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    ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٨قرار اختذته اجلمعية العامة يف 

  ])A/62/437( على تقرير اللجنة الثالثة بناء[
  

عدم جواز ممارسات معينة تساهم يف إثارة األشكال املعاصـرة مـن             - ٦٢/١٤٢
العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب وما يتـصل بـذلك          

  من تعصب
  

  ،إن اجلمعية العامة  
 والعهـد الـدويل     )١( مبيثاق األمم املتحدة واإلعالن العاملي حلقـوق اإلنـسان         إذ تسترشد   

 واالتفاقيــة الدوليــة للقــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز  )٢(اخلــاص بــاحلقوق املدنيــة والــسياسية 
   من صكوك حقوق اإلنسان ذات الصلة،هاوغري، )٣(العنصري
ــراروإذ تــــشري   ــام قــ ــة حقــــوق اإلنــــس  إىل أحكــ  ١٦ املــــؤرخ ٢٠٠٤/١٦ اني جلنــ
 وإىل أحكـام قـراري      )٥(٢٠٠٥أبريـل   / نيسان ١٤ املؤرخ   ٢٠٠٥/٥  و )٤(٢٠٠٤ أبريل/نيسان

املــؤرخ   ٦١/١٤٧ و ٢٠٠٥ديــسمرب  / كــانون األول ١٦ املــؤرخ  ٦٠/١٤٣اجلمعيــة العامــة   
كـانون   ١٩ املـؤرخ  ٦١/١٤٩قـرار   ال بـشأن هـذه املـسألة و       ٢٠٠٦ديسمرب  /كانون األول  ١٩

اجلهود العاملية من أجل القضاء التام على العنـصرية والتمييـز           ’’املعنون  و ٢٠٠٦ ديسمرب/األول
إلعـالن وبرنـامج    الـشامل   يتصل بـذلك مـن تعـصب والتنفيـذ           العنصري وكراهية األجانب وما   

  ،‘‘ ومتابعتهماربانيعمل د

_______________ 

  ).٣ - د ( ألف ٢١٧القرار   )١(
  .، املرفق)٢١ - د ( ألف ٢٢٠٠انظر القرار   )٢(
  .٩٤٦٤، الرقم ٦٦٠، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )٣(
، )E/2004/23 (٣، امللحـق رقـم   ٢٠٠٤الوثائق الرمسية للمجلـس االقتـصادي واالجتمـاعي،       : انظر  )٤(

  .الفصل الثاين، الفرع ألف
  .، الفصل الثاين، الفرع ألف)E/2005/23( ٣، امللحق رقم ٢٠٠٥املرجع نفسه،   )٥(
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 ت احملكمـة فيـه     الـذي اعتـرب     إىل ميثاق حمكمة نورمربغ وقـرار احملكمـة        وإذ تشري أيضا    
ــة املــسلحة  تن ــه، مبــا في ) SS(ظــيم قــوات احلماي ، تنظيمــا Waffen SS تنظــيم هــاومجيــع مكونات

   مسؤولية اقتراف العديد من جرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية،محلتهإجراميا و
ربـان اللـذين   ي إعـالن وبرنـامج عمـل د       مـن ذات الـصلة    األحكام   إىل   وإذ تشري كذلك    

يتـصل   ب ومـا  ـــ جاناهيـــة األ   العنـصرية والتمييـز العنـصري وكر       ةملناهضاعتمدمها املؤمتر العاملي    
 مــن اإلعــالن  ٢رة ـــــســيما الفق ، وال)٦( ٢٠٠١ســبتمرب / أيلــول٨ن تعــصب يف ـــــبــذلك م
   من برنامج العمل،٨٦والفقرة 
قـرر اخلـاص املعـين باألشـكال املعاصـرة          املالدراسة اليت اضطلع هبا     إىل   تشري باملثل وإذ    

، وإذ حتـيط  )٧(يتـصـل بـذلك مــن تعـصـب      األجانـب ومـا  يةهامييز العنصري وكر  للعنصرية والت 
  ،)٨(علما بتقريره

ــا    ــثري جزعه ــشار أحــزاب    وإذ ي ــشأن، انت ــذا ال ــية ، يف ه ــات  سياس وحركــات ومجاع
ــة ــةمتطرف ــا في خمتلف ــا مجاعــات  ، مب ــازيه ــة، يف أحنــاء كــثرية   ي اجلــدد وذونيالن ــرؤوس احلليق  ال

  العامل، من
 والــذي أدانــت فيــه )٦(ربــانيالــنص الــذي ورد يف إعــالن دجديــد تؤكــد مــن   - ١  

ــة اجلديــدة والفاشــية اجلديــدة و  ظهــورالــدول اســتمرار وعــودة  ــة  النازي ــديولوجيات القومي األي
 الظــواهر  هــذه أن فيــهأعلنــتو، الداعيــة إىل العنــف والقائمــة علــى التحيــز العنــصري والقــومي

  يف أي ظرف من الظروف؛ وال أوي حال من األحيف أ  إطالقاتربيرها ميكن ال
 واألعـضاء الـسابقني لتنظـيم    إزاء متجيد احلركـة النازيـة  تعرب عن بالغ القلق       - ٢  

التذكاريـة،  واالحتفـاالت  النـصب   إقامـة بـسبل تـشمل   ، )Waffen SS(قـوات احلمايـة املـسلحة    
  ديدة؛عامة متجيدا للماضي النازي واحلركة النازية والنازية اجل تظاهراتتنظيم  وكذلك
 إزاء وقوع حماوالت متكررة لتـدنيس أو هـدم النـصب الـيت              تعرب عن القلق    - ٣  

إخـراج أو نقـل رفـات       وأقيمت لتخليد ذكرى الذين حاربوا النازية أثناء احلرب العاملية الثانية،           
 التــام التقيــد، وحتــث الــدول، يف هــذا الــصدد، علــى  مــشروعةأولئــك األشــخاص بطــرق غــري  

_______________ 

  .، الفصل األولCorr.1 و A/CONF.189/12انظر   )٦(
)٧(  E/CN.4/2006/16و Add.1-4 .  
  .A/62/306انظر   )٨(
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 مـن الربوتوكـول اإلضـايف       ٣٤، مبوجب مجلة أمور منها املـادة        املوضوعبلة  لتزاماهتا ذات الص  با
  ؛)٩(١٩٤٩األول التفاقيات جنيف لعام 

تزايد عـدد احلـوادث ذات الطـابع العنـصري يف الكـثري مـن               قلق  مع ال تالحظ    - ٤  
ــدان و ــد مــن هــذه احلــوادث،      ظهــورالبل ــة املــسؤولة عــن العدي ــرؤوس احلليق  مجاعــات ذوي ال
 نشوب العنف القائم على العنـصرية وكراهيـة األجانـب الـذي يـستهدف أفـراد                  عودة وكذلك

جمتمعات حملية إثنية أو دينية أو ثقافية وأقليات وطنية، حـسبما أشـار إليـه املقـرر اخلـاص املعـين                     
يتــصل بــذلك مــن  باألشــكال املعاصــرة للعنــصرية والتمييــز العنــصري وكراهيــة األجانــب ومــا  

  ؛)٨(تعصب يف تقريره األخري
أن هـذه األعمـال ميكـن اعتبارهـا أعمـاال تنـدرج يف نطـاق                تؤكد مـن جديـد        - ٥  

 مـن االتفاقيـة الدوليـة للقـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز                 ٤األنشطة اليت يرد وصفها يف املادة       
متثل إساءة واضحة وجلية ملمارسة احلق يف حرية التجمـع الـسلمي        ميكن أن   ، وأهنا   )٣(العنصري

 احلق يف حرية الرأي والتعـبري حـسب مـدلول هـذه احلقـوق كمـا                 وكذلك،  وتكوين اجلمعيات 
 )٢( والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة والـسياسية        )١(يكفلها اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان    

  واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري؛
حتـصى   ذكرى أعداد ال  تشكل إجحافا حبق     أعاله   بينة أن املمارسات امل   تؤكد  - ٦  

اصــة اجلــرائم الــيت  خب احلــرب العامليــة الثانيــة، و يف ضــد اإلنــسانيةاملرتكبــة مــن ضــحايا اجلــرائم  
 وأن هـذه املمارسـات   ، وتـسمم عقـول الـشباب      ،)SS ( املـسلحة  قـوات احلمايـة   تنظـيم   ارتكبها  

م املتحـدة مبوجـب ميثاقهـا،        األعـضاء يف األمـ      الـدول  الـيت تعهـدت هبـا     لتزامـات   االتتعارض مع   
  نظمة ومبادئها؛املمع أهداف تتناىف و

األشــكال املعاصــرة للعنــصرية والتمييــز  تــثري أن هــذه املمارســات تؤكــد أيــضا  - ٧  
يتصل بذلك من تعـصب وتـسهم يف انتـشار وتكـاثر أحـزاب                األجانب وما  اهيةالعنصري وكر 

 الـرؤوس ي   اجلـدد وذو   نيالنـازي عـات   هـا مجا  ، مبا في   خمتلفة سياسية وحركات ومجاعات متطرفة   
  ؛احلليقة

ــ  - ٨   بينــة للممارســات امل حــدوضــع اختــاذ التــدابري الالزمــة ل  علــى ضــرورة شددت
 ملكافحـة  ، وفقا للقانون الدويل حلقـوق اإلنـسان،  الدول اختاذ تدابري أكثر فعالية ب وهتيبأعاله،  

  لقيم الدميقراطية؛هدد احقيقيا ي  خطراهذه الظواهر واحلركات املتطرفة اليت تشكل

_______________ 

  .١٧٥١٢، الرقم ١١٢٥، اجمللد هداتجمموعة املعااألمم املتحدة،   )٩(
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أن الدول األطراف يف االتفاقيـة الدوليـة للقـضاء علـى مجيـع              تؤكد من جديد      - ٩  
 بـأمور عـدة منـها     بـأن تقـوم  ، من هذا الـصك ٤ مبوجب املادة ،أشكال التمييز العنصري ملزمة  

  :يلي ما
إدانـة مجيـع ضـروب الدعايـة ومجيـع املنظمـات الـيت تـستند إىل أفكـار التفــوق            )أ(  

التـرويج هلمـا بـأي شـكل         اليت حتاول تربير الكراهية العنـصرية والتمييـز العنـصري أو           ي أو العرق
  من األشكال؛

ــة     )ب(   ــة وإجيابي ــدابري فوري ــع أشــكال   مــن أجــل التعهــد باختــاذ ت  القــضاء علــى مجي
األفعــال ذات الطــابع التمييــزي مــع إيــالء املراعــاة الواجبــة للمبــادئ  التحــريض علــى التمييــز أو

 مـن  ٥يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان واحلقـوق املنـصوص عليهـا صـراحة يف املـادة              الواردة  
  االتفاقية؛
 الكراهيــة رقــي أوألفكــار القائمــة علــى التفــوق الع انــشر أعمــال كــل اعتبــار   )ج(  
 تحـريض علـى   ال ، وكل حتريض على التمييز العنصري، وكل عمل من أعمال العنف أو           العرقية
  آخـر،  عرقـي أصـل    مـن لـون أو    جمموعـة أشـخاص     أية   د أي عرق أو    هذه األعمال ض   ارتكاب

يعاقـب  ائم جـر ، مبـا يف ذلـك متويلـها،    ذات طـابع عنـصري  وكذلك توفري أي مساعدة ألنشطة    
  ن؛القانو عليها

  الدعائيـة األخـرى  األنـشطة اعتبار املنظمات واألنشطة الدعائية املنظمة ومجيع       )د(  
واإلقـرار  ،   منظمات وأنشطة غـري مـشروعة وحظرهـا        يهاليت تروج للتمييز العنصري وحترض عل     

   يعاقب عليها القانون؛جرميةأنشطة من هذا القبيل   أومنظماتاملشاركة يف بأن 
مـن  حمليـة،   املؤسسات العامة، سواء كانـت وطنيـة أو     لسلطات العامة أو  منع ا   )هـ(  

  التحريض عليه؛ الترويج للتمييز العنصري أو
 مـن االتفاقيـة الدوليـة      ٤بدت حتفظات على أحكام املـادة        الدول اليت أ   تشجع  - ١٠  

للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري على النظر جديا يف سحب تلـك التحفظـات علـى                 
  سبيل األولوية؛

 أن يواصـل    )٥(٢٠٠٥/٥جلنة حقوق اإلنسان الـوارد يف قرارهـا         طلب   ب ذكرت  - ١١  
ــتفكري    ــرر اخلــاص ال ــا املق ــسألة ملي ــذه امل ــضعأن  و،يف ه  توصــيات ذات صــلة باملوضــوع يف   ي

، وأن يلتمس ويضع يف اعتباره يف هـذا الـصدد آراء احلكومـات واملنظمـات غـري                  املقبلةريره  اتق
  احلكومية؛
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لــى التعــاون تعاونــا كــامال مــع عاحلكومــات واملنظمــات غــري احلكوميــة حتــث   - ١٢  
  ؛املذكورة آنفا ةهماملاملقرر اخلاص يف أداء 

  .قيد نظرهااملسألة بقي أن ت تقرر  - ١٣  
  ٧٦اجللسة العامة 

  ٢٠٠٧ ديسمرب/ كانون األول١٨
  


