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  الدورة الرابعة والستون
  اللجنة الثالثة

  من جدول األعمال) ب (٦٧البند 
 القضاء على العنـصرية والتمييـز العنـصري       

وكراهيــة األجانــب ومــا يتــصل بــذلك مــن  
التنفيـذ الـشامل إلعـالن وبرنـامج        : تعصب

    ع  مل ديربان ومتابعتهما
   منقحمشروع قرار*: السوداناالحتاد الروسي و    

  
اجلهود العاملية من أجل القضاء التام على العنصرية والتمييز العنصري وكراهيـة                

األجانب وما يتصل بذلك من تعصب والتنفيـذ الـشامل إلعـالن وبرنـامج عمـل                
  ديربان ومتابعتهما

  ،إن اجلمعية العامة  
الـــذي  ١٩٩٧ديـــسمرب / كـــانون األول١٢ املـــؤرخ ٥٢/١١١إىل قرارهـــا  إذ تـــشري 

ملناهـضة العنـصرية والتمييـز العنـصري وكراهيـة       ؤمتر العـاملي قررت مبوجبـه الـدعوة إىل عقـد املـ         
 ٢٠٠٢ مـارس /آذار ٢٧ املـؤرخ    ٥٦/٢٦٦ ايتصل بذلك مـن تعـصب وقراراهتـ        اـب وم ـاألجان

ــؤرخ  ٥٧/١٩٥و  ــانون األول١٨املـ ــسمرب / كـ ــؤرخ ٥٨/١٦٠  و٢٠٠٢ديـ ــانون  ٢٢ املـ كـ
 ٦٠/١٤٤  و٢٠٠٤ديــسمرب / كــانون األول٢٠ املــؤرخ ٥٩/١٧٧  و٢٠٠٣ديــسمرب /األول

اليت استرشد هبا يف املتابعـة الـشاملة والتنفيـذ الفعـال             ٢٠٠٥ديسمرب  / كانون األول  ١٦املؤرخ  
رارات علـى حنـو     لنتائج املؤمتر العاملي، وإذ تـشدد، يف هـذا الـصدد، علـى أمهيـة تنفيـذ تلـك القـ                    

  كامل وفعال،
 
  

 . والصني٧٧ جمموعة الـ باسم الدول األعضاء يف األمم املتحدة اليت هي أعضاء يف  *  
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 بنتــائج مــؤمتر ديربــان االستعراضــي، املعقــود يف جنيــف يف الفتــرة مــن        وإذ ترحــب  
، املــؤرخ ٦١/١٤٩، يف إطــار اجلمعيــة العامــة وفقــا للقــرار  ٢٠٠٩أبريــل / نيــسان٢٤إىل  ٢٠
  ،٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول١٩

العتمـاد إعـالن وبرنـامج      العاشـرة   الـسنوية    اقتراب موعد إحيـاء الـذكرى        وإذ تالحظ   
١  ،)(ديربان عمل

 جلنـة حقـوق اإلنـسان      اليت اختذهتا ذات الصلة   واملقررات  مجيع القرارات   إىل   تشريوإذ    
 لكفالـة التنفيـذ النــاجح   تنفيـذها وإذ تـدعو إىل   هـذا املوضــوع،  وجملـس حقـوق اإلنـسان بـشأن    
  ،إلعالن وبرنامج عمل ديربان

ديـسمرب  / كـانون األول   ٨ املـؤرخ    ٣/١٠٣ مقـرر جملـس حقـوق اإلنـسان       وإذ تالحظ     
، ٢٠٠١الــذي أنــشأ اجمللــس مبوجبــه، مراعــاة ملقــرر وإرشــادات املــؤمتر العــاملي لعــام  )٢(٢٠٠٦

  اللجنة املخصصة التابعة جمللس حقوق اإلنسان املعنية بوضع معايري تكميلية،
 نتــائج  مــسؤولية جملــس حقــوق اإلنــسان والتزاماتــه النابعــة مــنوإذ تــضع يف اعتبارهــا  

٣  ،)(مؤمتر ديربان االستعراضي

علـــى أن مجيـــع البـــشر يولـــدون أحـــرارا ومتـــساوين يف الكرامـــة وإذ تكـــرر التأكيـــد   
واحلقوق، وأهنم قادرون على أن يسامهوا إسهاما بنـاء يف تنميـة جمتمعـاهتم ورفاهيتـها، وأن أي                  

وخطــري مــذهب يقــوم علــى التفــوق العنــصري مــذهب زائــف علميــا ومــدان أخالقيــا وجمحــف 
  منفصلة، اجتماعيا وجيب نبذه مع النظريات اليت تسعى إىل تقرير وجود أجناس بشرية

 بأن العنصرية والتمييـز العنـصري وكراهيـة األجانـب ومـا يتـصل بـذلك                 واقتناعا منها   
من تعصب تظهـر بـصورة خمتلفـة عنـدما يتعلـق األمـر بالنـساء والفتيـات، وقـد تكـون مـن بـني                          

 تدهور ظروف معيشتهن وإىل الفقر والعنف والتمييـز املتعـدد األشـكال             العوامل اليت تؤدي إىل   
واحلــد أو احلرمــان مــن حقــوق اإلنــسان اخلاصــة هبــن، وإذ تعتــرف باحلاجــة إىل إدراج املنظــور 
اجلنساين يف السياسات واالستراتيجيات وبرامج العمل ذات الصلة مبناهضة العنـصرية والتمييـز             

ــا   ــب ومـ ــة األجانـ ــصري وكراهيـ ــف      العنـ ــصدي ملختلـ ــة التـ ــصب بغيـ ــن تعـ ــذلك مـ ــصل بـ  يتـ
  التمييز، أشكال

__________ 
(    .، الفصل األولCorr.1 و A/CONF.189/12انظر الوثيقة   )١
، الثـاين ، الفـصل  (A/62/53) ٥٣يـة العامـة، الـدورة الثانيـة والـستون، امللحـق رقـم         الوثائق الرمسيـة للجمع    انظر  )٢

  .الفرع باء
  )

(   .A/CONF.211/8انظر الوثيقة   )٣
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علـى األمهيـة الفائقـة لـإلرادة الـسياسية والتعـاون الـدويل والتمويـل الكـايف                  وإذ تشدد     
الـيت ُيحتـاج إليهـا للتـصدي جلميـع أشـكال       على كـل مـن الـصعيد الـوطين واإلقليمـي والـدويل            
  انب وما يتصل بذلك من تعصب،ومظاهر العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األج

كراهيـة األجانـب يف     الداعيـة إىل    فكـار   العنـصري واأل  العنـف   ازدياد  وإذ يثيـر جزعها      
الــرأي العــام ويف اجملتمــع ككــل نتيجــة لــدى يف الــدوائر الــسياسية ووأجــزاء عديــدة مــن العــامل 

  علـى ضحتـر  ومواثيـق  منـاهج علـى أسـاس   أنشئت أنشطة رابطات جتدد ظهور   مور من بينها    أل
 واملواثيــــق لتـــــرويج نــــاهجتلــــك املغالل كراهيــــة األجانــــب والتمــــادي يف اســــتو العنــــصرية

  التحريض على اعتناقها، يديولوجيات العنصرية أوإلا
ــسمة بــالعنف         تــشددوإذ    ــردة املت ــى االجتاهــات املط ــة القــضاء العاجــل عل ــى أمهي عل

فـالت مـن العقـاب علـى اجلـرائم         أن اإل واملنطوية على العنصرية والتمييز العنـصري، وإذ تـدرك          
يــسهم يف إضــعاف ســيادة  أيــا كــان شــكله  املرتكبــة بــدافع مــن العنــصرية وكراهيــة األجانــب   

 اجلـرائم ويتطلـب العمـل والتعـاون         هـذه تكـرار   ، ويـدفع يف اجتـاه تـشجيع         القانون والدميقراطيـة  
  عليه،  للقضاءمبعز

إبراز بـ سامية حلقـوق اإلنـسان    الـ  املتحـدة    األمـم  املتواصل ملفوضـة     لتزامباالوإذ ترحب     
الكفـاح ضــد العنـصرية والتمييــز العنـصري وكراهيــة األجانـب ومــا يتـصل بــذلك مـن تعــصب       

 إدمـاج هـذه املـسألة يف         إىل  املفوضـة الـسامية    إذ تـدرك حاجـة    وزيادة تـسليط األضـواء عليـه، و       
  مجيع األنشطة والربامج اليت تضطلع هبا مفوضيتها،

  
  أوال    
يتصل   عاملي ملناهضة العنصرية، والتمييز العنصري، وكراهية األجانب ومانتائج املؤمتر ال     

  ٢٠٠٩   ومؤمتر ديربان االستعراضي لعام٢٠٠١، لعام بذلك من تعصب
أن اجلمعيــة العامــة هــي أعلــى آليــة حكوميــة دوليــة لوضــع  تؤكــد مــن جديــد   - ١  

واالجتمـاعي وامليـادين املتـصلة      وتقييم السياسات املتعلقة باملسائل املتصلة بامليدانني االقتصادي        
، وأهنــا تــشكل، جنبــا إىل ١٩٩٦مــايو / أيــار٢٤ املــؤرخ ٥٠/٢٢٧هبمــا، وفقــا لقــرار اجلمعيــة 

إلعـالن وبرنـامج عمـل      الـشامل   ية حكوميـة دوليـة للتنفيـذ        آلجنب مع جملس حقوق اإلنسان،      
  ؛ ومتابعتهماديربان

نتـه التحـضريية نـصا      ألن مـؤمتر ديربـان االستعراضـي وجل       تعرب عن تقـديرها       - ٢  
علــى املــشاركة النــشطة للــدول األعــضاء يف األمــم املتحــدة واجلهــات املراقبــة فيهــا، ووكــاالت 
األمم املتحدة املتخصصة وصناديقها وبراجمها، وخمتلف املنظمات احلكومية الدوليـة فـضال عـن              
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مــسامهات اجملموعــات الرئيــسية الــيت متثــل مجيــع منــاطق العــامل، علــى أرفــع مــستوى، وتالحــظ 
ــان االستعراضــي،     ــة يف التحــضري ملــؤمتر ديرب ــيت كانــت ذات قاعــدة  املنظمــات غــري احلكومي ال

  عريضة، ومتوازنة إقليميا ومتمشية وأهداف املؤمتر؛
مكافحـة العنـصرية والتمييـز العنـصري     عن  على أن املسؤولية األساسية   تشدد  - ٣  

تؤكـد  ة تقع على عـاتق الـدول، و  يتصل بذلك من تعصب مكافحة فعال وكراهية األجانب وما  
 املــسؤولية الرئيــسية عــن كفالــة التنفيــذ الكامــل والفعــال جلميــع   الــدول تتحمــلهلــذه الغايــة أن

 فضال عـن نتـائج مـؤمتر ديربـان          االلتزامات والتوصيات الواردة يف إعالن وبرنامج عمل ديربان       
   عديدة؛االستعراضي وترحب، يف هذا الصدد، باخلطوات اليت اختذهتا حكومات

وطنيـة ملكافحـة العنـصرية     عمـل  جبميع الدول الـيت مل تـضع بعـد خطـط          هتيب    - ٤  
 بااللتزامـات الـيت     تقيـد يتـصل بـذلك مـن تعـصب ال         والتمييز العنـصري وكراهيـة األجانـب ومـا        

   يف املؤمتر العاملي؛تعهدت هبا
 ة وتنفـــذ، دون إبطـــاء، علـــى الـــصعد الوطنيـــضعجبميـــع الـــدول أن تـــهتيـــب   - ٥  

، سياسـات وخطـط عمـل ملكافحـة العنـصرية والتمييـز العنـصري وكراهيـة                 ة والدوليـ  ةليميواإلق
  اجلنس؛القائمة على أساس نوع يتصل بذلك من تعصب، مبا يف ذلك مظاهرها  األجانب وما

املراكز اإلقليمية القائمـة الـيت تكـافح     الدول على دعم أنشطة اهليئات أو    حتث  - ٦  
، ، كـل يف منطقتـه  يتصل بذلك من تعـصب    كراهية األجانب وما  العنصرية والتمييز العنصري و   

  ؛ وجود هلا فيهااملناطق اليت المجيع وتوصي بإنشاء هيئات مماثلة يف 
 ٧٨تصدق بعد على الصكوك املبينـة يف الفقـرة           وأبالدول اليت مل توقع     هتيب    - ٧  

يـع العمـال املهـاجرين      من برنامج عمل ديربان، مبا يف ذلك االتفاقية الدوليـة حلمايـة حقـوق مج              
٤  ، أومل تنضم إليها أن تنظر يف القيام بذلك؛)(١٩٩٠وأفراد أسرهم لعام 

على الدور األساسي والتكميلي للمؤسسات الوطنيـة حلقـوق اإلنـسان           تشدد    - ٨  
من أجل القـضاء     ، باالشتراك مع الدول   ،املراكز اإلقليمية واجملتمع املدين اليت تعمل      واهليئات أو 
حتقيـق أهـداف إعـالن وبرنـامج عمـل          أشكال العنصرية، وبـصفة خاصـة، مـن أجـل           على مجيع   
  ديربان؛

 بالدور األساسي للمجتمع املدين يف مكافحة العنصرية والتمييز العنصري           تقر  - ٩  
 وضــع يف مــساعدة الــدول علــى خباصــةيتــصل بــذلك مــن تعــصب، و وكراهيــة األجانــب ومــا

__________ 
(   .٣٩٤٨١، الرقم ٢٢٢٠، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )٤
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عــن جــراءات ملكافحــة تلــك األشــكال مــن التمييــز وأنظمــة واســتراتيجيات ويف اختــاذ تــدابري وإ
   متابعة التنفيذ؛طريق

 بالقضاء على مجيع أشكال العنـصرية والتمييـز العنـصري           تعيد تأكيد التزامها    - ١٠  
وكراهية األجانب ومـا يتـصل بـذلك مـن أشـكال التعـصب األخـرى ضـد الـشعوب األصـلية،                      

ن األمـم املتحـدة بـشأن حقـوق الـشعوب      وتالحظ، يف هذا الصدد، االهتمام الـذي يوليـه إعـال     
لألهداف املتعلقة مبكافحة التحيـز والقـضاء علـى التمييـز وتعزيـز التـسامح والتفـاهم            )٥(األصلية

  والعالقات الطيبة بني الشعوب األصلية ومجيع قطاعات اجملتمع األخرى؛
رية  العنـص  ملناهـضة الـث مـؤمتر عـاملي       الـذي كـان ث    بـأن املـؤمتر العـاملي        عترفت  - ١١  

خيتلف اختالفا ملحوظا عـن املـؤمترين الـسابقني لـه، كمـا يتـضح مـن تـضمني عنوانـه عنـصرين                 
  تعصب؛ من يتصل هبا  بشكلني معاصرين للعنصرية مها كراهية األجانب ومايتعلقانهامني 

 بأن نتـائج املـؤمتر العـاملي ملناهـضة العنـصرية والتمييـز العنـصري                أيضا تـعترف  - ١٢  
 تتــساوى يف  ومــؤمتر ديربــان االستعراضــيومــا يتــصل بــذلك مــن تعــصب وكراهيــة األجانــب 

القمـة والـدورات االسـتثنائية الـيت تعقـدها        األمهية مع نتائج مجيع املؤمترات الرئيـسية ومـؤمترات        
  األمم املتحدة يف ميدان حقوق اإلنسان وامليادين االجتماعية؛

اشرة للمـؤمتر العـاملي    سيصادف الذكرى السنوية الع    ٢٠١١ أن عام    إىلتشري    - ١٣  
، وتقـرر   يتصل بذلك مـن تعـصب      اـب وم ـملناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجان     

ــسنوية العاشــرة       ــذكرى ال ــا واحــدا لالحتفــال بال ــدوم يوم ــدعو إىل تنظــيم مناســبة عامــة ت أن ت
 العنـصرية   للمؤمتر العاملي خالل اجلزء الرفيع املستوى مـن اجلمعيـة العامـة تكـرس للقـضاء علـى                 

والتمييز العنصري وكراهيـة األجانـب ومـا يتـصل بـذلك مـن تعـصب خـالل دورهتـا الـسادسة                      
 علــى أن يــتم وضــع الــصيغة النهائيــة لطرائــق هــذه املناســبة خــالل    ،٢٠١١ يف عــام والــستني،

  الدورة اخلامسة والستني؛
 يف باعتمــاد املبــادرة اجلــديرة بالثنــاء الــيت تقودهــا الــدول األعــضاء       ترحــب   - ١٤  

اجلماعــة الكاريبيــة وغريهــا مــن الــدول األعــضاء بــشأن إقامــة نــصب تــذكاري دائــم يف األمــم   
املتحدة ختليدا لذكرى ضحايا الـرق وجتـارة الرقيـق عـرب احملـيط األطلـسي، بوصـفها إسـهاما يف             

 من إعالن ديربان، وتعـرب عـن تقـديرها للمـسامهات الـيت قـدمت              ١٠١الوفاء بأحكام الفقرة    
ــصندوق الترب ــسامهة يف         ل ــذا الغــرض، وحتــث البلــدان األخــرى علــى امل ــذي أنــشئ هل عــات ال

  الصندوق؛
__________ 

(   .، املرفق٦١/٢٩٥القرار   )٥
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 للعمـل املتواصـل الـذي تقـوم بـه اآلليـات املكلفـة مبتابعـة                 تعرب عن تقـديرها     - ١٥  
  ؛املؤمتر العاملي

 أن يتم تنفيذ نتائج مؤمتر ديربان االستعراضي يف اإلطار نفسه الذي يـتم              تقرر  - ١٦  
ة األجانـــب املــؤمتر العــاملي ملناهــضة العنــصرية والتمييــز العنــصري وكراهيــ       فيــه تنفيــذ نتــائج    

  يتصل بذلك من تعصب وباآلليات نفسها املستخدمة لتنفيذ نتائج ذلك املؤمتر؛ وما
ــدويل مــن دور       تقــر  - ١٧   ــة والتعــاون ال ــة الفعال ــشراكة العاملي ــوارد وال ــة امل ــا لتعبئ مب
ــي ــرتني  أساسـ ــياق الفقـ ــن بر١٥٨  و١٥٧ يف سـ ــاء    مـ ــاح يف الوفـ ــان للنجـ ــل ديربـ ــامج عمـ نـ

 علـى أمهيـة واليـة       ، حتقيقـا هلـذه الغايـة      ،يف املؤمتر العاملي، وتـشدد    مت التعهد هبا    بااللتزامات اليت   
فريق اخلرباء البارزين املستقلني املعين بتنفيـذ إعـالن وبرنـامج عمـل ديربـان، وخباصـة يف حـشد                    

  نامج العمل بنجاح؛اإلرادة السياسية الالزمة لتنفيذ اإلعالن وبر
العامـــل  إىل األمــني العــام أن يــوفر املـــوارد الالزمــة لــتمكني الفريــق       تطلــب   - ١٨  

احلكومي الـدويل املعـين بالتنفيـذ الفعـال إلعـالن وبرنـامج عمـل ديربـان وفريـق اخلـرباء العامـل                       
ــارزين املــستقلني املعــين بتنفيــذ إ      عــالن املعــين باملنحــدرين مــن أصــل أفريقــي وفريــق اخلــرباء الب

من أداء الواليـة املنوطـة      واللجنة املخصصة املعنية بوضع املعايري التكميلية       وبرنامج عمل ديربان    
   بفعالية؛ابكل منه
ــا   - ١٩  ــابع العنـــصري يف شـــىت  تعـــرب عـــن قلقهـ  إزاء تزايـــد األحـــداث ذات الطـ

داريــة تالحــظ مــع التقــدير اجلهــود الــيت تبــذهلا بعــض اهليئــات اإل يف حــني املناســبات الرياضــية، 
 مجيـع اهليئـات     ، يف هـذا الـصدد     ،مكافحـة العنـصرية، وتـدعو      األلعاب الرياضية هبـدف      ختلفمل

الرياضية الدولية إىل الـسعي، عـن طريـق احتاداهتـا الوطنيـة واإلقليميـة والدوليـة، إىل إقامـة عـامل                      
 رياضي خال من العنصرية والتمييز العنصري؛

ــذا الـــسياق، ، رحـــبت  - ٢٠  ــادرة يف هـ ــدم  مببـ ــرة القـ ــاد الـــدويل لكـ بتـــسليط االحتـ
إىل مواصــلة تلــك  االحتــاد وتــدعوجمــال كــرة القــدم، علــى موضــوع نبــذ العنــصرية يف   الــضوء

  ؛٢٠١٠ املبادرة يف مباريات كأس العامل لكرة القدم اليت ستقام يف جنوب أفريقيا يف عام
سان، بالــدور اإلرشــادي والقيــادي الــذي يــضطلع بــه جملــس حقــوق اإلنــُتقــر   – ٢١  

 ونتـائج مـؤمتر ديربـان       وتشجعه على مواصلة اإلشراف على تنفيذ إعالن وبرنامج عمل ديربان         
  ؛االستعراضي

 جملـس  تواصـل تزويـد   إىل مفوضـية األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنـسان أن          تطلب  – ٢٢  
  كل ما يلزم من دعم وموارد من أجل حتقيق أهدافه يف هذا الصدد؛بحقوق اإلنسان 
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  ثانيا    
   عامةمبادئ    

اإلبـادة   ظـر التمييـز العنـصري أو   حل خـرق ح بـأي   اسم جيـوز الـ     بأنـه ال   تعترف  - ٢٣  
يف وفقا ملـا ورد يف االلتزامـات املنـصوص عليهـا            الـرق،   العنصري أو الفصل  جرمية   اجلماعية أو 

  صكوك حقوق اإلنسان ذات الصلة؛
لتمييــز  لكــل أشــكال العنــصرية واعــن بــالغ قلقهــا وإدانتــها القاطعــة  عــربت  - ٢٤  

العنصري، مبا فيها أعمال العنف املرتكبـة بـدافع مـن العنـصرية وكراهيـة األجانـب والتعـصب،                   
ولألنـشطة الدعائيــة واملنظمـات الــيت تــسعى إىل تربيـر أو تــشجيع العنـصرية والتمييــز العنــصري     

  وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب بأي شكل من األشكال؛
شكال اجلديدة واملتجـددة    لأل عدم كفاية التصدي  زاء  إتعرب عن بالغ القلق       - ٢٥  

مــن العنــصرية والتمييــز العنــصري وكراهيــة األجانــب ومــا يتــصل بــذلك مــن تعــصب، وحتــث   
   ومحاية الضحايا؛تها هلذه اآلفات ملنع ممارس بقوةالدول على اختاذ تدابري من أجل التصدي

فالـة أال تنطـوي التـدابري     ك مـسؤولـة عــن     واملنظمات الدولية   أن الدول  تؤكـد  - ٢٦  
املتخذة ملكافحة اإلرهـاب، مـن حيـث الغـرض أو األثـر، علـى متييـز قـائم علـى أسـاس العنـصر                        

اللون أو الساللة أو األصل القومي أو العرقي، وحتث مجيع الدول على إلغـاء مجيـع أشـكال                   أو
  التنميط العنصري أو اإلحجام عنها؛

 علـى تنفيـذ وإنفـاذ تـدابري تـشريعية وقـضائية              بأنه ينبغي للدول أن تعمـل      تـقـر  - ٢٧  
وتنظيمية وإدارية مناسـبة وفعالـة ملنـع أعمـال العنـصرية والتمييـز العنـصري وكراهيـة األجانـب                    
ــوق          ــهاكات حق ــع انت ــذلك يف من ــسهمة ب ــها، م ــة من ــن تعــصب واحلماي ــذلك م ــصل ب ــا يت وم

  اإلنسان؛
األجانــب ومــا يتــصل بــأن العنــصرية والتمييــز العنــصري وكراهيــة   تقــر أيــضا  - ٢٨  

بذلك من تعصب حتدث على أساس العنصر أو اللون أو الساللة أو األصل القـومي أو العرقـي                  
وأن الــضحايا ميكــن أن يعــانوا مــن أشــكال متعــددة أو متفاقمــة مــن التمييــز اســتنادا إىل أســس  
أخـــرى ذات صـــلة مثـــل اجلـــنس أو اللغـــة أو الـــدين أو الـــرأي الـــسياسي أو غـــريه أو األصـــل  

  جتماعي أو امللكية أو املولد أو أي وضع آخر؛اال
 القوميـة أو  وجوب أن حيظر القانون أيـة دعـوة إىل الكراهيـة     تؤكد من جديد    - ٢٩  

  ؛العنف  أوءالعدا على التمييز أو الدينية تشكل حتريضا العنصرية أو
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ــشدد   - ٣٠   ــة ملكافحــة األعمــال      ت ــدابري فعال ــدول مــسؤولة عــن اختــاذ ت ــى أن ال عل
ية اليت ترتكب بدوافع من العنصرية والتمييـز العنـصري وكراهيـة األجانـب ومـا يتـصل                  اإلجرام

بذلك من تعصب، مبا فيها التدابري اليت تكفل اعتبار مثل هذه الـدوافع عـامال مـشددا ألغـراض      
  احلكم باإلدانة، ملنع مرور هذه اجلرائم بال عقاب ولكفالة سيادة القانون؛

 بـاهلجرة املتعلقة  راجعة قوانينها وسياساهتا وممارساهتا     مجيع الدول على م   حتـث    - ٣١  
 مبوجـب  ا مـع التزاماهتـ  اتـساقها  من التمييز العنـصري و     لكفالة خلوها عند الضرورة،   وتنقيحها،  

  الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان؛
 مـن  ١٤٧ جبميع الدول أن تتخذ، وفقا لاللتزامات املتعهد هبا يف الفقرة    هتيب  - ٣٢  

ــانبرنــامج عمــل د ، مجيــع التــدابري الالزمــة ملكافحــة التحــريض علــى العنــف بــدافع مــن    )١(يرب
 وســائط اإلعــالم املطبوعــة والــسمعية  إســاءة اســتخدامالكراهيــة العنــصرية، بطــرق عــدة منــها  

البــصرية واإللكترونيــة وتكنولوجيــات االتــصاالت اجلديــدة، وأن تقــوم، بالتعــاون مــع مقــدمي  
للمـسامهة يف مكافحـة     ،اإلنترنـت تكنولوجيـات، مبـا فيهـا       اخلدمات، بتشجيع اسـتخدام تلـك ال      

العنصرية، مبا يتـسق مـع املعـايري الدوليـة حلريـة التعـبري مـع اختـاذ مجيـع التـدابري الالزمـة لـضمان                          
  ذلك احلق؛

مجيع الدول على أن تدرج يف مناهجها التعليمية وبراجمها االجتماعيـة            تشجع  - ٣٣  
عريــف جبميــع الثقافـــات واحلــضارات والـــديانات    الت علــى مجيــع املـــستويات، حــسبما يلـــزم،   
واحترامهــا، باإلضــافة إىل معلومــات عــن متابعــة إعــالن  والــشعوب والبلــدان والتــسامح إزاءهــا

  وبرنامج عمل ديربان وتنفيذمها؛
لــدى وضــع نــسانـي اجلنظــور مراعــاة امل مــسـؤولية الــدول عــن تعمــيم  ؤكــدت  - ٣٤  
مايـة هتـدف إىل القـضاء علـى العنـصرية والتمييـز العنـصري               احلالتوعيـة و  ومنـع   للتدابيـر  وإعداد  

أن تـستهدف   كفالـة   ليتصل بذلك من تعـصب علـى مجيـع املـستويات،             وكراهية األجانب وما  
  بفعالية األوضاع املتمايزة للمرأة والرجل؛تلك التدابري 

  ثالثا    
  االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري    

ــد تؤكــ  - ٣٥   ــاملي با د مــن جدي ــد الع ــع     أن التقي ــى مجي ــة للقــضاء عل ــة الدولي التفاقي
والتنفيذ الكامـل هلـا يكتـسيان أمهيـة قـصوى يف مكافحـة العنـصرية         )(أشكال التمييز العنصري  ٦

__________ 
(   .٩٤٦٤، الرقم ٦٦٠املرجع نفسه، اجمللد   )٦

8 09-61580 
 



A/C.3/64/L.54/Rev.1  
 

والتمييز العنصري وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، ويف تعزيـز املـساواة وعـدم                 
  التمييز يف العامل؛

 حىت اآلن ألن التصديق العاملي على االتفاقية مل يتحقق        عن بالغ قلقها    تعرب    - ٣٦  
، وهتيـب بالـدول     )١(اللتزامات اليت جرى التعهد هبا مبوجب إعالن وبرنامج عمل ديربـان          ا رغم

  اليت مل تنضم بعد إىل االتفاقية أن تفعل ذلك على سبيل االستعجال؛ 
تحـدة حلقـوق اإلنـسان علـى أن         ، يف سـياق مـا تقـدم، مفوضـية األمـم امل            حتث  - ٣٧  

تنــشر وتــستكمل بانتظــام يف موقعهــا علــى اإلنترنــت قائمــة بالبلــدان الــيت مل تــصدق بعــد علــى  
  االتفاقية، وأن تشجع تلك البلدان على التصديق عليها يف أقرب وقت ممكن؛

 إزاء حـاالت التـأخري الـشديد يف تقـدمي التقـارير الـيت فـات                 تعرب عـن قلقهـا      - ٣٨  
ىل جلنة القضاء على التمييز العنـصري، ممـا يعـوق فعاليـة اللجنـة، وتناشـد بقـوة مجيـع                     موعدها إ 

الدول األطراف يف االتفاقية التقيد بالتزاماهتا مبوجب االتفاقية، وتؤكد مـن جديـد أمهيـة تقـدمي                 
  ؛لجنةاملساعدة التقنية إىل البلدان اليت تطلبها إلعداد تقاريرها املقدمة إىل ال

ــتــدعو  - ٣٩    مــن ٨إىل التــصديق علــى تعــديل املــادة  يف االتفاقيــة دول األطــراف  ال
من امليزانية العاديـة لألمـم   كافية لجنة، وتدعو إىل توفري موارد إضافية الاالتفاقية املتعلق بتمويل    

  ؛بالكاملاملتحدة لتمكني اللجنة من أداء واليتها 
دهـــا لتنفيـــذ  مجيـــع الـــدول األطـــراف يف االتفاقيـــة علـــى تكثيـــف جهوحتـــث  - ٤٠  

 الـالزم ملبـادئ اإلعـالن    عتبـار  من االتفاقية، مـع إيـالء اال  ٤االلتزامات اليت قبلتها مبوجب املادة    
٧   من االتفاقية؛٥وللمادة  )(العاملي حلقوق اإلنسان

 إىل أن اللجنـــة تعتـــرب أن حظـــر نـــشر األفكـــار القائمـــة علـــى التفـــوق   تـــشري  - ٤١  
 مع احلـق يف حريـة الـرأي والتعـبري علـى النحـو املـبني يف                 العنصري أو الكراهية العنصرية يتوافق    

   من االتفاقية؛٥ من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ويف املادة ١٩املادة 
 بتشديد اللجنة على أمهية متابعة نتائج املؤمتر العاملي والتـدابري املوصـى             ترحب  - ٤٢  

  باختاذها لتعزيز تنفيذ االتفاقية وأداء اللجنة ملهامها؛

__________ 
(   ).ثالثا( ألف ٢١٧القرار   )٧
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  رابعا    
وكراهية األجانب   املقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصريــة والتمييز العنصري           

  ومتابعة زياراته،يتصــل بذلك من تعصب وما

املقــرر اخلــاص املعــين باألشــكال املعاصــرة  الــذي قــام بــه عمــل باليط علمــا حتــ  - ٤٣ 
وترحـب بقـرار    ل بـذلك مـن تعـصب،        يتص للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب وما     

الــذي قــرر اجمللــس مبوجبــه  )٨(٢٠٠٨مــارس / آذار٢٨ املــؤرخ ٧/٣٤جملــس حقــوق اإلنــسان 
  ؛متديد والية املقرر اخلاص ملدة ثالث سنوات

، وتشجع الدول األعـضاء وغريهـا       )٩( املقرر اخلاص  يبتقريرحتيط علما أيضا      - ٤٤  
 ه؛يتقرير توصيات الواردة يفمن اجلهات املعنية على النظر يف تنفيذ ال

 مجيع الدول األعضاء واملنظمات احلكومية الدوليـة ومؤسـسات          دعوهتاتكرر    - ٤٥ 
 مـع املقـرر اخلـاص،       إىل التعـاون التـام    منظومة األمـم املتحـدة املعنيـة واملنظمـات غـري احلكوميـة              

ء بواليتـه بـشكل   زيارهتـا ليـتمكن مـن الوفـا    بشأن طلباته  يف االستجابة ل  وهتيب بالدول أن تنظر     
 كامل وفعال؛

وكراهيـة  املـسيحية   كراهيـة   معـاداة الـسامية و    بتزايـد حـدة      القلقتقر مع بالغ      - ٤٦ 
 قائمــة علــى تــدعو إىل العنــفالعــامل، وظهــور حركــات عنــصرية أحنــاء شــىت مــن اإلســالم، يف 

سلمة، املــسيحية واليهوديــة واملــلطوائــف او  العــربالعنــصرية واألفكــار التمييزيــة املوجهــة ضــد
املنحـدرين مـن    طوائـف   املنحدرين من أصل أفريقـي و     طوائف  الدينية و الطوائف   مجيع وكذلك

  ؛لطوائفالشعوب األصلية وغريها من اطوائف أصل آسيوي و
على إقامـة تعـاون أوثـق بـني املقـرر اخلـاص ومفوضـية األمـم املتحـدة                   تشجـع    - ٤٧ 

 حلقوق اإلنسان، وخباصة مع وحدة مناهضة التمييز؛

 علــى تزويــد الــدول، بنــاء علــى طلبــها، باخلــدمات    الــساميةفوضــةاملتـحـــث   - ٤٨ 
  االستشارية واملساعدة التقنية لتمكينها من تنفيذ توصيات املقرر اخلاص تنفيذا كامال؛

 بشرية  وارديلزمه من م   إىل األمني العام أن يزود املقرر اخلاص بكل ما        تطلب    - ٤٩ 
اءة وفعالية وعلى وجه السرعة ولتمكينه من تقـدمي تقريـر إىل         مالية إلجناز واليته بكف   مساعدة  و

 والستني؛اخلامسة اجلمعية العامة يف دورهتا 

__________ 
(   .، الفصل الثاين(A/63/53) ٥٣الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثالثة والستون، امللحق رقم  انظر  )٨
(   .A/64/295 و A/64/271  الوثيقتنيانظر  )٩
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 إىل املقـــرر اخلـــاص أن يواصـــل إيـــالء اهتمـــام خـــاص لألثـــر الـــسليب  تطلـــب  - ٥٠ 
ــصرية والتمييــ  ــا  زللعن ــة األجانــب وم ــذلك مــن تعــصب علــى     العنــصري وكراهي ــع يتــصل ب متت
واألقليات الدينية واللغويـة والـسكان املهـاجرين وملتمـسي اللجـوء            و العرقية   األقليات القومية أ  

 باحلقوق املدنية والثقافية واالقتصادية والسياسية واالجتماعية؛ بشكل كامل والالجئني

 العنـصرية يف جمـال      ةكافحـ مبأكـرب   تبـدي التزامـا      الدول األعـضاء إىل أن       تدعو  - ٥١ 
ــشطة    ــام بأن ــق القي ــة و الرياضــة، عــن طري ــةاإل للتثقيــف والتوعي ــشديدةدان ــ  ال  األعمــالرتكيب مل

   الرياضية الوطنية والدولية؛املنظماتالعنصرية، بالتعاون مع 
  

  خامسا    
  مسائل عامة    

جبدولــة مواعيــد اجتماعــات جملــس حقــوق اإلنــسان الــيت تركــز علــى  توصــي   - ٥٢  
لى حنو يتـيح املـشاركة فيهـا علـى           ع )١(متابعة املؤمتر العاملي وتنفيذ إعالن وبرنامج عمل ديربان       

نطاق واسع ويتفادى تداخل مواعيدها مع مواعيد جلسات اجلمعيـة العامـة املكرسـة للنظـر يف                  
  هذا البند؛
اخلامـــسة إىل األمـــني العـــام أن يقـــدم إىل اجلمعيـــة العامـــة يف دورهتـــا  تطلــــب  - ٥٣  

  تنفيذ هذا القرار؛يتضمن توصيات بشأنوالستني تقريرا 

 ،والـستني اخلامـسة    قيـد نظرهـا يف دورهتـا         املهمـة أن تبقي هـذه املـسألة        ـررتقـ  - ٥٤  
يتـصل    وكراهية األجانـب ومـا  القضاء على العنصرية والتمييز العنصري   ”عنون  املبند  الإطار   يف

  .“بذلك من تعصب
  


