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    ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب  ١٨ يف قرار اختذته اجلمعية العامة

  ])A/69/486(على تقرير اللجنة الثالثة  بناء[
  

حماربة متجيـد النازيـة والنازيـة اجلديـدة واملمارسـات األخـرى الـيت          - ٦٩/١٦٠
ــز       ــرية والتمييـ ــن العنصـ ــرة مـ ــكال املعاصـ ــارة األشـ ــاهم يف إثـ تسـ

  يتصل بذلك من تعصب  العنصري وكراهية األجانب وما
  

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

واالتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز   )٢(اخلــاص بــاحلقوق املدنيــة والسياســية 
  وضوع،وغريها من صكوك حقوق اإلنسان ذات الصلة بامل )٣(العنصري
ــري   ــان     وإذ تشـــ ــوق اإلنســـ ــة حقـــ ــراري جلنـــ ــام قـــ ــؤرخ  ٢٠٠٤/١٦إىل أحكـــ املـــ

وقـرارات جملـس    )٥(٢٠٠٥نيسان/أبريل  ١٤املؤرخ  ٢٠٠٥/٥ و )٤(٢٠٠٤نيسان/أبريل  ١٦
املــــــؤرخ  ٧/٣٤القــــــرارات  ال ســــــيماحقــــــوق اإلنســــــان املتخــــــذة يف هــــــذا الصــــــدد، و

 ٢١/٣٣ و )٧(٢٠١١ أيلول/ســــــبتمرب ٢٩املــــــؤرخ  ١٨/١٥ و )٦(٢٠٠٨ مــــــارس/آذار ٢٨

_______________ 

  ).٣ -د ألف ( ٢١٧القرار  )١(
  )، املرفق.٢١ -د ألف ( ٢٢٠٠انظر القرار  )٢(
)٣( United Nations, Treaty Series, vol. 660, No. 9464. 

)، E/2004/23( ٣، امللحـــق رقـــم  ٢٠٠٤واالجتمـــاعي،  لوثـــائق الرمسيـــة للمجلـــس االقتصـــادي   انظـــر ا )٤(
 ألف. الثاين، الفرع الفصل

 )، الفصل الثاين، الفرع ألف.E/2005/23( ٣، امللحق رقم ٢٠٠٥املرجع نفسه،  )٥(

 )، الفصل الثاين.A/63/53( ٥٣ق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثالثة والستون، امللحق رقم الوثائ :انظر )٦(

 )، الفصل الثاين.A/66/53/Add.1( ألف ٥٣الدورة السادسة والستون، امللحق رقم املرجع نفسه،  )٧(
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كـانون   ١٦املـؤرخ   ٦٠/١٤٣، وقرارات اجلمعيـة العامـة   )٨(٢٠١٢ أيلول/سبتمرب ٢٨املؤرخ 
 ٦٢/١٤٢ و ٢٠٠٦كــانون األول/ديســمرب  ١٩املــؤرخ  ٦١/١٤٧ و ٢٠٠٥ األول/ديســمرب

كــــــــانون  ١٨املــــــــؤرخ  ٦٣/١٦٢ و ٢٠٠٧كــــــــانون األول/ديســــــــمرب   ١٨ املــــــــؤرخ
 ٦٥/١٩٩ و ٢٠٠٩كــانون األول/ديســمرب  ١٨خ املــؤر ٦٤/١٤٧ و ٢٠٠٨ ديســمرب/األول

ــؤرخ  ــؤرخ  ٦٦/١٤٣ و ٢٠١٠كــانون األول/ديســمرب   ٢١امل كــانون األول/ديســمرب   ١٩امل
املــــــؤرخ  ٦٨/١٥٠ و ٢٠١٢كـــــانون األول/ديســـــمرب    ٢٠املـــــؤرخ   ٦٧/١٥٤ و ٢٠١١

ــمرب   ١٨ ــانون األول/ديســ ــا    ٢٠١٣كــ ــألة وقراراهتــ ــذه املســ ــة هبــ ــؤرخ  ٦١/١٤٩املتعلقــ املــ
 ٢٠٠٧ كــانون األول/ديســمرب  ٢٢املــؤرخ  ٦٢/٢٢٠ و ٢٠٠٦األول/ديســمرب كــانون  ١٩
ــؤرخ  ٦٣/٢٤٢ و ــمرب   ٢٤املـ ــانون األول/ديسـ ــؤرخ  ٦٤/١٤٨ و ٢٠٠٨كـ ــانون  ١٨املـ كـ

 ٦٦/١٤٤ و ٢٠١٠كــانون األول/ديســمرب  ٢٤املــؤرخ  ٦٥/٢٤٠ و ٢٠٠٩ ديســمرب/األول
ــؤرخ  ــؤرخ  ٦٧/١٥٥ و ٢٠١١كــانون األول/ديســمرب   ١٩امل ن األول/ديســمرب كــانو ٢٠امل
اجلهـود العامليـة مـن    ”، املعنونة ٢٠١٣كانون األول/ديسمرب  ١٨املؤرخ  ٦٨/١٥١ و ٢٠١٢

أجل القضاء التام على العنصرية والتمييـز العنصـري وكراهيـة األجانـب ومـا يتصـل بـذلك مـن         
  ،“ومتابعتهما  تعصب والتنفيذ الشامل إلعالن وبرنامج عمل ديربان

ضـحايا   العامة هبـدف التوعيـة مبعانـاة    ةأخرى اختذهتا اجلمعي مببادرات مهمة وإذ تسلم  
ذلـك، مـن    يف العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، مبا

ــارخيي، ــاء ذكــرى ضــحايا الــرق وجتــارة الرقيــق عــرب      مــا املنظــور الت يتعلــق بوجــه خــاص بإحي
  األطلسي،  احمليط

ورمربغ وقرار احملكمـة اللـذين أقـرا، يف مجلـة أمـور، بـأن       إىل ميثاق حمكمة ن وإذ تشري  
إس  إس ) ومجيـع مكوناتـه، مبـا يف ذلـك تنظـيم فـافن      SSتنظيم قوات احلماية املسلحة إس إس (

)Waffen SS           هو تنظيم إجرامـي بنـاء علـى أفعـال أعضـائه املنـتمني إليـه رمسيـا والـذين كـانوا ،(
ــة   ضــالعني يف ارتكــاب جــرائم حــرب وجــرائم ضــد اإل   ــة الثاني نســانية يف ســياق احلــرب العاملي

  وقرارها،  كانوا على علم بارتكاهبا، وإىل األحكام األخرى ذات الصلة من ميثاق احملكمة  أو
إىل األحكــام ذات الصــلة مــن إعــالن وبرنــامج عمــل ديربــان اللــذين   وإذ تشــري أيضــا  

يتصـل   راهيـــة األجانـــب ومـا   اعتمدمها املؤمتر العاملي ملناهضة العنصـرية والتمييـز العنصـري وك   
مــــن اإلعــــالن  ٢، وخباصــــة الفقــــرة )٩(٢٠٠١أيلول/ســــبتمرب  ٨بــــذلك مـــــــن تعصــــب يف 

_______________ 

 )، الفصل الثاين.A/67/53/Add.1( ألف ٥٣الدورة السابعة والستون، امللحق رقم املرجع نفسه،  )٨(

 ول.، الفصل األCorr.1و  A/CONF.189/12انظر  )٩(
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ــان      ٨٦ والفقــرة ــة ملــؤمتر ديرب ــامج العمــل، واألحكــام ذات الصــلة مــن الوثيقــة اخلتامي مــن برن
  منها، ٥٤  و ١١، وخباصة الفقرتان )١٠(٢٠٠٩نيسان/أبريل  ٢٤االستعراضي املؤرخة 

يف هذا الشأن انتشار أحـزاب سياسـية وحركـات ومجاعـات متطرفـة       يثري جزعهاوإذ   
فيهــــا مجاعتــــا النــــازيني اجلــــدد وذوي الــــرؤوس احلليقــــة، وكــــذلك حركــــات  خمتلفــــة، مبــــا

  وإيديولوجيات عنصرية متطرفة يف أحناء كثرية من العامل،
حــديثا إزاء مجيــع مظــاهر العنــف واإلرهــاب الــيت جتلــت  وإذ تعــرب عــن بــالغ قلقهــا  

  تعصب،  املشاعر القومية العنيفة والعنصرية وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تثريواليت 
ــام     وإذ تشــري   ــل يف ع ــدويل ســوف حيتف ــع ال ــنوية   ٢٠١٥إىل أن اجملتم ــذكرى الس بال

السبعني لالنتصار على النازية يف احلرب العاملية الثانيـة، وإذ تتطلـع يف هـذا الصـدد إىل املبـادرة      
  جلسة رمسية خاصة يف إطار الدورة التاسعة والستني للجمعية العامة،عقد إىل عية الدا

والوثيقـة اخلتاميـة ملـؤمتر     )٩(األحكام ذات الصلة من إعالن ديربان تعيد تأكيد  - ١  
هما استمرار النازيـة اجلديـدة والفاشـية اجلديـدة     اللذين أدانت الدول في )١٠(ديربان االستعراضي

واإليــديولوجيات القوميــة الداعيــة إىل العنــف القائمــة علــى التحيــز العنصــري والقــومي وعــودة 
ميكـن تربيرهـا إطالقـا يف أي حـال مـن األحـوال        ال ظهورها وأعلنـت فيهمـا أن تلـك الظـواهر    

  يف أي ظرف من الظروف؛  أو
ــدير    - ٢   ــرر اخلــاص املعــين باألشــكال املعاصــرة     حتــيط علمــا مــع التق ــر املق بتقري

للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب وما يتصل بذلك مـن تعصـب، الـذي أعـد بنـاء      
  ؛)١١(٦٨/١٥٠  على الطلب الوارد يف قرار اجلمعية العامة

ــديرها   - ٣   ــن تقـ ــرب عـ ــان     تعـ ــوق اإلنسـ ــامي حلقـ ــدة السـ ــم املتحـ ــوض األمـ ملفـ
يت يبــذالهنا ملكافحــة العنصــرية والتمييــز العنصــري وكراهيــة األجانــب   وللمفوضــية للجهــود الــ

يتصل بذلك من تعصب، بسبل من بينها تعهد املفوضية لقاعدة البيانات املتعلقة بالوسـائل   وما
  تعصب؛  يتصل بذلك من  العملية حملاربة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب وما

متجيد احلركة النازيـة والنازيـة اجلديـدة واألعضـاء      إزاء تعرب عن بالغ القلق  - ٤  
) بـأي شـكل مـن األشـكال، بسـبل منـها إقامـة        Waffen SSالسـابقني يف تنظـيم فـافن إس إس (   

ــة        ــة واحلركــة النازي ــدا ملاضــي النازي ــة متجي ــة وتنظــيم تظــاهرات عام ــاين والنصــب التذكاري املب

_______________ 

 ، الفصل األول.A/CONF.211/8انظر  )١٠(

)١١( A/69/334. 
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ألعضاء واألشـخاص الـذين حـاربوا التحـالف     حماولة اعتبار هؤالء ا والنازية اجلديدة واعتبار أو
  املناهض هلتلر وتعاونوا مع احلركة النازية مشاركني يف حركات حترير وطنية؛

علـى االتفاقيـة الدوليـة للقضـاء علـى مجيـع أشـكال        إىل التصديق العاملي  تدعو  - ٥  
ع الدول األطراف اليت مل تصـدر بعـد اإلعـالن    وإىل تنفيذها الفعال، وتشج )٣(التمييز العنصري

من االتفاقية علـى النظـر يف إصـداره اعترافـاً منـها باختصـاص جلنـة         ١٤املطلوب مبوجب املادة 
الواردة مـن األفـراد أو جمموعـات األفـراد     الرسائل القضاء على التمييز العنصري بتلقّي ودراسة 

م ضحايا النتهاك من جانبها ألي من حقـوقهم  املشمولني بوالية الدولة الطرف ممن يّدعون أهن
  املنصوص عليها يف االتفاقية؛

ــدد  - ٦   ــوب    تشـــ ــاص بوجـــ ــرر اخلـــ ــية املقـــ ــى توصـــ ــدول  ”علـــ ــر الـــ أن حتظـــ
تذكاري ميجد النظام النـازي وحلفـاءه واملنظمـات املتصـلة بـه، سـواء أكـان رمسيـا          احتفال أي
ــة أن تتخــذ الــ   )١٢(“رمســي غــري أم ــا  ، وتؤكــد يف هــذا الصــدد أمهي ــة، طبق ــدابري الالزم دول الت

تنظـيم قـوات احلمايـة    للقانون الدويل حلقوق اإلنسـان، مـن أجـل التصـدي ألي احتفـال ميجـد       
  ؛)Waffen SSإس (  إس  ) ومجيع مكوناته، مبا يف ذلك تنظيم فافنSSاملسلحة إس إس (

إزاء وقوع حمـاوالت متكـررة لتـدنيس النصـب الـيت أقيمـت        تعرب عن القلق  - ٧  
هـدمها ونـبش رفـات أولئـك      ذكرى الذين حاربوا النازية أثناء احلرب العاملية الثانيـة أو لتخليد 

نقلها بطرق غري مشروعة، وحتث الـدول يف هـذا الصـدد علـى التقيـد بالتزاماهتـا        األشخاص أو
مـن الربوتوكـول اإلضـايف األول     ٣٤يف هذا اجملال على حنو تام، مبوجب أمور عدة منها املـادة  

  ؛)١٣(١٩٤٩جنيف لعام التفاقيات 
تزايد عدد احلـوادث ذات الطـابع العنصـري يف مجيـع أحنـاء       تالحظ مع القلق  - ٨  

ــد مــن هــذه         ــة املســؤولة عــن العدي ــرؤوس احلليق ــا يف ذلــك ظهــور مجاعــات ذوي ال ــامل، مب الع
احلــوادث وعــودة نشــوب العنــف القــائم علــى العنصــرية وكراهيــة األجانــب الــذي يســتهدف    

  اللغوية؛  الدينية أو  العرقية أو  ألفراد املنتمني لألقليات القومية أوضمن من يستهدفهم ا
أن هـذه األعمـال ميكـن اعتبارهـا أعمـاال تنـدرج يف نطـاق         تؤكد مـن جديـد    - ٩  

خرجت عن نطـاق احلـق يف حريـة التجمـع السـلمي ويف       ما ميكن تربيرها إذا ال االتفاقية، وأنه
مـن العهـد    ٢٠ وأهنا ميكن أن تندرج يف نطـاق املـادة  تكوين اجلمعيات واحلق يف حرية التعبري، 

_______________ 

 .٧٥املرجع نفسه، الفقرة  )١٢(

)١٣( United Nations, Treaty Series, vol. 1125, No. 17512. 
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وجيــوز أن ختضــع لقيــود معينــة علــى النحــو       )٢(الــدويل اخلــاص بــاحلقوق املدنيــة والسياســية    
  من العهد؛ ٢٢  و ٢١  و ١٩املنصوص عليه يف املواد 

  يهود؛  إنكار أو حماولة إلنكار حمرقة البدون حتفظ أي  تدين  - ١٠  
إىل احملافظة بشكل فعلي على مواقـع احملرقـة الـيت    املقرر اخلاص بدعوة  ترحب  - ١١  

استخدمها النـازيون كمعسـكرات للمـوت واالعتقـال والعمـل القسـري والسـجن، وبتشـجيعه         
الدول على اختاذ تدابري، مبا يف ذلـك تـدابري علـى صـعيد التشـريعات وإنفـاذ القـانون والتعلـيم،         

  جلميع أشكال إنكار حمرقة اليهود؛ من أجل وضع حد
بالدول أن تواصل اختاذ اخلطوات املناسبة بطرق منها التشـريع الـوطين،    هتيب  - ١٢  

طبقا للقانون الـدويل حلقـوق اإلنسـان، مـن أجـل منـع اخلطـاب الـذي يبـث الكراهيـة وأعمـال            
  التحريض على العنف ضد املنتمني إىل الفئات الضعيفة؛

مـــن حمـــاوالت اســـتغالل معانـــاة ضـــحايا جـــرائم   قلقهـــاتعـــرب عـــن بـــالغ   - ١٣  
واجلــرائم ضــد اإلنســانية الــيت ارتكبــها النظــام النــازي أثنــاء احلــرب العامليــة الثانيــة            احلــرب

  اإلعالنات التجارية؛  يف
حتصـى   ال أن املمارسات املبينة أعاله تشكل إجحافا حبق ذكرى أعداد تؤكد  - ١٤  

نســانية يف احلــرب العامليــة الثانيــة، وخباصــة اجلــرائم الــيت   مــن ضــحايا اجلــرائم املرتكبــة ضــد اإل 
) واألشخاص الذين حاربوا التحالف املنـاهض هلتلـر   SSارتكبها تنظيم قوات احلماية املسلحة (

وتعــاونوا مــع احلركــة النازيــة، وتــؤثر ســلبا يف األطفــال والشــباب، وأن عــدم تصــدي الــدول     
 األمــم مــات الــيت تعهــدت هبــا الــدول األعضــاء يفبفعاليــة هلــذه املمارســات يتعــارض مــع االلتزا

  ومبادئها؛  ذات الصلة مبقاصدهااملنظمة، مبا يف ذلك االلتزامات املتحدة مبوجب ميثاق 
أن هذه املمارسات تؤجج األشكال املعاصـرة للعنصـرية والتمييـز     تؤكد أيضا  - ١٥  

وتكـاثر أحـزاب    العنصري وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصـب وتسـهم يف انتشـار   
فيهـا مجاعتـا النـازيني اجلـدد وذوي الـرؤوس       سياسية وحركات ومجاعـات متطرفـة خمتلفـة، مبـا    
  احلليقة، وتدعو يف هذا الصدد إىل زيادة اليقظة؛

لكـــون التحـــديات الـــيت تطرحهـــا األحـــزاب السياســـية   تعـــرب عـــن القلـــق  - ١٦  
 لدميقراطيـة تعتـرب حتـدياٍت عامليـة    واحلركات واجلماعات املتطرفـة يف ميـداين حقـوق اإلنسـان وا    

  من بلد مبنأى منها؛  ما
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علــى ضــرورة اختــاذ التــدابري الالزمــة لوضــع حــد للممارســات املبينــة     تشــدد  - ١٧  
أعاله، وهتيب بالدول اختاذ تدابري أكثر فعالية، وفقا للقانون الدويل حلقـوق اإلنسـان، ملكافحـة    

  ا حقيقيا يهدد القيم الدميقراطية؛تلك الظواهر واحلركات املتطرفة اليت تشكل خطر
الدول على اعتماد مزيد مـن التـدابري لتـوفري التـدريب ألفـراد الشـرطة        تشجع  - ١٨  

وهيئــات إنفــاذ القــانون األخــرى لتعــريفهم بإيــديولوجيات األحــزاب السياســية واحلركــات         
ة العنـف  واجلماعات املتطرفة اليت تشـكل أنشـطة الـدعوة الـيت تضـطلع هبـا حتريضـا علـى ممارسـ         

بــدافع العنصــرية وكراهيــة األجانــب ولتعزيــز قــدرهتم علــى التصــدي للجــرائم املرتكبــة بــدافع     
العنصرية وكراهية األجانب والوفاء مبسؤوليتهم املتمثلة يف تقدمي مـرتكيب هـذه اجلـرائم للعدالـة     

  ومكافحة اإلفالت من العقاب؛
تحملـها القـادة السياسـيون    توصية املقرر اخلاص بشأن املسؤولية اليت ي تالحظ  - ١٩  

  كراهية األجانب؛  واألحزاب السياسية بالنسبة للرسائل اليت حترض على التمييز العنصري أو
الشـرطة ضـد    لكون التصنيف اإلثـين والعنـف الـذي متارسـه     تعرب عن القلق  - ٢٠  

 الفئات الضعيفة يثنيان الضحايا عـن طلـب االنتصـاف بسـبب عـدم ثقتـهم يف النظـام القـانوين،        
الــدول يف هــذا الصــدد علــى حتســني التنــوع داخــل وكــاالت إنفــاذ القــوانني، وفــرض وتشــجع 

العقوبات املالئمة علـى املـوظفني العـامني الـذين يـدانون باسـتخدام العنـف انطالقـا مـن دوافـع           
  عنصرية أو يدانون باعتماد خطاب يبث الكراهية؛

يف القــانون اجلنــائي  إىل توصــية املقــرر اخلــاص بــأن تــدرج الــدول نصــاً  تشــري  - ٢١  
قائمــة علــى كراهيــة   أهــداف عنصــرية أو الــوطين يعتــرب مبوجبــه ارتكــاب جرميــة هلــا دوافــع أو  

تـرد يف قوانينـها أحكـام     ال األجانب ظرفاً مشدداً يسمح بتغليظ العقوبة، وتشـجع الـدول الـيت   
  من هذا القبيل على أن تنظر يف تلك التوصية؛

ى أن جـذور التطـرف جـذور متعـددة األوجـه وجيـب معاجلتـها مـن         عل تشدد  - ٢٢  
خـالل تــدابري مالئمــة مثــل التعلـيم والتوعيــة وتشــجيع احلــوار، وتوصـي يف هــذا الصــدد بزيــادة    
ــية       ــزاب السياسـ ــطة األحـ ــديولوجيات وأنشـ ــار إيـ ــباب بأخطـ ــة الشـ ــة إىل توعيـ ــدابري الراميـ التـ

  واحلركات واجلماعات املتطرفة؛
يكتســـيه التعلـــيم جبميـــع أشـــكاله،  مـــا يف هـــذا الصـــدد علـــى تؤكـــد جمـــددا  - ٢٣  

ذلــك التعلــيم يف جمــال حقــوق اإلنســان، مــن أمهيــة خاصــة بوصــفه مكمــال للتــدابري           يف مبــا
  التشريعية، على النحو الذي بينه املقرر اخلاص؛
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على التوصـية الـيت قـدمها املقـرر اخلـاص إىل اجلمعيـة العامـة يف دورهتـا          تشدد  - ٢٤  
الستني اليت أكد فيها أمهيـة تـدريس مـادة التـاريخ فــــي التعريـف باألحـداث املأسـاوية         الرابعة و

  ؛)١٤(واملعاناة البشرية اليت نشأت عن اعتماد إيديولوجيات من قبيل النازية والفاشية
أمهيــة التــدابري واملبــادرات اإلجيابيــة األخــرى الراميــة إىل التقريــب بــني    تؤكــد  - ٢٥  

ــدة املســتديرة      اجملتمعــات وإتاحــة اجملــ  ــل اجتماعــات املائ ال هلــا إلجــراء حــوار حقيقــي مــن قبي
واألفرقة العاملة واحللقات الدراسية، مبا يف ذلك عقد احللقات التدريبيـة للمـوظفني احلكـوميني    

األنشطة اليت يبادر هبا ممثلو اجملتمـع املـدين والـيت     ال سيماواإلعالميني، وأمهية أنشطة التوعية، و
  ملتواصل من الدول؛تتطلب الدعم ا

بالدول أن تواصل استثمارها يف التعلـيم، يف املنـاهج الدراسـية التقليديـة      هتيب  - ٢٦  
، لتحقيــق أهــداف عــدة، منــها تغــيري املواقــف وتصــحيح األفكــار  ســواءالعلــى  وغــري التقليديــة

اعـات  املتعلقة بالتراتب والتفوق العرقيني الـيت تـروج هلـا األحـزاب السياسـية واحلركـات واجلم      
  املتطرفة والتصدي لتأثريها السليب؛

علـى الـدور اإلجيـايب الـذي ميكـن أن تؤديـه الكيانـات والـربامج املعنيـة           تشدد  - ٢٧  
التابعة لألمـم املتحـدة، وخصوصـا منظمـة األمـم املتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة، يف اجملـاالت           

  املذكورة آنفا؛
لــيت تشــجب مبوجبــها الــدول األطــراف مــن االتفاقيــة ا ٤املــادة  تؤكــد جمــددا  - ٢٨  

النظريـات القائلــة   هـذا الصـك مجيـع أشــكال الدعايـة والتنظيمـات القائمـة علــى األفكـار أو        يف
الـيت حتـاول تربيـر     أصـل عرقـي واحـد، أو    من لـون أو  جمموعة أشخاصأية  بتفوق أي عرق أو

شـكال، وتتعهـد باختـاذ    الترويج هلما بأي شكل من األ الكراهية العنصرية والتمييز العنصري أو
تدابري إجيابية على الفور للقضاء على مجيع أشكال التحريض على هـذا التمييـز ومجيـع األفعـال     
اليت تنطوي عليه، وتتعهد، حتقيقا هلذه الغاية ومع املراعاة الواجبة للمبادئ الـواردة يف اإلعـالن   

ــوق اإلنســان   ــاملي حلق ــا صــراحة يف املــ     )١(الع ــوق املنصــوص عليه ــة،   ٥ادة وللحق ــن االتفاقي م
  يلي:  مبا

الكراهيــة العرقيــة  اعتبــار كــل نشــر لألفكــار القائمــة علــى التفــوق العرقــي أو    (أ)  
التحــريض علــى ارتكــاب هــذه   والتحــريض علــى التمييــز العنصــري ومجيــع أعمــال العنــف أو  

أصــل عرقــي آخــر وتــوفري     أيــة جمموعــة أشــخاص مــن لــون أو     األعمــال ضــد أي عــرق أو  
  شطة ذات طابع عنصري، مبا يف ذلك متويلها، جرمية يعاقب عليها القانون؛مساعدة ألن  أي

_______________ 

)١٤( A/64/295 ، ١٠٤الفقرة.  
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إعالن املنظمات واألنشطة الدعائية املنظمة ومجيع األنشطة الدعائيـة األخـرى     (ب)  
اليت تروج للتمييز العنصري وحتـرض عليـه منظمـات وأنشـطة غـري مشـروعة وحظرهـا واعتبـار         

  لقبيل جرمية يعاقب عليها القانون؛أنشطة من هذا ا  املشاركة يف منظمات أو
املؤسســات العامــة، ســواء كانــت وطنيــة   عــدم الســماح للســلطات العامــة أو   (ج)  

  التحريض عليه؛  حملية، بالترويج للتمييز العنصري أو  أو
ضـرورة أن حيظـر القـانون أي دعـوة إىل الكراهيـة القوميـة        تؤكد جمددا أيضا  - ٢٩  

ــة أو أو ــة تشــكل حتري  العرقي ــز أو الديني العنــف، وأن يعتــرب أي نشــر   العــداء أو ضــا علــى التميي
التحـريض علـى التمييـز العنصـري      الكراهيـة العرقيـة أو   لألفكار القائمة على التفوق العرقـي أو 

التحريض على ارتكاب هـذه األعمـال جـرائم يعاقـب عليهـا القـانون،        أعمال العنف أومجيع و
 يتنـاىف مـع حريـة الـرأي والتعـبري، علـى حنـو        ال حلظروفقا لاللتزامات الدولية للدول، وأن هذا ا

  من الوثيقة اخلتامية ملؤمتر ديربان االستعراضي؛ ١٣جرى تأكيده يف الفقرة   ما
بالدور اإلجيايب الذي ميكن أن تؤديه ممارسة احلق يف حرية الرأي والتعـبري   تقر  - ٣٠  

ــا،    ــا وإعطائهـ ــات وتلقيهـ ــاس املعلومـ ــة التمـ ــام حلريـ ــرام التـ ــت،   واالحتـ ــها اإلنترنـ ــائل منـ بوسـ
  مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛  يف

مــن اســتخدام اإلنترنــت للتــرويج للعنصــرية والكراهيــة       تعــرب عــن القلــق    - ٣١  
العنصرية وكراهية األجانب والتمييز العنصري وما يتصـل بـذلك مـن تعصـب، وهتيـب يف هـذا       

ــدول   ــادتني    الصــدد بال ــذ بالكامــل امل ــتني   ٢٠ و ١٩األطــراف يف العهــد أن تنف مــن العهــد الل
تضمنان احلق يف حرية التعبري وحتددان األسس اليت ميكـن االسـتناد إليهـا يف تقييـد ممارسـة هـذا       

  احلق بطريقة مشروعة؛
بضرورة تعزيز استخدام تكنولوجيـات املعلومـات واالتصـاالت اجلديـدة،      تقر  - ٣٢  

ــا ــك  يف مب ــة      ذل ــز العنصــري وكراهي ــت، لإلســهام يف مكافحــة العنصــرية والتميي شــبكة اإلنترن
  تعصب؛  األجانب وما يتصل بذلك من

بالدور اإلجيايب الذي ميكـن لوسـائل اإلعـالم أن تقـوم بـه يف حماربـة        تقر أيضا  - ٣٣  
العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصـب، ويف تعزيـز ثقافـة    

  التسامح وجتسيد التنوع يف جمتمع متعدد الثقافات؛
الدول واجملتمع املدين وسائر اجلهات املعنية باألمر على االستفادة مـن   تشجع  - ٣٤  

فيها الفرص اليت توفرها شبكة اإلنترنت ووسـائل التواصـل االجتمـاعي،      مجيع الفرص املتاحة، مبا
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ي أو الكراهيــة العرقيــة وفقــا للقــانون الــدويل  كافحــة نشــر األفكــار القائمــة علــى التفــوق العرقــ  مل
  حلقوق اإلنسان، ولتشجيع قيم املساواة وعدم التمييز والتنوع والدميقراطية؛

مــن االتفاقيــة علــى النظــر  ٤الــدول الــيت أبــدت حتفظــات علــى املــادة  تشــجع  - ٣٥  
  اص؛جديا يف سحب تلك التحفظات على سبيل األولوية، على النحو الذي أكده املقرر اخل

أمهية تعزيز التعاون على الصعيدين اإلقليمي والدويل هبـدف التصـدي    تالحظ  - ٣٦  
جلميع مظاهر العنصرية والتمييز العنصري وكراهيـة األجانـب ومـا يتصـل بـذلك مـن تعصـب،        

  وخباصة فيما يتعلق باملسائل املطروحة يف هذا القرار؛
املدين وآليـات حقـوق اإلنسـان    أمهية التعاون على حنو وثيق مع اجملتمع  تؤكد  - ٣٧  

الدولية واإلقليمية بغرض التصدي بفعالية جلميع مظاهر العنصرية والتمييـز العنصـري وكراهيـة    
األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، ولألحزاب السياسية واحلركات واجلماعـات املتطرفـة،   

كــات اإليديولوجيــة فيهــا مجاعتــا النــازيني اجلــدد وذوي الــرؤوس احلليقــة، وغريهــا مــن احلر مبــا
يتصـل   املتطرفة املماثلة الـيت حتـرض علـى العنصـرية والتمييـز العنصـري وكراهيـة األجانـب ومـا         

  بذلك من تعصب؛
الــدول األطــراف يف االتفاقيــة علــى كفالــة أن تتضــمن تشريعاهتـــــا        تشــجع  - ٣٨  

  منها؛  ٤  فيها أحكام املادة  أحكام االتفاقيـــة، مبا
عتماد التشـريعات الالزمـة ملكافحـة العنصـرية مـع كفالـة       الدول على ا تشجع  - ٣٩  

  من االتفاقية؛ ١أن يكون تعريف التمييز العنصري يف تلك التشريعات متوافقا مع املادة 
الدستورية الـيت تتخـذ بغـرض     إىل ضرورة أن تتسق التدابري التشريعية أو تشري  - ٤٠  

فيهـا مجاعتـا النـازيني اجلـدد      فـة، مبـا  التصدي لألحزاب السياسية واحلركات واجلماعـات املتطر 
وذوي الرؤوس احلليقة، واحلركات اإليديولوجية املتطرفـة املماثلـة، مـع املعـايري املرعيـة حلقـوق       

ــادتني    ــا املــ ــة، وخصوصــ ــان الدوليــ ــواد   ٥ و ٤اإلنســ ــة واملــ ــن االتفاقيــ ــن  ٢٢إىل  ١٩مــ مــ
  الدويل؛  العهد

 )٥(٢٠٠٥/٥رارهــــا إىل طلــــب جلنــــة حقــــوق اإلنســــان يف ق  أيضــــاتشــــري   - ٤١  
يواصل املقـرر اخلـاص النظـر يف هـذه املسـألة وأن يقـدم توصـيات بشـأهنا يف تقـاريره املقبلـة            أن

  وأن يلتمس آراء احلكومات واملنظمات غري احلكومية يف هذا الصدد ويضعها يف اعتباره؛
رها املعدة لالستعراض الـدوري  الدول على النظر يف أن تورد يف تقاري تشجع  - ٤٢  

عـن اخلطــوات الـيت اختـذهتا ملكافحــة     تالشـامل واملقدمـة إىل هيئـات املعاهــدات املعنيـة معلومـا     
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العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانـب ومـا يتصـل بـذلك مـن تعصـب، وذلـك حتقيقـا         
  ألهداف شىت من بينها تنفيذ أحكام هذا القرار؛

خلــاص أن يعــد تقــارير عــن تنفيــذ هــذا القــرار، خباصــة        إىل املقــرر ا تطلــب  - ٤٣  
أعــاله، اســتنادا إىل اآلراء  ٢٥ و ٢٤ و ١٤ و ١٣ و ٩ و ٧ و ٦ و ٤يتعلــق بــالفقرات  فيمــا
أعاله، لتقـدميها إىل اجلمعيـة العامـة     ٤١يتم مجعها وفقا لطلب اللجنة املشار إليه يف الفقرة  اليت
  ان يف دورته التاسعة والعشرين؛دورهتا السبعني وإىل جملس حقوق اإلنس  يف

للحكومــات الــيت قــدمت معلومــات إىل املقــرر اخلــاص   تعــرب عــن تقــديرها  - ٤٤  
  سياق إعداد تقاريره املقدمة إىل اجلمعية العامة؛  يف

أن هذه املعلومات هامـة مـن أجـل تبـادل اخلـربات وأفضـل املمارسـات         تؤكد  - ٤٥  
فيهـا مجاعتـا النـازيني     واجلماعات املتطرفة، مبـا  يف جمال مكافحة األحزاب السياسية واحلركات

اجلدد وذوي الرؤوس احلليقة، وغريهـا مـن احلركـات اإليديولوجيـة املتطرفـة الـيت حتـرض علـى         
  العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛

امل مـع  احلكومات واملنظمات غري احلكومية على التعاون على حنو ك تشجع  - ٤٦  
  أعاله؛ ٤٣املقرر اخلاص يف أداء املهام املبينة يف الفقرة 

احلكومـات واملنظمـات غـري احلكوميـة واجلهـات الفاعلـة املعنيـة علـى         تشجع   - ٤٧  
نشر املعلومات املتعلقة مبحتوى هذا القرار واملبادئ املبينة فيه على أوسـع نطـاق ممكـن، بطـرق     

  ها؛منها وسائل اإلعالم دون االقتصار علي
  أن تبقي املسألة قيد نظرها. تقرر  - ٤٨  

  
  ٧٣اجللسة العامة 

  ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب  ١٨
 


