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  الدورة السادسة والستون
  اللجنة الثالثة

  من جدول األعمال) أ (٦٧البند 
القضاء على العنصرية والتمييز العنـصري وكراهيـة        

      األجانب وما يتصل بذلك من تعصب
ــا           ــنن، بوليفيــ ــدا، بــ ــا، أوغنــ ــا، إريتريــ ــي، إثيوبيــ ــاد الروســ ــة (االحتــ ــددة - دولــ  املتعــ

يــة كوريــا الــشعبية الدميقراطيــة، زميبــابوي، بــيالروس، تركمانــستان، مجهور  ،)القوميــات
ــال      ــا، فرتوي ــابون، غيني ــراق، غ ــسودان، طاجيكــستان، الع ــة (ال ــة- مجهوري ، ) البوليفاري

: نام، قريغيزستان، كازاخستان، كوبا، ميامنار، ناميبيا، نيجرييا، نيكـاراغوا، اهلنـد            فييت
  مشروع قرار

ل املعاصــرة مــن العنــصرية عــدم جــواز ممارســات معينــة تــساهم يف إثــارة األشــكا     
  والتمييز العنصري وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب

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

تمييــز  واالتفاقيــة الدوليــة للقــضاء علــى مجيــع أشــكال ال )٢(اخلــاص بــاحلقوق املدنيــة والــسياسية
   وغريها من صكوك حقوق اإلنسان ذات الصلة،)٣(العنصري

  
  

__________ 
 ).٣ - د( ألف ٢١٧القرار   )١(  
 .، املرفق)٢١ - د( ألف ٢٢٠٠انظر القرار   )٢(  
 .٩٤٦٤، الرقم ٦٦٠، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )٣(  
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ــشري   ــسان    وإذ تـــ ــوق اإلنـــ ــة حقـــ ــراري جلنـــ ــام قـــ ــؤرخ ٢٠٠٤/١٦ إىل أحكـــ  املـــ
 وقـرارات جملـس     )٥(٢٠٠٥أبريل  / نيسان ١٤ املؤرخ   ٢٠٠٥/٥ و   )٤(٢٠٠٤أبريل  /يسان ١٦

مــارس / آذار٢٨ املــؤرخ ٧/٣٤حقــوق اإلنــسان املتخــذة يف هــذا الــصدد، وال ســيما القــراران 
 ٦٠/١٤٣، وقـرارات اجلمعيـة العامـة       ٢٠١١سبتمرب  / أيلول ٢٩ املؤرخ   ١٨/١٥ و   )٦(٢٠٠٨
ــؤرخ  ــسمرب / كــانون األول١٦امل ــؤرخ ٦١/١٤٧ و ٢٠٠٥دي ــسمرب / كــانون األول١٩ امل دي
 املــــــؤرخ ٦٣/١٦٢ و ٢٠٠٧ديـــــسمرب  / كـــــانون األول ١٨ املـــــؤرخ  ٦٢/١٤٢ و ٢٠٠٦

ــسمرب /كــانون األول ١٨ ــسمرب / كــانون األول١٨ املــؤرخ ٦٤/١٤٧ و ٢٠٠٨دي  ٢٠٠٩دي
 املتعلقـــة هبـــذه املـــسألة، والقـــرارات ٢٠١٠ديـــسمرب / كـــانون األول٢١ املـــؤرخ ٦٥/١٩٩ و

ــؤرخ ٦١/١٤٩ ــانون األول١٩ املــ ــؤرخ ٦٢/٢٢٠ و ٢٠٠٦ديــــسمرب / كــ ــانون ٢٢ املــ  كــ
 ٦٤/١٤٨ و ٢٠٠٨ديــسمرب / كــانون األول٢٤ املــؤرخ ٦٣/٢٤٢ و ٢٠٠٧ديــسمرب /األول
ــؤرخ ــؤرخ ٦٥/٢٤٠ و ٢٠٠٩ديــسمرب / كــانون األول١٨ امل ــسمرب / كــانون األول٢٤ امل دي
اجلهــود العامليــة مــن أجــل القــضاء التــام علــى العنــصرية والتمييــز العنــصري   ’’، املعنونــة ٢٠١٠

وكراهيــة األجانــب ومــا يتــصل بــذلك مــن تعــصب والتنفيــذ الــشامل إلعــالن وبرنــامج عمــل     
  ،‘‘ديربان ومتابعتهما

 إىل ميثاق حمكمة نورمربغ وقرار احملكمة الذي أقرت فيـه بـأمور منـها    اوإذ تشري أيض    
، هــو )Waffen SS(ومجيــع مكوناتــه، مبــا فيهــا تنظــيم ) SS(أن تنظــيم قــوات احلمايــة املــسلحة 

  تنظيم إجرامي ومحلته مسؤولية ارتكاب العديد من جرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية،
 الـصلة مـن إعـالن وبرنـامج عمـل ديربـان اللـذين               إىل األحكام ذات   وإذ تشري كذلك    

اعتمدمها املؤمتر العاملي ملناهضة العنـصرية والتمييـز العنـصري وكراهيـــة األجانـــب ومـا يتـصل                  
 مـن اإلعـالن والفقـرة       ٢، وخباصـة الفقـرة      )٧(٢٠٠١سـبتمرب   / أيلـول  ٨ن تعـصب يف     بذلك مــــ  

ي ة اخلتاميـة ملـؤمتر ديربـان االستعراضـ        من برنامج العمل، واألحكام ذات الصلة مـن الوثيقـ          ٨٦
   منها،٥٤ و ١١، وخباصة الفقرتان )٨(٢٠٠٩أبريل / نيسان٢٤املؤرخة 

__________ 
، الفـصل الثـاين،   )E/2004/23 (٣، امللحـق رقـم   ٢٠٠٤الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتمـاعي،       نظرا  )٤(  

 .الفرع ألف
 .ألف ، الفصل الثاين، الفرع)2و  Corr.1 و E/2005/23(والتصويب  ٣، امللحق رقم ٢٠٠٥ املرجع نفسه،  )٥(  
 .، الفصل الثاين)A/63/53( ٥٣الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثالثة والستون، امللحق رقم نظر ا  )٦(  
 .، الفصل األولCorr.1  وA/CONF.189/12نظر ا  )٧(  
 .، الفصل األولA/CONF.211/8نظر ا  )٨(  
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 يف هذا الشأن انتشار أحـزاب سياسـية وحركـات ومجاعـات متطرفـة        وإذ يثري جزعها    
خمتلفة، مبا فيها مجاعتا النازيني اجلدد وحليقـي الـرأس، وكـذلك حركـات أيديولوجيـة متطرفـة                  

  لة يف أحناء كثرية من العامل،مماث
 بالــذكرى الــسنوية اخلامــسة ٢٠١٠ إىل أن اجملتمــع الــدويل احتفــل يف عــام وإذ تــشري  

والستني لالنتصار يف احلـرب العامليـة الثانيـة، وإذ ترحـب يف هـذا الـصدد بعقـد اجللـسة الرمسيـة              
  ،٢٠١٠مايو / أيار٦اخلاصة للدورة الرابعة والستني للجمعية العامة يف 

ــضا    ــذكرى    وإذ تــشري أي ــة توافــق ال ــة العام ــستني للجمعي ــسادسة وال ــدورة ال  إىل أن ال
  السنوية اخلامسة والستني لصدور قرار حمكمة نورمربغ،

 بتقريــر املقــرر اخلــاص املعــين باألشــكال املعاصــرة للعنــصرية والتمييــز  وإذ حتــيط علمــا  
 جملـس حقـوق اإلنـسان       العنصري وكراهية األجانب وما يتصل بذلك مـن تعـصب، املقـدم إىل            

  ،)٩(٦٥/١٩٩د يف قرار اجلمعية العامة بناء على الطلب الوار
 والوثيقـة اخلتاميـة ملـؤمتر    )٧( األحكام ذات الصلة من إعالن ديربان    تعيد تأكيد   - ١  

 اللــذين أدانــت الــدول فيهمــا اســتمرار وعــودة ظهــور النازيــة اجلديــدة  )٨(ديربــان االستعراضــي
يـديولوجيات القوميـة الداعيـة إىل العنـف القائمـة علـى التحيـز العنـصري                 والفاشية اجلديدة واأل  

والقومي وأعلنـت فيهمـا أن تلـك الظـواهر ال ميكـن تربيرهـا إطالقـا يف أي حـال مـن األحـوال                  
  يف أي ظرف من الظروف؛ أو

ــدير  حتــيط علمــا   - ٢   ــع التق ــر املقــرر اخلــاص املعــين باألشــكال املعاصــرة    م  بتقري
 العنصري وكراهية األجانب وما يتـصل بـذلك مـن تعـصب الـذي أعـد بنـاء                   للعنصرية والتمييز 

  ؛)١٠(٦٥/١٩٩يف قرار اجلمعية العامة على الطلب الوارد 
 ملفوضة األمم املتحدة الـسامية حلقـوق اإلنـسان اللتزامهـا            تعرب عن تقديرها    - ٣  

 مـن تعـصب     مبواصلة مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب وما يتصل بـذلك          
  باعتبارها إحدى األنشطة ذات األولوية للمفوضية؛

ــالغ القلــق   - ٤   ــة واألعــضاء الــسابقني يف   تعــرب عــن ب  إزاء متجيــد احلركــة النازي
، بــسبل منــها إقامــة املبــاين والنــصب التذكاريــة   )Waffen SS(تنظــيم قــوات احلمايــة املــسلحة  

ــة       ــدا ملاضــي النازيــة واحلرك ــة متجي ــاهرات عام ــيم تظ ــدة واعتبــار    وتنظ ــة اجلدي ــة والنازي النازي

__________ 
  )٩(  A/HRC/18/44. 
 .A/66/312انظر   )١٠(  
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حماولة اعتبار هؤالء األعضاء واألشـخاص الـذين حـاربوا التحـالف املنـاهض هلتلـر وتعـاونوا                   أو
  مع احلركة النازية مشاركني يف حركات حترير وطنية؛

 إزاء وقوع حماوالت متكررة لتـدنيس أو هـدم النـصب الـيت              تعرب عن القلق    - ٥  
ن حاربوا النازية أثناء احلرب العامليـة الثانيـة وإخـراج أو نقـل رفـات                أقيمت لتخليد ذكرى الذي   

ــام          ــد الت ــى التقي ــصدد عل ــذا ال ــدول يف ه ــشروعة، وحتــث ال ــك األشــخاص بطــرق غــري م أولئ
 األول  مـن الربوتوكـول اإلضـايف   ٣٤بالتزاماهتا يف هـذا اجملـال، مبوجـب أمـور عـدة منـها املـادة             

  ؛)١١(١٩٤٩التفاقيات جنيف لعام 
 تزايـد عـدد احلـوادث ذات الطـابع العنـصري يف كـثري مـن          تالحظ مـع القلـق      - ٦  

البلدان وظهور مجاعات حليقي الرأس املسؤولة عن العديد من هذه احلوادث، وكـذلك عـودة               
نشوب العنف القائم علـى العنـصرية وكراهيـة األجانـب الـذي يـستهدف أفـراد أقليـات قوميـة                     

ار إليـــه املقـــرر اخلـــاص يف تقريـــره األخـــري إىل     عرقيـــة أو دينيـــة أو لغويـــة، حـــسبما أشـــ     أو
  العامة؛ اجلمعية

 أن هذه األعمال ميكن اعتبارها أعماال تندرج يف نطـاق األنـشطة             تعيد تأكيد   - ٧  
 مـــن االتفاقيـــة الدوليـــة للقـــضاء علـــى مجيـــع أشـــكال التمييـــز  ٤الـــيت يـــرد وصـــفها يف املـــادة 

ة للحـق يف حريـة التجمـع الـسلمي ويف            وأهنـا ميكـن أن متثـل إسـاءة واضـحة وجليـ             )٣(العنصري
تكوين اجلمعيات واحلق يف حريـة الـرأي واحلـق يف التعـبري حـسب مـدلول تلـك احلقـوق كمـا                       

 )٢( والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة والـسياسية     )١(يكفلها اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان    
  واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري؛

 أن املمارسات املبينة أعاله تشكل إجحافا حبق ذكرى أعداد ال حتـصى             تؤكد  - ٨  
مــن ضــحايا اجلــرائم املرتكبــة ضــد اإلنــسانية يف احلــرب العامليــة الثانيــة، وخباصــة اجلــرائم الــيت     

واألشخاص الذين حاربوا التحالف املنـاهض هلتلـر        ) SS(ارتكبها تنظيم قوات احلماية املسلحة      
حلركـة النازيـة، وتـسمم عقـول الـشباب، وأن عـدم تـصدي الـدول بفعاليـة هلـذه           وتعاونوا مـع ا  

املمارسات يتعارض مع االلتزامات اليت تعهدت هبا الدول األعـضاء يف األمـم املتحـدة مبوجـب                 
  ميثاقها ويتناىف مع مقاصد املنظمة ومبادئها؛

التمييــز  أن هــذه املمارســات تــثري األشــكال املعاصــرة للعنــصرية وتؤكــد أيــضا  - ٩  
العنصري وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعـصب وتـسهم يف انتـشار وتكـاثر أحـزاب                  

__________ 
 .١٧٥١٢، الرقم ١١٢٥اجمللد  ،جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )١١(  
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سياسية وحركات ومجاعات متطرفة خمتلفـة، مبـا فيهـا مجاعتـا النـازيني اجلـدد وحليقـي الـرأس،                    
  وتدعو يف هذا الصدد إىل زيادة اليقظة على الصعيدين السياسي والقانوين؛

اذ التــدابري الالزمــة لوضــع حــد للممارســات املبينــة    علــى ضــرورة اختــ تــشدد  - ١٠  
أعاله، وهتيب بالدول اختاذ تدابري أكثر فعالية، وفقا للقانون الدويل حلقـوق اإلنـسان، ملكافحـة      

  تلك الظواهر واحلركات املتطرفة اليت تشكل خطرا حقيقيا يهدد القيم الدميقراطية؛
 تقريـره األخـري إىل اجلمعيـة العامـة      إىل توصـية املقـرر اخلـاص الـواردة يف          تشري  - ١١  

بــإدراج مــادة يف القــانون اجلنــائي احمللــي ُيعتــرب مبوجبــها ارتكــاب جرميــة هلــا دوافــع أو أهــداف   
عنصرية أو قائمة على كراهية األجانب ظرفـا مـشددا جييـز فـرض عقوبـات مـشددة، وتـشجع                    

  ر يف تلك التوصية؛الدول اليت ال ترد يف قوانينها هذه األحكام على أن تنظ
 يف هذا الـصدد علـى مـا يكتـسيه التعلـيم جبميـع أشـكاله، مبـا يف                    تعيد التأكيد   - ١٢  

ذلك التعليم يف جمال حقوق اإلنسان، من أمهية خاصة بوصفه مكمال للتدابري التـشريعية، علـى              
  النحو الذي بينه املقرر اخلاص؛

س مــادة التــاريخ فـــــي  علــى توصــية املقــرر اخلــاص بــشأن أمهيــة تــدري  تــشدد  - ١٣  
التعريــــف باألحـــــداث املأساويـــــة واملعانـــــاة البــشريـــة الناجتـــــة عـــــن األيديــــولوجيتني النازيــة  

  والفاشية؛
 التــدابري واملبــادرات اإلجيابيــة األخــرى الراميــة إىل التقريــب بــني  تؤكــد أمهيــة  - ١٤  

قــي مــن قبيــل اجتماعــات املائــدة املــستديرة اجملتمعــات وإتاحــة اجملــاالت هلــا إلجــراء حــوار حقي
ــدول        ــوكالء ال ــة ل ــا يف ذلــك عقــد احللقــات التدريبي ــة واحللقــات الدراســية، مب ــة العامل واألفرق
والعاملني يف وسائط اإلعالم، وكذلك أنشطة التوعية، وال سيما األنشطة الـيت يبـادر هبـا ممثلـو                  

  ل؛اجملتمع املدين واليت تتطلب الدعم املتواصل من الدو
 علـى الـدور اإلجيـايب الـذي ميكـن أن تؤديـه الكيانـات والـربامج املعنيـة                    تشدد  - ١٥  

التابعة لألمـم املتحـدة، وخـصوصا منظمـة األمـم املتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة، يف اجملـاالت                      
  املذكورة آنفا؛

ــة للقــضاء علــى مجيــع    تعيــد التأكيــد  - ١٦   ــة الدولي  أن الــدول األطــراف يف االتفاقي
  : من ذلك الصك، بأن تقوم مبا يلي٤ال التمييز العنصري ملزمة، مبوجب املادة أشك

إدانــة مجيــع أشــكال الدعايــة ومجيــع املنظمــات الــيت تــستند إىل أفكــار التفــوق    )أ(  
العرقي أو اليت حتاول تربير الكراهية العنـصرية والتمييـز العنـصري أو التـرويج هلمـا بـأي شـكل                     

  من األشكال؛
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ــع أشــكال      التعهــد ب  )ب(   ــة مــن أجــل القــضاء علــى مجي ــة وإجيابي ــدابري فوري اختــاذ ت
التحريض على التمييـز أو األفعـال الـيت تنطـوي علـى متييـز مـع إيـالء املراعـاة الواجبـة للمبـادئ                         

 مـن  ٥الواردة يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان واحلقـوق املنـصوص عليهـا صـراحة يف املـادة               
  االتفاقية؛
ــار نـــشر األ   )ج(   ــة    اعتبـ ــة العرقيـ ــي أو الكراهيـ ــوق العرقـ ــى التفـ ــة علـ ــار القائمـ فكـ

والتحــريض علــى التمييــز العنــصري ومجيــع أعمــال العنــف أو التحــريض علــى ارتكــاب هــذه     
األعمال ضد أي عرق أو أية جمموعة أشخاص من لـون أو أصـل عرقـي آخـر، وكـذلك تـوفري        

   يعاقب عليها القانون؛أي مساعدة ألنشطة ذات طابع عنصري مبا يف ذلك متويلها، جرائم
اعتبار املنظمات واألنشطة الدعائية املنظمة ومجيع األنـشطة الدعائيـة األخـرى          )د(  

اليت تروج للتمييز العنصري وحترض عليه منظمات وأنشطة غـري مـشروعة وحظرهـا، واإلقـرار                
  بأن املشاركة يف منظمات أو أنشطة من هذا القبيل جرمية يعاقب عليها القانون؛

منع السلطات العامة أو املؤسسات العامة، سواء كانـت وطنيـة أو حمليـة، مـن            )هـ(  
  الترويج للتمييز العنصري أو التحريض عليه؛

 ضـرورة أن حيظـر القـانون أي دعـوة إىل الكراهيـة القوميـة                تعيد أيـضا تأكيـد      - ١٧  
ف، وأن ُيعلـن أن     العرقية أو الدينية تشكل حتريضا على التمييـز أو األعمـال العدائيـة أو العنـ                أو

ــي         ــز العرق ــى التميي ــة أو التحــريض عل ــي أو الكراهي ــوق العرق ــى التف ــشر األفكــار القائمــة عل ن
وأعمــال العنــف أو التحــريض علــى القيــام هبــذه األعمــال جــرائم يعاقــب عليهــا القــانون، وفقــا  

ــرأي والتعــبري، علــى حنــ      ــة ال ــاىف مــع حري ــة للــدول، وأن هــذا احلظــر ال يتن و لاللتزامــات الدولي
   من الوثيقة اخلتامية ملؤمتر ديربان االستعراضي؛١٣جرى تأكيده يف الفقرة  ما

 إزاء اســــــتخدام اإلنترنــــــت للتــــــرويج للعنــــــصرية  تعــــــرب عــــــن قلقهــــــا  - ١٨  
العنــصرية وكراهيــة األجانــب والتمييــز العنــصري ومــا يتــصل بــذلك مــن تعــصب،     والكراهيــة

 إىل اجلمعيـة العامـة، وهتيـب يف هـذا الـصدد      النحو املبني يف التقرير األخري للمقـرر اخلـاص       على
بالدول األطراف يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية أن تنفـذ بالكامـل املـادتني                

   من العهد اللتني تضمنان احلق يف حرية التعبري وحتددان قيود ممارسة هذا احلق؛٢٠  و١٩
كـن أن تؤديـه ممارسـة احلـق يف      يف الوقت نفسه الـدور اإلجيـايب الـذي مي         تؤكد  - ١٩  

حريــة الــرأي والتعــبري، وكــذلك االحتــرام التــام حلريــة التمــاس املعلومــات وتلقيهــا وإبالغهــا،     
بوسائل منها اإلنترنت، يف مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب ومـا يتـصل              

  بذلك من تعصب؛
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 االتفاقيـة الدوليـة للقـضاء        مـن  ٤ الدول اليت أبدت حتفظات عن املـادة         تشجع  - ٢٠  
على مجيع أشكال التمييز العنصري على النظـر جـديا يف سـحب تلـك التحفظـات علـى سـبيل                     
األولوية، على النحو الذي أكده املقرر اخلاص يف تقريره األخـري إىل اجلمعيـة العامـة يف دورهتـا                   

  اخلامسة والستني؛
ين اإلقليمــي والـدويل هبــدف   بأمهيــة تعزيـز التعــاون الـدويل علــى الـصعيد   تنـوه   - ٢١  

التصدي جلميع مظاهر العنصرية والتمييز العنـصري وكراهيـة األجانـب ومـا يتـصل بـذلك مـن                   
  تعصب، وخباصة يف ما يتعلق بالقضايا املطروحة يف هذا القرار؛

ــشجع  - ٢٢   ــع أشــكال      ت ــى مجي ــضاء عل ــة للق ــة الدولي ــدول األطــراف يف االتفاقي  ال
 كفالــة أن تتــضمن تــشريعاهتـــا أحكــام االتفاقيـــــة، مبــا فيهــا أحكــام التميــــيز العنــصـــري علـــــى

   منها؛٤املادة 
 أن يواصـل املقـرر      )٥(٢٠٠٥/٥ بطلب جلنة حقوق اإلنـسان يف قرارهـا          تذكر  - ٢٣  

اخلاص التفكري مليا يف هذه املـسألة وأن يقـدم توصـيات بـشأهنا يف تقـاريره املقبلـة وأن يلـتمس                      
  ات غري احلكومية يف هذا الصدد ويضعها يف اعتباره؛آراء احلكومات واملنظم

 إىل املقــرر اخلــاص أن يعــد تقــارير عــن تنفيــذ هــذا القــرار، الســيما يف  تطلــب  - ٢٤  
 منه، استنادا إىل اآلراء اليت يتم مجعهـا وفقـا   ١٤ و ١٣ و  ٨ و   ٧ و   ٥ و   ٤يتعلق بالفقرات    ما

 أعــاله، لتقــدميها إىل ٢٣ الفقــرة لطلــب جلنــة حقــوق اإلنــسان الــذي أشــارت إليــه اجلمعيــة يف 
  اجلمعية العامة يف دورهتا السابعة والستني وإىل جملس حقوق اإلنسان يف دورته العشرين؛

 للحكومات الـيت قـدمت معلومـات إىل املقـرر اخلـاص يف              تعرب عن تقديرها    - ٢٥  
  سياق إعداد تقريره إىل اجلمعية العامة؛

فاعلـة يف اجملتمـع املـدين الـيت تـسهم يف             للجهـات ال   تعرب أيضا عـن تقـديرها       - ٢٦  
مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب على حنـو              

  حيادي وغري متحيز؛
 أن هذه املعلومات هامـة مـن أجـل تبـادل اخلـربات وأفـضل املمارسـات             تؤكد  - ٢٧  

ملتطرفة، مبـا فيهـا مجاعتـا النـازيني         يف جمال مكافحة األحزاب السياسية واحلركات واجلماعات ا       
  اجلدد وحليقي الرأس، وكذلك احلركات األيديولوجية املتطرفة؛

 احلكومات واملنظمات غري احلكومية على التعاون على حنو كامل مـع            تشجع  - ٢٨  
   أعاله؛٢٣املقرر اخلاص يف أداء املهام املبينة يف الفقرة 
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وميـة واجلهـات الفاعلـة املعنيـة علـى           احلكومـات واملنظمـات غـري احلك       تشجع  - ٢٩  
نشر املعلومات املتعلقة مبحتوى هذا القرار واملبادئ املبينة فيه على أوسـع نطـاق ممكـن، بطـرق                  

  منها وسائل اإلعالم دون االقتصار عليها؛
  . أن تبقي املسألة قيد نظرهاتقرر  - ٣٠  
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	1 - تعيد تأكيد الأحكام ذات الصلة من إعلان ديربان(7) والوثيقة الختامية لمؤتمر ديربان الاستعراضي(8) اللذين أدانت الدول فيهما استمرار وعودة ظهور النازية الجديدة والفاشية الجديدة والأيديولوجيات القومية الداعية إلى العنف القائمة على التحيز العنصري والقومي وأعلنت فيهما أن تلك الظواهر لا يمكن تبريرها إطلاقا في أي حال من الأحوال أو في أي ظرف من الظروف؛
	2 - تحيط علما مع التقدير بتقرير المقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب الذي أعد بناء على الطلب الوارد في قرار الجمعية العامة 65/199()؛
	3 - تعرب عن تقديرها لمفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لالتزامها بمواصلة مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب باعتبارها إحدى الأنشطة ذات الأولوية للمفوضية؛
	4 - تعرب عن بالغ القلق إزاء تمجيد الحركة النازية والأعضاء السابقين في تنظيم قوات الحماية المسلحة (Waffen SS)، بسبل منها إقامة المباني والنصب التذكارية وتنظيم تظاهرات عامة تمجيدا لماضي النازية والحركة النازية والنازية الجديدة واعتبار أو محاولة اعتبار هؤلاء الأعضاء والأشخاص الذين حاربوا التحالف المناهض لهتلر وتعاونوا مع الحركة النازية مشاركين في حركات تحرير وطنية؛
	5 - تعرب عن القلق إزاء وقوع محاولات متكررة لتدنيس أو هدم النصب التي أقيمت لتخليد ذكرى الذين حاربوا النازية أثناء الحرب العالمية الثانية وإخراج أو نقل رفات أولئك الأشخاص بطرق غير مشروعة، وتحث الدول في هذا الصدد على التقيد التام بالتزاماتها في هذا المجال، بموجب أمور عدة منها المادة 34 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لعام 1949()؛
	6 - تلاحظ مع القلق تزايد عدد الحوادث ذات الطابع العنصري في كثير من البلدان وظهور جماعات حليقي الرأس المسؤولة عن العديد من هذه الحوادث، وكذلك عودة نشوب العنف القائم على العنصرية وكراهية الأجانب الذي يستهدف أفراد أقليات قومية أو عرقية أو دينية أو لغوية، حسبما أشار إليه المقرر الخاص في تقريره الأخير إلى الجمعية العامة؛
	7 - تعيد تأكيد أن هذه الأعمال يمكن اعتبارها أعمالا تندرج في نطاق الأنشطة التي يرد وصفها في المادة 4 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري(3) وأنها يمكن أن تمثل إساءة واضحة وجلية للحق في حرية التجمع السلمي وفي تكوين الجمعيات والحق في حرية الرأي والحق في التعبير حسب مدلول تلك الحقوق كما يكفلها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان(1) والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية(2) والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري؛
	8 - تؤكد أن الممارسات المبينة أعلاه تشكل إجحافا بحق ذكرى أعداد لا تحصى من ضحايا الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية في الحرب العالمية الثانية، وبخاصة الجرائم التي ارتكبها تنظيم قوات الحماية المسلحة (SS) والأشخاص الذين حاربوا التحالف المناهض لهتلر وتعاونوا مع الحركة النازية، وتسمم عقول الشباب، وأن عدم تصدي الدول بفعالية لهذه الممارسات يتعارض مع الالتزامات التي تعهدت بها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بموجب ميثاقها ويتنافى مع مقاصد المنظمة ومبادئها؛
	9 - تؤكد أيضا أن هذه الممارسات تثير الأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب وتسهم في انتشار وتكاثر أحزاب سياسية وحركات وجماعات متطرفة مختلفة، بما فيها جماعتا النازيين الجدد وحليقي الرأس، وتدعو في هذا الصدد إلى زيادة اليقظة على الصعيدين السياسي والقانوني؛
	10 - تشدد على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لوضع حد للممارسات المبينة أعلاه، وتهيب بالدول اتخاذ تدابير أكثر فعالية، وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، لمكافحة تلك الظواهر والحركات المتطرفة التي تشكل خطرا حقيقيا يهدد القيم الديمقراطية؛
	11 - تشير إلى توصية المقرر الخاص الواردة في تقريره الأخير إلى الجمعية العامة بإدراج مادة في القانون الجنائي المحلي يُعتبر بموجبها ارتكاب جريمة لها دوافع أو أهداف عنصرية أو قائمة على كراهية الأجانب ظرفا مشددا يجيز فرض عقوبات مشددة، وتشجع الدول التي لا ترد في قوانينها هذه الأحكام على أن تنظر في تلك التوصية؛
	12 - تعيد التأكيد في هذا الصدد على ما يكتسيه التعليم بجميع أشكاله، بما في ذلك التعليم في مجال حقوق الإنسان، من أهمية خاصة بوصفه مكملا للتدابير التشريعية، على النحو الذي بينه المقرر الخاص؛
	13 - تشدد على توصية المقرر الخاص بشأن أهمية تدريس مادة التاريخ فـــي التعريـــف بالأحـــداث المأساويـــة والمعانـــاة البشريـــة الناتجـــة عـــن الأيديــولوجيتين النازية والفاشية؛
	14 - تؤكد أهمية التدابير والمبادرات الإيجابية الأخرى الرامية إلى التقريب بين المجتمعات وإتاحة المجالات لها لإجراء حوار حقيقي من قبيل اجتماعات المائدة المستديرة والأفرقة العاملة والحلقات الدراسية، بما في ذلك عقد الحلقات التدريبية لوكلاء الدول والعاملين في وسائط الإعلام، وكذلك أنشطة التوعية، ولا سيما الأنشطة التي يبادر بها ممثلو المجتمع المدني والتي تتطلب الدعم المتواصل من الدول؛
	15 - تشدد على الدور الإيجابي الذي يمكن أن تؤديه الكيانات والبرامج المعنية التابعة للأمم المتحدة، وخصوصا منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، في المجالات المذكورة آنفا؛
	16 - تعيد التأكيد أن الدول الأطراف في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ملزمة، بموجب المادة 4 من ذلك الصك، بأن تقوم بما يلي:
	(أ) إدانة جميع أشكال الدعاية وجميع المنظمات التي تستند إلى أفكار التفوق العرقي أو التي تحاول تبرير الكراهية العنصرية والتمييز العنصري أو الترويج لهما بأي شكل من الأشكال؛
	(ب) التعهد باتخاذ تدابير فورية وإيجابية من أجل القضاء على جميع أشكال التحريض على التمييز أو الأفعال التي تنطوي على تمييز مع إيلاء المراعاة الواجبة للمبادئ الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والحقوق المنصوص عليها صراحة في المادة 5 من الاتفاقية؛
	(ج) اعتبار نشر الأفكار القائمة على التفوق العرقي أو الكراهية العرقية والتحريض على التمييز العنصري وجميع أعمال العنف أو التحريض على ارتكاب هذه الأعمال ضد أي عرق أو أية مجموعة أشخاص من لون أو أصل عرقي آخر، وكذلك توفير أي مساعدة لأنشطة ذات طابع عنصري بما في ذلك تمويلها، جرائم يعاقب عليها القانون؛
	(د) اعتبار المنظمات والأنشطة الدعائية المنظمة وجميع الأنشطة الدعائية الأخرى التي تروج للتمييز العنصري وتحرض عليه منظمات وأنشطة غير مشروعة وحظرها، والإقرار بأن المشاركة في منظمات أو أنشطة من هذا القبيل جريمة يعاقب عليها القانون؛
	(هـ) منع السلطات العامة أو المؤسسات العامة، سواء كانت وطنية أو محلية، من الترويج للتمييز العنصري أو التحريض عليه؛
	17 - تعيد أيضا تأكيد ضرورة أن يحظر القانون أي دعوة إلى الكراهية القومية أو العرقية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو الأعمال العدائية أو العنف، وأن يُعلن أن نشر الأفكار القائمة على التفوق العرقي أو الكراهية أو التحريض على التمييز العرقي وأعمال العنف أو التحريض على القيام بهذه الأعمال جرائم يعاقب عليها القانون، وفقا للالتزامات الدولية للدول، وأن هذا الحظر لا يتنافى مع حرية الرأي والتعبير، على نحو ما جرى تأكيده في الفقرة 13 من الوثيقة الختامية لمؤتمر ديربان الاستعراضي؛
	18 - تعرب عن قلقها إزاء استخدام الإنترنت للترويج للعنصرية والكراهية العنصرية وكراهية الأجانب والتمييز العنصري وما يتصل بذلك من تعصب، على النحو المبين في التقرير الأخير للمقرر الخاص إلى الجمعية العامة، وتهيب في هذا الصدد بالدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أن تنفذ بالكامل المادتين 19 و 20 من العهد اللتين تضمنان الحق في حرية التعبير وتحددان قيود ممارسة هذا الحق؛
	19 - تؤكد في الوقت نفسه الدور الإيجابي الذي يمكن أن تؤديه ممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير، وكذلك الاحترام التام لحرية التماس المعلومات وتلقيها وإبلاغها، بوسائل منها الإنترنت، في مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛
	20 - تشجع الدول التي أبدت تحفظات عن المادة 4 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري على النظر جديا في سحب تلك التحفظات على سبيل الأولوية، على النحو الذي أكده المقرر الخاص في تقريره الأخير إلى الجمعية العامة في دورتها الخامسة والستين؛
	21 - تنوه بأهمية تعزيز التعاون الدولي على الصعيدين الإقليمي والدولي بهدف التصدي لجميع مظاهر العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وبخاصة في ما يتعلق بالقضايا المطروحة في هذا القرار؛
	22 - تشجع الدول الأطراف في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التميــيز العنصـــري علـــى كفالة أن تتضمن تشريعاتهـــا أحكام الاتفاقيـــة، بما فيها أحكام المادة 4 منها؛
	23 - تذكر بطلب لجنة حقوق الإنسان في قرارها 2005/5(5) أن يواصل المقرر الخاص التفكير مليا في هذه المسألة وأن يقدم توصيات بشأنها في تقاريره المقبلة وأن يلتمس آراء الحكومات والمنظمات غير الحكومية في هذا الصدد ويضعها في اعتباره؛
	24 - تطلب إلى المقرر الخاص أن يعد تقارير عن تنفيذ هذا القرار، لاسيما في ما يتعلق بالفقرات 4 و 5 و 7 و 8 و 13 و 14 منه، استنادا إلى الآراء التي يتم جمعها وفقا لطلب لجنة حقوق الإنسان الذي أشارت إليه الجمعية في الفقرة 23 أعلاه، لتقديمها إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والستين وإلى مجلس حقوق الإنسان في دورته العشرين؛
	25 - تعرب عن تقديرها للحكومات التي قدمت معلومات إلى المقرر الخاص في سياق إعداد تقريره إلى الجمعية العامة؛
	26 - تعرب أيضا عن تقديرها للجهات الفاعلة في المجتمع المدني التي تسهم في مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب على نحو حيادي وغير متحيز؛
	27 - تؤكد أن هذه المعلومات هامة من أجل تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال مكافحة الأحزاب السياسية والحركات والجماعات المتطرفة، بما فيها جماعتا النازيين الجدد وحليقي الرأس، وكذلك الحركات الأيديولوجية المتطرفة؛
	28 - تشجع الحكومات والمنظمات غير الحكومية على التعاون على نحو كامل مع المقرر الخاص في أداء المهام المبينة في الفقرة 23 أعلاه؛
	29 - تشجع الحكومات والمنظمات غير الحكومية والجهات الفاعلة المعنية على نشر المعلومات المتعلقة بمحتوى هذا القرار والمبادئ المبينة فيه على أوسع نطاق ممكن، بطرق منها وسائل الإعلام دون الاقتصار عليها؛
	30 - تقرر أن تبقي المسألة قيد نظرها.

