين ممـارس فيـها 
هي أيضا من جانب األحزاب السياسية املختلفة، وهو ينعكس يف تكوين األغلبية داخـل تلـك 
األحزاب ويف قيادا. بيد أن وجود نسبة كبرية من السكان املولَّدين يدل على حقيقـة وجـود 
تفــاعالت عميقــة واختــالط بــني اجلماعــات احملليــة يف العالقــات اإلنســانية وعلــى مســـتوى 
املشاعر. إن شدة رغبة السكان يف العيش معا قد غلبت االستقطاب اإلثين الـذي مـازال قائمـا 
يف اإليديولوجيات السياسية. وفضال عن ذلك، فــإن املقـرر اخلـاص يـرى بعـد زيارتـه أن مثـال 
ترينيـداد وتوبـاغو يؤكـد الـدور اجلوهـري للديـن يف حـاالت التوتـر بـني اإلثنيـات ويف تكويـــن 
عقليات هوية األقلية املعزولة حيث يتداخــل العـرق والديـن واإلثنيـة. وبـالفعل فقـد أدرك قـادة 
األديان والتقاليد الروحية الرئيسية هلذا البلـد، يف وقـت مبكـر جـدا، مـدى خمـاطر االسـتقطاب 
ـــن خــالل  اإلثـين، وأوقـدوا النـور املضـاد اجلـذري الـذي متثـل يف حـوار بـني الديانـات مسـح، م
لقـاءام الشـخصية واملشـاركة املتبادلـة يف الطقـوس الدينيـة لكـل منـهم، وكذلـك مـــن خــالل 
البيانات املشتركة بشأن املسائل االجتماعية الكربى، بتجسيد بيداغوجيـا رائعـة لتلقـني طرائـق 
العيش معا وتطبيـق املعـىن األصلـي لكلمـة ديـن، وهـو الوصـل وليـس الفصـل. ونتيجـة لذلـك، 
فبالرغم من التطابقات التارخيية والدميوغرافية، والسياسية أيضا، من بعض النواحي، بـني غيانـا 
وترينيـداد وتوبـاغو، يشـهد هـذا البلـد األخـري حاليـا ديناميـة للتعدديـة الثقافيـة ال جـدال فيـــها. 
ـــيت تنصــهر فيــها مجيــع األحــزاب، تواجــه اآلن مســؤوليتها  وبالتـايل فـإن الطبقـة السياسـية، ال
اجلوهرية املتمثلة يف بلورة هـذه الديناميـة املتعـددة الثقافـات للمجتمـع يف املمارسـة الدميقراطيـة 
واالجتماعية واالقتصادية. ويبدو أنه مت الشـروع يف عمليـة سياسـية يف هـذا االجتـاه. وبـالفعل، 
فقد أعلم رئيس الوزراء املقرر اخلاص باملبادرة الـيت قـام ـا، واملتصلـة بإنشـاء عـدة جلـان منـها 
جلنة معنية بالعالقات بني األعراق. ويف انتظار احلصول على تفاصيل بشأن هـذه اإلصالحـات 
املؤسسية، اليت ستحلل مبزيد من التفصيل يف التقرير الذي سـيقدمه إىل جلنـة حقـوق اإلنسـان، 
يرى املقرر اخلاص، يف الطور احلايل، أنه يبدو أن املسـؤولني السياسـيني لـترينيداد وتوبـاغو قـد 
اسـتهلوا، مـن أجـل إـاء االسـتقطاب اإلثـين، عمليـة إصالحـات مؤسسـية وتشـاور دميقراطـــي 
جذريـة وواعـدة بقـدر أكـرب. وهـو يوصـي، يف انتظـار احلصـــول علــى مزيــد مــن املعلومــات، 
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ــــة بالتشـــاور بـــني الســـلطة  مبواصلــة اإلصالحــات السياســية، وال ســيما اإلصالحــات املتصل
واملعارضة الستئصال خملفات االستقطاب اإلثين، واالستمرار مبزيد من احلـزم يف تعزيـز احلـوار 
بني الثقافات، بغية إدراج مكافحـة مجيـع أشـكال التميـيز يف الديناميـة الطويلـة األجـل، لعمليـة 

البناء اجلماعي تمع متعدد الثقافات ودميقراطي وتفاعلي تسوده املساواة. 
وخبصوص املهام املقبلة، دعت حكومة كندا املقرر اخلاص لزيارة بلدها يف الفـترة مـن  - ٢٢
١٥ إىل ٢٦ أيلـول/سـبتمرب ٢٠٠٣. وستسـمح هـذه الزيـارة للمقـرر اخلـاص بـأن جيـري، مـــن 
خـالل االسـتماع للجماعـات احملليـة املختلفـة، تقييمـــا ألهــداف ورهانــات ومشــاكل ونتــائج 
التعدديـة الثقافيـة الكنديـة، وذلـك بـاخلصوص يف ضـوء برنـامج عمـل مؤمتـر ديربـان. وســيزور 
املقرر اخلاص كذلك كولومبيا يف الفترة من ٢٩ أيلــول/سـبتمرب إىل ١٠ تشـرين األول/أكتوبـر 
٢٠٠٣، بناء على دعوة من احلكومة الكولومبية، بغية تقييـم التقـدم احملـرز يف تنفيـذ توصيـات 
سلفه، الذي زار ذلك البلد يف عام ١٩٩٨. ويعتزم املقرر اخلاص كذلك أن يطلع علـى مـدى 
تنفيذ اخلطة الوطنية للنهوض بالسكان األفريقيـني الكولومبيـني الـيت اعتمدـا احلكومـة يف عـام 
١٩٩٨، وعلى حالة السكان األصليني. وسيعلم الدورة الستني للجنـة حقـوق اإلنسـان بشـأن 

هاتني املهمتني. 
وفيما يتعلق باحلالة يف كوت ديفوار، وافقت احلكومة على أن تستقبل املقـرر اخلـاص  - ٢٣
خالل شهر تشرين األول/أكتوبر ٢٠٠٣. وستكون هــذه الزيـارة مشـتركة مـع املقـرر اخلـاص 
املعين حبرية الرأي والتعبري للنظر يف حالة العالقات بني اإلثنيات والتدابري املتخذة مـن احلكومـة 
لتدارك اآلثار املترتبة على مظاهرات كراهيــة األجـانب الـيت رافقـت حـوادث يـوم ١٩ تشـرين 

األول/أكتوبر ٢٠٠٢. 
 

مظاهر العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب وما يتصــل بذلـك  ثالثا –
 من تعصب 

يود املقرر اخلاص أن يسترعي اهتمام اجلمعية العامة الستمرار الدعايـة العنصريـة علـى  - ٢٤
شـبكة اإلنـترنت، ولـتزايد العنصريـة يف الرياضـــة وملظــاهر العنصريــة املرتبطــة مبعــاداة الســامية 

واحلقد على اإلسالم. 
 

الدعاية العنصرية على شبكة اإلنترنت   ألف –
ما زالت اإلنترنت تستخدم كأداة للترويج على نطاق واسع للبيانات املتسـمة بـاحلقد  - ٢٥
والـيت تصدرهـا منظمـات العنصريـة وكراهيـة األجـانب. وقـد حـدد مركـز سـيمون وايســنتال، 
املنظمـة الرائـدة يف جمـال مراقبـة أنشـطة املنظمـات العنصريـة علـى اإلنـترنت، يف تقريرهـــا لعــام 
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ـــن  w)، عـدة آالف م ww.wiesenthal.com) ٢٠٠٣ املعنـون �اإلرهـاب والكراهيـة الرقميـان�
املواقع اليت تروج الدعاية العنصريـة وكراهيـة األجـانب ومـا يتصـل بذلـك مـن تعصـب. ويـود 
املقـرر اخلـاص أن يذكـر بـأن برنـامج عمـل ديربـان، يف الفقـرات ١٤٤-١٤٧ يوصـــي الــدول 
ـــري لالنضبــاط الــذايت مــن أجــل الســماح مبكافحــة  بتشـجيع وسـائط اإلعـالم علـى اختـاذ تداب
استخدام اإلنترنت ألغراض عنصرية وبفـرض جـزاءات قضائيـة علـى مـن يقومـون بـالتحريض 
علـى الكراهيـة العرقيـة. ويف هـذا الصـدد، يعـرب املقـرر اخلـاص عـن االرتيـاح العتمـاد جملــس 
وزراء جملس أوروبا يف ٧ تشرين الثـاين/نوفمـرب ٢٠٠٢ الـربوتوكول اإلضـايف التفاقيـة اجلرميـة 
احلاسوبية املتعلق بتجـرمي أفعـال العنصريـة وكراهيـة األجـانب املرتكبـة بواسـطة نظـم إعالميـة. 
وحيـدد هـذا الـربوتوكول الـذي وقّعـت عليـه بـــالفعل ١١ دولــة (أرمينيــا، وأملانيــا، وإســتونيا، 
وبلجيكـا، والسـويد، وفرنسـا، وفنلنـدا، ولكسـمربغ، ومالطـة، وهولنـدا، واليونـان)، األســـس 
القانونية املشتركة بني األطراف لقمع نشر مواد مكتوبة أو صور أو أي إعراب عـن أفكـار أو 
نظريـات تنطـوي أو تشـجع علـى الكراهيـة، أو التميـيز، أو العنـف، ضـد شـــخص أو جمموعــة 
أشـخاص، بسـبب العـرق، أو اللـون، أو األصـل، أو القوميـة، أو النسـب، أو الديـن. ويتضمــن 
ـــة للعنصريــة أو لكراهيــة  الـربوتوكول كذلـك أحكامـا تتنـاول التعـاون الـدويل ملكافحـة الدعاي
األجانب بالوسائل اإلعالمية. ويأمل املقرر اخلاص أن يتســىن اعتمـاد نـص ممـاثل علـى الصعيـد 
الـدويل يف شـكل بروتوكـــول إضــايف لالتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى مجيــع أشــكال التميــيز 
العنصـري(٢)، لكـي يتمكـن عـدد أكـرب مـن الـدول مـن اعتمـاد تدابـري قضائيـة لقمـع اســـتخدام 

اإلنترنت ألغراض تتسم بالعنصرية وبكراهية األجانب. 
 

العنصرية والرياضة   باء –
الحظ املقرر اخلاص حديثا تزايد األفعـال وحـاالت اإلعـراب عـن املشـاعر الـيت تتسـم  - ٢٦
بالعنصرية وبكراهية األجانب يف املالعب الرياضيـة. ووقعـت أحـداث بـاخلصوص يف مالعـب 
كـرة القـدم األوروبيـة حيـث اسـتقبل متفرجـون العبـون مـن أصـل أفريقـي بصيحـات حتـــاكي 
أصوات القردة أو وجـهوا إليـهم شـتائم ذات طـابع عنصـري جلـي. ووقعـت كذلـك أحـداث 
ـــا بــني الالعبــني أنفســهم. ففــي أوروبــا  ذات طـابع عنصـري يف املالعـب الرياضيـة، بـل وفيم
الشـرقية، نظـم أنصـار مجعيـات رياضيـة مظـــاهرات معاديــة للســامية منــادين بعضــهم البعــض 
بتسـمية �يـهود� ورفعـوا الفتـات للنازيـة اجلديـدة وللفاشـية اجلديـدة يف املالعـــب. واندســت 
منظمات ميينية متطرفة يف بعض املالعب حيث تقـوم حاليـا بتوزيـع دعايتـها العنصريـة وحيـث 
تتيح هلا مقابالت كرة القدم فرصـا السـتخدام وسـائط اإلعـالم يف القيـام بدعايتـها عـن طريـق 
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عرض الفتاا أمام أجهزة التصوير التليفزيوين والسينمائي. ومن جهـة أخـرى، لوحـظ انتشـار 
ظاهرة كتابة التعابري العنصرية على جدران مالعب كرة القدم. 

ومل تكـن ظـاهرة اإلعـراب عــن العنصريــة غائبــة مــن مالعــب كــرة املضــرب. وقــد  - ٢٧
اشتكت األختان وليامز (سريينا وفينوس)، وكذلك والدمها ريتشرد وليامز، مرات عديدة مـن 
عبارات السخرية والتهكم اليت وجهها إليهم متفرجـون يف أثنـاء مقـابالت نظمـت يف اسـتراليا 
ويف الواليات املتحدة األمريكية ويف فرنسـا. وذكـر ثالثتـهم أن هـذه التصرفـات كـانت ناجتـة 
عــن مواقــف عنصريــة. وأشــار إليــهم بعــض املتفرجــني يف أثنــاء بعــــض املقـــابالت بتســـمية 
�زنـوج�. وقـد اعتـربت مقـابالت صحفيـة لبعـض العبـات كـرة املضـرب الالئـي لعـــنب ضــد 
االختـني وليـامز وتعليقـات بعـض الصحفيـني، الـيت ُأنكـــرت فيــها القيمــة الفنيــة ألدائــهما ومت 
التركـــيز حصـــرا علـــى قومـــا اجلســـدية، أقـــواال نابعـــة عـــن مواقـــف مســـبقة تنـــــم عــــن 
 “Th e Guardian” رف يف مقالة نشرت حديــث يف الصحيفـة اليوميـة الربيطانيـةالعنصرية.واعت
ــني  بوجـود مشـاعر وتصرفـات عنصريـة يف أوسـاط كـرة املضـرب، علـى حنـو مـا حـدث لألخت

وليامز. 
وبدأ يظهر وعي لدى اجلمهور مبخاطر العنصرية يف الرياضة، ويف بعـض البلـدان مثـل  - ٢٨
اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وايرلنـدا الشـمالية حيـث نظمـت محـالت ملناهضـة العنصريـة 
منذ عام ١٩٩٣، تضطلع اللجنة مـن أجـل املسـاواة اجلنسـية والرابطـة االنكليزيـة حملـتريف كـرة 
القـدم حبملـة أطلقـت عليـها تسـمية ”Kick it out“ (انظــر www.kickitout.org). ويف بعــض 
البلدان (بولندا وأملانيا وإيطاليا) يطرد من املالعب املتفرجون الذيـن يقومـون بأعمـال عنصريـة 
حني يتم التعرف عليهم، وفُرضت غرامات على نوادي كرة القدم اليت تصرف أنصارها علـى 
حنو عنصري. وقد جتند مشاهري العـيب كـرة القـدم مثـل ليليـان ثـورام ملكافحـة هـذا االحنـراف 

اجلديد للروح الرياضية. 
وقام املقرر اخلاص، عن طريق املراسلة، باسترعاء انتباه االحتـاد الـدويل لرابطـات كـرة  - ٢٩
القدم واللجنة األوملبية الدولية إىل تزايد العنصريـة يف مالعـب كـرة القـدم ويف أمـاكن رياضيـة 
أخـرى. وأعلمـه االحتـاد الـدويل لرابطـات كـــرة القــدم بالتدابــري الــيت اختذهــا بــالفعل يف هــذا 
الصدد، وال سيما عقد مؤمتر يف بوينس آيرس يف ٦ متوز/يوليه ٢٠٠١، عـين بالعنصريـة وأدى 
إىل اعتماد قرار يقضي بـأن �مجيـع األشـخاص املشـاركني بصـورة مباشـرة أو غـري مباشـرة يف 
رياضة كرة القدم، على مجيع املستويات ويف كل البلــدان، جيـب أن يشـتركوا يف عمـل منسـق 
بغية تبادل املعلومات عن جتارم ملكافحة مجيع مظاهر العنصرية يف رياضة كرة القدم بصـورة 
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فعالة وائية عن طريق إدانة ومعاقبة كل شخص يتبني أنه ارتكب أفعـاال عنصريـة بـأي شـكل 
من األشكال�. 

وفضال عن االحتاد الدويل لرابطات كرة القدم، شرع احتاد الرابطات األوروبيـة لكـرة  - ٣٠
ـــه ٢٠٠٣، يف نشــر دليــل خــاص  القـدم يف إطـار محلتـه املناهضـة للعنصريـة، يف ١٨ متـوز/يولي
مبكافحة العنصرية ملساعدة أوساط رياضة كرة القدم يف التصـدي هلـذه اآلفـة. ومت تعميـم هـذا 
الدليـل، الـذي صاغـه احتـاد الرابطـات األوروبيـة لكـرة القـــدم وشــبكة كــرة القــدم األوروبيــة 
املناهضـة للعنصريـة، علـى مجيـع االحتـادات الوطنيـة واجلامعـات والنـوادي واحلكـام واملشـــرفني 
على املقابالت ومديري املالعب. وخصص احتاد الرابطات األوروبية لكرة القدم ١,٧ مليـون 
يـورو للحمـالت الوطنيـة ملناهضـة العنصريـة. وتنظـم شـــبكة كــرة القــدم األوروبيــة املناهضــة 
للعنصريـة أيضـا، يف كـل سـنة يف مونتكشـيو، إيطاليـا، كـأس العـامل ملناهضـــة العنصريــة، وهــو 
حدث ثقايف ورياضي يف نفس الوقت، يلتقي فيه فنانون والعبـون أوروبيـون لكـرة القـدم غـري 

حمترفني ومنتمون إىل مجاعات مهاجرة. 
ويأمل املقرر اخلاص أن التدابري اليت اختذها االحتاد الدويل لرابطات كــرة القـدم واحتـاد  - ٣١
الرابطات األوروبية لكرة القدم ستسمح بوقف املمارسات العنصريـة يف مالعـب كـرة القـدم. 
وهو يشجع اللجنة األوملبية الدولية، وكذلك االحتاد الدويل لكرة املضـرب، علـى اختـاذ تدابـري 
مماثلة، ويعتزم، فضال عن تعبئة اتمـع الـدويل خبصـوص هـذه اآلفـة بصـورة منتظمـة، بواسـطة 
تقـاريره إىل اجلمعيـة العامـة لألمـم املتحـدة، أن يقـــوم كذلــك بــاإلبالغ بصــورة صرحيــة عــن 
احلوادث اليت يتم إعالمه ا وكذلك بالتدابري اليت تتخذها اهليئات الرياضية الوطنية واإلقليميـة 
والدولية املعنية، فضال عن الدول األعضاء يف األمم املتحدة. وسـوف يلتمـس يف هـذا السـياق 

املساعدة النشطة واملتواصلة من اهليئات املديرة للرياضة العاملية. 
 

مظاهر العنصرية املرتبطة مبعاداة السامية واحلقد على اإلسالم   جيم -
إن املقرر اخلاص، إذ يشري إىل إعـالن مؤمتـر ديربـان الـذي أعـرب بصـورة قاطعـة عـن  - ٣٢
موقفه إزاء �الزيادة يف معاداة السـامية واحلقـد علـى اإلسـالم يف أحنـاء شـىت مـن العـامل، فضـال 
ـــار التميييزيــة ضــد  عـن ظـهور حركـات عنصريـة وعنيفـة تقـوم علـى أسـاس العنصريـة واألفك
اليهود واملسلمني واتمعات العربية احمللية� (الفقرة ٦١ من إعالن ديربان)، يود أن يسـترعي 

اهتمام اجلمعية العامة إىل مظاهر العنصرية املرتبطة مبعاداة السامية وباحلقد على اإلسالم. 
ـــه ٢٠٠٣ مببــادرة مــن منظمــة األمــن  الحـظ املؤمتـر املعقـود يف فيينـا يف حزيـران/يوني - ٣٣
والتعاون يف أوروبا تزايد مظاهر معاداة السامية يف أوروبا وآسيا الوسـطى وأمريكـا الشـمالية. 
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ويذكر تقرير معهد ستيفن روث، التابع جلامعـة تـل أبيـب، للفـترة ٢٠٠٢-٢٠٠٣، الـذي مت 
إعالم املقرر اخلاص به، زيادة مثرية للقلق ألفعال معاداة السامية يف العامل يف أثناء تلك الفترة. 
وينبغي إيالء اهتمام عاجل هلذه الزيادة اليت ال ميكن إنكارها لظاهرة معـاداة السـامية،  - ٣٤
والعمل على تنظيم مناقشة واسعة النطاق داخل اجلمعيـة العامـة وجلنـة حقـوق اإلنسـان بشـأن 
مصدر معاداة السامية ومظاهرها املعاصرة بغية إجياد حلـول دائمـة هلـا، علـى أسـاس الصكـوك 
الدولية ذات الصلة وكذلك على أساس إعالن وبرنامج عمـل مؤمتـر ديربـان. وسـوف تسـمح 
هذه املناقشة، اليت يعتزم املقرر اخلاص املسامهة فيها بصـورة منتظمـة يف تقـاريره بإظـهار مـدى 
عودة ظهور أحد أشكال العنصرية والتمييز العنصري األقدم عهدا واألكثر تدمريا. وقد شـرع 
املقرر اخلاص بالفعل، هلـذا الغـرض، يف مشـاورات متعمقـة مـع شـخصيات ومؤسسـات معنيـة 

للحصول على معلومات دقيقة وموضوعية. 
ومتـهيدا للدراســـة احملــددة بشــأن حالــة الســكان املســلمني والعــرب عقــب أحــداث  - ٣٥
١١ أيلـول/سـبتمرب ٢٠٠١، وهـي الدراسـة الـيت سـيقدمها إىل الـدورة الســـتني للجنــة حقــوق 
اإلنسان، يود املقرر اخلاص أن يـربز بعـض مظـاهر التميـيز العنصـري الـذي يعـاين منـها هـؤالء 

  .(E/ CN.4/2003/23) السكان، على حنو ما انعكست يف تقريره التمهيدي السابق
ويساور املقرر اخلاص القلق مــن أن احلقـد علـى اإلسـالم، وهـو اإليديولوجيـة الداعيـة  - ٣٦
إىل كراهية اإلسالم ورفضه معتـربة إياهـا مبثابـة شـر يشـكل اإلرهـاب جانبـه األكـثر خطـورة، 
ما زال يتواصل نشره وال سيما عن طريق وسائط اإلعالم مبا فيها اإلنــترنت. ويف البلـدان الـيت 
كثريا ما توجد فيها هـذه الظـاهرة، ينبغـي اعتبـار احلقـد علـى اإلسـالم حتريضـا علـى الكراهيـة 

يعاقب القانون عليه. 
ـــن أصــل عــريب، أو  ويف العديـد مـن البلـدان يقـع املسـلمون واألشـخاص الذيـن هـم م - ٣٧
الذيـن يفـترض أـم كذلـك، ضحايـا لعـداء متسـتر أو معلـن يف احليـاة اليوميـــة. وقــد ُأحرقــت 
مســاجد ودنســت مقــابر للمســلمني. ومت اإلبــالغ عــن اعتــــداءات يوميـــة ضـــد املســـلمات 
املتحجبات واملسلمني ذوي اللحية الطويلة. وكثـريا مـا يقـع األشـخاص الذيـن تشـري أمسـاؤهم 
إىل أم مسلمون أو عرب ضحايا للتمييز يف حبثهم عـن عمـل أو مسـكن. ووردت إىل املقـرر 
اخلاص كذلك ادعاءات عديدة تفيـد بـأن املسـافرين املسـلمني و/أو العـرب مل ينفكـوا يعـانون 
من التمييز يف احلصول على تأشـريات أو لـدى دخـول بلـدان عديـدة أو يف أثنـاء إقامتـهم ـا. 
وأبرز املقرر اخلاص يف تقريره الطابع اخلطري بصورة خاصة إلضفاء الطابع الشـرعي علـى هـذه 
الظــاهرة يف امليــدان السياســي مــن خــالل بيانــات صــادرة عــن قــادة سياســيني ومــا نشـــرته 
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ـــن أوســاط املفكريــن. وســيتضمن التقريــر إىل جلنــة حقــوق اإلنســان العنــاصر  شـخصيات م
الوقائعية اليت تسمح بتقييم انتشار هذه الظاهرة يف العامل. 

 
التدابـري الـيت اختذـا أو تتوخـى اختاذهـا حكومـات أو هيئـات قضائيــة أو  رابعا -

 جهات أخرى 
التدابري الرامية إىل مكافحة الدعاية العنصرية والكراهية العرقية   ألف -

اختذت استراليا وجنوب أفريقيا قرارات هامة دف إىل حظر نشـر األقـوال العنصريـة  - ٣٨
أو التحريضات على الكراهية العرقية. يف استراليا، طالبت احملكمـة االحتاديـة، بنـاء علـى طلـب 
من الس التنفيذي ليهود استراليا وجلنة حقوق اإلنسان واملســاواة يف الفـرص يف ذلـك البلـد، 
يف أيلـول/سـبتمرب ٢٠٠٢، معـهد أديالييـد بـأن يزيـل مـن موقعـه علـــى شــبكة اإلنــترنت كــل 
املعلومـات الـيت تنكـر حقيقـة حمرقـة اليـهود. ومعـهد أديالييـد مؤسسـة يديرهـا فردريـك توبــان 
وهو من الداعني إىل إعادة النظر يف صحة املعلومات املتعلقة بتلك احملرقـة. ويظـهر هـذا القـرار 

أنه ميكن مكافحة ترويج العنصرية عن طريق اإلنترنت دون املساس حبرية الرأي والتعبري. 
ويف جنوب أفريقيا، اعتمدت جلنة حقوق اإلنسـان يف ١٨ متـوز/يوليـه ٢٠٠٣، قـرارا  - ٣٩
يعترب استخدام شعار �اقتل البوور، اقتـل املـزارع� الـذي شـرع يف اسـتخدامه منـاضلو املؤمتـر 
الوطين األفريقي يف السنة املاضية مبناسبة جنازة أحد زعماء حركة مناهضة الفصـل العنصـري، 
غري مشمول حبماية أحكام الدستور املتصلة حبريـة التعبـري. وبـالفعل، فـإن اللجنـة، إذ عكسـت 
املوقف الذي كانت قـد اختذتـه فيمـا قبـل، اعتـربت أن احلـق يف حريـة التعبـري ال يعلـو احلقـوق 
األخرى للبشر وال سيما احلق يف الكرامة البشـرية، واعتـربت أن الدعـوة إىل قتـل جمموعـة مـن 
األشخاص ينبغي أن تعترب مبثابة حتريض على الكراهيـة ميكـن أن يتسـبب يف إحلـاق أضـرار. إن 
هـذا القـرار الـذي اختذتـه جلنـة حقـوق اإلنسـان جلنـوب أفريقيـا ينبغـي أن يكـون مصـدر إهلـــام 

لدعاة مفهوم متحجر للحق يف حرية التعبري. 
 

التدابري املتخذة لفائدة السنيت/الغجر/الرحل   باء -
يرحـب املقـرر اخلـاص بدعـم البنـك الـدويل جلـهود حكومـات عـدة بلـدان يف أوروبـــا  - ٤٠
الوسـطى والشـرقية (ألبانيـا، وبلغاريـا، واجلمهوريـة التشـيكية، ورومانيـا، وسـلوفاكيا، وصربيــا 
ـــــا) الراميــــة إىل حتســــني أحــــوال معيشــــة الســــكان  واجلبـــل األســـود، وكرواتيـــا، وهنغاري
السنيت/الغجر/الرحل وتيسري اندماجهم. وسيقدم البنك موارد ماليـة لصنـدوق خمصـص لتعليـم 
هؤالء السكان. ويشارك يف هذا الصندوق االحتـاد األورويب وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي، 

فضال عن حكومات هنغاريا والسويد وفنلندا. 
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ومن جهة أخرى، وافقت حكومة اجلبل األسـود يف ١٩ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٣ علـى  - ٤١
دفـع مبلـغ ٠٠٠ ٩٨٥ يـورو إىل ٧٤ غجريـا كـانوا قـد وقعـوا يف عـام ١٩٩٥ ضحايـا مذحبــة 
أدت إىل تدمري حي غجـري يف مدينـة دانيلوغـراد تدمـريا تامـا. وقـد اتخـذ هـذا التدبـري نتيجـة 
لقرار جلنة األمم املتحدة ملناهضة التعذيب مؤرخ ٢١ تشرين الثـاين/نوفمـرب ٢٠٠٢ طُلـب فيـه 
C املؤرخـة ١١ تشـرين  AT/C/29/D/161/2000 زرة (انظر الوثيقـةدفع تعويض لضحايا هذه ا
الثاين/نوفمرب ٢٠٠٢). وقد نظّم هـذه املذحبـة سـكان مدينـة دانيلوغـراد بسـبب ادعـاءات بـأن 
شبانا من الغجر قد اغتصبـوا فتـاة. ومل تكـن الشـرطة والسـلطات البلديـة قـد اختـذت ترتيبـات 
حلمايـة اجلماعـة الغجريـة. ويبـني هـذا القـــرار الــتزام ســلطات اجلبــل األســود حبمايــة حقــوق 

اإلنسان دون متييز من أي نوع. 
 

االستنتاجات والتوصيات   خامسا -
سيقدم املقدم اخلاص إىل جلنة حقوق اإلنسـان يف دورـا السـتني توصيـات مفصلـة  - ٤٢
بشـأن املسـائل ذات الصلــة بواليتــه، وال ســيما بعــد الزيــارات الــيت قــام ــا إىل البلــدان 
املذكورة يف برناجمه هلذه السنة. وهو يود بالتايل اسـترعاء اهتمـام اجلمعيـة العامـة للمسـائل 

التالية: 
تدعى اجلمعية العامة إىل استرعاء اهتمـام الـدول األعضـاء لضـرورة اختـاذ التدابـري  �
الالزمة، ذات الطابع التشـريعي والقضـائي واإلعالمـي والتعليمـي لكـي ال تتحـول 
املكافحــة املشــروعة لإلرهــاب إىل أشــكال جديــدة للتميــيز تســتهدف ســـكانا أو 
ديانـات أو ثقافـات أو إثنيـات معينـة ولكـي ال تتسـبب يف ظـــهور أشــكال التميــيز 

اجلديدة تلك. 
يف إطـار تنفيـذ برنـامج عمـل ديربـــان، تدعــى اجلمعيــة العامــة إىل إيــالء اهتمامــها  �
لألشــكال اجلديــدة للتميــيز الــيت تؤثــر بصــورة خاصــة يف املــهاجرين والالجئــــني 

واملغتربني وجتعلهم يف حالة ضعف خاصة. 
ـــة  إن مســألة األنســاب، نظــرا لعمــق جذورهــا يف أنظمــة القيــم ويف القيــم الثقافي �
والدينيـة، وكذلـك ملـدى انتشـارها وآنيتـها يف اتمعـات املعنيـة، ينبغـي أن تشــكل 
أولوية يف متابعة مؤمتر ديربان، ويف مكافحـة مجيـع أشـكال التميـيز العنصـري، ويف 

التعزيز الدويل حلقوق اإلنسان. 
تدعى اجلمعية العامة، من جهة، إىل استرعاء اهتمـام مجيـع الـدول األعضـاء لـتزايد  �
ـــة إىل  العنصريـة يف الرياضـة، ومـن جهـة أخـرى إىل دعـوة اهليئـات الرياضيـة الدولي
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اختاذ التدابري املناسبة السـتئصال هـذه الظـاهرة وإىل التعـاون لتحقيـق هـذا الغـرض 
مـع آليـات حقـوق اإلنسـان ذات الصلـة، وال سـيما اللجنـة املعنيـة بالقضـــاء علــى 

التمييز العنصري، واملقرر اخلاص. 
احلواشي 

انظر A/CONF.189/12 و Corr.1، الفصل األول.  (١)
قرار اجلمعية العامة ٢١٠٦ ألف (د-٢٠)، املرفق.  (٢)

 

 


