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  الدورة الرابعة والستون
  *من جدول األعمال املؤقت) أ (٦٩البند 

القـــــضاء علـــــى العنـــــصرية والتمييـــــز    
العنصري وكراهية األجانب ومـا يتـصل       

        بذلك من تعصب
األشــكال املعاصــرة للعنــصرية والتمييــز العنــصري وكراهيــة األجانــب           

  يتصل بذلك من تعصب اوم
  

   العاممذكرة من األمني    
  

يتــشرف األمــني العــام بــأن حييــل إىل أعــضاء اجلمعيــة العامــة التقريــر املقــدم مــن غيثــو      
ــة         ــصري وكراهي ــز العن ــصرية والتميي ــين باألشــكال املعاصــرة للعن ــرر اخلــاص املع ــاي، املق مويغ

  . ٦٣/١٦٢األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، عن تنفيذ قرار اجلمعية العامة 

 
  

  *  A/64/150. 
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املعــين باألشــكال املعاصــرة للعنــصرية والتمييــز العنــصري   تقريــر املقــرر اخلــاص      
وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعـصب عـن تنفيـذ قـرار اجلمعيـة العامـة                  

٦٣/١٦٢  
  

  موجز  
عـدم جـواز   بـشأن    ٦٣/١٦٢ُيقّدم هذا التقرير إىل اجلمعية العامة عمالً بقرار اجلمعية            

رة مـن العنـصرية والتمييـز العنـصري وكراهيـة      ممارسات معينة تساهم يف إثارة األشكال املعاصـ    
األجانـب ومــا يتـصل بــذلك مــن تعـصب، الــذي تطلـب فيــه اجلمعيــة إىل املقـرر اخلــاص املعــين      
باألشــكال املعاصــرة للعنــصرية والتمييــز العنــصري وكراهيــة األجانــب ومــا يتــصل بــذلك مــن   

  .ذوي الشأنمتّ مجعها من  تعصب أن يعد تقريراً عن تنفيذ القرار، استناداً إىل اآلراء اليت
، يـوجز املقـرر اخلـاص املـسامهات الـيت           ٦٣/١٦٢القـرار   تـوى   وبعد مقدمة مـوجزة حمل      
      . عددا من االستنتاجات والتوصياتقّدم، مث ي عن تنفيذ القرار* دولة١٨أرسلتها 

  .ترد مسامهات الدول حسب ترتيبها يف األصل اإلنكليزي  *  
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  مقدمة  -أوال   
 إذ يـثري جزعهـا      ،٦٣/١٦٢قرارهـا    مـن    ٤الفقرة  يف   مع القلق    اجلمعية العامة الحظت    - ١

انتشار أحزاب سياسية وحركات ومجاعات متطرفـة خمتلفـة، مبـا فيهـا مجاعـات النـازيني اجلـدد                
تزايد عدد احلوادث ذات الطـابع      ” الحظت    من العامل،  وذوي الرؤوس احلليقة، يف أحناء كثرية     

العنصري يف الكثري من البلـدان وظهـور مجاعـات ذوي الـرؤوس احلليقـة املـسؤولة عـن العديـد                     
من هـذه احلـوادث، وكـذلك عـودة نـشوب العنـف القـائم علـى العنـصرية وكراهيـة األجانـب                       

ية وأقليات وطنية، حسبما أشـار إليـه   الذي يستهدف أفراد جمتمعات حملية إثنية أو دينية أو ثقاف        
ــة األجانــب         ــصري وكراهي ــز العن ــصرية والتميي ــين باألشــكال املعاصــرة للعن ــرر اخلــاص املع املق

  ). A/63/339 (“ل بذلك من تعصب يف تقريره األخرييتص وما
أن هذه األعمال ميكـن اعتبارهـا   ” من القرار، أكدت اجلمعية من جديد ٥ويف الفقرة    - ٢

 من االتفاقية الدولية للقـضاء علـى   ٤رج يف نطاق األنشطة اليت يرد وصفها يف املادة   أعماال تند 
مجيع أشـكال التمييـز العنـصري، وأهنـا ميكـن أن متثـل إسـاءة واضـحة وجليـة ملمارسـة احلـق يف                 
حرية التجمـع الـسلمي ويف تكـوين اجلمعيـات ويف حريـة الـرأي والتعـبري حـسب مـدلول هـذه                       

عالن العـاملي حلقـوق اإلنـسان والعهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة         احلقوق كما يكفلها اإل  
  . “ على مجيع أشكال التمييز العنصريوالسياسية واالتفاقية الدولية للقضاء

هـذه املمارسـات تـثري األشـكال املعاصـرة          ”، أكّـدت اجلمعيـة أن       ٨ و   ٧فقرتني  ويف ال   - ٣
 يتــصل بــذلك مــن تعــصب وتــسهم يف   للعنــصرية والتمييــز العنــصري وكراهيــة األجانــب ومــا  

انتشار وتكاثر أحزاب سياسية وحركـات ومجاعـات متطرفـة خمتلفـة، مبـا فيهـا مجاعتـا النـازيني                    
ضــرورة اختــاذ التــدابري الالزمــة لوضــع حــد   ” وشــدت علــى “اجلــدد وذوي الــرؤوس احلليقــة 

  . “للممارسات املبينة أعاله
بطلـب جلنـة حقـوق اإلنـسان يف         ” ١١ق، ذكّـرت اجلمعيـة يف الفقـرة         ويف إطار ما سب     - ٤

 أن يواصـل املقـرر اخلـاص الـتفكري مليـا يف هـذه املـسألة وأن يـضع توصـيات                 ٢٠٠٥/٥قرارها  
بـــشأهنا يف تقـــاريره املقبلـــة وأن يلـــتمس ويـــضع يف اعتبـــاره يف هـــذا الـــصدد آراء احلكومـــات  

اص أن يعـد، يف     إىل املقـرر اخلـ    ”، طلبـت اجلمعيـة      ١٢ويف الفقـرة    . “واملنظمات غري احلكومية  
حــدود املــوارد املتاحــة، تقــارير عــن تنفيــذ هــذا القــرار اســتنادا إىل اآلراء الــيت يــتم مجعهــا وفقــا  
لطلب جلنة حقوق اإلنسان لتقدميها إىل اجلمعية العامـة يف دورهتـا الرابعـة والـستني وإىل جملـس                   

  .قرار من ال١١معية يف الفقرة ، وذلك وفقاً ملا أشارت إليه اجل“حقوق اإلنسان
ووفقــا للممارســة املتبعــة يف التقــارير الــسابقة، يــوجز هــذا التقريــر املعلومــات الــواردة     - ٥

ويف .  وذات الـصلة بـه  ٦٣/١٦٢بشأن األنشطة اليت تضطلع هبا الدول األعضاء عمـالً بـالقرار       
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إطار إعداد التقرير، طلـب املقـرر اخلـاص إىل مفوضـية األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنـسان إرسـال                      
ىل هـذه الـدول     إ إىل الـدول األعـضاء تطلـب مبوجبـها           ٢٠٠٩مـايو   / أيار ١٢رة شفوية يف    مذك

  . ، معلومات عن تنفيذ هذا القرار٢٠٠٩يونيه / حزيران٢١أن ترسل، حبلول 
، مــسامهات ٢٠٠٩أغــسطس / آب١٢وردت، حــىت تــاريخ  واســتجابة هلــذا الطلــب،  - ٦

ــدول األعــضاء هــي االحتــاد الروســي وإســبان   ١٨مــن  ــا والبوســنة واهلرســك  مــن ال  يا وأوكراني
زويال ـوتركمانــستان وتوغــو واجلمهوريــة العربيــة الــسورية وسويــسرا والعــراق وغواتيمــاال وفنــ 

 وكازاخـــستان ولبنـــان واملغـــرب وموريـــشيوس ومونـــاكو وقـــربص)  البوليفاريـــة-مجهوريـــة (
لــنص األصــلي وا .واملعلومــات الــواردة مــن الــدول األعــضاء مــوجزة يف هــذا التقريــر . واليابــان

  . للمسامهات حمفوظ لدى األمانة العامة حيث ميكن االطالع عليه
  

  املسامهات الواردة من الدول األعضاء  - اًثاني  
  البوسنة واهلرسك  -ألف   

بّينت البوسنة واهلرسك يف رّدها أن دستورها يكفل جلميـع األشـخاص املوجـودين يف                 - ٧
وأشـارت يف هـذا الـصدد إىل         . واحلريـات األساسـية    ممارسة حقوق اإلنسان  إقليمها املساواة يف    

 تــشمل حظــر التعــذيب وهــي حقــوقاألمــن، يف احلــق يف احليــاة واحلــق يف احلريــة الشخــصية و
واملعاملة الالإنـسانية واملهينـة، وحظـر الـرق، وحريـة الفكـر والـضمري والـدين، وحريـة التعـبري،                     

   .واحلق يف التجمع السلمي ويف اختيار مكان اإلقامة
وأشارت البوسنة واهلرسك إىل االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان الـيت تنطبـق بـشكل                - ٨

وبالتـايل فـإن احلظـر العـام املفـروض علـى التمييـز الـوارد يف االتفاقيـة                   . واليتـها مباشر يف نطاق    
وأشـارت البوسـنة     . ينطبـق يف البوسـنة واهلرسـك       ١٢األوروبية حلقـوق اإلنـسان وبروتوكوهلـا        

يف ردها أيضا إىل الصكوك الدولية األخرى حلقوق اإلنسان القائمة على مبدأ حظـر              واهلرسك  
   .التمييز

 عمليـة بوكررت البوسـنة واهلرسـك التأكيـد علـى التزامهـا بإنـشاء جمتمـع دميقراطـي، و                   - ٩
عناصر رجعية مثل املنظمات الفاشية واملنظمات الفاشية اجلديـدة،         اندماج يف أوروبا ليس فيها      

 حــىت عــام ١٩٩٢وي الــذي انــدلع منــذ عــام ا هلــا لألســف دور هــام يف الــرتاع املأســالــيت كــان
وقد تعلمت البوسنة واهلرسك من هذه التجربة الـسلبية، فـسّنت مـؤخراً قانونـاً حيظـر          . ١٩٩٥

ســتخدام كمــا حيظــر اعمــل مجيــع املنظمــات الفاشــية والفاشــية اجلديــدة يف البوســنة واهلرســك  
 أن هـذا القـانون يتماشـى واملعـايري الدوليـة حلقـوق اإلنـسان              وشـددت احلكومـة علـى      .رموزها

   .ويسهم إىل حد كبري يف تعزيز وإعمال حقوق اإلنسان يف إطار النظام القانوين الوطين
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  قربص  -باء   
قدمت قـربص يف ردهـا معلومـات تـشري إىل أن سـلطاهتا الوطنيـة املختـصة قامـت منـذ                        - ١٠
ضمام قربص إىل االحتاد األورويب، ببذل جهـود كـبرية يف           ، وهو تاريخ ان   ٢٠٠٤مايو عام   /أيار

   .والتوعيةجمال مكافحة التمييز وال سيما فيما يتعلق بالتشريعات والتغيريات اهليكلية 
قت علـى معظـم االتفاقيـات    وأشارت قربص، فيما يتعلـق بتـشريعاهتا، إىل أهنـا قـد صـدّ        - ١١

عقـب إدخــال تعـديالت علــى   و .التمييــزكافحـة  األوروبيـة واتفاقيـات األمــم املتحـدة املتعلقــة مب   
القــانون الــذي متّ مبوجبــه التــصديق علــى االتفاقيــة الدوليــة للقــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز  

باإلضـافة إىل   و .العنـصري والعرقـي والـديين      العنصري، حددت قربص اجلرائم املتـصلة بـالتمييز       
وهــي تــشمل قــانون املــساواة يف   .ذلــك، اعُتمــد عــدد مــن القــوانني يف جمــال مكافحــة التمييــز  

 وقـانون املـساواة يف املعاملـة يف التوظيـف           ؛٢٠٠٤لعـام    )األصل العنـصري أو العرقـي     (املعاملة  
؛ والقـانون   ٢٠٠٠األشخاص ذوي اإلعاقـة لعـام        املنقّح املتعلق ب   قانونال؛ و ٢٠٠٤واملهن لعام   

نونيــة متييزيــة فيمــا يتعلــق   املتــصل بإلغــاء أي أحكــام قا٢٠٠٢)/١ (٤رقــم ) التعــديل(اجلنــائي 
احلـصول  (اجلـنس؛ وقـانون املـساواة يف املعاملـة بـني الرجـل واملـرأة        األفعال اليت يقوم هبا مثليو     ب

املـساواة يف املعاملـة بـني الرجـل     املـنقّح املتعلـق ب  قانون ال؛ و٢٠٠٨لعام ) على السلع واخلدمات 
ت قــوانني أخــرى تتــصل بطــاليب كمــا ُســنَّ .٢٠٠٢واملــرأة يف التوظيــف والتــدريب املهــين لعــام 

وجيري النظر حالياً يف أحكام قانونية مـن أجـل           .اللجوء واملعتقلني ومبدأ عكس عبء اإلثبات     
   .دا يف إصدار األحكامالتمكني من أخذ الدوافع العنصرية يف االعتبار بوصفها عامال مشدِّ

 التمتــع  يف جمــالووصــفت قــربص خمتلــف وســائل االنتــصاف املتاحــة ملكافحــة التمييــز   - ١٢
ويف هــذا الــصدد، ميكــن لألفــراد مقاضــاة الدولــة  .حبقــوق اإلنــسان املكفولــة مبوجــب الدســتور

وفقــا لقــانون مكافحــة العنــصرية وأنــواع التمييــز  و .األشــخاص العــاديني يف احملــاكم املدنيــة  أو
، أُنيطــت مبفــوض شــؤون اإلدارة اختــصاصات وواجبــات     ٢٠٠٤لعــام ) املفــوض(األخــرى 
ــه يف القطــاعني العــام واخلــاص   وصــالحي ــز والقــضاء علي ومبوجــب  .ات خاصــة ملكافحــة التميي

أحكام هذا القانون، جيوز ألمني املظـامل تلقـي الـشكاوى الـيت يقـدِّمها أي شـخص أو جمموعـة                     
أشخاص تعّرضت للتمييز يف جمال التمتع بـاحلقوق الـيت يكفلـها الدسـتور أو الـصكوك الدوليـة                   

وباإلضــافة إىل ذلــك، مت إنــشاء آليــة للتحقيــق يف الــشكاوى املقدمــة  .املنطبقــة حلقــوق اإلنــسان
وفيمـا يتعلـق بـسبل       . الـشرطة، مبـا يف ذلـك انتـهاكات حقـوق اإلنـسان              أفـراد  ضد سوء سلوك  

االنتصاف، قّدمت قربص أيضاً معلومات عن إنشاء هيئـة املـساواة يف قـربص، الـيت تتكـون مـن          
وتنظـر هيئـة مكافحـة التمييـز يف الـشكاوى املتـصلة              .اواةهيئة مكافحة التمييز وهيئة تعزيز املس     

بالتمييز فيما يتعلق باحلصول على السلع واخلدمات واإلمـداد هبـا، ونظـم الـضمان االجتمـاعي                 
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 يفيئـــة تعزيـــز املـــساواة  تنظـــر هواحلمايـــة االجتماعيـــة والتعلـــيم والرعايـــة الـــصحية، يف حـــني 
  .الشكاوى املتصلة بالتمييز يف مكان العمل

وعقـــب املـــؤمتر العـــاملي ملناهـــضة العنـــصرية والتمييـــز العنـــصري وكراهيـــة األجانـــب     - ١٣
، ُوضعت يف قربص خطـة عمـل وطنيـة    ٢٠٠١يتصل بذلك من تعصب الذي ُعقد يف عام    وما

ــصرية  ــة العنـ ــسياسات       .ملكافحـ ــن الـ ــتفادة مـ ــبرية لالسـ ــة كـ ــة فرصـ ــذه اخلطـ ــع هـ ــل وضـ ومثّـ
ية يف قــربص وتعزيزهــا وحتديــد األولويــات اجلديــدة  واالســتراتيجيات القائمــة ملكافحــة العنــصر

 وضـع هـذه     عقـب و .والتطلعات وجماالت العمل اليت ميكن مجعها معا لتشكّل خطـة متماسـكة           
 اخلطة الوطنية للعمالة، وخطة العمل الوطنيـة        تشملاخلطة، ُوضعت عدة خطط وطنية أخرى،       

وُوضــعت أيــضاً  . اجلنــسنيلإلدمــاج االجتمــاعي، وخطــة العمــل الوطنيــة بــشأن املــساواة بــني   
   .سياسات وطنية لألشخاص ذوي اإلعاقة

ويركّـز   .ال مكافحة التمييـز   ومتّ االضطالع بالعديد من أنشطة التوعية يف قربص يف جم           - ١٤
على التعليم والتدريب املهـين ألفـراد الـشرطة؛ وحقـوق وواجبـات العمـال             هذه األنشطة    بعض

ــساواة يف ا  ــضايا املـ ــل؛ وقـ ــادئ   وأصـــحاب العمـ ــامل؛ واملبـ ــدارس؛ واختـــصاصات أمـــني املظـ ملـ
لطرق اليت ميكـن لوسـائل     ا و مالتوجيهية لإلعالميني لكفالة استخدام لغة غري متييزية يف نصوصه        

   . ووضع الالجئني؛اإلعالم أن تستخدمها للمساعدة يف تعزيز املساواة
ضطلع هبـا يف  يُـ جيـدة   ممارسـات عدة كما قّدمت قربص يف رّدها معلومات شاملة عن           - ١٥

وتتصل تلك املمارسات اجليدة حبماية عدة فئات من األشخاص، مبـن فـيهم              .جمال عدم التمييز  
النساء واملهاجرين والالجئني وطاليب اللجوء وأعضاء اجلالية التركية يف قـربص، وخـدم املنـازل               

مبـا يف   وتغطي هذه املمارسـات اجليـدة جمموعـة واسـعة النطـاق مـن القـضايا،                  .وضحايا االجتار 
 الـشرطة؛  أفـراد ذلك سلوك ضباط الشرطة؛ والتحقيق يف الشكاوى املقدمـة ضـد سـوء سـلوك               

والتصنيف على أساس العرق؛ ووجود وسائط إعالم لألقليات، وإجـراء دراسـات استقـصائية؛             
  . واحلصول على الرعاية الصحية؛وتنفيذ مشاريع إسكان

  
 غواتيماال  - جيم  

 أغلـب  يف يـؤدي  ممـا  العـامل،  أحنـاء  مجيـع  يف موجـودا  العنصري التمييز يزال ال حني يف  - ١٦
ــان ــة إىل األحي ــب، كراهي ــف، األجان ــة اجملــازر وإىل والعن ــة، احلــاالت يف اجلماعي ــد املتطرف  فق
 والثقافــات واألعــراق اللغــات متعــدد بلــد تأســيس إىل تــسعى أهنــا ردهــا يف غواتيمــاال أكــدت
ــة بقــوة العامــة سياســاته تــرفض ــة تأســيس أو األجانــب كراهي ــازيني منظمــات أي  أو اجلــدد للن

 للــسالم، ثقافــةنــشر  إطــار ويف ١٩٩٦ لعــام الــسالم اتفاقــات توقيــع ومــع .عنــصرية منظمــات
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 الــشعوب حقــوق احتــرام وتعزيــز والتعــصب العنــصري التمييــز مكافحــة ىلإ غواتيمــاال تــسعى
 .البلد يف األصلية

 للــسماح سياســات وضــع جـرى  أنــه علــى غواتيمــاال شـددت  الــوطين، الــصعيد وعلـى   - ١٧
 املتعلقـة  ١٩٥١ لعـام  جنيـف  التفاقيـة  امتثـاال  اللجوء، طاليب جانب إىل البلد بدخول لألجانب
 أنـه  علـى  )٩٨-٩٥ التـشريعي  املرسـوم ( اهلجـرة  قـانون  ويـنص  .وبروتوكوهلـا  الالجـئني  بوضع

 العـام  امالنظـ  علـى  احلفـاظ  ملـصلحة  منـه  طـردهم  أو البلـد  دخول من األجانب منع ميكن ...”
ــة ــن ومحاي ــة أم ــى وجيــب .الدول ــدير عل ــام امل ــهجرة الع ــداد لل ــرار إع ــسبَّبا  ق ــلم ــرد قب  غــري ط
  .“املواطنني

 الرمسيــة اللغــةالــيت هــي  اإلســبانية اللغـة ذكـرت غواتيمــاال أنــه يوجــد هبــا، إىل جانــب  و  - ١٨
 حـد  ديهاولـ  اخلاصة األوساط على تقتصر اللغات هذه أن إال .نطوقةم أخرى لغة ٢٤ للدولة،
ــة دوائــر يف التمثيــل مــن أدىن ــالتنوع تعتــرفدســتور الــيت ال مــن ٦٦ املــادة إىل وأُشــَري .الدول  ب

 صفيـ  يذالـ  ا وحقوقهـ  األصـلية  الـشعوب  هبويةاملتعلق   االتفاق تؤكد الولكنها   للبلد، العرقي
ــاال ــا غواتيم ــة بأهن ــددة دول ــراق متع ــات األع ــات والثقاف ــر و .واللغ ــشروع أنذُك  اإلصــالح م

  .السكان أغلبية من مبعارضة قوبل أنه إال املسألة هذه معاجلة حاول ١٩٩٩ لعام دستوريال

 وفقــا ، بــشأن الــشعوب األصــلية العامــة للــسياسة احلكــومي األعمــال جــدول وأســفر  - ١٩
 لــشؤون الرئاســية األمانــة نــشاءإ عــن ،٢٠١٢ وعــام ٢٠٠٥ عــام بــني للفتــرة الــسالم التفــاق
 تنفيـذ  كفالـة  هبـا  املنـوط  للدولـة  الرئيسية املؤسسات إحدى ألمانةا وتشكل .والربجمة التخطيط

 الرئاسـية،  األمانـة  أجـرت  ،٢٠٠٦ عـام  ويف .اوحقوقهـ  األصلية الشعوب ويةاملتعلق هب  تفاقالا
 ضـد  والتمييـز  العنـصرية  لـشؤون  الرئاسـية  واللجنـة  اجلمهورية رئيس نائبمكتب   مع بالتنسيق
 واســـُتخدمت .للتمييـــز االقتـــصادية التكـــاليف عـــن ســـةدرا غواتيمـــاال، يف األصـــلية الـــشعوب
 .العنصري والتمييز العنصرية على القضاء بشأن عامة سياسة لوضع كأساس الدراسة

 الـشعوب  ضـد  والتمييز العنصرية املمارسات على القضاء أمهية إىل غواتيماال وأشارت  - ٢٠
 املؤسـسات  يف يكمـن  ال التحدي أن والحظت أفريقية أصول من املنحدرة والشعوب األصلية
 االقتــصادية املــساواة عــدم أوجــه إىل وأُشــَري .اجملتمــع أفــراد مجيــع يف أيــضا بــل فحــسب العامــة

ــة ــسياسية واالجتماعي ــيت وال ــضرر تلحــق ال ــشعوب ال ــصورة األصــلية بال ــسية ب ــار ويف .رئي  إط
 العنــصرية، ةملناهــض العــاملي املــؤمتر يف املعتمــد ديربــان عمــل وبرنــامج وإعــالن الــسالم اتفاقــات
 ومعهــد آنفــا، املــذكورة الرئاســية اللجنــة تــشمل العنــصرية ملكافحــة مؤســسية آليــات أنــشئت
 غواتيمـاال  وأشـارت  .األصـلية  الـشعوب  لـشؤون  الدولـة  جملـس  وجلنـة  ،ويـة اياامل للغـة  غواتيماال

ــة جمــالس نظــام خــالل مــن تعــززت قــد األصــلية الــشعوب حقــوق أن إىل أيــضا ــة التنمي  الريفي
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 بـشأن  العامـة  الـسياسة  قبيل من العامة، السياسةيف جمال    مببادرات أيضا العمل وبدأ .ةواحلضري
 األخـرى  االجتماعيـة  والفئـات  األصـلية  الـشعوب  محايـة  لكفالـة  العنصري، التمييز على القضاء

 بـرامج  أنـشئت  ذلـك،  إىل وإضـافة  .االقتصادي أو االجتماعي إلقصاءا أو العنصري التمييز من
 وإمكانيـة  االقتـصادية،  والتنمية الشعبية، املشاركة لتشجيع الرئاسية األمانة خالل من اجتماعية
   .األصلية الشعوب أجل ومن الصحية والرعاية القضاء إىل اللجوء

 أشــكال مجيــع علــى للقــضاء الدوليــة االتفاقيــة علــى قتصــدَّ أهنــا غواتيمــاالأكــدت و  - ٢١
 التمييــز جّرمــت الــيت الــصلة، ذات التــشريعية املراســيم إىل أيــضاأشــارت و .العنــصري التمييــز

 .العمل مكان يف العنصري التمييز أنواع من نوع أي حبظرها العمل قانون وعّدلت العنصري

 للمـدعني  الثقافيـة  والتوعيـة  التـدريب  برامج أيضايوفِّر   العام الدفاعذكرت أن معهد    و  - ٢٢
 اجملتمعـات  ميثلـون  عامـا  مـدعيا  عـشر  مخـسة  ُعـيِّن قـد   و .القانونية األوساط يف والعاملني العامني
شـؤون   تنـسيق جهـاز    إىل أُشـريَ  وأخـريا،  .احملليـة  باللغـات  القانوين التمثيل توفري لكفالة األصلية
 مجيـع  تنفيـذ  رصـد  عـن  املـسؤولة  الوكالة بوصفه العام اجلنائي الدفاع معهد يف اإلنسان حقوق
  .العنصري التمييز لأشكا من شكل أي على لقضاءإىل ا الرامية التدابري

  
 العراق  -دال   

 الفــصل سياســات علــى للقــضاء املبذولــة اجلهــود مــن بــالرغم هأنــ رده يف العــراق ذكــر  - ٢٣
ــصري ــة العن ــة، والكراهي ــامل أن إال العرقي ــزال ال الع ــا م ي ــصرية باملمارســاتنكوب ــز العن  والتميي
 .الـدويل  التعـاون  وتعزيـز  العنـصرية  ملكافحـة  جديـدة  أدوات اسـتنباط  بالتايل فيجب .العنصري
ــراق وأشــار ــدور إىل الع ــشر يف اإلعــالم لوســائط احلاســم ال ــات ن  ووســائل ســبل عــن املعلوم
  .العنصرية مكافحة

 الدوليـة  للجهـود  ومـساعدته  دعمـه  عـن  معلومـات  العـراق  قدم الوطين، الصعيد وعلى  - ٢٤
 ذات األحكـام  إىل شـريَ أُ الـصدد،  هـذا  ويف .أشـكاله  جبميـع  العنـصري  التمييـز  ملكافحـة  املبذولة
ــصلة ــواردة الــ ــواد يف الــ ــن ٤٣ و ٤٢ و ٤١ و ٢٠ و ١٦ و ١٤ و ٧ و ٢ املــ  الدســــتور مــ
 قـانون  مـن  ٥٠ املادة تعديل قبيل من األقليات، حبمايةاملتعلق   التشريع إىل أيضا وأُشَري .العراقي
 والـرأي  التعـبري  وحريـة  الدينيـة،  الـشعائر  ممارسـة  حريـة  يضمن الذي اإلقليمية، اجملالس انتخاب
 .أيضا هي حممية العراق يف املقيمني األجانب حقوق كما أن .األم اللغة متعلُّ يف واحلق

 علـى  قصـدَّ  أنـه  إىل العـراق  أشار الصلة، ذات الدولية القانونية بالصكوك يتعلق وفيما  - ٢٥
 للقـضاء  لدوليـة ا االتفاقيـة  وعلـى  عليـه،  واملعاقبـة  العنصري الفصل جرمية لقمع الدولية االتفاقية

 عـن  تقريـرا  ١٤ العـراق  قـّدم  ،األخـرية  االتفاقيـة مبوجـب    ،العنـصري  التمييـز  أشكال مجيع على
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 أن الدولـة  مـن  تطلبانت اللتان ٥ و ٤ املادتان ذلك يف مبا إقليمه، يف االتفاقية مواد خمتلف تنفيذ
ــدابري تتخــذ ــة ت ــة فوري ــى لقــضاء اىلإ ترمــي وإجيابي ــع عل ــ التحــريض أشــكال مجي ــز ىعل  التميي

 األصـل  أو اللـون  أو العـرق بـسبب    متييـز  دون مـن  للجميـع،  الكاملـة  احلقـوق  وكفالـة  أفعاله أو
  .العرقي أو القومي

 التعـاون  علـى  يؤكـد  الذي ٢٠٠٣ عام املعتمد اجلديد هنجه على العراق شدد وأخريا،  - ٢٦
 مــن منــاخ يئــةهت إىل العــراق يــسعى وهبــذا .اجلــوار حــسن مبــادئ وتطبيــق الــدوليني والتــضامن
 النظـام  هبـا  تعامـل  الـيت  للطريقـة  نتيجـة  البلـد  شهدها اليت التوترات مجيع على والقضاء التسامح
 .اجملاورة الدول مع سيما وال الدويل، اجملتمع مع السابق

  
 اليابان  - هاء  

 أمـام  سـية سوا النـاس  مجيع” أن على ينص الذي دستورها إىل ردها يف اليابان أشارت  - ٢٧
ــانون ــز وال الق ــهم متيي ــسياسية العالقــات يف بين ــصادية أو ال ــة أو االقت ــسبب االجتماعي  العــرق ب

  .“العائلي األصلي أو االجتماعي املركز أو اجلنس أو املعتقد أو

ــان ووضــعت  - ٢٨ ــة أحكــام عــدة الياب ــى تعاقــب لكــي قانوني ــشر عل ــة، األفكــار ن  التمييزي
 سـبيل  فعلـى  .عرقيـة  أو ثنيـة إ جمموعـة  ضـد  املرتكـب  والعنفالعنصري   التمييز على والتحريض

 عنـصريا،  متييـزا  تعـبريا  يـشكل  مـا  علـى  تـنص  حمـددة  حملية أحكام توجد ال أنه حني ويف املثال،
 إضـرار  أو قـذف  أو تـشهري  جرميـة  تـشكل  الـيت  األفكـار  نـشر  علـى  يعاقـب  اجلنائي القانون فإن

 يعاقَـب  فقـد  التهديـد،  علـى  اراألفكـ  هـذه  انطـوت  وإذا .التجاريـة  األعمـال  إعاقة أو بالسمعة،
 حمــدد قــانون وجــود عــدم مــن وبــالرغم وباملثــل، .التخويــف جــرائم مــن جرميــة بوصــفها عليهــا
 أحكـام  على حيتوي اجلنائي القانون فإن معينة، جمموعة ضد العنف ارتكاب على بشدة يعاقب
 فيهـا  دمونويـستخ  األشخاص من كبري عدد فيها يتجمع اليت للحاالت باألمن باإلخالل تتعلق
 اجلـسدية  واإلصـابة  والقتـل  االغتصاب قبيل من أخرى جنائية أحكام وعلى التهديد، أو العنف

 .ســـطو أعمــال ارتكــاب  و خطـــرية أســلحة  اســتخدام ع مــ  القـــانونيني غــري  والتجمــع  واللقــاء 
 جـرائم  مـن  جرميـة  بوصـفه  للعقوبـة  رضـة ُع فإنـه  العنصري، التمييز على بالتحريض يتعلق وفيما

  .اجلنائي للقانون وفقا ،االستفزاز

 البــث قــانون فحــسب .االتــصاالت حقــل يف لــوائح اعُتِمــدت فقــد ذلــك، إىل وإضــافة  - ٢٩
 بـث  يعـّرض  لكـيال  مالئـم،  بشكل تبث أن البث شركات من شركة كل واجب من ،اإلذاعي

 نــشر طريــق عــن والــسلوك األخــالق مكــارم مــن حيــط أن أو للخطــر، العــام األمــن برنــامج أي
 بالنـسبة  وأمـا  .ارتكابـه  علـى  التـشجيع  أو العنـف  تربيـر  أو عليـه  التحـريض  أو العنصري التمييز

 خـــدمات مقـــدمي حـــسب املنظمـــة اإللكترونيـــة الـــشبكات مجعيـــة وضـــعت فقـــد لإلنترنـــت،
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ــصاالت ــوبية االتـ ــصية احلاسـ ــة الشخـ ــالق مدونـ ــد أخـ ــ وقواعـ ــصاالت ستخدميآداب ملـ  االتـ
دافع بـ  اآلخـرين  شـتم  أو التـشهري  قبيـل  مـن  القيـة األخ املـشاكل  وقوع ملنع الشخصية احلاسوبية
 املعلومـات  ملنـع  أيـضا  التوجيهيـة  املبـادئ  مـن  عددا املهنة مجعيات وصاغت .العنصرية الكراهية

 املبــادئ” تــشملهــي و .العنــصرية املعلومــات فيهــا مبــا اإلنترنــت، علــى واملؤذيــة القانونيــة غــري
ــة ــة للممارســات التوجيهي ــدمي التجاري ــتاإل خــدمات ملق ــود النمــوذجي واحلكــم ،“نترن  لعق
ــادئ اإلنترنــت،يف  االشــتراك ــة واملب ــادئ ،اإلنترنــت خــدمات لتقــدمي التوجيهي ــة واملب  التوجيهي
بتكليـف   عقـد ين ،٢٠٠٥ أغـسطس /آب ومنذ ذلك، عن وفضال .ةصوصيواخل لتشهرياملتعلقة با 

 واملـسيئة  القانونيـة  غـري  وماتللمعل املضادة التدابريب املعين الدراسي الفريق اليابانية احلكومةمن  
  .اإلنترنت على

وفـق   عليـه،  حتـرض  أو العنـصر  للتمييـز  تـروج  اليت اجلماعات حظر مبسألة يتصل وفيما  - ٣٠
 العنــصري، التمييــز أشــكال مجيــع علــى للقــضاء الدوليــة االتفاقيــة مــن ٤ املــادةنــصَّت عليــه  مــا

 اشـتركت  إذا أنـه  إال .القانوين النظام يف القبيل هذا من ماحكأ وجدت ال أنه إىل اليابان أشارت
 قـانون  خيـالف  مبـا  والتخريـب  العنـف  أعمـال  يف عليـه  ضحترِّ أو العنصري لتمييزروج ل ت منظمة
 املنظمـة،  أعمـال ُيقيِّـد     أن معينـة،  ظـروف  حتـت  القـانون،  هلـذا  فـيمكن  التخريبية، األعمال منع
  .أعضاءها يعاقب أو يعاقبها أن أو حبلها، يأمر أن أو

 علـى  املنصب التعليم تشجع اليت األنشطة خمتلف عن معلومات اليابان قدمت وأخريا،  - ٣١
ــدارس يف اإلنـــسان حقـــوق ــارت إىل أن و .املـ ــيم وزارةأشـ ــة التعلـ ــة والثقافـ ــوم والرياضـ  والعلـ

 حقـوق التثقيـف يف جمـال       أسـاليب  وإثـراء  حتسني إىلخمتلفة ترمي    مشاريعنفَّذت   والتكنولوجيا
 قــوقبــشأن التوعيــة حب البحــوث إلجــراء املــدارس مــن معــني عــدد ختــصيص فيهــا مبــا اإلنــسان،
  .اإلنسان

  
 كازاخستان  - واو  

 كــل مــصاحل احتــرام إىل تــستند العامــة سياســتها أن إىل ردهــا يف كازاخــستان أشــارت  - ٣٢
 واإلقليمـي  الـوطين  الـصعيد  علـى  حمـددة  خطـوات  الختاذ حثيثة جهودُتبذل  و .اإلثنية جمموعاهتا

 األجانــب وكراهيــة العنــصري، التمييــز ملكافحــة ســيما وال اإلنــسان حقــوق حلمايــة دويل،والــ
 ، شـىت  وبائيـة  بأمراضتأثرين  امل األشخاص ضد التمييز عن فضال تعصب، من بذلك يتصل وما
 .التمييز أشكال من ذلك وغري

 مجيـع  علـى  للقـضاء  الدوليـة  االتفاقيـة  إىل كازاخـستان  انـضمت  الـدويل،  الصعيد ىفعل  - ٣٣
 التزاماهتــا حتتــرم وهــي .احمللــي القــانون علــى باألســبقية حتظــى الــيت العنــصري، التمييــز أشــكال
 ويـوىل  .لـذلك  وفقـا  اهلامـة  احملليـة  القانونيـة  التنظيميـة عيـد النظـر يف الـصكوك        وُت التقارير بتقدمي



A/64/295
 

12 09-46014 
 

ــام ــضا الواجــب االهتم ــع أي ــسائل جلمي ــارة امل ــان إعــالن يف املث ــؤمت يف املعتمــد ديرب ــاملي رامل  الع
 وعالقاهتـا  ااهتتـشريع  مـن  كل يف ،يت يتضمنها ال للتوصيات كامال امتثاال كازاخستان متتثل كما

 ليـه وع .والـديين  واإلثـين  والثقـايف  والـسياسي  واالقتـصادي  االجتمـاعي االت  اجملـ  يف االجتماعية
سبب بـ  متييـز  ألي أحـد  يتعـرض  ال” :أنـه  علـى تـنص    الدستور من ١٤ املادة من ٢ الفقرةفإن  

 اجلـــنس نـــوع أو الشخـــصيةمتلكـــات امل أو املهـــين املركـــز أو االجتمـــاعي األصـــل أو النـــسب
 اعتبـارات  أي أو اإلقامـة  مكـان  أو املعتقـدات  أو الـدين  أو اللغـة  أو اإلثـين األصـل    أو العرق أو

 .“أخرى

ــانون ومبوجــب  - ٣٤ ــيم، ق ــضمن التعل ــادئ تت ــسية املب ــسياسة الرئي ــة ل ــة الدول ــدأ التعليمي  املب
ــ قاضــيلا ــع أنب ــواطنني مجي ــية يف حــق   امل ــيمسواس ــع وأن التعل ــع شــرائح جلمي  يف احلــق اجملتم

 بغـض  كازاخـستان،  مـواطين  مجيـع  فإن ذلك، إىل وإضافة .بكافة مراحله  التعليم على احلصول
 يف متكافئـة  بفـرص  يتمتعـون  االجتماعية، اخللفية أو الدين أو العرق أو اإلثيناألصل   عن النظر

أنـشطة   املراحـل  مجيـع  يف الدراسـية  املنـاهج  وتتـضمن  .األم بلغتـهم  التعلـيم  تلقي فيه امب التعليم،
 .واألعراق اإلثنيات بني التفاهم ثقافة توطيد إىلترمي  ةخمتلف

 جيمـع  دسـتوري  مبركـز  تتمتـع  الـيت  االستـشارية  اهليئـة  وهـ  كازاخـستان  شـعب  وجملـس   - ٣٥
 الـصفة  وهبـذه  .كازاخستان يف تعيش اليت ثنيةاإل اجملموعات لكل الثقايفتراث  ال منظماتسويا  
. التـشريعية  املـستويات  أعلـى  علـى  اإلثنيـة  عـات وماجمل كل مصاحل احترام كفالة على يعمل فإنه
 احملـددة  اإلثنيـة اجملموعـة    بلغـة  تعلّـم  الـيت  األحـد  مـدارس  الثقـايف تـراث   ال منظمـات وجد لدى   وت

 .وتارخيها تقاليدها عن وحتكي منظمة بكل اخلاصة

 بــني لعالقــاتبــشأن ا خــاصحبــوث  مركــز أنــشئ فقــد أعــاله، ذُكــر مــا إىل وإضــافة  - ٣٦
 لكازاخـستان  إثنيـة  خريطـة  عـام  كـل  املركـز  ويرسـم  .إلعـالم وا الثقافة وزارة إطار يف اإلثنيات

 ملختلـف  االجتمـاعي  والرفـاه  اهلجـرة  عمليـات  بانتظـام  ويـدرس  .جيريهـا  اليت البحوث على بناء
 .إليها يتوصل اليت النتائج على بناء الدولة أجهزة إىل توصيات يقدمما ك .اإلثنية األقليات

 الرئيـسية  مـسؤولياهتا  إحـدى  أن علـى  كازاخـستان  تشدد اإلعالم، وسائطجمال   ويف  - ٣٧
 وفـاق ال مـن  القـائم  املـستوى  علـى  احلفـاظ  إىل احلاجـة  حـس  اجلمهـور  لدى تغرس أن يف تتمثل
 توعيـة  أنـشطة  وتنطـوي  .االجتمـاعي  االستقرار زعزعة من احملتملة األزمات منعو اإلثنيات بني

 وطنيـة  تلفزيونية دملوا املنتظم والبث مواضيعية،إذاعية   برامج إنتاج على اجملال هذا يفاجلمهور  
 الــصحافة يف نظــر وجهــات ونــشر مقــابالت وإجــراء متخصــصة، ومقــاالتأعمــال  ونــشر
 العالقـات جمـال    يفوجهـة   م أعمـال  مـن إلعـالم   وا الثقافة وزارة به تقوم ما إىل وإضافة .الوطنية
 .املوضـوع  اهـذ  بـشأن  واملذاعـة  املنـشورة  املـواد  وحتليل لدراسة كبريا اهتماما تويل فإهنا العامة،
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 عـن  للكـشف  دائـم  بـشكل  واملطبوعـة  اإللكترونيـة  اإلعـالم  وسـائط  ُترَصـد  املثـال،  سـبيل  فعلي
  .القانونية غري األعمال من وغريها اإلثنية الكراهية على التحريض

  
  لبنان  -زاي   

ه أن إدارة األمن العام تركـز علـى حتـسني األحـوال لألجانـب، مبـا يف         ردِّذكر لبنان يف      - ٣٨
 احلكومـة اللبنانيـة علـى معاملـة األجانـب بطريقـة            وُتـشدد .  احتجـازهم  ظروفذلك صحتهم و  

السائدة، الـيت تنطبـق      القوانني   عحقوق اإلنسان وم  معايري  تنسجم مع قواعد القانون اإلنساين و     
  .على الرعايا اللبنانيني واألجانب على حد سواء

عمـال  ألالتزامهـا بـضمان عـدم تعـرض األجانـب           علـى   كما أكـدت احلكومـة اللبنانيـة          - ٣٩
.  وغريهـا مـن احلقـوق      التعصب والعنصرية ومحاية حقوقهم يف التجمـع الـسلمي وحريـة الـرأي            

ــة    ــصكوك الدولي ــة بال ــضا أهنــا ملتزم ــة وأكــدت أي ــع   املتعلق ــز  بالقــضاء علــى مجي أشــكال التميي
  .العنصري

  
  موريشيوس  - حاء   

 تنص على وجود بعض حقـوق       ها من دستور  ٣ذكرت موريشيوس يف ردها أن املادة         - ٤٠
 ، أو اآلراء الــسياسية، أو مكـان املنـشأ  ،اإلنـسان واحلريـات األساسـية دون متييـز بـسبب العـرق      

احترام حقوق اآلخـرين وحريـاهتم     ب مرهونةكن هذه احلقوق     أو اجلنس، ل   ، أو املعتقد  ،اللون أو
 ويف ، ويف احلريـة   ،وتـشمل تلـك احلقـوق واحلريـات احلـق يف احليـاة            . م املـصلحة العامـة    ااحتربو

 وحريـة الـضمري، والتعـبري، والتجمـع، واالنتـساب إىل            ؛ ويف محايـة القـانون     ، الشخصية ةالسالم
 تلكاتــهفــرد يف محايــة حياتــه اخلاصــة يف بيتــه ومم وحــق ال؛يــات وتكوينــها، وإنــشاء املــدارسعمج

  .ة بدون تعويضياألخرى ومحايته من احلرمان من امللك
،  علــى احلمايــة مــن التمييــز بــسبب العــرقا مــن الدســتور حتديــد١٦كمــا تــنص املــادة   - ٤١
.  أو اجلـــنس، أو املعتقـــد، أو اللـــون، أو اآلراء الـــسياسية،مكـــان املنـــشأاالنتمـــاء الطبقـــي،  أو
قانون تكافؤ الفرص، الذي مل يدخل حيز التنفيذ بعد، خمتلف أسـباب التمييـز الـسابقة         شمل  وي

القانون على إنشاء اللجنـة املعنيـة بتكـافؤ         هذا  كما ينص   . الذكر ويضيف أسبابا أخرى للتمييز    
  .الفرص واحملكمة املعنية بتكافؤ الفرص

قــوق اإلنــسان، املخولــة معلومــات عــن اللجنــة الوطنيــة حلأيــضا قــدمت موريــشيوس و  - ٤٢
دعي تعرضـها النتـهاك حلقـوق اإلنـسان         يـ بالتحقيق يف أي شكوى خطيـة تـرد مـن أي ضـحية              

وباإلضـافة إىل سـلطات     . من جانب شخص يتصرف مبوجب سـلطة الدولـة        التقصري  بالفعل أو   
. العــامالنائــب أيــضا إىل مكتــب أمــني املظــامل وإىل مكتــب اللجــوء ، ميكــن للمــواطنني الــشرطة
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صــبح حقوقــه األساســية أو أ إذا انُتهكــت كــن ألي فــرد اللجــوء إىل احملكمــة العليــا،     مي كمــا
  .انتهاكها حمتمال

لمعتقــدات لالعامــة أو املؤذيــة خلــة بــاآلداب  أو املليعــةأمــا املــواد غــري احملتــشمة أو اخل   - ٤٣
ــة مبوجــب قــانون           أو ــورة أو ختــضع للعقوب ــي حمظ ــسكان فه ــن ال ــة م ــة ألي فئ ــشاعر الديني امل
  .هيئة اإلذاعة املستقلة أو مبوجب قانون ٢٠٠١ولوجيا املعلومات واالتصاالت لعام تكن
التابعـة للجنـة الوطنيـة حلقـوق اإلنـسان خمولـة بتلقـي أي              بـسبب اجلـنس     وشعبة التمييز     - ٤٤

والتحقيـق فيهـا وتقـدمي      بسبب اجلـنس    شكاوى خطية تتعلق بتجاوزات مزعومة لقانون التمييز        
أمـا التمييـز اجلنـسي فـيفهم بوجـه          . االت، مبـا يف ذلـك العمالـة والتعلـيم         توصيات يف خمتلف اجمل   

 سؤوليةاملـ  ، أو احلمـل، أو الـة االجتماعيـة  عام على أنه التمييز القائم على أساس اجلـنس، أو احل         
  .العائلية
 يف واردة املتـصلة بـالتمييز والـ   رائملومات عن خمتلف اجلعوأخريا، قدمت موريشيوس م     - ٤٥

مكتـب  مرتكبيهـا   نائي، اليت تسمح للشرطة بإجراء حتقيقات والـيت ميكـن أن يقاضـي              قانوهنا اجل 
  .ةالعامنيابة مدير ال

  
  موناكو  -طاء   

التمتــع باحلريــات األساســية دون أي  دســتورها يــضمن نــاكو يف ردهــا أن وذكــرت م  - ٤٦
ــز  ــسبب متيي ــون،العــرقب ــة، أو اجلــنس، أو الل ــدين، أو اللغ ــسياسي ، أو ال ــرأي ال  أو أي ، أو ال
  .آخر سبب
قت مونــاكو علــى االتفاقيــة األوروبيــة حلقــوق اإلنــسان  وعلــى املــستوى الــدويل، صــدَّ  - ٤٧

 ماعيـة بـادة اجل  اإلوالصكوك الدولية األخرى املتصلة بالعنصرية والتعصب، مبا فيها اتفاقيـة منـع             
ــة للقــض     ــة الدولي ــة املتــصلة بوضــع الالجــئني، واالتفاقي ــة عليهــا، واالتفاقي اء علــى مجيــع واملعاقب

أشكال التمييز العنصري، والعهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة والـسياسية، والعهـد الـدويل                  
وباإلضـافة إىل هـذا، فقـد أعلنـت مونـاكو           . ادية واالجتماعيـة والثقافيـة    صاخلاص باحلقوق االقت  

 هـا فاعتراالتمييـز العنـصري،   مجيـع أشـكال    من االتفاقية الدولية للقضاء علـى  ١٤مبوجب املادة  
والنظـر يف البالغـات الـواردة مـن األفـراد           تلقـي   لبصالحية جلنة القـضاء علـى التمييـز العنـصري           

موعـات أهنـم   اجملاألفـراد أو  هـؤالء  يـدعي فيهـا     والـيت   واليتـها   املـشمولني ب  جمموعات األفـراد     أو
يــة ضــحايا النتــهاك تلــك الدولــة الطــرف ألي مــن احلقــوق املنــصوص عليهــا يف االتفاقيــة الدول 

  .شكال التمييز العنصريأللقضاء على مجيع 
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 العنـصرية والتعـصب،     يتبقـصد مكافحـة ظـاهر     خاصـة   وقد سـنت مونـاكو تـشريعات          - ٤٨
، الذي يعاقـب الـذين حيرضـون علـى          ة، املتعلق حبرية التعبري العام    ٢٠٠٥يف ذلك قانون عام      مبا

 ،اإلثــين ل األصــ الكراهيــة والعنــف ضــد األشــخاص أو جمموعــات األشــخاص علــى أســاس        
كما وضعت أحكام قانونيـة أخـرى ترمـي    . ةاجلنسيامليول  أو ،دينال أو   ،عرقالأو  ة،  نسياجل وأ

ُسـن  وباإلضافة إىل هـذا،     . إلباحيةإىل محاية الكرامة اإلنسانية من نشر رسائل العنف والصور ا         
 مـا مل يـتم       على أسـاس العـرق والـدين،       ـُمصنَّفةقانون حيظر مجع وجتهيز واستعمال املعلومات ال      

  .ذلك مبوافقة األفراد املعنيني
لظـروف املـشددة    ا للتمييـز العنـصري و     اتعريفـ تضمني القـانون اجلنـائي      نظر حاليا يف    وُي  - ٤٩

ويف . كراهيــة األجانــباملنطــوي علــى لــسامية أو ل يعــاداملبع اجلرميــة العنــصري أو ابــسبب طــ
بــة بــدوافع كهــذه يعاقــب عليهــا فعــال األفعــال الـــُجرمية املرتك فــإن اجلــرائم أو ،مجيــع األحــوال

  .مبوجب القانون العادي
وذكــرت مونــاكو أهنــا تقــدم لقــضاة الــسلع تــدريبيا، يتــضمن تثقيفــا يف جمــال حقــوق      - ٥٠

كمـا يتلقـى ضـباط الـشرطة تعليمـات حمـددة كـيال مييـزو          . اإلنسان، وال سيما يف جمـال التمييـز       
  .داهتم الدينيةضد األفراد على أساس جنسيتهم أو منشئهم أو معتق

معاملــة األطفــال ذوي اخللفيــات املختلفــة  ويف جمــال التعلــيم، اختــذت التــدابري لــضمان   - ٥١
كمــا ُشــرع يف مبــادرات للتثقيــف يف جمــال حقــوق اإلنــسان بقــصد تعريــف  . معاملــة متــساوية

وعلــى ســبيل املثــال، مت االضـطالع حبملــة علــى املــستوى  . األطفـال واملعلمــني حبقــوق اإلنـسان  
محلــة : الكــل خمتلفــون والكــل متــساوون”طين يف مجيــع املؤســسات التعليميــة حتــت عنــوان الــو

  .“الشباب من أجل التنوع وحقوق اإلنسان واملشاركة
  

  املغرب  -ياء   
أكــد املغــرب مــن جديــد يف رده التزامــه ومتــسكه بالــصكوك الدوليــة حلقــوق اإلنــسان    - ٥٢

ــه   ــة هتــدف إىل التوفيــ مــاضٍ وأشــار إىل أن ــة  يف عملي ــة واملعــايري الدولي ــشريعاته الوطني ، ق بــني ت
 اجلنـائي   ونقـان اليتعلق بالتشريعات املتصلة مبكافحة التمييز العنـصري، أشـار املغـرب إىل              وفيما

ــانون  ــلوق ــه، العم ــة واملؤســسات       لدي ــات املدني ــشريعات يف جمــاالت احلري ــا أشــار إىل الت كم
  .اإلصالحية

 مـن   ١ يف املغرب يقدم تعريفا للتمييز يتفق واملـادة       أكدت احلكومة أن القانون اجلنائي        - ٥٣
احملظـورة  التمييـز   وتشمل أسـباب    . االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري       

ــون  ــوطين، والل ــشأ ال ــائلي ، واجلــنس،املن ــصحي ، والوضــع الع ــسياسي ، والوضــع ال ــرأي ال  ، وال
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 وأعمـال التمييـز قـد       . والـدين  ، واجلنـسية  ،يناإلثألصل  والعضوية يف نقابة عمالية، كما تشمل ا      
فقـانون العمـل يف املغـرب، وكـذلك         . االعتباريني على حد سواء   وتتعلق باألشخاص الطبيعيني    

 تـنص أيـضا     ،واألحزاب السياسية معيات،   واجل ، اليت تتعلق بوسائط اإلعالم    اصةالتشريعات اخل 
 خاصـة ضـعت أحكـام   فقـد وُ وعالوة على ذلك، . صراحة على عقوبات يف حال حدوث متييز  

ر هــذه األحكــام التمييــز بــني احملتجــزين علــى أســاس  ظــوحت. مــن أجــل املؤســسات اإلصــالحية 
. ماعيـة تالطبقة االج   أو ، أو الرأي  ، أو الدين  ، أو اللغة  ، أو اجلنسية  ، أو اجلنس  ، أو اللون  ،العرق
  .احملتجزاتوجد أحكام خاصة حلماية كما ت
عب األمازيغي، فهي ال تقـع يف إطـار القـضاء علـى التمييـز               أما سياسة املغرب إزاء الش      - ٥٤

ــساواة          ــى امل ــة عل ــة قائم ــة حديث ــدميقراطي يف دول ــع ال ــشروع اجملتم ــار م ــل يف إط ــصري، ب العن
  .والتضامن االجتماعي، وكذلك على مصادر اهلوية الوطنية

إىل أن   علـى التمييـز العنـصري، أشـار املغـرب            ضوفيما يتعلق مبـسألة الدعايـة والتحـري         - ٥٥
ويف هـذا الـصدد، فـإن قـانون الـصحافة           . تندرجان يف إعداد اجلـرائم    الدعاية واألفكار التمييزية    

.  ويعاقـب عليـه    يف وسـائل أو مـضمون اخلطـاب العـام         حيظر التحـريض علـى التمييـز العنـصري          
  .مع اجملرمني يف حال التحريض على التمييز العنصرياالشتراك ؤخذ يف احلسبان كما ُي
 أو األحـزاب الـسياسية القائمـة     معياتظر إنشاء اجل  حلوقد اختذ املغرب تدابري تشريعية        - ٥٦

وأشـارت  . مدنيـة وجنائيـة  جرميـة  خمالفـة هـذه القـوانني     تشكِّل  و. يةقفوتعلى دعاوى متييزية أو     
يـنص علـى وجـوب       املتعلـق بـاألحزاب الـسياسية،        ٢٠٠٧ن قانون عـام     أالسلطات املغربية إىل    

األصـل   أو   ، أو العـرق   ، أو اللغـة   ،األحـزاب الـسياسية املنـشأة علـى أسـاس الـدين           الن  إعالن بط 
ســاس متييـزي يتنــاقض مــع معــايري  أي أ أو بوجــه أكثـر عمومــا علــى   اجلغرافيــةاإلثـين أو املنطقــة 
 كما أشارت السلطات املغربيـة إىل عـدم وجـود أحـزاب سياسـية قائمـة علـى                .حقوق اإلنسان 

ألحـزاب الـسياسية يف املغـرب يـضمون أمـازيغيني وعربـا وصـحراويني              أعـضاء ا  ل إن   بـ . التمييز
ــسلطات حظــر  . ومــسلمني ويهــودا  ــإن ال ــسياق، ف ــشاء تويف هــذا ال ــدميقراطي  ” إن احلــزب ال

  .سس عرقيةيقوم على أُلنظر إىل أنه ، با“األمازيغي
ينبغـي   يؤمتر االستعراضـ  املأن   ،يستعراضالاديربان  وأخريا، أعلن املغرب خالل مؤمتر        - ٥٧
 الــيت قــدمت يف ٢٠٠١ تــساعد يف تنفيــذ توصــيات عــام نفيذيــةز علــى إنــشاء آليــات تيركِّــأن 

علـى احلاجـة إىل إقامـة       بـشكل خـاص،      ،وقـد جـرى التأكيـد     .  العنـصرية  ناهـضة املؤمتر العاملي مل  
دراسـية إقليميـة بـشأن الكراهيـة        حلقات  ة إىل مجيع ضحايا العنصرية وعلى تنظيم        بالعدل بالنس 

ــة التعــبريالعنــصر  لقــاتاملغــرب استــضافة إحــدى هــذه احل عــرض ويف هــذا الــصدد، . ية وحري
  .الدراسية من أجل املنطقة األفريقية
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 االحتاد الروسي  - كاف  
ر االحتــاد الروســي يف رده إىل أن مجيــع أشــكال التمييــز العنــصري حمظــورة وفقــا    أشــا  - ٥٨
 واملـساواة يف  ،ساواة أمام القانون يتضمن الدستور أحكاما بشأن امل،ويف هذا الصدد .لدستورل

وضـع مـن    ال و ،األصـل  و ،اللغة و ،اجلنسية و ،العرق و ،احلقوق واحلريات بغض النظر عن اجلنس     
جـرى التأكيـد   و . واملوقـف مـن الـدين واملعتقـدات    ،اإلقامـة مكـان   و،حيث الثروة أو التوظيـف 

لكراهيـة االجتماعيـة    على حظر الرابطـات العامـة الـيت تقيـد حقـوق املـواطنني أو حتـرض علـى ا                   
  .لغة تنم عن استعالء فضال عن جلوئها إىل ،أو القومية أو الدينيةالعنصرية  أو

 تـشكل الـدعوة إىل      ،‘‘مكافحـة األنـشطة املتطرفـة     ’’ بـشأن    ٢٠٠٢ووفقا لقانون عـام       - ٥٩
يـة أو  الدينية أو االجتماعية أو العرقيـة أو القوم  تفوق أو دونية املواطنني على أساس االنتماءات      

 ،ف التطـرف بأنـه ارتكـاب انتـهاكات حلقـوق وحريـات األفـراد       ويعـرّ  .متطرفـة  اللغوية أنـشطة 
وعـالوة   .وأمنـهم الـوطين   ونظـامهم االجتمـاعي   وبيئتـهم   وصـحتهم ،وإحلاق ضرر بشخصيتهم

 الـيت لـيس هلـا مركـز الكيـان      ، قـد تتعـرض أنـشطة املنظمـات االجتماعيـة أو الدينيـة         ،على ذلك 
ــانوين للحظــر  ــانون و. الق ــا هلــذا الق ــشطة مثــاين منظمــات    دى أ،وفق ــضائي إىل حظــر أن ــرار ق  ق

  .اجتماعية ودينية يف االحتاد الروسي

فقــد  ،وفيمــا يتعلــق باســتخدام تكنولوجيــات املعلومــات اجلديــدة يف األنــشطة املتطرفــة  - ٦٠
املتعلـــق بــــاملعلومات واحلوســـبة ومحايـــة املعلومـــات، والقـــانون  املتعلـــق القـــانون أن أشـــري إىل 

 مـن قبيـل توزيـع ونـشر         ،علـى حـاالت األنـشطة املتطرفـة       ينطبقـان   بـمكافحة األنشطة املتطرفـة     
، قــد يتلقــى نينو القــانينووفقــا هلــذ . والتحــريض العلــين علــى أنــشطة متطرفــة ،املــواد املتطرفــة

إنـذارا رمسيـا أو قـد يكونـون عرضـة جلـزاءات              ن يف هذه األنـشطة املتطرفـة      واألشخاص املتورط 
  .رية أو جنائيةإدا

ــع       - ٦١ ــة م ــصورة وثيق ــسلطات ب ــاون ال ــات وتتع ــة   نقاب ــات االجتماعي ــصحفيني واملنظم ال
ومنظمات حقوق اإلنسان والشخصيات الدينيـة والعلمـاء بغيـة منـع ورصـد األنـشطة املتطرفـة                  

حـاالت  يف للتحقيـق   كلت جلنة مـستقلة  ُش،ويف هذا الصدد .اليت جتري على األراضي الروسية
مـن أجـل تقـدمي التقـارير          كما أنشئت أفرقـة عاملـة يف مكتـب املـدعي العـام             ، املتطرفة لألنشطة

وتــشمل التــدابري األخــرى أنــشطة توعيــة تــستهدف  . عــن احلــوادث الــيت تنطــوي علــى تطــرف 
  .الشباب بصورة خاصة

تمـع بغيـة مكافحـة     إشـاعة التـسامح يف اجمل     وتشدد حكومة االحتاد الروسـي علـى أمهيـة            - ٦٢
ــة   ،ال العنــصريةمجيــع أشــك ــة النازي وأكــدت .  مبــا يف ذلــك تلــك الــيت تقــوم علــى اإليديولوجي

الـدور اهلـام الـذي يـضطلع بـه املعلمـون واألكـادمييون والعلمـاء يف جمـال تـوفري تعلـيم                       احلكومة  
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 يـة ها ومنع التطـرف وكر    ،يسهم بشكل كبري يف تنمية اجملتمع على أساس قيم الوطنية واملواطنة          
علــى مــسألة الكتــب املدرســية غــري جــرى التأكيــد بــشكل حمــدد  ،الــصددويف هــذا  .األجانــب
   .املتحيزة

إشـاعة التـسامح     إىل عدد من التدابري املتخـذة مـن أجـل             يف رده  االحتاد الروسي وأشار    - ٦٣
  :يف اجملتمع ومنها

أســاس تــشكيل ’’بـــ املتعلــق الربنــامج نــشأ مبوجبــه  الــذي ٢٠٠١تــشريع عــام    )أ(  
  ؛‘‘ومنع التطرف يف اجملتمع الروسي املتسامح للوعي

املـشروع االحتـادي للتنميـة املوجـه إىل جيـل           ’’  مـن قبيـل      ،عدة بـرامج وطنيـة       )ب(  
 للمـــواطنني للـــسنوات   “ةتعلـــيم الوطنيـــ ”برنـــامج  و‘‘ ٢٠١٠-٢٠٠٦الـــشباب للـــسنوات  

ــها مــن أجــل تع    ’’و ‘‘ ٢٠١٠-٢٠٠٦ ــى اخلــدمات ونوعيت ــة احلــصول عل ــادة إمكاني ــيم وزي ل
ــز وظــائف  إضــايف ل ــال وتعزي ــف االجتمــاعي  ألطف ــديهم التكي ــامج  ‘‘ل ــق ، وكــذلك الربن املتعل

 ؛‘‘حتسني نظام التعليم’’ بـ

دعم املنظمات الدينية اليت تشارك بنشاط يف برامج ترمي إىل التنـوير الروحـي                 )ج(  
 ؛واألخالقي للمجتمع

فاظ على اهلويـة   إنشاء مراكز ثقافية وطنية تتعاون مع وزارة الثقافة من أجل احل             )د(  
وتقدم هذه املراكز الثقافية الوطنية دعمها النـشط لتـشكيل موقـف             .الوطنية والثقافية للمهاجرين  

يـتمكن   كمـا  .متسامح جتـاه املهـاجرين وهتـدف إىل حتقيـق االنـسجام يف العالقـات بـني األعـراق                  
افـة احملليـة يف     املهاجرون الوافـدون الـذين يرغبـون يف اكتـساب معرفـة عـن اللغـات واألدب والثق                 

املنطقة اليت يعيشون فيهـا مـن الوصـول إىل مراكـز املعلومـات مثـل املكتبـات واملتـاحف واملراكـز                    
 اليت توفر معلومات تتناسب مع االحتياجات حول هذه املواضيع؛ العامة املتخصصة،

دعــم املنــشورات واملناســبات واألفــالم الــيت تركــز علــى الثقافــات الوطنيــة           ) هـ(  
 .موقف سليب جتاه األنشطة املتطرفة واإلرهابتبين وسي وتؤكد على للشعب الر

 .زاعاتـ مــن املزمــع إنــشاء خدمــة اجتماعيــة ملنــع نــشوب النــ ،املــستقبلفيمــا يتعلــق بو  - ٦٤
. مـسألة إدمـاج العمـال املهـاجرين      تناول  ستشجع السلطات املنظمات غري احلكومية على        كما

مـالت إعالميـة حـول العالقـات الـسلمية فيمـا بـني        حبالقيـام  أيضا سيجري  ،وعالوة على ذلك  
العالقـات  حتقيـق التوافـق يف       من قبيل احلملة املقـررة يف مدينـة سـان بطرسـربغ حـول                ،األعراق

 وتعزيــز التــسامح للــسنوات ، األجانــبيــةها ومنــع كر،بــني األعــراق والعالقــات بــني الثقافــات
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جلنـة  ملبـادرات سـتقوم بتنـسيقها       مجيـع هـذه ا    وأشار االحتاد الروسـي إىل أن       . ٢٠١٠- ٢٠٠٦
 .بت تعزيز التسامح يف أوساط الشباخاصة بالشباب تركز يف املقام األول على محال

  
 إسبانيا  - الم  

 حقيبــتني وزاريــتني ٢٠٠٨عــام اســتحدثت حبلــول  إىل أهنــا أشــارت إســبانيا يف ردهــا  - ٦٥
اواة هي املسؤولة عـن اقتـراح   ووزارة املس .جديدتني مها وزارة العمل واهلجرة ووزارة املساواة  

، وتنفيــذ سياســات احلكومــة املتعلقــة باملــساواة ومكافحــة التمييــز العنــصري والعنــف اجلنــساين  
الفــرص يف تكــافؤ  ووضــع تــدابري ترمــي إىل ضــمان املــساواة يف املعاملــة وجيــادعــن إ ،بالــذاتو

  .مجيع قطاعات اجملتمع

، املنــشأة حــديثاار عمــل وزارة املــساواة  يف إطــاملتخــذةومــن حيــث التــدابري امللموســة   - ٦٦
إنـشاء جملـس لتعزيـز املـساواة يف املعاملـة ومنـع التمييـز               إىل   ،إسـبانيا عـالوة علـى ذلـك       أشارت  

واخــتري عــشرة أشــخاص لتمثيــل اهليئــة  .٢٠٠٨علــى أســاس األصــل العرقــي أو اإلثــين يف عــام 
  .ة الالزمةبعد اختاذ اخلطوات القانونيمناصبهم  سيتولون أعالهاملذكورة 

وتــدعم اللجنــة العامــة ملناهــضة التمييــز أنــشطة املنظمــات املرتبطــة مبكافحــة العنــصرية     - ٦٧
 وأحـد األمثلـة علـى ذلـك هـو إصـدار وتوزيـع تقريـر قدمتـه إىل                   . األجانب يف إسـبانيا    يةهاوكر

   .ويربز التقرير حاالت من التمييز ضد اجملتمع الغجري. الوزارة مؤسسة أمانة الغجر

ملكافحـة  مت القيـام هبـا      وقدمت إسبانيا كـذلك معلومـات عـن املبـادرات األخـرى الـيت                 - ٦٨
اخلطــة االســتراتيجية للمواطنــة واإلدمــاج  فقــد وضــعت  .العنــصرية وأشــكال التمييــز األخــرى 

لضمان أن ُتمثل مـصاحل مجيـع الـشركاء االجتمـاعيني، مبـا يف ذلـك مـصاحل          ) ٢٠١٠-٢٠٠٧(
ويف إطـار   . األساسـيني  ملساواة وعـدم التمييـز    مبدأي ا  التدابري لدعم     وأن ُتتخذ مجيع   ،املهاجرين

 مـن   ،التمييزيـة أشـكال املعاملـة      يتوخى اختاذ مزيـد مـن التـدابري لتجنـب            ،أعالهاخلطة املذكورة   
 وحتليل التشريعات الوطنية واحمللية من أجـل حتديـد          ،قبيل برامج تقدمي املعونات لضحايا التمييز     

 .احملتملة وإزالتهاالعناصر التمييزية 

 أشارت إسبانيا إىل أن املرصد اإلسباين للعنصرية وكراهية األجانب قد أنـشئ             ،وأخريا  - ٦٩
واهليئــة املــذكورة  .حقــوق وحريــات األجانــب يف إســبانيا   بــشأن٢٠٠٠قــانون عــام مبوجــب 

   .أعاله مكلفة بتشجيع البحوث حول مواضيع التمييز والعنصرية
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 سويسرا  - ميم  
إىل أن التــصديق علــى االتفاقيــات الدوليــة هــو تعــبري عــن     ارت سويــسرا يف ردهــاأشــ  - ٧٠

ــسياسية   ــا ال ــستويات    مبإرادهت ــف امل ــى خمتل ــصرية عل ــسري   . كافحــة العن ــاد السوي ــل االحت ويعم
واملقاطعات والكوميونات واملنظمـات غـري احلكوميـة والقطـاع اخلـاص مجيعـا يف جمـال الوقايـة                    

غري أنه ال يزال هنـاك الكـثري ممـا ينبغـي عملـه مـن أجـل         .تمييزلسنوات عديدة لصاحل ضحايا ال   
 فـضال  ،وتعتزم سويسرا االعتمـاد علـى إعـالن وبرنـامج عمـل ديربـان             . محاية الضحايا احملتملني  

 وتعزيـز تلـك     ، مـن أجـل تقيـيم التـدابري احلاليـة          ،عن الوثيقة اخلتامية ملؤمتر ديربـان االستعراضـي       
  .بري جديدة حيثما لزم األمراليت أثبتت فعاليتها ووضع تدا

 أنشئت دائـرة مكافحـة العنـصرية يف عـام           ،ويف أعقاب املؤمتر العاملي ملناهضة العنصرية       - ٧١
وتــشمل . لمــشاريع الــيت هتــدف إىل مكافحــة العنــصريةلوهــي تــوفر األمــوال الالزمــة . ٢٠٠١

ــشاريع  ــدء   اخلاصــة امل ــصرية الب ــدائرة مكافحــة العن ــش  املرتقــب لل ــق وطــين ب ــصرية تحقي أن العن
ــة األجانــب و ــة األجانــب والتمييــز  إنــشاء وكراهي علــى يقــوم  ،نظــام لرصــد العنــصرية وكراهي

البيانات واألدوات واألساليب اليت تـستخدمها الـسلطات العامـة واملنظمـات الدوليـة و اجملتمـع          
دلـيال حـول كيفيـة مكافحـة          تنـشر دائـرة مكافحـة العنـصرية        ،وباإلضافة إىل ذلـك    .املدين اآلن 

  .التمييز العنصري عن طريق التشريع

ويتضمن القانون االحتادي اجلديـد بـشأن األجانـب مبـادئ وأهـداف سياسـة سويـسرا                   - ٧٢
ــشأن اإلدمــاج  ــوفري املــساواة يف الفــرص والتــشجيع علــى مــشاركة     ويهــدف اإلدمــاج . ب إىل ت

الوصـول إىل    و ، مثـل التـدريب املهـين      ،السكان األجانب يف خمتلـف جمـاالت احليـاة االجتماعيـة          
ويضطلع املكتب االحتادي للـهجرة واملقاطعـات باملـسؤولية         .سوق العمل أو اخلدمات الصحية    

  .الرئيسية عن تنفيذ سياسة اإلدماج هذه

معلومات عن عدد من التدابري املتخـذة مـن أجـل مكافحـة العنـصرية        وقدمت سويسرا   - ٧٣
ــز ــادرات امل   . والتميي كتــب االحتــادي للمــساواة بــني   وأشــارت، مــن بــني أمــور أخــرى، إىل مب
إىل دف هتــ ومــشاريع يف جمــال التعلــيم ؛ ومــشاريع الوقايــة يف جمــال صــحة املهــاجرين؛اجلنــسني

 ووحـدة التنـسيق     ؛إدماج أطفال املهاجرين وتـوفري التثقيـف يف جمـال حقـوق اإلنـسان للطـالب               
ة اإلنترنت ملكافحـة     اليت تتوىل أيضا البحث على شبك      ،السويسرية ملكافحة اجلرائم اإللكترونية   

ــصرية    وال ســيما،اإلجــرام ــيين والعن ــدونات و؛ التطــرف اليم ــيت وضــعتها    م ــسلوك ال ــد ال قواع
الـذي يهـدف    ، من قبيـل جملـس الـصحافة السويـسرية       ،املؤسسات ذات الصلة بوسائط اإلعالم    
 .كرامة اإلنسان وعدم التمييزمبا يتمشى مع إىل ضمان استقالل وحرية املعلومات 
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  جلمهورية العربية السوريةا  - نون  
أشارت اجلمهورية العربية الـسورية يف ردهـا إىل أن مـشكلة التمييـز العنـصري ليـست                    - ٧٤

متكـن   ، مبـا يف ذلـك الدسـتور   ،القوانني السوريةف .تلك املشكلة اليت يعاين منها اجملتمع السوري
 . واملـساواة للجميـع  املواطنني من ممارسة حقوقهم األساسـية علـى النحـو الـذي يـضمن العدالـة               

بـاملعىن الـذي يفهـم عـادة يف     ‘‘ جـرائم الكراهيـة   ’’ فقد أكـدت احلكومـة عـدم وجـود           ،وبالتايل
 .بعض اجملتمعات

وقــد انــضمت اجلمهوريــة العربيــة الــسورية إىل مجيــع اتفاقيــات األمــم املتحــدة املتعلقــة    - ٧٥
ــصري   ــز العن ــصرية والتميي ــي علــ  ،مبكافحــة العن ــانون احملل ــى   ويعاقــب الق ى اجلــرائم القائمــة عل

كل عمـل وكـل كتابـة    على عقوبة فرض  ينص القانون اجلنائي على ،فعلى سبيل املثال .التمييز
العنــصرية أو احلــض علــى  وكـل خطــاب يقــصد منــها أو ينــتج عنــها إثــارة النعــرات املذهبيــة أو 

  .زاع بني الطوائفـالن
احلكومـة علـى مـدى الـسنوات        شرة اليت ستوجه أعمال     اعالة  يوستتضمن اخلطة اخلمس    - ٧٦

ومـن  . نـشر ثقافـة حقـوق اإلنـسان وتقـدمي التـدريب يف جمـال حقـوق اإلنـسان                   اخلمس القادمة 
 ستسعى اجلمهورية العربية السورية إىل ربط برامج حقوق اإلنـسان بـربامج             ،أجل القيام بذلك  

ــة ــة ،التنمي ــة اإلقليم   ، وبالقطاعــات احلكومي ــق التنمي ــر وحتقي ــى الفق ــضاء عل ــة  وبالق ــة املتوازن  ،ي
يف املعاهـدات الدوليـة   نـسان املنـصوص عليهـا يف الدسـتور و    وستنشد ضمان احتـرام حقـوق اإل   

 ؛ومـن املزمـع أيـضا إدراج التثقيـف يف جمـال حقـوق اإلنـسان يف منـاهج التعلـيم العـام           .املنطبقة
وتكليــف مجيــع قطاعــات التنميــة حبمايــة وتطبيــق حقــوق اإلنــسان يف جمــاالت اختــصاصها          

ــة   وبامل ــة هلــذه احلقــوق عنــد وضــع اخلطــط القطاعي  وتــوفري التــدريب للــصحفيني  ؛راعــاة الواجب
  .واإلعالميني يف جمال الترويج حلقوق اإلنسان والدفاع عنها

ل اجلمهورية العربية السورية القوانني املتعلقـة بـاحلقوق االقتـصادية واملدنيـة مبـا               وستعّد  - ٧٧
املؤسسات القادرة علـى ترمجـة الدسـتور إىل ممارسـات            نشئتس و ؛يتماشى مع التزاماهتا الدولية   

تـضع  س و ؛ وتعزيز هذه اجلهـود مـن خـالل اسـتقالل القـضاء والفـصل بـني الـسلطات                  ،ملموسة
ــوزراء       ــة جمللــس ال ــسان التابع ــا حلقــوق اإلن ــة العلي ــوى للجن ــ و؛إطــارا مؤســسيا أق تدعم دور س

  .منظمات حقوق اإلنسان يف اجملتمع املدين

وهــي تــشمل .  احلكومــة بــرامج خمتلفــة لتعزيــز ومحايــة حقــوق اإلنــسان وســوف تنفــذ  - ٧٨
 ؛برامج حمددة للنساء واألطفال والبيئة واحلقوق االقتصادية والصحة والتعلـيم والعمـل والثقافـة             

 ؛ حــل املنازعــات املتعلقــة حبقــوق اإلنــسان جمــال وبــرامج تدريبيــة للقــضاة يف؛وأنــشطة التوعيــة
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ن والشرطة على كيفية التعامل مع املواطنني وكفالـة احتـرام حقـوق     وبرامج تدريبية ألفراد األم   
 .اإلنسان

يف جــذور كامنــة  ذكــرت اجلمهوريــة العربيــة الــسورية أن العنــصرية ال تــزال  ،وأخــريا  - ٧٩
 كمـا هـو   ،املعانـاة املـستمرة الـيت تتعـرض هلـا شـعوب بأكملـها تعـيش حتـت االحـتالل األجـنيب           

  .حملتلة واجلوالن السوري احملتلاحلال يف األراضي الفلسطينية ا
  

  توغو  - سني  
ولـذلك، يتمتـع    . أعادت توغو يف ردهـا تأكيـد التزامهـا برؤيـة عامليـة حلقـوق اإلنـسان                  - ٨٠

مجيع األفراد بنفس احلقوق وال ميكن تقييد هذه احلقوق على أساس العـرق أو نـوع اجلـنس أو               
علــى مجيــع تقريبــا توغــو صــدقت وأكــدت احلكومــة أن . الثقافــة أو الــدين أو أي أســاس آخــر

الـصكوك الدوليـة حلقـوق اإلنـسان، مبـا يف ذلـك االتفاقيـة الدوليـة للقـضاء علـى مجيـع أشـكال             
وكما أعاد تأكيـده إعـالن وبرنـامج عمـل ديربـان، تـشكل االتفاقيـة الدوليـة            . التمييز العنصري 

لـى العنـصرية    للقضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز العنـصري الـصك الـدويل الرئيـسي للقـضاء ع                   
 مـن   ١وهبـدف تنفيـذ املـادة       . والتمييز العنصري وكراهية األجانب وما يتـصل هبـا مـن تعـصب            

لدول أن تتخذ تدابري تشريعية وإدارية وقـضائية وتـدابري أخـرى ملنـع              جيب على ا  االتفاقية،  هذه  
  . التمييز العرقي على مجيع مستويات احلياة العامة واملعاقبة عليه

حـدة  د العنـصرية والتمييـز العنـصري    تـزدا املبذولة على الـصعيد الـدويل،   ورغم اجلهود     -٨١
ر الوعي العـام بـالترابط الـسياسي    ويف حني أنه يتوقع من العوملة أن تيسِّ       . يف معظم مناطق العامل   

 يف الواقـع مـن تفـاقم أوجـه     ت زاداواالقتصادي واالجتماعي الضروري بني مجيع البلدان، فإهنـ       
ويف هــذا .  ممــا يعــزز العنــصرية وكراهيــة األجانــب يف آخــر املطــافقــصاءإلالتفــاوت والفقــر وا

زالت أفريقيا اليت واجهت الرق واالستعمار يف املاضي تعـاين مـن أشـكال معاصـرة                 الصدد، ما 
  . للعنصرية

. العنـصرية ظـاهرة عامليـة     كمـا أن    إال أن األشكال املعاصرة للعنصرية تتجـاوز احلـدود            - ٨٢
ضد اجملتمعـات احملليـة     املرتكب  لقائم على العنصرية وكراهية األجانب      ويشكل تصاعد العنف ا   

اإلثنية أو الدينية أو الثقافية وضـد الـشعوب األصـلية ضـربة قويـة لتـصميم اجملتمـع الـدويل علـى              
  . التمسك مببادئ عدم التمييز وكرامة اإلنسان

 االتفاقيــة، ز تنــدرج ضــمن نطــاقوتــرى حكومــة توغــو أن األشــكال املعاصــرة للتمييــ   - ٨٣
.  يف االتفاقيـة “التمييـز العنـصري  ”، مبراعاة النطـاق الواسـع املمنـوح لعبـارة        ٤سيما مادهتا    وال

ويف هـذا   .  عن طريق وسائط اإلعالم، مبا يف ذلـك اإلنترنـت          ةالعرقيالكراهية  وتدين توغو نشر    
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اص بـاحلقوق    مـن العهـد الـدويل اخلـ        ٢٠ املادة  وإىل ١٩من املادة   ،  ٣الفقرة  الصدد، يشار إىل    
ــة والــسياسية و  ــادة إىل املدني ــع أشــكال التمييــز       ٤امل ــة للقــضاء علــى مجي  مــن االتفاقيــة الدولي

  . العنصري
ورغم أن توغو مل تعتمد بعد خطـة عمـل وفقـا إلعـالن وبرنـامج عمـل ديربـان، فإهنـا                        - ٨٤

ــز العنــصري يف سيا      ــع أشــكال التميي ــة للقــضاء علــى مجي ــة الدولي تها ســتراعــي أحكــام االتفاقي
ــسان   ــصلة حبقــوق اإلن ــة املت ــة إىل    .التثقيفي ــدابري األخــرى الرامي ــق الت ــة وتتعل ــشريعات مواءم الت

الوطنيــة مــع املعــايري الدوليــة، مبــا يف ذلــك املعــايري الــواردة يف االتفاقيــة، بتنفيــذ الــربامج املتــصلة  
  .  الدميقراطيةترسيخ و،بتحديث القضاء، وتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها

  
  تركمانستان  - عني  

أشـــارت تركمانـــستان يف ردهـــا إىل إدخـــال إصـــالحات ترمـــي إىل تيـــسري التجديـــد     - ٨٥
ــسياسي يف   ــاعي والـ ــام االجتمـ ــدرجيي للنظـ ــدالتـ ــرئيس بريدميخمـــدوفعهـ ــق  . الـ ــا يتعلـ وفيمـ

قــد بااللتزامــات الدوليــة، توافــق تركمانــستان علــى أحكــام اإلعــالن العــاملي حلقــوق اإلنــسان و
  . الدولية األساسية املتعلقة حبقوق اإلنسانصدقت على الصكوك 

، أنشأ رئيس تركمانستان جلنة حكوميـة للنظـر يف الـشكاوى املتعلقـة              ٢٠٠٧ويف عام     - ٨٦
 أيــضا جلنــة أخــرى مــشتركة بــني وأنــشئت. بــاإلجراءات الــيت تتخــذها وكــاالت إنفــاذ القــانون

ة يف جمـال حقـوق اإلنـسان يف عـام      اإلدارات معنية بكفالة امتثال تركمانستان اللتزاماهتا الدوليـ       
قــوق حلالتفاقــات الدوليــة ل بغيــة تيــسري إعــداد التقــارير الوطنيــة املتعلقــة بامتثــال البلــد   ٢٠٠٧
 تتمثـل واليتـها يف      ٢٠٠٧وباإلضافة إىل ذلك، أنشئت جلنة حكومية أخـرى يف عـام            . اإلنسان

  . ول هبارصد اإلطار القانوين للبلد وتنفيذ معايري القانون الدويل املعم
عاهـدات حقـوق    مبوامتثاال لتوصيات اهليئـات املنـشأة       . ٢٠٠٨دل الدستور يف عام     وُع  - ٨٧

ســع نطــاق األحكــام املتعلقــة بتــساوي اجلميــع يف احلقــوق، بــصرف النظــر عــن أي اإلنــسان، ُو
 مـن الدسـتور     ١٩وتضمن حاليا املـادة     . خصائص حمددة، لتشمل خاصييت العرق ونوع اجلنس      

حقوق وحريات اإلنسان واملواطنني بصرف النظر عن األصـل اإلثـين أو العـرق              املعدل تساوي   
املمتلكات أو الوظيفة الرمسيـة أو مكـان اإلقامـة أو املوقـف مـن               من حيث   وضع  ال أو   صلأو األ 

وتـشمل كـذلك    . الدين أو املعتقدات السياسية أو العضوية أو عدم العضوية يف حزب سياسـي            
ها يف دستور مواطين تركمانستان األجانب وعـدميي اجلنـسية،          احلقوق واحلريات املنصوص علي   

  .  اجلنسية التركمانية محلنعباستثناء حقوق معينة تنبثق مباشرة 
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كافــة اإلجــراءات العمليــة والقانونيــة الــضرورية  حاليــا  وتتخــذ حكومــة تركمانــستان   - ٨٨
لعنـف ضـد أي فـرد       للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري وملنع التحـريض علـى أعمـال ا             

أن بـ وتوجد ضمانات قانونيـة صـارمة       . أو جمموعة من األشخاص ذوي لون أو أصل إثين آخر         
املؤسسات للتمييـز علـى أسـاس عرقـي أو          اجملموعات أو   أي حماولة من املسؤولني أو األفراد أو        

يـع  ويقوم على مبدأ عدم التمييز تشغيل مج      . قمع إذا دعت الضرورة إىل ذلك     حظر وستُ إثين ستُ 
، والنظام االنتخايب، وتنظيم وأعمال وكاالت إنفـاذ القـانون    واحمللية السلطات واإلدارات العليا  

ويتــسبب . ، ونظــم الرعايــة الــصحية، والــضمان االجتمــاعي، والتعلــيم وغــريه ء القــضاأجهــزةو
ثـين  اإل اإلثـين أو العرقـي أو عـدم االحتـرام          تناحر أو ال  ة أو العرقي  ة اإلثني الكراهيةالتحريض على   

أو العرقي، أو اللجوء إىل العنف على أسس إثنية أو عرقية أو دينية يف مـسؤولية مرتكـب هـذه                    
  . األفعال مبوجب القانون املناسب

وقد أدرجت يف عدة صكوك قانونيـة أحكـام بـشأن حظـر التمييـز علـى أسـس خمتلفـة                       - ٨٩
ــة أو األصــلمثــل  ــاملكان ــة أو  املمتلكــات أو امــن حيــث  وضــع ال أو ة االجتماعي ــة الرمسي لوظيف

 الـسن أو املوقـف مـن الـدين أو            اللغـة أو   األصل اإلثـين أو العـرق أو نـوع اجلـنس أو التعلـيم أو              
، مبـا يف    ىنوع املهنة أو طابعها أو املعتقدات السياسية، أو مكان اإلقامـة، أو أي ظـروف أخـر                

والقـانون املتعلـق    ؛  ١٩٩٨؛ والقانون اجلنـائي لعـام       ٢٠٠٩ اإلجراءات اجلنائية لعام     قانونذلك  
 الــزواج واألســرة؛ قــانون، وقــانون الــشرطة؛ و١٩٩١بالنظــام القــضائي ووضــع القــضاة لعــام  
؛ وقـانون حريـة     ٢٠٠٥عـام   ل؛ وقـانون الـصحة      ٢٠٠٧وقانون املساواة بني املرأة والرجل لعـام        

؛ ٢٠٠٢حقــوق الطفــل لعــام ) ضــمانات(؛ وقــانون ٢٠٠٣املنظمــات العقائديــة والدينيــة لعــام 
ــان ــانون ٢٠٠٩ون العمــل لعــام  وق ــار(؛ وق القــادة احلكــوميني واملــسؤولني العــامني لعــام   ) اختي

  . ١٩٩٧؛ وقانون اخلدمة املدنية لعام ٢٠٠٢
وأخريا، شددت تركمانستان على أن قـانون التعلـيم يـنص علـى اسـتفادة كـل مـواطن               - ٩٠

 احلكومـة أيـضا أن      وذكـرت . من مجيع أشكال وأنواع اخلدمات التعليميـة الـيت تقـدمها الدولـة            
. ختلطـة املدارس  املـ ممثلي األقليات اإلثنية يستطيعون الدراسة يف املدارس اخلاصة باإلثنيات ويف           

ــستان        ــي وكازاخـ ــاد الروسـ ــع االحتـ ــات مـ ــستان اتفاقـ ــال، أبرمـــت تركمانـ ــبيل املثـ ــى سـ وعلـ
  . ات كل منهاتوأوزبكستان من أجل فتح مدارس خاصة بش

  
  أوكرانيا  - فاء  

مواطين أوكرانيا يتمتعـون باملـساواة يف احلقـوق    مجيع  أوكرانيا يف ردها إىل أن      أشارت    - ٩١
 مـن االتفاقيـة الدوليـة للقـضاء علـى مجيـع             ٥واحلريات الدسـتورية وأمـام القـانون وفقـا للمـادة            
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ويتمتـــع األجانـــب وعـــدميو اجلنـــسية .  مـــن دســـتورها٢٤أشـــكال التمييـــز العنـــصري واملـــادة 
  .  أوكرانيا بنفس احلقوق واحلرياتاملوجودون بصورة مشروعة يف

 آليــات تــوفر إمكانيــات مــعولــدى أوكرانيــا جمموعــة راســخة مــن القــوانني واألنظمــة    -٩٢
ــة      نواســعة ال ــصري أو كراهي ــز العن ــصرية أو التميي ــصدي ألي مظهــر مــن مظــاهر العن طــاق للت

رئــيس وُيخــضع . األفــراد علــى أســاس أصــلهم اإلثــين التحامــل علــى األجانــب أو التعــصب أو 
  . أوكرانيا وحكومتها هذه القوانني واآلليات الستعراض مستمر

ــصدد،    - ٩٣ ــق عامــل     وويف هــذا ال ــشئ فري ــا، أن ــى تعليمــات جملــس وزراء أوكراني ــاء عل بن
مشترك بني اإلدارات للنظر يف اختاذ إجراءات ملكافحـة كراهيـة األجانـب والتعـصب فيمـا بـني        

ــات واألعــراق  ــل  . اإلثني ــق العام ــر الفري ــة األجانــب    لخطــة وأق ــدابري مكافحــة مظــاهر كراهي ت
  . والتعصب فيما بني اإلثنيات واألعراق

وقدمت أوكرانيا مزيدا من املعلومات عن إجـراء التحقيقـات املتعلقـة بـاجلرائم النامجـة                  - ٩٤
وترصــد وكــاالت إنفــاذ القــانون الظــروف احمليطــة  . عــن التعــصب العرقــي أو اإلثــين أو الــديين 

وتتخــذ تــدابري ملنــع ارتكــاب  . ة وحتلــل أنــشطة املنظمــات واحلركــات املتــشددة بــاجلرائم اإلثنيــ
ويف هـذا الـصدد،   .  هـذه اجلـرائم    لكـشف عـن   ل وأاجلرائم اخلطرية بشكل خاص ضد األجانب       

 اآلسـيوية واألفريقيــة الـيت تعــيش يف   جلماعـات  واالطوائــفتعقـد بانتظـام اجتماعــات مـع ممثلـي     
 األجنبيـــة إىل توصـــيات إجرائيـــة معنونـــة الطوائـــفنتبـــاه ه اّجـــ، ُو٢٠٠٩ويف عـــام . أوكرانيـــا

  . الوطنية هبدف مساعدهتا على فهم القوانني “محايتهاحقوقك وكيفية ”
 ٢٠٠٩أبريـل   /وباإلضافة إىل ما ذكر أعاله، عقد اجتمـاع مائـدة مـستديرة يف نيـسان                - ٩٥

 وكـاالت إنفـاذ     نتـائج أعمـال   ”مبشاركة ممثلي الدولـة ومنظمـات اجملتمـع املـدين عـن موضـوع               
ضــد األقليــات اإلثنيــة والــصعوبات املرتكبــة القــانون فيمــا يتعلــق مبنــع األعمــال غــري املــشروعة  

وعقـد اجتمـاع مائـدة مـستديرة        . “ يف هـذه اجلـرائم     ملتـورطني النامجة عن حماكمـة األشـخاص ا      
ــار  ــر يف أي ــايو /آخ ــصرية وكراهيــة       ٢٠٠٩م ــع العن ــشتركة عــن من ــار م  هبــدف اخلــروج بأفك

  . يف أوكرانيااألجانب
  

  ) البوليفارية-مجهورية (زويال ـفن  - صاد  
 العنـصرية  أشـكال زويال من جديد يف ردها التزامها مبواصـلة مكافحـة مجيـع           ـأكدت فن   - ٩٦

  . والتمييز وكراهية األجانب وما يتصل هبا من أشكال التعصب
 الدولـة   ضمنتـ  مـن دسـتورها أنـه وفقـا ملبـدأ عـدم التمييـز،                ٢١ و   ١٩وتؤكد املادتان     -٩٧

أسـاس  وحيظر الدستور التمييـز علـى   . لكل فرد حق التمتع حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية       
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بطـل  العرق أو نوع اجلنس أو الـدين أو األصـل االجتمـاعي أو أي ممارسـة متييزيـة أخـرى قـد تُ                      
ــيةمتـــس بـــه ويعتـــرب كـــل األشـــخاص   االعتـــراف حبقـــوق وحريـــات مجيـــع األفـــراد أو   سواسـ

  . ونالقان أمام
ــشاء        - ٩٨ ــرادى املنظمــات أو احلركــات إلن ــة مــن ف ــا أي حماول ــضا بات ــرفض فرتويــال رف وت

إيــديولوجيات قائمــة علــى التفــوق العرقــي أو اإلثــين أو الــديين أو التــرويج لألشــكال املعاصــرة  
كراهية األجانب عن طريق التحريض على احلقد الذي يـسعى إىل هتديـد احلقـوق                وأللعنصرية  

  . ردية املنصوص عليها يف القانون الدويلواحلريات الف
 أشارت فرتويال إىل أهنا ملتزمة بالقضاء على مجيع أشكال العنـصرية وكراهيـة              ،وأخريا  -٩٩

األجانــب عــن طريــق تنفيــذ آليــات وطنيــة وإقليميــة ودوليــة، وال ســيما اآلليــات الــيت أنــشأهتا     
ي وكــذلك ضــمن إطــار إعــالن االتفاقيــة الدوليــة للقــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز العنــصر 

  .وبرنامج عمل ديربان
  

  االستنتاجات والتوصيات  -ثالثا   
يعرب املمثل اخلاص عن امتننانه جلميع الدول اليت قدمت معلومات عن أنشطتها             - ١٠٠

ويتيح هـذا التبـادل     .  وذات الصلة به   ٦٣/١٦٢املنفذة عمال بأحكام قرار اجلمعية العامة       
 يلقى التشجيع يف إطار عملية االسـتعراض املنبثقـة عـن املـؤمتر              للمعلومات، الذي كثريا ما   

العــاملي الــذي عقــد يف ديربــان، إمكانيــة وضــع قائمــة أوليــة للممارســات اجليــدة يف جمــال    
. مكافحة العنصرية والتمييز العنـصري وكراهيـة األجانـب ومـا يتـصل بـذلك مـن تعـّصب                  

قـا مـن العنـصرية وكراهيـة األجانـب،          ويوّد املقرر اخلاص أن يؤكد أن العنف املوجـه انطال         
ضد أفـراد األقليـات العرقيـة أو الدينيـة أو الثقافيـة، واألقليـات الوطنيـة، يتجـاوز احلـدود                     

وعليه، وبينما تكون أنـشطة احلكومـات املبينـة أعـاله ذات مسـة قطريـة حمـددة يف                   . الدولية
ارخييــة واقتــصادية معظــم األحيــان، نظــرا إىل أهنــا مــصممة لالســتجابة لــسياقات سياســية وت

 ثقافية معينة، فإهنا قد تنطبق أيضا على بلـدان أخـرى تواجـه مـشاكل مماثلـة،      -واجتماعية  
  .أو قد تشكل مصدر إهلام هلا على أقل تقدير

، يـود املقـرر اخلـاص أن يناشـد          ٦٣/١٦٢قـرار   ال يف    إليه جرت اإلشارة وفقا ملا   و - ١٠١
للقـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز العنـصري            مجيع الدول األطـراف يف االتفاقيـة الدوليـة          

 ٤ويتعني على الدول األطراف، مبوجب أحكام املادة        . تثال الكامل اللتزاماهتا الدولية   االم
  :من االتفاقية
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اعتبـــار كـــل نـــشر لألفكـــار القائمـــة علـــى التفـــوق العنـــصري أو   )أ(    
عمـال  الكراهية العنصرية، وكل حتريض على التمييز العنصري، وكـل عمـل مـن أ             

العنف أو حتريض على هذه األعمال يرتكب ضـد أي عـرق أو أيـة مجاعـة مـن أي            
لون أو أصل إثين آخر، وكذلك كـل مـساعدة للنـشاطات العنـصرية مبـا يف ذلـك                   

  متويلها، جرمية يعاقب عليها القانون؛ 
إعالن ال قانونية املنظمات، وكـذلك النـشاطات الدعائيـة املنظمـة              )ب(    

ــشاطات ال  ــائر النـ ــصري     وسـ ــز العنـ ــز التمييـ ــوم بتعزيـ ــيت تقـ ــرى، الـ ــة األخـ دعائيـ
والتحـريض عليـه، وحظــر هـذه املنظمـات والنــشاطات واعتبـار االشـتراك يف أيهــا       

  جرمية يعاقب عليها القانون؛
عدم السماح للسلطات العامـة أو املؤسـسات العامـة، القوميـة أو               )ج(    

  .احمللية، بتعزيز التمييز العنصري أو التحريض عليه
 من برنـامج عمـل      ٨٦وباإلضافة إىل ذلك، يود املقرر اخلاص أن يشري إىل الفقرة            - ١٠٢

الــدول أن تعــّزز التــدابري لــردع ظهــور أيــديولوجيات هتيــب ب”، الــيت ٢٠٠١ديربــان لعــام 
اجلديدة والقائمة على القومية العنيفة والتصدي هلذه األيـديولوجيات الـيت تـشجع          فاشية  ال

 والتمييز العنصري، وكـذلك مـشاعر العنـصرية وكـره األجانـب،             على الكراهية العنصرية  
مبا يف ذلك تدابري ملكافحة األثر الـسليب ملثـل هـذه األيـديولوجيات، خاصـة علـى الـشباب                    

ــة     ــالم والرياضــ ــائط اإلعــ ــي وغــــري الرمســــي ووســ ــيم الرمســ ــق التعلــ ــن طريــ ــر  (“عــ انظــ
A/CONF.189/12الفصل األول ،(.  

 نـشر   - واملعاقبـة علـى      -التـشريعية ضـرورية ألغـراض منـع          التدابري   تعترب وبينما - ١٠٣
األفكار القائمة علـى التفـوق العنـصري أو الكراهيـة العنـصرية، والتحـريض علـى التمييـز                   
العنصري، عالوة على أعمال العنف أو التحـريض علـى ارتكاهبـا ضـد جمموعـة معينـة مـن                    

دها ال تكون كافية يف العـادة     األشخاص، فإن املقرر اخلاص يرى أن التدابري التشريعية وح        
بـل جيـب علـى الـدول أن تـشارك يف جهـود              . ملنع الظواهر املشار إليها ومكافحتها بفعاليـة      

موّسعة ملكافحة القوالب النمطية السلبية لألفراد واجلماعات والتمييـز ضـدمها، وأن تعـزز              
  .التفاهم بني الثقافات

ومـع أن التعلـيم يتطلـب اسـتثمارا         . ةوالتعليم ضروري لتكملـة التـدابري التـشريعي        - ١٠٤
طويل األجل من الـدول وال ميكـن تقيـيم مثـاره إال يف األجـل الطويـل، فإنـه ال شـك أكثـر                         

ىن االجتماعية الواسعة االنتشار القائمة على التمييز العنـصري         األدوات فعالية لتفكيك البُ   
ويف هذا . ئف األخرىوتأسيس جمتمع قائم على التعددية والتسامح واالحترام حيال الطوا
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الصدد، فإن الفصول الدراسية اليت تتميز بالشمول وتتمثل فيها التعددية اإلثنية والثقافيـة             
للمجتمـــع، والكتـــب املدرســـية غـــري املتحيـــزة الـــيت هتـــدف إىل تـــصوير تـــاريخ األقليـــات  

ني والعالقــات مــع البلــدان اجملــاورة علــى حنــو يتــسم باملوضــوعية والدقــة، واملعلمــني املــدّرب  
جيدا، والدراسات املتعلقة حبقوق اإلنسان، تعترب ضرورية يف هذا الصدد من أجل ترسيخ             
قيم التسامح وأمناط التفكري اليت تتسم بـاالحترام جتـاه اآلخـرين منـذ املراحـل البـاكرة مـن            

وتتــيح بــرامج التبــادل املدرســية أيــضا فرصــة ذهبيــة للتالميــذ والطــالب مــن أجــل  . العمــر
وعلى حنو أكثر حتديـدا يـود      . هنم من الطوائف والبلدان واملناطق األخرى     التواصل مع أقرا  

املمثل اخلاص أن يؤكد أمهية دروس التاريخ، اليت تدرس فيها األحداث املأساوية واملعانـاة              
وبينمـا ميكـن تـدريس      . البشرية اليت تسببت فيها أيديولوجيات مـن قبيـل النازيـة والفاشـية            

ن املقرر اخلاص يرغب يف تشجيع الدول على اعتماد ُنهـج       حصص التاريخ يف املدارس، فإ    
إذ ميكن مثال أن يؤدي إنشاء مواقـع إلكترونيـة تعليميـة خمصـصة              . ابتكارية يف هذا الصدد   

  .هلذا املوضوع إىل تيسري إمكانية احلصول على املعلومات املتعلقة به
الـدول يف ردودهـا     وعالوة على ذلك، تتضمن تدابري إجيابية أخرى، بينتها بعـض            - ١٠٥

الواردة أعاله، تنظيم دورات تدريبية للموظفني احلكوميني واإلعالميني، ومبادرات هتدف          
إىل اجتماعـات التقريـب بـني الطوائــف وإتاحـة مـساحات هلـا إلجــراء حـوار صـادق، مثــل         
ــدة املــستديرة واألفرقــة العاملــة واحللقــات الدراســية، فــضال عــن أنــشطة      اجتماعــات املائ

ولـن تـستطيع الـدول كفالـة القـضاء يف األجـل الطويـل               . مثل احلمالت اإلعالمية  التوعية،  
على األفكار القائمة على التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية والتحريض على التمييز 
العنصري، عالوة علـى أعمـال العنـف والتحـريض علـى ارتكاهبـا ضـد جمموعـة معينـة مـن                      

وينبغي للدول لدى قيامهـا  . لة الواسعة من اإلجراءات  األفراد، إالّ إذا طّبقت هذه التشكي     
بذلك أال تكتفي بإعداد هذه التدابري بالتعاون الوثيق مع ممثلي اجملتمع املدين الذين يـؤدون           
دورا هاما يف مكافحة العنصرية، بل جيب عليهـا أيـضا أن تـشجع مبـادرات اجملتمـع املـدين                    

 . قدم الدعم الكامل هلااهلادفة إىل ترسيخ التعددية والتسامح وأن ت

وعلى حنو مـا أشـارت إليـه بعـض الـدول يف ردودهـا املـوجزة أعـاله، فـإن وجـود                     - ١٠٦
 نشر األفكار القائمـة   ومكافحة فعالة ويف متناول اليد أمر بالغ األمهية ملنع     وسائل انتصاف 

 ، وكـذلك   العنصرية والتحريض على التمييز العنصري     الكراهية وأعلى التفوق العنصري    
. شخاص معينة من األ   ة ضد جمموع  على ارتكاهبا نع ومكافحة أعمال العنف أو التحريض       مل

 هذه الظواهر وتعاقب عليها، حتظروجيب على السلطات يف الدول تطبيق التشريعات اليت 
ويـود املقـرر اخلـاص أن يـشري         .  خالل التطبيق الفعال للعدالة    وجيب دعم تلك التشريعات   

قـد  اب على األعمـال الـيت تـدفع إىل ارتكاهبـا الكراهيـة العنـصرية                إىل أن اإلفالت من العق    
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لذا فإن الدول تتحمل مسؤولية كفالة عدم إتاحة        .  إىل تكرار حدوث هذه األعمال     يؤدي
فـراد اخلاضـعني    إمكانية اإلفالت من العقاب على هذه األعمال، وكفالة أن يدرك مجيع األ           

وباإلضافة . ضائية، حال تعرضهم للعنصرية    وجود وسائل انتصاف قضائية وغري ق      لواليتها
، يتعني أن تكفل الدول أيـضا حـق األفـراد وجمموعـات األفـراد                هذه إىل وسائل االنتصاف  

ضـدهم، يف احلـصول     أو معربة عن الكراهيـة      متييز  منطوية على    لنشر أفكار    االذين تعرضو 
إلعالم أو غريها على إمكانية تصحيح هذه األفكار والرد عليها، سواء من خالل وسائط ا

  .من القنوات العامة األخرى
جلـرائم  ا إثـين عـن   وميكن للدراسات االستقصائية والبيانـات املـصنفة علـى أسـاس             - ١٠٧

الـدول علـى    أن تـساعد    ،  “جرائم الكراهية ”اليت تدفع إىل إرتكاهبا الكراهية العنصرية، أو        
. هـذه األعمـال البغيـضة     ارتكـاب أن تفهم بشكل أفضل األسباب البنيوية الـيت تـؤدي إىل            

 أي احتــرام مبــدمجيــع األوقــات أن تكفــل، يف ،لــدول وهــي جتمــع هــذه البيانــات لوينبغــي 
 بعــض امجــإحوبينمــا يــدرك املقــرر اخلــاص . اخلــصوصية والكــشف عــن اهلويــة الشخــصية

، فإنـه يـرى أن هـذه البيانـات ضـرورية            إثـين مجع البيانات املـصنفة علـى أسـاس         عن  الدول  
 ودلـذا يـ   . ت كي يكيفوا سياساهتم وفقا للسياق الذي تنمو فيـه العنـصرية           لصّناع السياسا 
 عــن جــرائم إثــين بــأن جتمــع الــدول البيانــات املــصنفة علــى أســاس ةوصــيالتاملقــرر اخلــاص 

 الذين يقعون ضحايا هلـذه اجلـرائم،   منالكراهية، كي تتمكن من أن تفهم على حنو أفضل          
 ارتكاهبــا، ومــا إذا كــانوا ينتمــون إىل مجاعــات دوافعهــم إىلمــا هــي  ومــن الــذين يرتكبوهنــا

والفاشيني اجلدد وذوي الـرؤوس احلليقـة، ومـدى تبليـغ الـضحايا سـلطات               اجلدد  النازيني  
  .الشرطة بتلك اجلرائم

وأخريا، يود املقرر اخلاص أن يـشري إىل أنـه، بينمـا يقتـصر اسـتخدام مـصطلحات                   - ١٠٨
نـب ومـا يتـصل بـذلك مـن تعـصب يف بعـض              يـة األجا  هاالعنصرية والتمييـز العنـصري وكر     

 على اإلشارة إىل مجاعات اليمني املتطرف بشكل رئيسي، مبا يف ذلك مجاعات             مناطق العامل 
، فــإن العنــصرية ظــاهرة واســعة  احلليقــة الــرؤوسوذوي والفاشــيني اجلــدد  اجلــددالنــازيني
 مظاهرهـا بـشكل    وختتلـف ، بلدان العامل كافـة ر تؤثر على مجيع طبقات اجملتمع على  االنتشا

 بأن تعتـرف    ،، يود املقرر اخلاص أن يوصي أوال      وعليه. واسع وفقا للسياق الذي تنمو فيه     
فـاهيم   أوسع نطاقـا مل مدلوال الدول عتمد بأن ت وثانيا،الدول بوجود العنصرية يف جمتمعاهتا،  

 األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، من أجـل أن  يةهاالعنصرية والتمييز العنصري وكر  
  .خذ مجيع التدابري املناسبة ملكافحة مظاهرها املتعددةتت
  


