
A/CONF.189/12

 

 

 
 

تقرير املؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية 
والتمييـــز العنصــري وكـره األجانب 

وما يتصل بذلك من تعصب    
 

ديربان، ٣١ آب/أغسطس - ٨ أيلول/سبتمرب ٢٠٠١ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (A) GE.02-10003    110102    140102
 (A).02-21541    160102    170102

 *0221541*



ii02-21541

A/CONF.189/12

 
 

 

 



02-21541iii

A/CONF.189/12

 
احملتويات 
الصفحة الفصل

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الوثائق اليت اعتمدها املؤمتر ١األول -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١اإلعالن

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٦برنامج العمل

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٧٨القرارات اليت اعتمدها املؤمتر

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . احلضور وتنظيم العمل ٨٠الثاين -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تاريخ ومكان انعقاد املؤمتر ٨٠ألف -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . افتتاح املؤمتر ٨٠بــاء -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . احلضور ٨٠جيم -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . انتخاب رئيس املؤمتر ٨٧دال -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الكلمات االفتتاحية ٨٧هاء -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . رسائل من رؤساء الدول وشخصيات أخرى ٨٨واو -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إقرار النظام الداخلي ٨٨زاي -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . انتخاب أعضاء املكتب اآلخرين غري الرئيس ٨٨حاء -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إقرار جدول أعمال املؤمتر ٨٩طاء -
تنظيــم األعمــال، مبــا يف ذلــك إنشـــاء اللجنـــة الرئيســـية، وجلنـــة الصياغـــة والفريقـــني يــاء -
العاملني التابعني هلا (الفريق العامل املعين مبشروع إعالن املؤمتر والفريق العامل املعين

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٩٠مبشروع برنامج العمل)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تعيني أعضاء جلنة وثائق التفويض ٩٠كاف -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مسائل أخرى ٩٠الم -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املناقشة العامة ٩١الثالث -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تقرير اللجنة الرئيسية ١٠٣الرابع -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تقرير جلنة الصياغة ١١٣اخلامس -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تقرير جلنة وثائق التفويض ١١٥السادس -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اعتماد الوثيقة اخلتامية للمؤمتر وتقريره ١١٨السابع -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اختتام املؤمتر ١٤٤الثامن -



iv02-21541

A/CONF.189/12

املرفقات 
قائمة بالوثائق الصادرة عــن املؤمتــر العــاملي ملكافحـة العنصريـة والتميـيز العنصـري وكـره األجـانب األول -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٤٩وما يتصل بذلك من تعصب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . البيانات االفتتاحية ١٥١الثاين -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اجتماع املائدة املستديرة لرؤساء الدول واحلكومات ١٦٨الثالث -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . البيانات اخلتامية ١٧٠الرابع -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . األحداث املوازية واألنشطة املرتبطة ١٨٤اخلامس -
 

  



02-215411

A/CONF.189/12

 
 الفصل األول  

   الوثائق اليت اعتمدها املؤمتر 
 اإلعالن 

إنـا وقـــد اجتمعنــا يف ديربــان جبنــوب أفريقيــا يف الفــترة مــن ٣١ آب/أغســطس إىل 
٨ أيلول/سبتمرب ٢٠٠١، 

وإذ نعرب عن بالغ التقدير حلكومة جنوب أفريقيا الستضافة هذا املؤمتر العاملي، 
وإذ نسـتلهم النضـال البطـويل لشـعب جنـوب أفريقيـــا ضــد نظــام الفصــل العنصــري 
املؤسسي، ومن أجـل املسـاواة والعدالـة يف ظـل الدميقراطيـة والتنميـة وحكـم القـانون واحـترام 
حقوق اإلنسان، وإذ نذكر يف هذا الصدد إسهام اتمع الدويل اهلام يف هـذا النضـال، وبوجـه 
خاص دور شعوب وحكومات أفريقيا، ونالحـظ الـدور اهلـام الـذي قـامت بـه خمتلـف القـوى 
الفاعلـة يف اتمـع املـدين، مبـا يف ذلـك املنظمـات غـري احلكوميـة يف هـذا النضـال، ويف اجلــهود 
املبذولـة بشـكل متواصـل ملكافحـة العنصريـة والتميـيز العنصـري وكـره األجـــانب ومــا يتصــل 

بذلك من تعصب، 
وإذ نذكِّـر بـأن إعـالن وبرنـامج عمـل فيينـا اللذيـن اعتمدمهـــا املؤمتــر العــاملي حلقــوق 
اإلنسان يف حزيران/يونيه ١٩٩٣ يدعوان إىل القضاء بشكل سريع وشامل على مجيع أشـكال 

العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، 
وإذ نشــري إىل قــرار جلنــة حقـــوق اإلنســان ٧٤/١٩٩٧ املــؤرخ ١٨ نيســان/أبـــريل 
ـــــة ١١١/٥٢ املــــؤرخ ١٢ كــــانون األول/ديســــمرب ١٩٩٧،  ١٩٩٧ وقـــرار اجلمعيـــة العام
وما تالمها يف وقت الحق من قرارات صادرة عن هاتني اهليئتني فيمـا يتعلـق بـالدعوة إىل عقـد 
املؤمتـر العـاملي ملكافحـة العنصريـة والتميـيز العنصـري وكـره األجـانب ومـا يتصـــل بذلــك مــن 
تعصـب، وإذ نشـري أيضـاً إىل املؤمتريـن العـامليني ملكافحـة العنصريـة والتميـيز العنصـــري اللذيــن 

عقدا يف جنيف يف عام ١٩٧٨ وعام ١٩٨٣ على التوايل، 
وإذ نالحـظ مـع بـالغ القلـق أنـه علـى الرغـم مـن جـهود اتمـــع الــدويل، مل تتحقــق 
األهداف الرئيسية للعقود الثالثة ملكافحـة العنصريـة والتميـيز العنصـري، وأن أعـدادًا ال حصـر 
هلا من البشر ما زالت تعاين حىت اليوم من أشكال شىت من العنصرية والتمييز العنصري وكـره 

األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، 
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وإذ نشـري إىل أن ســـنة ٢٠٠١ هــي الســنة الدوليــة للتعبئــة ضــد العنصريــة والتميــيز 
العنصري وكره األجـانب ومـا يتصـل بذلـك مـن تعصـب، اهلادفـة إىل توجيـه أنظـار العـامل إىل 
ـــع أشــكال  أهـداف املؤمتـر العـاملي، وإعطـاء زخـم جديـد لاللـتزام السياسـي بالقضـاء علـى مجي

العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، 
وإذ نرحب بقرار اجلمعية العامة إعالن سـنة ٢٠٠١ سـنة األمـم املتحـدة للحـوار بـني 
احلضارات الذي يربز التسامح واحـترام التنـوع، وضـرورة السـعي إىل أرضيـة مشـتركة داخـل 
احلضارات وفيما بينها مـن أجـل التصـدي للتحديـات املشـتركة الـيت تواجهـها البشـرية، والـيت 
ـدد القيـم املشـتركة، وحقـوق اإلنسـان العامليـة، والنضـال ضـد العنصريـة والتميـيز العنصـــري 

وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، عن طريق التعاون والشراكة والشمول، 
وإذ نرحـب كذلـك بـإعالن األمـم املتحـدة الفـترة مـن عـــام ٢٠٠١ إىل عــام ٢٠١٠ 
عقدًا لثقافة السالم والالعنف ألطفال العامل، وكذلك اعتمـاد اجلمعيـة العامـة اإلعـالن وخطـة 

العمل املتعلقني بثقافة السالم، 
وإذ نسـلم بـأن املؤمتـر العـاملي ملكافحـة العنصريـة والتميـيز العنصـري وكـره األجــانب 
وما يتصل بذلك من تعصـب، بـاالقتران مـع العقـد الـدويل للسـكان األصليـني يف العـامل، يتيـح 
فرصـة فريـدة للنظـر يف املسـامهات القيمـة الـيت تقدمـها الشـعوب األصليـة يف التنميـة السياســـية 
واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والروحية تمعاتنـا يف خمتلـف أحنـاء العـامل، وللنظـر كذلـك 

فيما تواجهه هذه الشعوب من حتديات، مبا فيها العنصرية والتمييز العنصري، 
وإذ نشري إىل إعالن األمم املتحدة ملنح االستقالل للبلــدان والشـعوب املسـتعمرة لعـام 

 ،١٩٦٠
وإذ نعيد تأكيد التزامنا باملقاصد واملبادئ الـواردة يف ميثـاق األمـم املتحـدة واإلعـالن 

العاملي حلقوق اإلنسان، 
وإذ نؤكـد أن العنصريـة والتميـيز العنصـري وكـره األجـانب ومـــا يتصــل بذلــك مــن 

تعصب تشكل إنكارًا ملقاصد ومبادئ ميثاق األمم املتحدة، 
وإذ نعيـد تـأكيد مبـادئ املسـاواة وعـدم التميـيز الــواردة يف اإلعــالن العــاملي حلقــوق 
اإلنسان، وإذ نشجع على احترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسـية للجميـع دون متيـيز مـن 
أي نوع سواء على أساس العنصر أو اللون أو اجلنس أو اللغة أو الديـن أو الـرأي السياسـي أو 

غريه أو األصل القومي أو االجتماعي أو امللكية أو املولد أو أي وضع آخر، 
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واقتناعــاً منــا باألمهيــة األســاسية لالنضمــام أو التصديــق العــامليني والتنفيــذ الكـــامل 
اللتزاماتنا الناشئة عن االتفاقية الدولية للقضاء علـى مجيـع أشـكال التميـيز العنصـري باعتبارهـا 
الصك الدويل الرئيسي للقضاء على العنصريـة والتميـيز العنصـري وكـره األجـانب ومـا يتصـل 

بذلك من تعصب، 
وإذ نســلم باألمهيــة األســاسية ألن تبحــث الــدول، يف ســياق مكافحتــها للعنصريـــة 
والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، التوقيــع علـى مجيـع الصكـوك 
الدوليـة ذات الصلـة حبقـوق اإلنسـان أو التصديـق عليـها أو االنضمـام إليـها، بغيـة التوصــل إىل 

التزام عاملي، 
وقد أحطنا علماً بتقارير املؤمتـرات اإلقليميـة الـيت نظِّمـت يف ستراسـبورغ وسـانتياغو 
ـــات  وداكـار وطـهران وغـري ذلـك مـن املسـامهات املقدمـة مـن الـدول، فضـالً عـن تقـارير حلق
اخلـرباء الدراسـية واالجتماعـات اإلقليميـة للمنظمـات غـري احلكوميـة، واالجتماعـات األخــرى 

اليت نظمت على سبيل اإلعداد للمؤمتر العاملي، 
وإذ نالحظ مع التقدير البيان امللهِم الذي وجهه الرئيس ثـابو مبيكـي رئيـس جنـوب 
أفريقيـا، حتـت رعايـة نلسـون مـانديال املبجـل أول رئيـــس جلنــوب أفريقيــا اجلديــدة، ومبــادرة 
مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان واألمينة العامة للمؤمتر العاملي، اليت وقعها أربعـة 

وسبعون من رؤساء الدول واحلكومات والشخصيات البارزة، 
وإذ نعيـد تـأكيد أن التنـوع الثقـايف هـو أحـــد األصــول الغاليــة لتقــدم البشــرية عامــة 
ولتحقيق رفاهها، وينبغي تقديـره حـق قـدره والتمتـع بـه وقبولـه قبـوالً حقيقيـاً وتبنيـه، كسـمة 

دائمة تثري جمتمعاتنا، 
وإذ نسلم بعدم السماح بأي انتقاص مـن حظـر التميـيز العنصـري واإلبـادة اجلماعيـة 

وجرمية الفصل العنصري والرق كما هي معرفة يف صكوك حقوق اإلنسان ذات الصلة، 
وقد أصغينا إىل شـعوب العـامل وسـلّمنا بتطلعاـا إىل العـدل وتكـافؤ الفـرص للجميـع 
والتمتع مبا هلم من حقوق اإلنسان، مبا يف ذلـك احلـق يف التنميـة، ويف العيـش يف كنـف السـلم 
واحلريــة، ويف املشــاركة علــى قــدم املســاواة ودون متيــيز يف احليــاة االقتصاديــة واالجتماعيـــة 

والثقافية واملدنية والسياسية، 
وإذ نسلم بأن اشتراك مجيع األفراد والشعوب على قدم املساواة يف تكويـن جمتمعـات 
عادلة ومنصفة ودميقراطية وشاملة ميكن أن يسـهم يف إقامـة عـاملٍ خـاٍل مـن العنصريـة والتميـيز 

العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، 
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وإذ نؤكد على أمهية اشتراك اجلميع على حنـو منصـف، ودون أي متيـيز، يف عمليـات 
صنع القرارات حملياً وكذلك عاملياً، 

وإذ نؤكـد أن العنصريـة والتميـيز العنصـري وكـره األجـانب ومـــا يتصــل بذلــك مــن 
تعصب، حيثما ترقى إىل مسـتوى العنصريـة والتميـيز العنصـري، هـي أمـور تشـكل انتـهاكات 
خطرية وعقبات أمام التمتع الكامل جبميع حقوق اإلنسان، ومتثل إنكارًا حلقيقة بدهية هـي أن 
مجيع البشر قد ولدوا أحرارًا ومتساوين يف الكرامة واحلقوق، وتعد عقبات أمام قيـام عالقـات 
وديـة سـلمية فيمـا بـني الشـعوب واألمـم، وأـا مـن األسـباب اجلذريـــة لكثــري مــن النـــزاعات 
الداخلية والدولية، مبا فيها النـزاعات املسلحة، وما يترتب عليها من تشريد قسري للسكان، 

وإذ نسلم باحلاجة إىل إجراءات وطنية ودوليـة ملكافحـة العنصريـة والتميـيز العنصـري 
وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، من أجـل ضمـان التمتـع الكـامل جبميـع حقـوق 
اإلنسـان االقتصاديـة واالجتماعيـة والثقافيـة واملدنيـة والسياسـية، وهـي حقـوق عامليـة ال تتقبــل 
التجزئة، متداخلة ومترابطة، ومن أجل حتسني ظروف معيشـة الرجـال والنسـاء واألطفـال مـن 

مجيع األمم، 
وإذ نعيـد تـأكيد أمهيـة تعزيـز التعـــاون الــدويل مــن أجــل النــهوض حبقــوق اإلنســان 
ومحايتـها، ومـن أجـــل حتقيــق أهــداف عمليــة مكافحــة العنصريــة والتميــيز العنصــري وكــره 

األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، 
وإذ نسلم بأن كره األجانب مبختلف مظاهره هو أحـد املصـادر واألشـكال الرئيسـية 
املعاصرة للتمييز والصراع، وأن مكافحته تتطلب إيالء اهتمام عـاجل واختـاذ إجـراءات سـريعة 

من جانب الدول واتمع الدويل على حد سواء، 
وإذ ندرك متاماً أنه على الرغم من اجلهود اليت اضطلع ا اتمع الـدويل واحلكومـات 
والسلطات احمللية فإن آفة العنصرية والتمييز العنصـري وكـره األجـانب ومـا يتصـل بذلـك مـن 
تعصب ما زالـت قائمـة وتـؤدي باسـتمرار إىل وقـوع انتـهاكات حلقـوق اإلنسـان وإىل املعانـاة 
واحلرمان والعنف، وهو ما ينبغي مكافحته جبميع الوسائل املتاحة واملناسبة، وكـأمر لـه أولويـة 

عليا، وهو ما يفضل أن جيري بالتعاون مع اتمعات احمللية املضارة، 
ـــة والتميــيز العنصــري  وإذ نالحـظ مـع القلـق تواصـل وعنـف مـا ميـارس مـن العنصري
وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصــب، وأن نظريـات تفـوق بعـض األعـراق والثقافـات 
على غريها، وهي نظريات روجت ومورست يف عهد االستعمار، ما زالـت تطـرح بشـكل أو 

آخر حىت يومنا هذا، 
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وإذ نشعر باالنـزعاج لظهور العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب ومـا يتصـل 
بذلك من تعصب واستمرار حدوثها يف أشـكاهلا ومظاهرهـا املعـاصرة األكـثر خبثـاً، وكذلـك 

يف أيديولوجيات وممارسات أخرى تقوم على التفوق أو التمييز العنصري والعرقي؛ 
وإذ نرفـض بشـدة أي مذهـب للتفـوق العنصـري إىل جـــانب النظريــات الــيت حتــاول 

تقرير وجود أعراق بشرية متميزة مزعومة، 
وإذ نسـلم بـأن التقصـري يف مكافحـــة وشــجب العنصريــة والتميــيز العنصــري وكــره 
األجـانب ومـا يتصـل بذلـك مـن تعصـب مـن جـانب اجلميـع، وخاصـة مـن جـانب الســـلطات 

العامة والسياسيني على مجيع املستويات هو عامل يشجع على إدامة هذه األمور، 
ـــز حقــوق اإلنســان واحلريــات  وإذ نعيـد تـأكيد أن علـى الـدول واجـب محايـة وتعزي
األساسية جلميع الضحايا، وأن عليها أن تأخذ مبنظور يراعي نوع اجلنس(١)، وإذ نسـلم بتعـدد 
أشــكال التميــيز الــيت ميكــن للمــرأة أن تواجهــها، وبــأن متتعــها حبقوقــها املدنيــة والسياســــية 

واالقتصادية واالجتماعية أمر ال بد منه لتنمية اتمعات يف العامل بأسره، 
وإذ نسـلم بالتحديـات وبـالفرص الـيت ينطـوي عليـها عـامل آخـذ يف العوملـة علـى حنـــو 
متزايد بالنسبة إىل الكفاح الرامــي إىل اسـتئصال العنصريـة والتميـيز العنصـري وكـره األجـانب 

وما يتصل بذلك من تعصب، 
وتصميماً منا، يف عهد أسـهمت فيـه العوملـة والتكنولوجيـا إسهامـاً كبـريًا يف التقريـب 
بني الناس، على أن جنسد فكرة األسرة العاملية القائمــة علـى املسـاواة والكرامـة والتضـامن وأن 
جنعـل مـن القـرن احلـادي والعشـرين قرنـاً حلقـوق اإلنسـان والقضـــاء علــى العنصريــة والتميــيز 
العنصـري وكـره األجـانب ومـا يتصـل بذلـك مـن تعصـب، ولتحقيـق تكـافؤ الفـرص احلقيقــي 

واملساواة يف املعاملة بني مجيع األفراد والشعوب، 
وإذ نعيد تأكيد مبادئ املساواة يف احلقـوق وتقريـر املصـري للشـعوب، وإذ نذكِّـر بـأن 
مجيـع األفـراد قـد ولـدوا أحـرارًا متسـاوين يف الكرامـة، وإذ نشــدد علــى ضــرورة محايــة هــذه 
املساواة كمسألة هلا أعلى أولوية، وإذ نسلم بواجب الدول يف أن تتخذ تدابري عاجلة وحامسـة 
ومناســبة بغيــة القضــاء علــى مجيــع أشــكال العنصريــة والتميــيز العنصــري وكــره األجــــانب 

وما يتصل بذلك من تعصب، 
وإذ نكــرس أنفســنا ملكافحــة آفــة العنصريــة والتميــيز العنصــــري وكـــره األجـــانب 
وما يتصل بذلك من تعصب مكافحـة كاملـة وفعالـة وعلـى سـبيل األولويـة، ومـع اسـتخالص 

العرب من مظاهر العنصرية وجتارا يف املاضي يف كافة أحناء العامل بغية جتنب تكرارها، 
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وإذ نقف معاً بروح من اإلرادة السياسية املتجددة وااللتزام بتحقيـق املسـاواة والعـدل 
والكرامة للجميع فنحيـي ذكـرى مجيـع ضحايـا العنصريـة والتميـيز العنصـري وكـره األجـانب 
ومـا يتصـل بذلـك مـن تعصـب يف مجيـع أحنـاء العـــامل، ونعتمــد رمسيــاً إعــالن وبرنــامج عمــل 

ديربان(٢). 
 

 قضايا عامة 
ـــة والتميــيز  نعلـن أنـه يف مفـهوم اإلعـالن وبرنـامج العمـل هذيـن يعـد ضحايـا العنصري -١
العنصري وكره األجانب ومـا يتصـل بذلـك مـن تعصـب هـم أفـراد أو جمموعـات مـن األفـراد 

تأثروا سلبياً ذه الويالت أو ُأخضعوا هلا أو كانوا هدفاً هلا؛ 
نسلم بأن العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب ومـا يتصـل بذلـك مـن تعصـب  -٢
حتـدث علـى أسـاس العنصـر أو اللـون أو النسـب أو األصـل القومـي أو العرقـي، وأن الضحايـــا 
ميكن أن يعانوا من أشكال متعددة أو متفاقمة من التمييز اسـتنادًا إىل أسـس أخـرى ذات صلـة 
ـــة أو املولــد أو أي وضــع  مثـل اجلنـس أو اللغـة أو الديـن أو الـرأي السياسـي أو غـريه أو امللكي

أخر؛ 
نسـلم ونؤكـد بأنـه، يف بدايـة هـذه األلفيـة الثالثـة، تشـكل املكافحـة العامليـة للعنصريــة  -٣
والتميـيز العنصـري وكـره األجـانب ومـا يتصـــل بذلــك مــن تعصــب، ومجيــع أشــكال ذلــك 
ومظاهره املقيتة واملتطورة، مسألة ذات أولوية بالنسبة للمجتمع الدويل، وأن هـذا املؤمتـر يتيـح 
فرصة فريدة وتارخيية لتقييم وحتديد مجيع أبعاد هذه الشرور املدمرة اليت تواجهها البشرية بغيـة 
استئصاهلا كلية عن طريق مجلة أمور منها اتباع ج ابتكاريـة وشـاملة، وتعزيـز ودعـم التدابـري 

العملية والفعالة على الصعد الوطنية واإلقليمية والدولية؛ 
نعـرب عـن تضامننـا مـع شـعوب أفريقيـا يف كفاحـها املسـتمر ضـد العنصريـة والتميــيز  -٤
العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وندرك التضحيـات الـيت قدمتـها هـذه 

الشعوب، وكذلك جهودها الرامية إىل زيادة اإلدراك العام الدويل هلذه املآسي الالإنسانية؛ 
نؤكـد أيضـاً األمهيـة الكبـــرية الــيت نعلقــها علــى قيــم التضــامن واالحــترام والتســامح  -٥
والتعددية الثقافية، اليت تشكل األســاس األخالقـي ومصـدر اإلهلـام لكفاحنـا علـى نطـاق العـامل 
ضـد العنصريـة والتميـيز العنصـري وكـره األجـانب ومـا يتصـل بذلـك مـن تعصـــب، واملآســي 
الالإنسانية اليت أضرت بالشعوب يف مجيع أحناء العامل، وال سيما يف أفريقيا، لفترة طويلـة جـدًا 

من الزمن؛ 



02-215417

A/CONF.189/12

نؤكـد كذلـك أن مجيـع الشـعوب واألفـراد يشـكلون أســـرة بشــرية واحــدة، ثريــة يف  -٦
ـــم قــد أســهموا يف تقــدم احلضــارات والثقافــات الــيت تشــكل الــتراث املشــترك  تنوعـها، وأ
لإلنسانية. وميكن للحفاظ على التسامح والتعددية واحترام التنوع ولتعزيزهـا مجيعـاً أن يفضيـا 

إىل قيام جمتمعات أكثر مشوالً؛ 
نعلن أن مجيع البشر يولدون أحرارًا متساوين يف الكرامـة واحلقـوق، ولديـهم إمكانيـة  -٧
اإلسهام البناء يف تنمية جمتمعام ورفاهها، وأن أي مذهـب يقـوم علـى التفـوق العنصـري هـو 
مذهـب زائـف علميـاً، ومـدان أخالقيـاً، وظـامل وخطـري اجتماعيـاً، وينبغـي أن ينبـذ مـــع مجيــع 

النظريات اليت حتاول تقرير وجود أعراق بشرية منفصلة؛ 
ندرك أن األديان والروحانية واملعتقـدات تـؤدي دورًا رئيسـياً يف حيـاة ماليـني النسـاء  -٨
ـــام، ويف الطريقــة الــيت يعــاملون ــا اآلخريــن. وميكــن لألديــان  والرجـال، ويف أسـلوب حي
والروحانية واملعتقدات أن تسهم يف تعزيز الكرامة والقيمة األصليتني للبشر، ويف القضـاء علـى 

العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛ 
نالحظ بقلق أن العنصرية والتميـيز العنصـري وكـره األجـانب ومـا يتصـل بذلـك مـن  -٩
تعصب ميكن أن تتفاقم بفعل عوامل منها التوزيع غري املتساوي للـثروة والتـهميش واالسـتبعاد 

االجتماعي؛ 
نؤكـد مـن جديـد أن مـن حـق كـل إنسـان التمتـــع بنظــام اجتمــاعي ودويل ميكــن أن  -١٠

تتحقق فيه متاماً حقوق اإلنسان للجميع دون أي متييز؛ 
نالحظ أن عملية العوملة تشكل قوة هائلة ودينامية ينبغـي تسـخريها واسـتخدامها مـن  -١١
أجـل منفعـة وتنميـة ورخـاء مجيـع البلـدان دون اسـتبعاد أي منـها. ونسـلم بـأن البلـدان الناميـــة 
تواجه صعوبات خاصة يف التصدي هلذا التحدي الرئيسـي. وبينمـا تتيـح العوملـة فرصـاً كبـرية، 
فإن فوائدها يف الوقت احلاضر غري متقامسة علـى حنـو متكـافئ، وتكاليفـها موزعـة توزيعـاً غـري 
سوي. ومن مث فإننا نعرب عن تصميمنا على منـع حـدوث اآلثـار السـلبية الناشـئة عـن العوملـة 
وعلـى التخفيـف منـها. وميكـن هلـذه اآلثـار أن تـؤدي إىل تفـاقم مجلـــة أمــور مــن بينــها الفقــر 
والتخلـف والتـهميش واالسـتبعاد االجتمـاعي والتماثليـة الثقافيـة والتفاوتـــات االقتصاديــة الــيت 
ميكن أن حتدث على أسس عنصرية، داخل الدول وفيما بينها، وأن تؤثر تأثريًا سلبياً. ونعـرب 
كذلك عن تصميمنا على زيادة فوائد العوملة إىل أقصى حد، عن طريق القيام، يف مجلـة أمـور، 
بتعزيز وتدعيم التعاون الدويل لزيـادة تكـافؤ الفـرص فيمـا يتعلـق بالتجـارة والنمـو االقتصـادي 
والتنمية املستدامة واالتصـاالت العامليـة عـن طريـق اسـتخدام التكنولوجيـات اجلديـدة، وزيـادة 
التبادل فيما بني الثقافات عن طريق صون وتعزيز التنوع الثقايف، األمـر الـذي ميكـن أن يسـهم 
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يف القضاء على العنصرية والتميـيز العنصـري وكـره األجـانب ومـا يتصـل بذلـك مـن تعصـب. 
وال ميكن للعوملة أن تصبــح شـاملة ومنصفـة متامـاً إال ببـذل جـهود واسـعة ومتواصلـة يف سـبيل 

تأمني مستقبل مشترك يقوم على إنسانيتنا املشتركة، وكل ما تتسم به من تنوع. 
نسـلم بـأن اهلجـرة داخـل األقـاليم وفيمـا بينـها، وال سـيما مـن اجلنـــوب إىل الشــمال،  -١٢
زادت نتيجة للعوملة، ونؤكد أن السياسات املتخذة إزاء اهلجرة ينبغي أال تقـوم علـى العنصريـة 

أو التمييز العنصري أو كره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛ 
 

مصـادر وأسـباب العنصريـة والتميـيز العنصـري وكـره األجـانب ومـا يتصـــل 
 بذلك من تعصب وأشكاهلا ومظاهرها احلديثة 

نقر بأن العبودية وجتـارة الرقيـق، مبـا فيـها جتـارة الرقيـق عـرب احمليـط األطلسـي، كـانت  -١٣
مآسي بغيضة يف تـاريخ البشـرية، ليـس فقـط بسـبب وحشـيتها املقيتـة ولكـن أيضـاً مـن حيـث 
حجمها وطبيعتها املنظمة، وبوجه خاص إلنكارها لذاتية الضحايا. ونقر كذلك بـأن العبوديـة 
وجتارة الرق جرمية ضد اإلنسانية، وكان من الواجـب اعتبارهـا كذلـك دائمـاً، وخاصـة جتـارة 
الرقيق عرب احمليط األطلسي، وأا من املصادر واملظـاهر الرئيسـية للعنصريـة والتميـيز العنصـري 
وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصـب، وأن األفريقيـني واملنحدريـن مـن أصـل أفريقـي، 
واآلسيويني واملنحدرين من أصل آسيوي، والشـعوب األصليـة، كـانوا ضحايـا هلـذه األعمـال، 

وما زالوا ضحايا آلثارها؛ 
نســلم بــأن االســتعمار قــد أدى إىل العنصريــة والتميــيز العنصــري وكــره األجـــانب  -١٤
وما يتصل بذلك من تعصب، وبأن األفريقيني واملنحدرين من أصـل أفريقـي، واملنحدريـن مـن 
أصل آسيوي والشعوب األصلية كانوا ضحايا لالستعمار وما زالـوا ضحايـا آلثـاره. ونعـترف 
ـــا وأينمــا حيــدث ومنــع  باملعانـاة الـيت سـببها االسـتعمار، ونؤكـد أن مـن الواجـب إدانتـه حيثم
تكـراره. كمـا نبـدي أسـفنا ألن آثـار هـذه اهليـاكل والسياسـات واسـتمرارها كـانت مـن بـــني 
العوامل الــيت تسـهم يف جوانـب عـدم املسـاواة االجتماعيـة واالقتصاديـة املسـتمرة يف كثـري مـن 

أحناء العامل؛ 
نسلم بأن الفصل العنصري واإلبادة اجلماعيــة يشـكالن جرميـة ضـد اإلنسـانية يف نظـر  -١٥
القـانون الـدويل، وأمـا مـن املصـادر واملظـاهر الرئيسـية للعنصريـة والتميـــيز العنصــري وكــره 
األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، ونعـترف بالشـرور واملعانـاة غـري احملـدودة الـيت سـببتها 

هذه األعمال، ونؤكد أن من الواجب إدانتها حيثما وأينما حدثت ومنع تكرارها؛ 
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نسلم بأن كره األجانب املوجـه ضـد غـري املواطنـني، وال سـيما املـهاجرين والالجئـني  -١٦
وملتمسي اللجوء، يشكل أحد املصادر الرئيسية للعنصريـة املعـاصرة، وبـأن انتـهاكات حقـوق 
اإلنسـان الـيت ترتكـب ضـد هـذه اجلماعـات حتـدث علـى نطـاق واســـع يف ســياق املمارســات 

القائمة على التمييز وكره األجانب والعنصرية؛ 
ـــاهر اجلديــدة للعنصريــة والتميــيز العنصــري وكــره  نالحـظ أمهيـة إيـالء اهتمـام للمظ -١٧
األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، اليت قـد يتعـرض هلـا الشـباب وغـريهم مـن اموعـات 

الضعيفة؛ 
نؤكد أن الفقر والتخلف والتــهميش واالسـتبعاد االجتمـاعي والتفاوتـات االقتصاديـة،  -١٨
ترتبـط ارتباطـاً وثيقـاً بالعنصريـة والتميـيز العنصـري وكـره األجـــانب ومــا يتصــل بذلــك مــن 
ـــد بدورهــا مزيــدًا مــن  تعصـب، وتسـهم يف اسـتمرار املواقـف واملمارسـات العنصريـة الـيت تول

الفقر؛ 
نسـلم بـأن النتـائج االقتصاديـة واالجتماعيـة والثقافيـة السـلبية املترتبـــة علــى العنصريــة  -١٩
والتميـيز العنصـري وكـــره األجــانب ومــا يتصــل بذلــك مــن تعصــب قــد أســهمت إســهاماً 
ال يستهان به يف ختلف البلدان النامية، وال سيما أفريقيا، ونعقـد العـزم علـى حتريـر كـل رجـل 
وامرأة وطفل من األوضاع البائسة والالإنسانية املرتبطة بالفقر املدقـع الـذي يـرزح حتتـه حاليـاً 
ما يزيد عن ألف مليون مـن البشـر، وعلـى جعـل احلـق يف التنميـة حقيقـة واقعـة لكـل إنسـان، 

وحترير البشرية مجعاء من العوز؛ 
نسلم بأن العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب ومـا يتصـل بذلـك مـن تعصـب  -٢٠
هي من بني األسباب اجلذريـة للنــزاع املسـلح، وتشـكل يف كثـري مـن األحيـان إحـدى نتائجـه 
ونذكّر بأن عدم التمييز هو مبدأ أساسـي مـن مبـادئ القـانون اإلنسـاين الـدويل. ونؤكـد علـى 
احلاجة إىل التزام مجيع األطراف يف املنازعات املسلحة التزاماً صارماً ذا املبـدأ، وإىل اسـتمرار 
الدول واتمع الدويل يف التزام اليقظة وخاصة أثناء فترات النـزاع املسلح، ومواصلـة مكافحـة 

مجيع أشكال التمييز العنصري؛ 
ــــها  نعــرب عــن بــالغ قلقنــا ألن التنميــة االجتماعيــة - االقتصاديــة مــا برحــت تعوق -٢١
ـــهاكات اجلســيمة حلقــوق  املنازعـات الداخليـة املتفشـية الـيت تعـزى إىل أسـباب مـن بينـها االنت
اإلنسان، مبا يف ذلك االنتهاكات الناشئة عن العنصرية والتمييز العنصري وكره األجـانب ومـا 
يتصل بذلك من تعصب، وعن االفتقـار إىل احلكـم الدميقراطـي الشـامل للجميـع والقـائم علـى 

املشاركة؛ 
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نعرب عن قلقنا مــن أن اهليـاكل أو املؤسسـات السياسـية والقانونيـة يف بعـض الـدول،  -٢٢
وبعضـها مـوروث ومـا زال قائمـاً حـىت اليـوم، ليسـت متفقـة مـع اخلصـائص املتعـددة األعـــراق 
واملتعددة الثقافات واملتعددة اللغات للسكان، وما زالت، يف كثري من احلاالت، تشكل عـامالً 

رئيسياً من عوامل التمييز من حيث استبعاد الشعوب األصلية؛ 
ـــدأي ســيادة الــدول وســالمتها  نقـر متامـاً حبقـوق الشـعوب األصليـة، مبـا يتفـق مـع مب -٢٣
اإلقليميـة، ولذلـك نشـدد علـى احلاجـة إىل اعتمـــاد التدابــري الدســتورية واإلداريــة والتشــريعية 

والقضائية املناسبة، مبا فيها التدابري املستمدة من الصكوك الدولية الواجبة التطبيق؛ 
نعلـن أن اسـتخدام مصطلـح �الشـعوب األصليـــة� يف إعــالن وبرنــامج عمــل املؤمتــر  -٢٤
العـاملي ملكافحـة العنصريـة والتميـيز العنصـري وكـره األجـانب ومـا يتصـل بذلـك مـن تعصــب 
يندرج يف سياق نتائج املفاوضات الدولية اجلارية بشأن نصوص تتناول بالتحديد هذه القضيـة 
ودون مساس حبصيلة هذه املفاوضات، وال ميكن أن يفسر بأن لـه أي آثـار علـى احلقـوق الـيت 

ينص عليها القانون الدويل؛ 
نعرب عن رفضنا الشديد لظواهـر العنصريـة والتميـيز العنصـري وكـره األجـانب ومـا  -٢٥
يتصـل بذلـك مـن تعصـب، والـيت مـا زالـت مسـتمرة يف بعـــض الــدول يف أداء النظــم اجلنائيــة 
لعملها ويف تطبيق القانون، فضالً عن إجـراءات ومواقـف املؤسسـات واألفـراد املسـؤولني عـن 
إنفاذ القوانني، وخاصة حيثما أسهم ذلك يف جعل فئات معينة ممثلـة متثيـالً مفرطـاً يف صفـوف 

احملتجزين أو املسجونني؛ 
نؤكـد ضـرورة وضـع حـد لإلفـالت مـــن العقــاب علــى انتــهاكات حقــوق اإلنســان  -٢٦
واحلريـات األساسـية لألفـــراد وجمموعــات األفــراد الذيــن يقعــون ضحايــا العنصريــة والتميــيز 

العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛ 
نعرب عن قلقنا ألنه عالوة على أن العنصرية ما برحت تـتزايد فـإن األشـكال واملظـاهر  -٢٧
املعاصرة للعنصرية وكره األجانب تسعى جاهدة إىل اسـتعادة االعـتراف ـا سياسـياً وأخالقيـاً 
بل وقانونياً أيضاً بكثري من الطرق، مبا يف ذلك برامـج بعـض األحـزاب واملنظمـات السياسـية، 
وإىل العمل، عن طريق تكنولوجيات االتصال احلديثة، على نشر األفكار القائمـة علـى مفـهوم 

التفوق العرقي؛ 
ـــيزة علــى أســاس  نذكّـر بـأن ممارسـة االضطـهاد ضـد أي فئـة أو مجاعـة أو طائفـة متم -٢٨
عنصري أو قومي أو عرقي أو لغري ذلك من األسباب اليت يعترف على نطاق عـاملي بأـا غـري 
جائزة مبوجب القانون الـدويل، وكذلـك جرميـة الفصـل العنصـري، تشـكل انتـهاكات خطـرية 

حلقوق اإلنسان وتصنف، يف بعض احلاالت، ضمن اجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية؛ 
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ندين بقوة استمرار وجود الرق واملمارسات الشبيهة بـالرق حـىت اليـوم يف أجـزاء مـن  -٢٩
العـامل، وحنـث الـدول علـــى اختــاذ تدابــري فوريــة علــى ســبيل األولويــة مــن أجــل إــاء هــذه 

املمارسات اليت تشكل انتهاكات صارخة حلقوق اإلنسان؛ 
نؤكد احلاجة املاسة إىل منع ومكافحة واستئصال مجيـع أشـكال االجتـار باألشـخاص،  -٣٠
وخاصـة النسـاء واألطفـال، ونعـترف بـأن ضحايـا االجتـار يتعرضـون بصفـــة خاصــة للعنصريــة 

والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛ 
 

ضحايـا العنصريـة والتميـــيز العنصــري وكــره األجــانب ومــا يتصــل بذلــك 
 من تعصب 

نعرب أيضاً عن عميق قلقنا كلما أظهرت املؤشرات يف ميادين منـها التعليـم والعمالـة  -٣١
والصحة واإلسكان ووفيات األطفال والعمر املتوقع لكثري من الشعوب حالة قوامها احلرمـان، 
وخاصة حيثما تشـتمل العوامـل املسـامهة يف ذلـك احلرمـان علـى العنصريـة والتميـيز العنصـري 

وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛ 
نسلم مبا للتراث الثقايف لألفريقيني وللمتحدريـن مـن أصـل أفريقـي مـن قيمـة وتنـوع،  -٣٢
ــــان اندماجـــهم اندماجـــاً كـــامالً يف احليـــاة االجتماعيـــة  ونؤكــد علــى أمهيــة وضــرورة ضم
ـــى مجيــع املســتويات يف عمليــة صنــع  واالقتصاديـة والسياسـية بغيـة تيسـري اشـتراكهم التـام عل

القرارات؛ 
نرى أنه ال بد من أن تقر مجيع البلـدان يف منطقـة األمريكتـني وسـائر منـاطق الشـتات  -٣٣
ـــي ومبـــا يقدمـــه هـــؤالء الســـكان مـــن  األفريقـي، بوجــود ســكاا املتحدريــن مــن أصــل أفريق
مسامهات ثقافية واقتصادية وسياسية وعلميــة، ونعــترف باســتمرار مــا ميــس هــؤالء الســكان 
حتديدًا من عنصرية ومتييز عنصري وكره لألجانب وما يتصل بذلك مــن تعصــب، ونعــترف 
بأن ما يعانونه منذ أمد بعيــد، يف بلــدان عديــدة، مــن عــدم مســاواة يف فــرص احلصــول علــى 
ـــرح يشـــكل ســـبباً مـــن األســـباب  مجلــة أمــور منــها التعليــم والرعايــة الصحيــة والســكن مــا ب

األساسية للتفاوتات االجتماعية - االقتصادية اليت تؤثر عليهم؛ 
نسلم بأن املتحدرين من أصل أفريقي ما زالـوا منـذ قـرون ضحايـا للعنصريـة والتميـيز  -٣٤
العنصـري واالسـترقاق، وإلنكـــار التــاريخ كثــريا مــن حقوقــهم، ونؤكــد وجــوب معاملتــهم 
بإنصـاف واحـترام لكرامتـهم وعـدم تعريضـهم للتميـيز مـن أي نـوع. وعليـه ينبغـي االعـــتراف 
حبقوقهم يف الثقافة ويف هويتهم اخلاصة ـم؛ ويف املشـاركة حبريـة وبشـروط متكافئـة يف احليـاة 
السياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية؛ وحبقوقهم يف التنمية يف سياق تطلعام وعـادام 
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اخلاصـة؛ وحقوقـهم يف إقامـة وصـون وتعزيـــز أشــكال التنظيــم اخلاصــة ــم، ومنــط حيــام، 
وثقافتـهم وتقـاليدهم وطـرق تعبـريهم الديـين؛ ويف احلفـاظ علـى لغـام اخلاصـة واســـتخدامها؛ 
ويف محاية معارفهم التقليدية وتراثـهم الثقـايف والفـين؛ ويف اسـتخدام املـوارد الطبيعيـة املتجـددة 
ملوئلهم والتمتع ذه املوارد وصوا، ويف االشتراك النشـط يف وضـع النظـم والـربامج التعليميـة 
وتنفيذها وتطويرها، مبا يف ذلك النظم والربامج ذات الطـابع احملـدد واملمـيز؛ وكذلـك حقـهم، 

حيثما كان ذلك منطبقاً، يف أراضيهم اليت سكنها أجدادهم؛ 
نسـلم بـأن األفريقيـني واملتحدريـن مـن أصـل أفريقـي يواجـهون، يف أحنـــاء كثــرية مــن  -٣٥
العـامل، حواجـز نتيجـة ألوجـه التحـامل والتميـيز االجتمـاعيني السـائدين يف املؤسسـات العامـــة 
واخلاصة، ونعرب عن التزامنا بالعمل علــى اسـتئصال مـا يواجهـه األفريقيـون واملتحـدرون مـن 
أصل أفريقي من أشكال العنصريـة والتميـيز العنصـري وكـره األجـانب ومـا يتصـل بذلـك مـن 

تعصب؛  
نسـلم بـأن اآلسـيويني واملتحدريـن مـن أصـل آسـيوي يواجـهون، يف أحنـاء كثـرية مـــن  -٣٦
العـامل، حواجـز نتيجـة ألوجـه التحـامل والتميـيز االجتمـاعيني السـائدين يف املؤسسـات العامـــة 
واخلاصة، ونعرب عن التزامنا بالعمل على استئصال كـل مـا يواجهـه اآلسـيويون واملتحـدرون 
من أصل آسيوي من أشكال العنصرية والتميـيز العنصـري وكـره األجـانب ومـا يتصـل بذلـك 

من تعصب؛  
نالحـظ مـع التقديـر أنـه علـى الرغـم ممـا واجهـه املتحـدرون مـن أصـل آسـيوي طــوال  -٣٧
قرون من عنصرية ومتييز عنصري وكره لألجانب وما يتصل بذلك من تعصب فـإم أسـهموا 
ومـا زالـوا يسـهمون بشـكل ملحـوظ يف احليـاة االقتصاديـة واالجتماعيـــة والسياســية والعلميــة 

والثقافية للبلدان اليت يعيشون فيها. 
ندعو مجيع الدول إىل أن تراجع، وتعدل عند االقتضاء، أية سياسات يف جمـال اهلجـرة  -٣٨
تتعـارض مـع الصكـوك الدوليـة حلقـوق اإلنســان، بغيــة إزالــة مجيــع السياســات واملمارســات 

التمييزية ضد املهاجرين، مبن فيهم اآلسيويون واملتحدرون من أصل آسيوي؛ 
نقـر بـأن الشـعوب األصليـة قـد ظلـت ضحايـا للتميـيز طيلـة قـرون، ونؤكـد أـا حــرة  -٣٩
ومتساوية يف الكرامة واحلقوق وال ينبغـي أن تعـاين مـن أي نـوع مـن أنـواع التميـيز، ال سـيما 
ـــة، ونؤكــد احلاجــة املســتمرة إىل اختــاذ  التميـيز علـى أسـاس منشـئها وهويتـها كشـعوب أصلي
إجراءات يف سبيل التغلب على ما ميس هذه الشـعوب باسـتمرار مـن عنصريـة ومتيـيز عنصـري 

وكره لألجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛ 
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نسلم بقيمة وتنوع ثقافات الشعوب األصلية وتراثها، اليت يعد إسهامها الفذ يف تنمية  -٤٠
اتمع وتعدديته الثقافية ومشاركتها التامـة يف مجيـع جوانـب اتمـع، ال سـيما بشـأن القضايـا 
اليت مها، أمورا أساسية من أجل االستقرار السياسي واالجتمـاعي، ومـن أجـل تنميـة الـدول 

اليت تعيش فيها؛  
نكرر اعتقادنا الراسخ بأن متتع الشعوب األصلية الكـامل مبـا هلـا مـن حقـوق اإلنسـان  -٤١
واحلريات األساسية أمر ال غىن عنه من أجل القضاء علـى العنصريـة والتميـيز العنصـري وكـره 
ـــا علــى تعزيــز متتعــها التــام  األجـانب ومـا يتصـل بذلـك مـن تعصـب. ونكـرر تـأكيد تصميمن
باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وكذلك مبنافع التنمية املستدامة، مع االحترام التـام 

ملا مييزها من خصائص وما تقوم به من مبادرات؛  
نشدد على أنه، لكي تعرب الشعوب األصلية عن هويتها حبرية ومتارس حقوقها، ينبغـي  -٤٢
أن تتحرر هذه الشعوب مـن مجيـع أشـكال التميـيز، وهـذا يسـتلزم بـالضرورة احـترام مـا هلـذه 
الشـعوب مـن حقـوق اإلنسـان واحلريـات األساســـية. وتبــذل اجلــهود اآلن لتــأمني االعــتراف 
العاملي حبقوقها يف إعالن حقوق الشعوب األصلية، ويشمل هذا مـا يلـي: أن تنـادى بأمسائـها؛ 
وأن تشارك حبرية وعلى قدم املساواة يف التنمية السياسية واالقتصاديـة واالجتماعيـة والثقافيـة؛ 
وأن حتـافظ علـى أشـكال تنظيمـها وأسـاليب حياـا وثقافاـــا وتقاليدهــا؛ وأن حتتفــظ بلغاــا 
وتستعملها، وأن حتافظ على هياكلها االقتصاديـة يف املنـاطق الـيت تعيـش فيـها؛ وأن تشـارك يف 
تطوير نظمها وبراجمها التعليمية؛ وأن تدير أراضيها ومواردها الطبيعية مبا يف ذلـك حقوقـها يف 
القنص وصيد األمساك؛ وأن تعامل على قدم املساواة مبا يعامل به غريها يف جمال إقامة العدل؛ 

نقـر أيضـاً بالعالقـة اخلاصـة الـيت تربـط الشـعوب األصليـة بــاألرض بوصفــها األســاس  -٤٣
ـــدول علــى أن تكفــل، حيثمــا  للوجـود الروحـي واملـادي والثقـايف هلـذه الشـعوب، ونشـجع ال
ـــى االحتفــاظ مبلكيــة أراضيــها وبتلــك املــوارد  أمكـن، أن تكـون الشـعوب األصليـة قـادرة عل

الطبيعية اليت هي من حقها مبوجب القانون الوطين؛  
نرحب بالقرار الرامـي إىل إنشـاء حمفـل دائـم يعـىن بقضايـا الشـعوب األصليـة يف إطـار  -٤٤
منظومـة األمـم املتحـدة، حبيـث جيسـد األهـداف الرئيسـية للعقـد الـدويل للشـعوب األصليـــة يف 

العامل وإعالن وبرنامج عمل فيينا؛  
نرحب بتعيني األمـم املتحـدة للمقـرر اخلـاص املعـين حبالـة حقـوق اإلنسـان واحلريـات  -٤٥

األساسية للشعوب األصلية؛ ونعرب عن التزامنا بالتعاون مع املقرر اخلاص؛  
ـــة وثقافيــة إجيابيــة إىل  نسـلم مبـا يقدمـه املـهاجرون مـن مسـامهات اقتصاديـة واجتماعي -٤٦

البلدان اليت هاجروا منها والبلدان اليت هاجروا إليها على السواء؛  
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نؤكد جمددا احلـق السـيادي لكـل دولـة يف وضـع وتطبيـق إطارهـا القـانوين وسياسـاا  -٤٧
ـــة مــع صكــوك  فيمـا يتعلـق بـاهلجرة، كمـا نؤكـد أن هـذه السياسـات ينبغـي أن تكـون متوافق
وقواعـد ومعايـري حقـوق اإلنسـان الواجبـة التطبيـق وأن يتـم تصميمـها مبـا يكفـــل خلوهــا مــن 

العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛  
نالحـظ مـع القلـق ونديـن بشـدة مظـاهر وأفعـال العنصريـة والتميـيز العنصـري وكـــره  -٤٨
األجـانب ومـا يتصـل بذلـك مـن تعصـب ضـد املـهاجرين ومـا يطبـق عليـهم عـادة مـن قوالـــب 
منطية، ونؤكد جمددا مسؤولية الـدول عـن محايـة حقـوق اإلنسـان للمـهاجرين الذيـن خيضعـون 
لوالياا، ومسؤولية احلكومات عن توفري األمن واحلماية للمهاجرين من األفعال غري القانونيـة 
أو العنيفة، ال سيما أعمال التمييز العنصري واجلرائم الـيت يرتكبـها أفـراد أو ترتكبـها مجاعـات 
بدافـع مـن العنصريـة أو كـره األجـــانب؛ ونؤكــد ضــرورة معاملتــهم معاملــة منصفــة وعادلــة 

ومتكافئة يف اتمع ويف مكان العمل؛  
نؤكد على أمهية إجياد األوضاع املفضية إىل زيادة االنسجام والتسامح واالحـترام بـني  -٤٩
ـــيت جيــدون أنفســهم فيــها، بغيــة القضــاء علــى مظــاهر  املـهاجرين وبقيـة اتمـع يف البلـدان ال
ـــاً يف  العنصريــة وكــره األجــانب ضــد املــهاجرين. ونؤكــد أن جلمــع مشــل األســر أثــرًا إجيابي

االندماج، ونشدد على ضرورة قيام الدول بتيسري مجع مشل األسر؛  
ندرك حالة االستضعاف اليت جيد املهاجرون أنفسهم فيها يف كثري من األحيان، والـيت  -٥٠
تعزى إىل مجلة أمور منها غيام عن أوطـام واملصـاعب الـيت يواجـهوا بسـبب االختالفـات 
يف اللغـة والعـادات والثقافـة، فضـــالً عــن املصــاعب والعقبــات االقتصاديــة واالجتماعيــة الــيت 

تعترض سبيل عودة املهاجرين غري احلائزين لوثائق رمسية أو الذين هم يف وضع غري قانوين؛  
نؤكـد مـن جديـد ضـرورة القضـاء علـى التميـيز العنصـري ضـد املـهاجرين، مبـن فيــهم  -٥١
العمال املهاجرون، فيما يتعلق بقضايا مثل العمالة واخلدمات االجتماعية، مبـا يف ذلـك التعليـم 
والصحة، فضالً عن إتاحـة إمكانيـة وصوهلـم إىل القضـاء، ووجـوب معاملتـهم وفقـاً للصكـوك 
الدولية حلقوق اإلنسان، مبنـأى عـن العنصريـة والتميـيز العنصـري وكـره األجـانب ومـا يتصـل 

بذلك من تعصب؛ 
نالحظ بقلق أن العنصرية والتميـيز العنصـري وكـره األجـانب ومـا يتصـل بذلـك مـن  -٥٢
تعصـب تسـهم، مـن بـني عوامـل أخـرى، يف عمليـات التـهجري وانتقـــال النــاس مــن مواطنــهم 

بوصفهم الجئني أو طاليب جلوء؛  
كمـا نعـترف بقلـق بأنـه، رغـم جـهود مكافحـة العنصريــة والتميــيز العنصــري وكــره  -٥٣
األجانب وما يتصل بذلـك مـن تعصـب، ال تـزال هنـاك حـاالت مسـتمرة مـن خمتلـف أشـكال 
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العنصريـة والتميـيز العنصـري وكـره األجـانب ومـا يتصـل بذلـك مـن تعصـــب ضــد الالجئــني 
وطاليب اللجوء واملشردين داخلياً وغريهم من الفئات؛  

نؤكد احلاجة املاسة إىل التصدي لألسباب األصلية للتـهجري والسـعي إىل إجيـاد حلـول  -٥٤
مستدمية فيما يتعلق بالالجئني واملهجرين، وخباصـة عودـم طوعـاً بأمـان وكرامـة، إىل بلداـم 
األصلية، فضالً عن إعادة توطينهم يف بلدان أخرى وإدماجــهم حمليـاً، مـىت وحيثمـا كـان ذلـك 

مالئماً وممكنا؛  
نؤكـد تعـهدنا بـاحترام وتنفيـذ التزاماتنـا اإلنســـانية املتصلــة حبمايــة الالجئــني وطــاليب  -٥٥
اللجوء والعائدين واملشـردين داخليـاً ونالحـظ يف هـذا الصـدد أمهيـة التضـامن الـدويل وتقاسـم 
األعباء والتعاون الدويل يف تقاسم املسؤولية، من أجل محايــة الالجئـني، ونؤكـد مـن جديـد أن 
االتفاقيـة املتعلقـة بوضـع الالجئـني لعـام ١٩٥١ والـربوتوكول امللحـق ـا لعـام ١٩٦٧ يظــالن 
يشكالن األساس للنظام الدويل اخلاص بالالجئني، ونعترف بأمهيـة تطبيقـهما الكـامل مـن قبـل 

الدول األطراف؛ 
ـــن البلــدان ســكان هجنــاء ذوو أصــول عرقيــة وعنصريــة  نقـر بأنـه يوجـد يف كثـري م -٥٦
خمتلطة، ونقر مبا يقدمه هـؤالء السـكان مـن إسـهام قيـم يف تعزيـز التسـامح واالحـترام يف هـذه 
اتمعات، وندين التمييز ضدهم، خاصة وأنه من املمكن إنكار وجود مثل هذا التمييز، نظـرا 

لطابعه اخلفي؛  
إننا ندرك حقيقة أن تاريخ اإلنسانية حـافل بفظـائع جنمـت عـن االنتـهاكات اجلسـيمة  -٥٧
ـــاريخ بغيــة  حلقـوق اإلنسـان، ونعتقـد أنـه مـن املمكـن اسـتخالص دروس عـن طريـق تذكـر الت

جتنب حدوث املآسي يف املستقبل؛ 
ونذكر بأن احملرقة جيب أال تنسى أبدًا؛  -٥٨

نسلم مع بالغ القلق بوجود تعصب ديين ضـد طوائـف دينيـة معينـة، وكذلـك بظـهور  -٥٩
أفعال عدائية وأعمال عنف ضد هذه الطوائف بسـبب معتقداـا الدينيـة وأصلـها العنصـري أو 
العرقي يف أحناء شىت من العامل، مما يفضـي بصفـة خاصـة إىل تقييـد حقـها يف ممارسـة معتقداـا 

حبرية؛ 
كما نقر ببالغ القلق بوجود تعصب ديين يف أحناء شـىت مـن العـامل ضـد طوائـف دينيـة  -٦٠
وضد أفرادها، ال سيما احلد من حقها يف ممارسة شـعائر دينـها حبريـة، وكذلـك بظـهور أفعـال 
عدائية وعنف متنامية ضد هذه الطوائف بسبب معتقداا الدينية وأصلها العرقي أو مـا يسـمى 

أصلها العنصري؛ 
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كما أننا نعترف مع بالغ القلق بتزايد معاداة السامية وكره اإلسالم يف أحنـاء شـىت مـن  -٦١
العـامل، وكذلـك بظـهور حركـات عنصريـة وحركـات عنـف تقـوم علـى أسـاس أفكــار تتســم 

بالعنصرية والتمييز ضد اليهود واملسلمني والعرب؛ 
حنن ندرك أن تاريخ اإلنسانية حافل مبظامل رهيبة جنمت عن عدم احترام املساواة بـني  -٦٢
البشـر، ونالحـظ لـع تزايـد مثـل هـذه املمارسـات يف أحنـاء شـىت مـــن العــامل، وحنــث النــاس، 
وخباصة أولئك الذين يوجدون يف حاالت نـزاع، على الكف عن ممارسة التحريـض العنصـري 

واستخدام اللغة املهينة وعن تبين املواقف السلبية املقولبة؛ 
إننا نشعر بالقلق إزاء احملنـة الـيت يعانيـها الشـعب الفلسـطيين حتـت االحتـالل األجنـيب.  -٦٣
ونعترف حبق الشعب الفلسطيين الذي ال يقبل التصرف يف تقرير مصريه وإقامة دولة مسـتقلة، 
ونعترف حبق مجيع دول املنطقة، مبا فيها إسرائيل، بـأن تنعـم بـاألمن، وندعـو مجيـع الـدول إىل 

دعم عملية السالم واختتامها يف وقت مبكر؛ 
ندعو إىل حتقيق سالم عادل وشامل ودائم يف املنطقة تتعـايش مجيـع الشـعوب يف ظلـه  -٦٤

وتنعم باملساواة والعدل وحبقوق اإلنسان املعترف ا دولياً، كما تنعم فيه باألمن؛ 
إننـا نسـلم حبـق الالجئـني يف العـودة طواعيـة إىل ديـارهم وممتلكـــام بكرامــة وأمــان،  -٦٥

وحنث مجيع الدول على تيسري هذه العودة؛ 
نؤكـد علـى ضـرورة محايـة اهلويـة العرقيـة والثقافيـة واللغويـة والدينيـة لألقليـات أينمـــا  -٦٦
ُوجدت وعلى ضرورة معاملة األشخاص الذين ينتمـون إىل هـذه األقليـات علـى قـدم املسـاواة 

ومتتعهم حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية دون أي شكل من أشكال التمييز؛ 
نسـلم بـأن أعضـاء بعـض اجلماعـات ذات اهلويـة الثقافيـة املتمـــيزة يواجــهون حواجــز  -٦٧
بسبب تداخل معقّد لعدد من العوامل العرقية والدينية، وغريها من العوامل فضالً عـن عـادام 
وتقـاليدهم، ونطلـب إىل الـدول أن تكفـل تصـدي التدابـــري والسياســات والــربامج الراميــة إىل 
استئصال العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، للحواجـز 

اليت تنشأ من جراء تداخل هذه العوامل؛  
نسلم ببالغ القلـق مبـا يواجهـه خمتلـف مجاعـات الغجـر مـن مظـاهر مسـتمرة للعنصريـة  -٦٨
والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب وعنف، ونقـر بضـرورة وضـع 

سياسات وآليات تنفيذية فعالة من أجل حتقيق مساوام الكاملة بغريهم؛ 
حنن مقتنعون بأن العنصرية والتمييز العنصري وكـره األجـانب ومـا يتصـل بذلـك مـن  -٦٩
تعصب هي أمور تتجلى بشكل خمتلف فيما يتعلق بالنساء والفتيات، وقــد تكـون مـن العوامـل 
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املؤدية إىل تدهور يف أوضاعهن املعيشية، وتولد الفقـر والعنـف وأشـكاالً متعـددة مـن التميـيز، 
وحتد من التمتع مبا هلن من حقـوق إنسـان أو تنكرهـا عليـهن. ونسـلم بضـرورة إدراج منظـور 
يراعي اجلنسني يف السياسات واالسـتراتيجيات وبرامـج العمـل ذات الصلـة ملكافحـة العنصريـة 
والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب بغية التصدي ألشكال التميـيز 

املتعددة؛ 
نسلم بضرورة تطوير أسلوب علـى قـدر أكـرب مـن املنهجيـة واالتسـاق لتقييـم ورصـد  -٧٠
التميـيز العنصـري ضـد املـرأة، إضافـة إىل القيـود والعوائـق واملصـاعب الـــيت تواجهــها املــرأة يف 
سـعيها إىل ممارسـة حقوقـها املدنيـة والسياسـية واالقتصاديـة واالجتماعيـة والثقافيـة والتمتـع ــا 
على أكمل وجه، بسبب العنصرية والتمييز العنصـري وكـره األجـانب ومـا يتصـل بذلـك مـن 

تعصب؛  
ــة  نشـجب مـا يبـذل مـن حمـاوالت إلرغـام النسـاء املنتميـات إىل ديانـات وأقليـات ديني -٧١
ــها، أو  معينـة علـى التخلـي عـن هويتـهن الثقافيـة والدينيـة، أو احلـد مــن تعبـريهن املشــروع عن

التمييز ضدهـن يف فرص التعليم والعمل؛  
نالحظ بقلق وجود عدد كبري من األطفال والشباب، وال سيما البنـات، بـني ضحايـا  -٧٢
العنصرية والتمييز العنصري وكره األجـانب ومـا يتصـل بذلـك مـن تعصـب، ونؤكـد ضـرورة 
تضمـني برامـج مكافحـة العنصريـة والتميـيز العنصـري وكـره األجـانب ومـا يتصـل بذلـك مــن 
تعصب تدابري خاصة تتفق مع مبدأ مصاحل الطفل الفضلى وحتترم آراءه بغية إيالء اهتمـام علـى 

سبيل األولوية حلقوق وحالة األطفال والشباب الذين يتعرضون هلذه املمارسات؛  
نسـلم بـأن الطفـل املنتمـي إىل أقليـة عرقيـة أو دينيـة أو لغويـة أو الطفـــل مــن الســكان  -٧٣
األصليني ال جيوز حرمانه، مبفرده أو مع بقية أفراد مجاعتـه، مـن حقـه يف التمتـع بثقافتـه، أو يف 

ااهرة بدينه وإقامة شعائره، أو يف استخدام لغته؛  
نسلم بأن عمل األطفال مرتبط بالفقر وانعدام التنميـة ومـا يتصـل بذلـك مـن أوضـاع  -٧٤
اجتماعية - اقتصادية وميكـن يف بعـض احلـاالت أن يـدمي الفقـر والتميـيز العنصـري عـن طريـق 
حرمان أطفال الفئات املتأثرة حرماناً مفرطاً من فرصة اكتسـاب القـدرات البشـرية الالزمـة يف 

احلياة اإلنتاجية وفرصة االنتفاع بالنمو االقتصادي؛  
نالحظ ببالغ القلق أن املصابني أو املتأثرين باإليدز أو فريوسـه، وكذلـك مـن يفـترض  -٧٥
أم مصابون بـه، ينتمـون يف كثـري مـن البلـدان إىل فئـات شـديدة التعـرض للعنصريـة والتميـيز 
العنصـري وكـره األجـانب ومـا يتصـل بذلـك مـن تعصـب، األمـر الـذي يؤثـر ســـلباً يف فــرص 

حصوهلم على الرعاية الصحية واملداواة ويعوق ذلك؛ 
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تدابـري املنـع والتثقيـف واحلمايـة اهلادفـة إىل القضـاء علـى العنصريـة والتميــيز 
العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب علـى الصعـد الوطـين 

 واإلقليمي والدويل 
نسـلم بـأن األوضـاع السياسـية واالقتصاديـة والثقافيـة واالجتماعيـة احفـــة ميكــن أن  -٧٦
تـؤدي إىل تنـامي وتفشـي ممارسـات العنصريـة والتميـيز العنصـري وكـره األجـانب ومـا يتصــل 
بذلك من تعصب، اليت تؤدي بدورها إىل تفاقم الالمساواة. وحنـن نعتقـد أن التكـافؤ احلقيقـي 
يف الفرص للجميع ويف مجيع ااالت، مبا يف ذلك يف جمال التنميـة، أمـر أساسـي للقضـاء علـى 

العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛  
نؤكـد أن انضمـام مجيـع دول العـامل إىل االتفاقيـة الدوليـة للقضـاء علـى مجيـع أشـــكال   -٧٧
التمييز العنصري ووضعها موضع التنفيذ التـام أمـران هلمـا األمهيـة القصـوى يف تعزيـز املسـاواة 

وعدم التمييز يف العامل؛  
نؤكـد مـن جديـد االلـتزام الرمسـي جلميـع الـدول بـأن تعـزز علـى نطـاق عـاملي احــترام  -٧٨
ومراعاة ومحاية مجيع حقوق اإلنسان االقتصادية واالجتماعية والثقافية واملدنية والسياسية، مبـا 
يف ذلـك احلـــق يف التنميــة، باعتبارهــا عــامالً أساســيا يف منــع واســتئصال العنصريــة والتميــيز 

العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛  
نعتقـد اعتقـادًا راسـخاً أن العقبـات الـيت حتـــول دون إزالــة التميــيز العنصــري وحتقيــق  -٧٩
املساواة العنصرية تكمن بصفة رئيسية يف انعدام اإلرادة السياسـية وضعـف التشـريعات وعـدم 
اختاذ الدول استراتيجيات تنفيذية وإجراءات ملموسة ويف انتشــار املواقـف العنصريـة والتنميـط 

السليب؛ 
نعتقـد اعتقـادًا راسـخاً أن التعليـم والتنميـة وتنفيـذ معايرينـا والتنفيـذ األمـني اللتزاماتنــا  -٨٠
الدوليـة يف جمـال حقـوق اإلنسـان، مبـا يف ذلـك سـن القوانـني ووضـع السياسـات علـى الصعــد 
السياسية واالجتماعية واالقتصادية، إمنا هي مسائل حامسة األمهيـة ملكافحـة العنصريـة والتميـيز 

العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛  
ـــاءلة  نسـلم بـأن الدميقراطيـة واحلكـم السـديد الـذي يتسـم بالشـفافية واملسـؤولية واملس -٨١
ـــاس، واحــترام حقــوق اإلنســان  ويقـوم علـى املشـاركة ويسـتجيب الحتياجـات وتطلعـات الن
واحلريـات األساسـية وسـيادة القـانون، هـي أمـور أساسـية للتوصـــل علــى حنــو فعــال إىل منــع 
واستئصال العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصـب. ونؤكـد 
من جديد أن أي شكل مـن أشـكال اإلفـالت مـن العقـاب فيمـا يتصـل بـاجلرائم الـيت ترتكـب 
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بدوافع العنصرية وكره األجانب إمنا يسهم يف إضعاف سيادة القانون والدميقراطية ومـن شـأنه 
أن يشجع على تكرار ارتكاب مثل هذه األفعال؛ 

نؤكد أن احلوار بني احلضارات يشكل عملية تسمح بتحديد وتعزيـز أسـس مشـتركة  -٨٢
بــني احلضــارات، واالعــتراف بالكرامــة املتأصلــة يف مجيــع بــين البشــر وحبقوقــــهم املتســـاوية 
وتعزيزهـا، واحـترام مبـادئ العـدل األساسـية؛ وعلـى هـذا النحـو، يسـاعد احلـوار علـى تبديـــد 
مفاهيم التفوق الثقايف القائمـة علـى العنصريـة والتميـيز العنصـري وكـره األجـانب ومـا يتصـل 

بذلك من تعصب، وتيسري بناء عامل يسوده الوئام بني أفراد األسرة البشرية؛ 
نؤكـد الـدور الرئيسـي الـذي ميكـن وينبغـي أن يؤديـه الزعمـاء السياسـيون واألحــزاب  -٨٣
السياسـية يف مكافحـة العنصريـة والتميـيز العنصـري وكــره األجــانب ومــا يتصــل بذلــك مــن 
تعصب، ونشجع األحزاب السياسـية علـى اختـاذ خطـوات ملموسـة يف ســبيل تعزيـز التضـامن 

والتسامح واالحترام؛  
نديـن اسـتمرار وعـودة النازيـة اجلديـدة والفاشـــية اجلديــدة واأليديولوجيــات القوميــة  -٨٤
العنيفة القائمة على التحامل العنصري أو القومي، ونعلن أن هذه الظواهر ال ميكـن تربيرهـا يف 

أي حال أو يف أي ظرف؛ 
ندين الربامج والتنظيمات السياسية القائمة علـى أسـاس العنصريـة وكـره األجـانب أو  -٨٥
مذاهب التفوق العرقي وما يتصل بذلك من متييز، فضال عن التشـريعات واملمارسـات القائمـة 
علـى أسـاس العنصريـة والتميـيز العنصـري وكـره األجـانب ومـــا يتصــل بذلــك مــن تعصــب، 
باعتبارهـا تتعـارض مـع الدميقراطيـة ومـع احلكـــم الســديد الــذي يتســم بالشــفافية واملســاءلة. 
ونؤكد من جديد أن ممارسات العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب ومـا يتصـل بذلـك 
من تعصب، الـيت تتغـاضى عنـها السياسـات احلكوميـة، تشـكل انتـهاكا حلقـوق اإلنسـان وقـد 
تعرض للخطر العالقـات الودية فيمـا بـني الشـعوب والتعـاون فيمـا بـني األمـم والسـلم واألمـن 

الدوليني؛ 
نشري إىل أن ترويج مجيع األفكار القائمة على التفوق العنصري أو الكراهيــة العنصريـة  -٨٦
ـــالء االعتبــار الواجــب للمبــادئ الــواردة يف  جيـب إعالنـه جرميـةً يعـاقب عليـها القـانون مـع إي
اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان واحلقـوق املذكـورة صراحـةً يف املـادة ٥ مـن االتفاقيـة الدوليـة 

للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري؛  
نالحظ أن الفقرة (ب) من املادة ٤ من االتفاقيـة الدوليـة للقضـاء علـى مجيـع أشـكال  -٨٧
التمييز العنصري تلقي على كاهل الدول التزاماً باليقظة ومبقاضاة املنظمات اليت تـروج أفكـارًا 
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قائمة على التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية أو ترتكـب أعمـال عنـف أو حتـرض عليـها. 
وجيب إدانة هذه املنظمات والثين عنها؛ 

نسلّم أنه ينبغي أن تعكس وسائط اإلعالم تنـوع اتمـع املتعـدد الثقافـات وأن تـؤدي  -٨٨
دورها يف مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك مـن تعصـب. 

ونوجه االهتمام يف هذا الصدد إىل قوة تأثري اإلعالن؛ 
نالحظ مع األسف أن بعض الدوائر اإلعالمية، بتروجيها صـورًا كاذبـة وأمناطـاً سـلبية  -٨٩
ألفراد ومجاعات مستضعفة، ال سيما املهاجرين والالجئني، قـد أسـهمت يف نشـر مشـاعر تنـم 
عن عنصرية وكره لألجانب يف أوساط اجلمهور وشجعت يف بعض احلاالت أفـرادًا عنصريـني 

ومجاعات عنصرية على العنف؛  
نقــر مبــا ملمارســة احلــق يف حريــة التعبــري، ال ســــيما عـــن طريـــق وســـائط اإلعـــالم  -٩٠
والتكنولوجيات احلديثة، مبا يف ذلك شبكة اإلنترنت، واالحترام التام حلرية التماس املعلومـات 
وتلقيها ونقلها، من مسامهة إجيابيـة يف مكافحـة العنصريـة والتميـيز العنصـري وكـره األجـانب 
وما يتصل بذلك مـن تعصـب؛ ونؤكـد جمـددًا يف هـذا الصـدد ضـرورة احـترام اسـتقاللية هيئـة 

التحرير واإلدارة الذاتية يف وسائط اإلعالم؛  
نعـرب عـن بـالغ قلقنـا إزاء اسـتخدام تكنولوجيـات املعلومـــات احلديثــة، مثــل شــبكة  -٩١
اإلنترنت، ألغراض تتناىف مع احترام القيم اإلنسانية واملساواة وعدم التميـيز واحـترام اآلخريـن 
ـــة العنصريــة وكــره األجــانب  والتسـامح، مبـا يف ذلـك اسـتخدامها لـترويج العنصريـة والكراهي
والتمييز العنصري وما يتصل بذلك من تعصب، وخاصة ألن هـذه املـواد ميكـن أن تؤثـر سـلباً 

يف األطفال والشباب الذين يطلعون عليها؛  
نقـر باحلاجـة إىل ترويـج اسـتخدام تكنولوجيـات اإلعـالم واالتصـــال اجلديــدة، مبــا يف  -٩٢
ذلك شبكة اإلنترنت، لإلسهام يف مكافحة العنصرية والتميـيز العنصـري وكـره األجـانب ومـا 
يتصل بذلك من تعصب؛ وتستطيع التكنولوجيات اجلديـدة، يف وفائـها ـذه احلاجـة، تشـجيع 

التسامح واحترام كرامة اإلنسان ومبادئ املساواة وعدم التمييز؛  
نؤكد أنه ينبغي جلميـع الـدول أن تسـلم بأمهيـة وسـائط اإلعـالم اتمعيـة الـيت تسـمع  -٩٣

صوت ضحايا العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛  
نؤكد من جديد أن وصم األشخاص من أصول خمتلفة من خالل ما تقوم بـه أو متتنـع  -٩٤
عـن القيـام بـه السـلطات العامـة أو املؤسسـات أو وسـائط اإلعـــالم أو األحــزاب السياســية أو 
املنظمات الوطنية أو احمللية، من أفعال، ال يعترب عمالً من أعمال التمييز العنصري فحسـب بـل 
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يعترب أيضاً حتريضاً على تكرار هذه األفعال، مما يؤدي إىل نشوء حلقـة مفرغـة تدعـم املواقـف 
العنصرية ومظاهر التحامل العنصري، وجيب التنديد ذه األفعال؛ 

نسـلم بـأن التعليـم يف مجيـع املسـتويات واألعمـار، مبـا يف ذلـك داخـل األسـرة، وعلــى  -٩٥
األخص التعليم يف جمال حقوق اإلنسان، هو عامل رئيسي يف تغيري املواقف والسلوكيات الـيت 
تنم عن العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب ويف تشـجيع 
التسامح واالحترام إزاء التنوع يف اتمعات؛ ونؤكد كذلــك أن هـذا التعليـم عـامل حاسـم يف 
تعزيـز ونشـر ومحايـة القيـم الدميقراطيـة للعدالـة واإلنصـاف الـيت تعـــد أساســية ملنــع ومكافحــة 

انتشار العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛ 
نسلّم بأن التعليم اجليد وحمو األمية وإمكانية حصول اجلميع على تعليم ابتدائـي جمـاين  -٩٦
هـي أمـور ميكـن أن تسـهم يف تعزيـز مشوليـة اتمعـات ويف حتقيـق اإلنصـاف وإقامـــة عالقــات 
مستقرة ومتجانسة وصداقة فيما بني األمم والشعوب واجلماعات واألفـراد ويف تشـجيع ثقافـة 
السلم وتعزيز التفاهم املتبـادل والتضـامن والعدالـة االجتماعيـة واحـترام كافـة حقـوق اإلنسـان 

للجميع؛  
ـــيز  نؤكـد علـى الصـالت القائمـة بـني احلـق يف التعليـم والكفـاح ضـد العنصريـة والتمي -٩٧
العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، والدور اجلوهري للتعليم، مبا يف ذلـك 
التعليم يف جمال حقوق اإلنسان، والتعليم الـذي يـهتم بـالتنوع الثقـايف وحيترمـه، وخباصـة لـدى 

األطفال والشبيبة، يف منع واستئصال مجيع أشكال التعصب والتمييز؛ 
 

توفـري ســـبل االنتصــاف والطعــن واجلــرب والتدابــري التعويضيــة وغريهــا مــن 
 التدابري الفعالة على الصعد الوطين واإلقليمي والدويل 

نؤكد على أمهية وضرورة تدريس وقائع وحقائق تاريخ البشرية من العصر القـدمي إىل  -٩٨
ـــة والتميــيز  املـاضي القريـب، وكذلـك أمهيـة وضـرورة تدريـس وقـائع وحقـائق تـاريخ العنصري
العنصري وكره األجانب ومـا يتصـل بذلـك مـن تعصـب، وأسـباا وطبيعتـها وعواقبـها، بغيـة 

فهم مآسي املاضي فهماً شامالً وموضوعياً؛ 
نسـلِّم مبـا يقاسـيه ماليـني الرجـال والنسـاء واألطفـال مـن آالم بشـرية وحمـن مأســـاوية  -٩٩
هائلة من جراء الرق، وجتارة الرقيق، وجتارة الرقيق عرب احمليط األطلنطـي، والفصـل العنصـري، 
واالستعمار، واإلبادة اجلماعية، ونعرب عن بـالغ أسـفنا لذلـك، ونطلـب إىل الـدول املعنيـة أن 
تكرم ذكرى ضحايا مآسي املاضي وأن تؤكد أنه جيب إدانة ومنـع تكـرار هـذه املآسـي، أينمـا 
ـــة - االقتصاديــة  ومـىت وقعـت. ونأسـف ألن هـذه املمارسـات واهليـاكل السياسـية واالجتماعي
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والثقافيـة قـد أدت إىل العنصريـة والتميـيز العنصـري وكـره األجـــانب ومــا يتصــل بذلــك مــن 
تعصب؛ 

نسلِّم مبا يكابده ماليني الرجال والنسـاء واألطفـال مـن آالم ومصـائب ال حتصـى مـن  -١٠٠
جراء الرق، وجتارة الرقيق، وجتارة الرقيق عرب احمليـط األطلنطـي، والفصـل العنصـري، واإلبـادة 
اجلماعية، ومآسي املاضي، ونعرب عن بـالغ أسـفنا لذلـك. ونالحـظ كذلـك أن بعـض الـدول 
بـادرت إىل االعـتراف باالنتــهاكات اجلســيمة واجلماعيــة املرتكبــة ودفعــت، عنــد االقتضــاء، 

تعويضاً عنها؛ 
ولطي تلك الفصول املظلمة مـن التـاريخ، وكوسـيلة للمصاحلـة ودمـل اجلـراح، ندعـو  -١٠١
اتمع الدويل وأعضاءه إىل تكـرمي ذكـرى ضحايـا هـذه املآسـي. ونالحـظ كذلـك أن البعـض 
بادر باإلعراب عن األسف أو الندم أو تقدمي االعتذارات، ونطلـب إىل مجيـع أولئـك الذيـن مل 
يسامهوا بعد يف إعادة الكرامة إىل الضحايــا أن جيـدوا الوسـائل املناسـبة للقيـام بذلـك، ونعـرب 

يف هذا الشأن عن تقديرنا للبلدان اليت قامت بذلك؛ 
إننا ندرك االلتزام األخالقي الواقع على مجيع الـدول املعنيـة، ونطلـب إىل هـذه الـدول  -١٠٢

أن تتخذ التدابري املناسبة والفعالة إلاء العواقب الدائمة لتلك املمارسات وعكس مسارها؛ 
نســلّم بعواقــب األشــكال املاضيــة واملعــاصرة للعنصريــة والتميــيز العنصــري وكــــره  -١٠٣
األجـانب ومـا يتصـل بذلـك مـن تعصـب، بوصفـها حتديـات خطـرية للســـلم واألمــن العــامليني 
وللكرامة البشرية وإلعمال حقوق اإلنسـان واحلريـات األساسـية للكثـري مـن النـاس يف العـامل، 
وخباصـة األفارقـة واملنحدريـن مـن أصـل أفريقـي، واملنحدريـن مـن أصـل آســـيوي، والشــعوب 

األصلية؛ 
نؤكد أيضاً مـن جديـد وبقـوة أنـه ينبغـي، كمطلـب ملـح إلقامـة العـدل، ضمـان حـق  -١٠٤
ـــا يف ذلــك توفــري املســاعدة القانونيــة عنــد االقتضــاء واحلمايــة وســبل  اللجـوء إىل العدالـة، مب
االنتصاف العادلة واملالئمة، لضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان الناشئة عــن العنصريـة والتميـيز 
العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك مـن تعصـب، وخباصـة نظـرًا إىل وضعـهم الضعيـف 
ـــب تعويضــات أو  علـى الصعيـد االجتمـاعي والثقـايف واالقتصـادي، مبـا يف ذلـك حقـهم يف طل
ترضيـات عادلـة وكافيـة عـن أيـة أضـرار تكبدوهـا نتيجـة هلـذا التميـيز، وفقـــاً ملــا نصــت عليــه 
صكـوك دوليـة وإقليميـة عديـدة حلقـوق اإلنسـان، ال سـيما اإلعـالن العـاملي حلقـوق اإلنســان، 

واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري؛ 
إن اتمع الدويل، إذ يسترشد باملبادئ املبينة يف إعالن األلفيـة ويعـترف بأننـا نتحمـل  -١٠٥
مسؤولية مجاعية لدعم مبادئ الكرامة البشرية واملساواة واإلنصاف ولضمان أن تصبح العوملـة 
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قوة إجيابية جلميع شعوب العامل، يلتزم بأن يعمل من أجـل دمـج البلـدان الناميـة دجمـاً مفيـدًا يف 
االقتصـاد العـاملي، ومقاومـة ميشـها، مصممـاً علـى حتقيـــق منــو اقتصــادي متســارع، وتنميــة 

مستدامة، وعلى القضاء على الفقر والالمساواة واحلرمان؛ 
نؤكد أن تذكُّر جرائـم أو آثـام املـاضي، أينمـا ومـىت وقعـت، وإدانـة مآسـيه العنصريـة  -١٠٦
إدانـة ال لبـس فيـها، وقـول احلقيقـة خبصـوص التـاريخ، هـي عنـاصر أساسـية للمصاحلـة الدوليــة 

وإلجياد جمتمعات تقوم على العدالة واملساواة والتضامن؛ 
 

االسـتراتيجيات الراميـة إىل حتقيـق املسـاواة الكاملـــة والفعالــة، مبــا يف ذلــك 
التعاون الدويل وتعزيـز آليـات األمـم املتحـدة واآلليـات الدوليـة األخـرى يف 
جمــال مكافحــة التميــــيز العنصـــري وكـــره األجـــانب ومـــا يتصـــل بذلـــك 

 من تعصب 
نؤكد احلاجة إىل وضع وتعزيــز وتنفيـذ اسـتراتيجيات وبرامـج وسياسـات وتشـريعات  -١٠٧
مالئمة على املستوى الوطين واإلقليمي والدويل، قد تشـمل تدابـري خاصـة وإجيابيـة، مـن أجـل 
النــهوض بالتنميــة االجتماعيــة املتســاوية وإعمــال احلقــوق املدنيــــة والسياســـية واالقتصاديـــة 
واالجتماعية والثقافية جلميع ضحايا العنصرية والتميـيز العنصـري وكـره األجـانب ومـا يتصـل 
بذلـك مـن تعصـب، بسـبل منـها حتسـني فعاليـة الوصـول إىل املؤسســات السياســية والقضائيــة 
واإلداريـة، كمـا نؤكـد احلاجـة إىل حتسـني فعاليـة الوصـــول إىل العدالــة، واحلاجــة كذلــك إىل 
ضمـان إسـهام املنـافع املتأتيـة مـن التنميـة والعلـم والتكنولوجيـا إسـهاماً فعـاالً يف حتسـني نوعيــة 

حياة مجيع بين البشر دومنا متييز؛ 
نسلِّم بضرورة اختاذ تدابـري خاصـة أو القيـام بأعمـال إجيابيـة لصـاحل ضحايـا العنصريـة  -١٠٨
والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، بغية العمل علـى دجمـهم دجمـاً 
كامالً يف اتمع. وينبغي أن دف تدابري العمل الفعال تلك، مبا فيها التدابري االجتماعيـة، إىل 
تصحيح األوضاع اليت تعوق التمتع بـاحلقوق واألخـذ بتدابـري خاصـة لتشـجيع مشـاركة مجيـع 
ـــاركة متكافئــة يف مجيــع قطاعــات اتمــع  اموعـات العرقيـة والثقافيـة واللغويـة والدينيـة مش
ومعاملتها على قدم املساواة. وينبغي أن تشمل تلك األعمال تدابـري لتحقيـق التمثيـل املناسـب 
يف املؤسسات التعليمية، واإلسكان، واألحزاب السياسية، وجمالس النواب، والعمالة، وخباصـة 
يف القضاء والشرطة واجليش وغريهـا مـن اخلدمـات املدنيـة، األمـر الـذي قـد ينطـوي يف بعـض 
احلـاالت علـى إصالحـات انتخابيـة وإصالحـات زراعيـة ومحـالت ألجـل املشـاركة علـى قـــدم 

املساواة؛ 
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نذكِّـر بأمهيـة زيـادة التعـاون الـدويل لتعزيـز (أ) مكافحـة العنصريـة والتميـيز العنصــري  -١٠٩
وكـره األجـانب ومـا يتصـل بذلـك مـن تعصـب؛ (ب) تنفيـذ الـدول تنفيـذًا فعـاالً للمعــاهدات 
والصكـوك الـيت متنــع هــذه املمارسـات؛ (ج) أهـداف ميثـاق األمـــم املتحــدة يف هــذا الشــأن؛ 
(د) حتقيق األهداف اليت وضعها مؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئة والتنمية، الـذي عقـد يف ريـو 
دي جانريو عام ١٩٩٢، واملؤمتــر العـاملي حلقـوق اإلنسـان، الـذي عقـد يف فيينـا عـام ١٩٩٣، 
واملؤمتـر الـدويل املعـين بالسـكان والتنميـة، الـذي عقـد يف القـاهرة عـام ١٩٩٤، ومؤمتـر القمـــة 
العاملي للتنمية االجتماعية، الذي عقد يف كوبنهاغن عام ١٩٩٥، واملؤمتر العـاملي الرابـع املعـين 
باملرأة الذي عقـد يف بيجـني عـام ١٩٩٥، ومؤمتـر األمـم املتحـدة املعـين باملسـتوطنات البشـرية 
(املوئل ٢) الذي عقد يف اسطنبول عام ١٩٩٦، ومؤمتـر القمـة العـاملي للغـذاء، الـذي عقـد يف 
رومـا عـام ١٩٩٦، والتــأكد مــن أن هــذه األهــداف تشــمل بصــورة منصفــة مجيــع ضحايــا 

العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛ 
ـــني الــدول واملنظمــات الدوليــة واإلقليميــة ذات الصلــة  نسـلّّم بأمهيـة التعـاون فيمـا ب -١١٠
واملؤسسات املالية الدولية واملنظمات غري احلكومية، واألفراد يف الكفاح العاملي ضد العنصريـة 
ـــك مــن تعصــب، وبــأن النجــاح يف هــذا  والتميـيز العنصـري وكـره األجـانب ومـا يتصـل بذل

الكفاح يتطلب على وجه التحديد مراعاة تظلمات ضحايا هذا التمييز وآرائهم ومطالبهم؛ 
نؤكــد مــن جديــد أن التدابــري والسياســات الدوليــة، الــيت تعتمــد لصــاحل الالجئــــني  -١١١
واملشـردين يف أحنـاء خمتلفـة مـن العـامل مبـا فيـها املسـاعدة املاليـة، ينبغـي أال تقـــوم علــى التميــيز 
ألسـباب تتعلـق بـالعرق أو اللـون أو النسـب أو األصـل الوطـين أو العرقـي لالجئـني واملشــردين 
املعنيني، وحنث يف هذا السياق اتمع الدويل علـى تقـدمي مسـاعدة وافيـة علـى أسـاس منصـف 

إىل البلدان املضيفة، وال سيما البلدان املضيفة النامية البلدان املضيفة واملارة مبرحلة انتقالية؛ 
نسلِّم بأمهية املؤسسات الوطنية املستقلة املعنية حبقـوق اإلنسـان واملتوافقـة مـع املبـادئ  -١١٢
املتصلة مبركز املؤسسات الوطنية لتعزيــز ومحايـة حقـوق اإلنسـان، وهـي املبـادئ املرفقـة بقـرار 
اجلمعية العامة ١٣٤/٤٨ املؤرخ ٢٠ كانون األول/ديسـمرب ١٩٩٣، وغريهـا مـن املؤسسـات 
املتخصصة ذات الصلة املنشأة مبوجب القانون من أجل تعزيز ومحايـة حقـوق اإلنسـان، مبـا يف 
ذلك مؤسسات أمنـاء املظـامل، يف مكافحـة العنصريـة والتميـيز العنصـري وكـره األجـانب ومـا 
يتصل بذلك من تعصب، وكذلك من أجل تعزيز القيم الدميقراطية وسـيادة القـانون. ونشـجع 
الدول على القيام، حسب االقتضاء، بإنشاء مثل هذه املؤسسـات، وندعـو السـلطات واتمـع 
عموماً يف البلدان اليت تؤدي فيها هذه املؤسسات مهامها يف جماالت التعزيز واحلماية والوقايــة 

إىل التعاون إىل أقصى حد ممكن مع هذه املؤسسات، مع احترام استقالهلا؛ 
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نسـلّم بـالدور اهلـام الـذي ميكـن أن تضطلـع بـه اهليئـات اإلقليميـة املختصـــة، مبــا فيــها  -١١٣
الرابطات اإلقليمية للمؤسسات الوطنية املعنية حبقوق اإلنسان، يف مكافحـة العنصريـة والتميـيز 
العنصـري وكـره األجـانب ومـا يتصـل بذلـك مـن تعصـب، وبـالدور الرئيسـي الـذي ميكــن أن 
تضطلع به يف رصد التعصب والتمييز على املستوى اإلقليمي وإذكاء الوعـي بشـأما، ونؤكـد 

من جديد دعمنا ملثل هذه اهليئات حيثما وجدت ونشجع إنشاءها؛ 
نسلِّم بالدور البالغ األمهية الذي تؤديه جمـالس النـواب يف مكافحـة العنصريـة والتميـيز  -١١٤
العنصــري وكــره األجــانب ومــا يتصــل بذلــك مــن تعصــب، باعتمــاد التشــريعات املناســـبة 

واإلشراف على تنفيذها وختصيص املوارد املالية الالزمة؛ 
نشدد على أمهية إشراك الشركاء االجتمـاعيني وغـريهم مـن املنظمـات غـري احلكوميـة  -١١٥

يف تصميم وتنفيذ الربامج التدريبية واإلمنائية؛ 
نسلِّم مبا يؤديه اتمع املدين من دور أساسي يف مكافحة العنصرية والتمييز العنصـري  -١١٦
وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وخاصة يف مساعدة الدول على وضـع األنظمـة 
واالسـتراتيجيات، ويف اختـاذ التدابـري واإلجـراءات ملكافحـة أشـكال التميـيز هـذه، ومـن خـالل 

متابعة تنفيذها؛ 
نسلِّم أيضاً بأن العمل علـى إجيـاد املزيـد مـن االحـترام والثقـة فيمـا بـني خمتلـف فئـات  -١١٧
اتمع جيب أن يشكل مسؤولية مشتركة ولكن متمايزة بــني املؤسسـات احلكوميـة، والزعمـاء 
السياسـيني، واملنظمـات الـيت تعمـل علـى مســـتوى القــاعدة الشــعبية، واملواطنــني. ونؤكــد أن 
ــة  اتمـع املـدين يـؤدي دورًا هامـاً يف النـهوض باملصلحـة العامـة، وخاصـة يف مكافحـة العنصري

والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛ 
نرحب بالدور احلفاز الذي تؤديه املنظمات غري احلكوميـة يف التشـجيع علـى التثقيـف  -١١٨
يف جمـال حقـوق اإلنسـان والتوعيـة بالعنصريـة والتميـيز العنصـري وكـره األجـانب ومـا يتصــل 
بذلك من تعصب. وميكـن هلـذه املنظمـات أيضـاًً أن تـؤدي دورًا هامـاً يف إذكـاء الوعـي ـذه 
القضايا يف األجهزة املختصـة يف األمـم املتحـدة، اعتمـادًا علـى خرباـا الوطنيـة أو اإلقليميـة أو 
الدوليــة. ونظــرًا للصعوبــات الــيت تواجهــها، فإننــا نلــتزم بتهيئــة جــو يســهل العمــل الفعـــال 
للمنظمـات غـري احلكوميـة املعنيـة حبقـــوق اإلنســان، وال ســيما تلــك املناهضــة للعنصريــة، يف 
مكافحـة العنصريـة والتميـيز العنصـري وكـره األجـانب ومـا يتصـل بذلـك مـن تعصـب. ونقــر 
باحلالة احلرجة الـيت تواجهـها املنظمـات غـري احلكوميـة املعنيـة حبقـوق اإلنسـان، مبـا فيـها تلـك 
املناهضة للعنصرية، يف أحناء كثرية مـن العـامل، ونتعـهد بالوفـاء بالتزاماتنـا الدوليـة وبرفـع مجيـع 

احلواجز غري املشروعة اليت تعرقل فعالية عملها؛ 
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نشجع املشاركة التامة للمنظمات غري احلكومية يف متابعة أعمال املؤمتر العاملي؛  -١١٩
نسلِّم بأن التبادل واحلوار على الصعيدين الـدويل والوطـين، وإنشـاء شـبكة عامليـة بـني  -١٢٠
الشباب، هي عناصر هامة وأساسية يف بنـاء التفـاهم واالحـترام بـني الثقافـات، ومـن شـأا أن 
تسـاهم يف القضـاء علـى العنصريـة والتميـيز العنصـري وكـره األجـانب ومـا يتصـل بذلـك مـــن 

تعصب؛ 
نؤكـد علـى جـدوى إشـراك الشـباب يف وضـع اسـتراتيجيات مســـتقبلية علــى الصعــد  -١٢١
الوطنيــة واإلقليميــة والدوليــة ويف وضــع سياســات ترمـــي إىل مكافحـــة العنصريـــة والتميـــيز 

العنصري وما يتصل بذلك من تعصب؛ 
نؤكد أن محلتنا العاملية من أجل القضاء التام على العنصرية والتميـيز العنصـري وكـره  -١٢٢
األجانب وما يتصــل بذلـك مـن تعصـب، والتوصيـات الـواردة يف برنـامج العمـل، إمنـا صيغـت 
بـروح التضـامن والتعـاون الـدويل، وأـا تسترشـد باملقـاصد واملبـادئ الـواردة يف ميثـاق األمـــم 
املتحدة وغريه مـن الصكـوك الدوليـة ذات الصلـة. وهـذه التوصيـات مقدمـة مـع إيـالء املراعـاة 
الواجبة للماضي واحلاضر واملستقبل، ومع اتباع ج تطلعي بنـاء. ونسـلِّم بـأن صياغـة وتنفيـذ 
ـــي أن يتــم بكفــاءة  هـذه االسـتراتيجيات والسياسـات والـربامج واإلجـراءات، وهـو تنفيـذ ينبغ
وسرعة، مها مسؤولية الدول كافة، مبشاركة تامة من جانب اتمع املدين على الصعد الوطـين 

واإلقليمي والدويل. 
  

 برنامج العمل 
ــابل  تسـليما باحلاجـة امللحـة إىل ترمجـة أهـداف اإلعـالن إىل برنـامج عمـل ملمـوس وق
للتطبيق، فإن املؤمتر العاملي ملكافحـة العنصريـة والتميـيز العنصـري وكـره األجـانب ومـا يتصـل 

بذلك من تعصب: 
 

مصـادر وأسـباب العنصريـة والتميـيز العنصـــري وكــره األجــانب  أوالً -
 وما يتصل بذلك من تعصب، وأشكاهلا ومظاهرها املعاصرة 

حيـث الـدول علـى أن تقـوم، ضمـن جـــهودها الوطنيــة وبالتعــاون مــع الدول  -١
األخـرى واملنظمـات اإلقليميـة والدوليـة واملؤسســـات املاليــة، بتعزيــز اســتخدام االســتثمارات 
العامة واخلاصة بالتشاور مع اتمعات املتضررة كي تقضي علـى الفقـر، وال سـيما يف املنـاطق 
اليت تقطنها بصفة غالبة ضحايا العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب ومـا يتصـل بذلـك 

من تعصب؛ 
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حيـث الـدول علـى اختـاذ مجيـع التدابـــري الالزمــة واملالئمــة إلــاء االســترقاق  -٢
واألشـكال املعـاصرة للممارسـات الشـبيهة بـالرق وعلـى البـدء يف حـوار بنـاء فيمـا بـني الــدول 

وعلى تنفيذ تدابري من أجل معاجلة املشكلة والضرر النامجني عن هذه املمارسات؛ 
 

ضحايا العنصرية والتميـيز العنصـري وكـره األجـانب ومـا يتصـل  ثانياً -
 بذلك من تعصب 

 الضحايا بوجه عام 
حيـث الـدول علـــى أن تعمــل، علــى الصعيــد الوطــين وبالتعــاون مــع الــدول  -٣
األخرى واملنظمات والربامج اإلقليميـة والدوليـة، علـى تدعيـم اآلليـات الوطنيـة لتعزيـز ومحايـة 
حقوق اإلنسان لضحايا العنصريـة والتميـيز العنصـري وكـره األجـانب ومـا يتصـل بذلـك مـن 
تعصـب، مـن املصـابني أو ممـن حيتمـل أن يكونـوا مصـابني بعـدوى أمـــراض جائحــة كفــريوس 
نقص املناعة البشرية/اإليدز، وعلى اختاذ تدابري ملموسة تشمل العمل الوقـائي وإتاحـة إمكانيـة 
الوصول املناسب إىل الدواء والعالج، وبرامج التثقيف والتدريب ونشر املعلومـات مـن خـالل 
وسائط اإلعالم اجلماهريي، للقضـاء علـى العنـف والوصـم والتميـيز والبطالـة وسـائر العواقـب 

السلبية الناشئة عن هذه األمراض اجلائحة؛ 
 

 األفارقة واملتحدرون من أصل أفريقي 
حيث الدول على تيسري مشاركة املتحدرين من أصل أفريقي يف مجيع نواحـي  -٤
ــــها  اتمـــع السياســـية واالقتصاديـــة واالجتماعيـــة والثقافيـــة، ويف النـــهوض ببلداـــم وتنميت

االقتصادية وتعزيز زيادة املعرفة بتراثهم وثقافتهم واحترامهما؛  
يطلب إىل الدول، بدعم من التعاون الدويل حسـبما يكـون مناسـباً، أن تنظـر  -٥
بإجيابيــة يف تركــيز اســتثمارات إضافيــة يف نظــم الرعايــة الصحيــة والتعليــم والصحــة العامــــة 
والكـهرباء وميـاه الشـرب ومراقبـة البيئـة، فضـالً عـــن املبــادرات األخــرى اإلجيابيــة للعمــل يف 

جمتمعات املتحدرين أساساً من أصول أفريقية؛  
يدعو األمم املتحدة واملؤسسات املاليـة وغريهـا مـن اآلليـات الدوليـة املناسـبة  -٦
إىل وضـع برامـج لبنـاء القـــدرات موجهــة حنــو األفريقيــني واملتحدريــن مــن أصــل أفريقــي يف 

األمريكتني ويف شىت أحناء العامل؛  
يطلب من جلنة حقوق اإلنسان أن تنظر يف إنشاء فريق عـامل أو آليـة أخـرى  -٧
داخـل األمـم املتحـدة لدراسـة مشـاكل التميـيز العنصـري الـيت يواجهـها املتحـدرون مـن أصـــل 
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أفريقي ممن يعيشون يف الشتات األفريقـي، وأن تقـدم مقترحـات السـتئصال التميـيز العنصـري 
ضد املتحدرين من أصل أفريقي؛  

حيـث املؤسسـات املاليـة واإلمنائيـة والـربامج التنفيذيـة والوكـاالت املتخصصـــة  -٨
التابعة لألمم املتحدة، وفقاً مليزانياا العادية وإجراءات جمالس إدارا، على ما يلي: 

إيــالء أولويــة خاصــــة، وختصيـــص قـــدر كـــاف مـــن التمويـــل، يف حـــدود  (أ)
اختصاصاـا وميزانياـــا، لتحســني أوضــاع األفريقيــني واملتحدريــن مــن أصــل أفريقــي، مــع 
تكريس اهتمام خاص الحتياجـات هـؤالء السـكان يف البلـدان الناميـة وذلـك مـن خـالل مجلـة 

أمور منها إعداد برامج عمل حمددة؛ 
ــــع األفريقيـــني  تنفيــذ مشــاريع خاصــة، عــرب القنــوات املناســبة وبالتعــاون م (ب)
ــــادل  واملتحدريــن مــن أصــل أفريقــي، لدعــم مبــادرام علــى الصعيــد اتمعــي، ولتيســري تب

املعلومات والدراية التقنية بني هؤالء السكان واخلرباء يف هذه ااالت؛ 
ــــي، مـــع ختصيـــص  وضــع برامــج موجهــة حنــو املتحدريــن مــن أصــل أفريق (ج)
استثمارات إضافية لنظم الرعاية الصحية والتعليم واإلسكان والكهرباء وميـاه الشـرب وتدابـري 

مراقبة البيئة، وتعزيز تكافؤ فرص العمل فضالً عن مبادرات العمل اإلجيابية األخرى؛ 
ـــدول أن تزيــد اإلجــراءات والسياســات العامــة لصــاحل النســاء  يطلـب إىل ال -٩
والشباب الذكور املتحدرين مـن أصـل أفريقـي، نظـرًا إىل أن العنصريـة تؤثـر عليـهم علـى حنـو 

أشد عمقاً، وجتعلهم يف وضع أكثر هامشية وحرماناً؛  
حيث الدول على أن تكفل لألفريقيني واملتحدرين من أصل أفريقي، ال سـيما  -١٠
النساء واألطفال، فُرص التعليم وأن تعمـل علـى تعزيـز إمكانيـة اسـتفادم مـن التكنولوجيـات 
اجلديدة، مما يوفر هلم املوارد الكافية من أجل التعليم والتنمية التكنولوجية والتعلــم عـن بعـد يف 
اتمعات احمللية، كما حيـث الـدول علـى أن تعمـل علـى إدراج تـاريخ األفريقيـني واملتحدريـن 

من أصل أفريقي وإسهامام إدراجاً تاماً ودقيقاً يف املناهج التعليمية؛  
يشجع الدول على حتديد العوامل الـيت حتـول دون متتـع املتحدريـن مـن أصـل  -١١
ـــام، مبــا يف ذلــك  أفريقـي بفـرص متكافئـة وبوجـود منصـف علـى مجيـع مسـتويات القطـاع الع
اخلدمة العامة، وخباصة يف جمال إقامة العدل، وعلى اختـاذ التدابـري املناسـبة إلزالـة العقبـات الـيت 
يتم حتديدها، وأيضا على تشجيع القطاع اخلاص علـى تـأمني فُـرص متكافئـة وتواجـد منصـف 

للمتحدرين من أصل أفريقي على مجيع املستويات ضمن مؤسساا؛  
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يطلب إىل الدول أن تتخذ خطـوات حمـددة لضمـان وصـول مجيـع املواطنـني،  -١٢
وخباصة املتحدرون من أصل أفريقي، إىل نظام إقامة العدل، على حنو كامل وفعال؛ 

حيث الدول على أن تعمـل، وفقـاً للمعايـري الدوليـة حلقـوق اإلنسـان واإلطـار  -١٣
القانوين احمللي لكل منها، على إجياد حلول ملشاكل ملكية األراضي اليت ورثها املتحدرون مـن 
أصل أفريقي عن أجدادهم وما برحـوا يشـغلوا جيـالً بعـد جيـل، وعلـى أن تشـجع اسـتغالل 
األراضـي اسـتغالالً منتجـاً وتنميـة هـذه اتمعـــات احملليــة تنميــة شــاملة، مــع احــترام ثقافتــها 

واألشكال احملددة لعملية اختاذ القرارات فيها؛ 
حيـث الـدول علـى التسـليم باملشـكالت احلـــادة بصفــة خاصــة والنامجــة عــن  -١٤
التحامل الديين والتعصب اللذين يعاين منهما العديد من الشعوب املتحدرة مـن أصـل أفريقـي، 
وعلى تنفيذ سياسات وتدابري مصممة من أجـل درء وإزالـة مجيـع أشـكال التميـيز القـائم علـى 
أسـاس الديـن واملعتقـد، والـيت تشـكل جمتمعـة مـع بعـض أشـكال التميـيز األخـرى شـــكالً مــن 

أشكال التمييز املتعدد؛ 
 

 الشعوب األصلية 
حيث الدول على:  -١٥

أن تعتمـد، أو أن تواصـل تطبيــق، التدابــري الدســتورية واإلداريــة والتشــريعية  (أ)
والقضائية ومجيع التدابري الالزمة لتعزيز ومحايـة متتـع الشـعوب األصليـة حبقوقـها وضمـان هـذه 
احلقوق، بالتنسيق معها، وكذلك لضمان ممارستها حلقوق اإلنسان واحلريـات األساسـية علـى 
أسـاس مـن املسـاواة وعـدم التميـيز واملشـاركة الكاملـة واحلـــرة يف مجيــع اــاالت يف اتمــع، 

ال سيما يف املسائل اليت تؤثر على مصاحلها أو ختصها؛  
أن تشجع على معرفة واحـترام ثقافـات وتـراث السـكان األصليـني علـى حنـو  (ب)

أفضل؛ ويرحب بالتدابري اليت اختذا الدول فعالً يف هذا الصدد؛ 
حيث الدول على العمل مع الشعوب األصلية على تعزيز فُرص مشـاركتها يف  -١٦
األنشطة االقتصادية ورفع مستوى عمالتها، عند االقتضاء، مـن خـالل قيـام الشـعوب األصليـة 
بإنشاء مؤسسات األعمـال أو حيازـا أو توسـيعها، وتنفيـذ تدابـري مـن قبيـل التدريـب وتوفـري 

املساعدة التقنية والتسهيالت االئتمانية؛ 
حيث الدول على العمل مع الشعوب األصليـة مـن أجـل وضـع وتنفيـذ برامـج  -١٧
ـــود بالفــائدة علــى تنميــة  تتيـح إمكانيـة االسـتفادة مـن التدريـب واخلدمـات الـيت يمكـن أن تع

جمتمعاا؛  
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يطلب إىل الدول أن تعتمد سياسات عامة وأن تعطـي قـوة دفـع للـربامج الـيت  -١٨
توضـع ملصلحـة النسـاء والفتيـات مـن السـكان األصليـني وتنفـذ بالتنسـيق معــهن، بغيــة تعزيــز 
ـــان  حقوقـهن املدنيـة والسياسـية واالقتصاديـة واالجتماعيـة والثقافيـة؛ ووضـع حـد حلالـة حرم
بسـبب جنسـهن أو أصلـهن العرقـي؛ ومعاجلـة املشـاكل امللحـــة الــيت تؤثــر عليــهن يف جمــاالت 
التعليم والصحة البدنية والعقليـة واحليـاة االقتصاديـة، واملشـاكل املتعلقـة بـالعنف الـذي ميـارس 
ضدهن، مبا يف ذلك العنف املنـزيل؛ وإزالة حالة التمييز املضاعف الذي تعانيه النساء والفتيـات 

من السكان األصليني ألسباب متعددة تتعلق بالعنصرية والتمييز ضدهن لكون إناثاً؛  
يوصـي الـدول بـأن تنظـر، وفقـاً للصكـــوك والقواعــد واملعايــري الدوليــة ذات  -١٩
الصلـة حبقـوق اإلنسـان، يف دسـاتريها وقوانينـها ونظمـها القانونيـة وسياسـاا مـن أجـل حتديـد 
مظـاهر العنصريـة والتميـيز العنصـري وكـره األجـــانب ومــا يتصــل بذلــك مــن تعصــب ضــد 

الشعوب األصلية وأفرادها، واستئصال هذه املظاهر، خفية كانت أم صرحية أم متأصلة؛  
يطلـب إىل الـدول املعنيـة أن متتثـل ملـــا أبرمتــه مــن معــاهدات واتفاقــات مــع  -٢٠

الشعوب األصلية وأن حتترمها وأن تعترف ا وتراعيها على النحو الواجب؛  
يطلب إىل الدول أن تويل اعتبارا كامالً ومناسـباً للتوصيـات الـيت تصـدر عـن  -٢١

الشعوب األصلية يف احملافل اخلاصة ا بشأن املؤمتر العاملي؛  
يطلب إىل الدول:   -٢٢

إنشاء آليات مؤسسية، ودعم هذه اآلليات إن كانت موجـودة، لتعزيـز إجنـاز  (أ)
األهداف والتدابري املتصلة بالشعوب األصلية واملتفق عليها يف برنامج العمل هذا؛ 

العمل، بالتنسيق مع منظمات الشعوب األصلية والسلطات احمللية واملنظمـات  (ب)
غـري احلكوميـة، علـى تعزيـز اإلجـراءات الراميـة إىل القضـاء علـى العنصريـة والتميـيز العنصــري 
وكُره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب ضد الشعوب األصلية، وإجراء تقييمات منتظمـة 

للتقدم احملرز يف هذا الصدد؛ 
تعزيز فهم اتمع بوجه عام ألمهية اختاذ تدابـري خاصـة إلزالـة أوجـه احلرمـان  (ج)

اليت تعاين منها الشعوب األصلية؛ 
التشــاور مــع ممثلــي الشــعوب األصليــة يف عمليــة اختــاذ القــــرارات املتعلقـــة  (د)

بالسياسات والتدابري اليت متسها مباشرة؛  
يطلب إىل الدول أن تعترف بالتحديات اخلاصة اليت تواجه الشعوب األصليـة  -٢٣
وأفرادها ممن يعيشون يف بيئات حضرية، وحيث الدول على تنفيذ استراتيجيات فعالة ملكافحـة 



02-2154131

A/CONF.189/12

ما تواجهه هذه الشعوب ويواجهه هؤالء األفراد من عنصرية ومتييز عنصـري وكـره لألجـانب 
ومـا يتصـل بذلـك مـن تعصـب، مـع إيـالء اهتمـام خـاص للفـرص املتاحـة هلـم ملواصلـة ممارســة 

أساليب حيام التقليدية والثقافية واللغوية والروحية؛  
 

 املهاجرون 
يطلب إىل مجيع الدول أن تكافح مظاهر تعميم رفـض املـهاجرين، وأن تثبـط  -٢٤
ـــد ســلوكاً ينطــوي علــى كــره األجــانب  بقـوة مجيـع التظـاهرات واألفعـال العنصريـة الـيت تول

واملشاعر السلبية جتاه املهاجرين ورفضهم؛  
يدعـو املنظمـات غـري احلكوميـة، الدوليـة منـها والوطنيـة، إىل تضمـني براجمــها  -٢٥
وأنشطتها رصد ومحاية حقـوق اإلنسـان للمـهاجرين، وإىل توعيـة احلكومـات وزيـادة تعريـف 
اجلمـهور يف الـدول كافـة بضـرورة منـع األفعـال العنصريـة ومظـــاهر التميــيز وكــره األجــانب 

وما يتصل بذلك من تعصب ضد املهاجرين؛  
يطلب إىل الدول أن تعزز وأن حتمي على حنو كامل وفعـال حقـوق اإلنسـان  -٢٦
واحلريات األساسية جلميع املهاجرين، وفقـاً لإلعـالن العـاملي حلقـوق اإلنسـان ومـا يقـع عليـها 
مـن التزامـات مبوجـب الصكـوك الدوليـة حلقـوق اإلنسـان، بصـرف النظـر عـن وضـــع اهلجــرة 

اخلاص باملهاجرين؛ 
يشـجع الـــدول علــى زيــادة التوعيــة حبقــوق اإلنســان للمــهاجرين، والقيــام  -٢٧
حبمـالت إعالميـة لضمـان حصـول اجلمـهور علـى معلومـات دقيقـة بشـأن املـــهاجرين وقضايــا 
ـــع املضيــف وحالــة  اهلجـرة، مبـا يف ذلـك مـا يقدمـه املـهاجرون مـن مسـامهات إجيابيـة يف اتم

الضعف اليت يعانيها املهاجرون، وخباصة من هم يف وضع غري قانوين؛  
يدعو الدول إىل تيسري لَم مشل األسـر بطريقـة سـريعة وفعالـة، مبـا يؤثـر تأثـريًا  -٢٨
إجيابياً على اندماج املهاجريـن، مع إيالء االعتبـار الواجـب لضـرورة أن يكـون ألفـراد األسـرة 

مركز مستقل؛ 
حيـث الـدول علـــى اختــاذ تدابــري ملموســة للقضــاء علــى العنصريــة والتميــيز  -٢٩
العنصري وكُره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب يف مكان العمـل، ضـد مجيـع العـاملني، 
مبن فيهم العمال املهاجرون، وضمان املساواة الكاملة للجميع أمام القانون، مبا يف ذلك قـانون 
العمـل، وحيـث كذلـك الـدول علـى إزالـة احلواجـز، حيثمـا يقتضـي األمـر، أمـام: املشــاركة يف 
التدريب املهين، والتفاوض اجلماعي، والعمل والعقود والنشاط النقايب؛ وإمكانيـة الوصـول إىل 



3202-21541

A/CONF.189/12

احملـاكم القضائيـة واإلداريـة الـيت تعـىن باملظـامل؛ والتمـاس العمـل يف خمتلـــف أحنــاء البلــد الــذي 
يقيمون فيه؛ والعمل يف ظل ظروف آمنة وصحية؛  

حيث الدول على ما يلي:  -٣٠
وضع وتنفيذ سياسات وخطط عمل، وتعزيز وتنفيذ التدابــري الوقائيـة، لتعزيـز  (أ)
االنسـجام والتسـامح بـني املـهاجرين واتمعـات املضيفـــة هلــم، ــدف القضــاء علــى مظــاهر 
العنصرية والتمييز العنصري وكُره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، مبـا يف ذلـك أعمـال 

العنف اليت يرتكبها أفراد أو جمموعات يف جمتمعات كثرية؛  
القيـام باسـتعراض قوانينـها وسياسـاا وممارسـاا املتعلقـة بـاهلجرة، وتنقيحــها  (ب)
عند الضرورة، حبيث تكون خالية من التمييز العنصري ومتوافقة مع التزامـات الـدول مبوجـب 

الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان؛  
تنفيذ تدابري حمددة يشارك فيها اتمع املضيف واملهاجرون من أجل تشـجيع  (ج)
احترام التنوع الثقايف، وتعزيز معاملة املهاجرين معاملة منصفة، ووضع برامج، عنـد االقتضـاء، 

لتيسري إدماجهم يف احلياة االجتماعية والثقافية والسياسية واالقتصادية؛  
ضمان معاملة املهاجرين، الذيـن حتتجزهـم السـلطات العامـة، معاملـة إنسـانية  (د)
ـــم علــى محايــة قانونيــة  ومنصفـة، بصـرف النظـر عـن مركزهـم كمـهاجرين، وضمـان حصوهل
فعالة، وحصوهلم عند االقتضاء على مساعدة من مترجم شـفوي كفـؤ، وفقـاً لقواعـد القـانون 

الدويل ومعايري حقوق اإلنسان ذات الصلة، ال سيما أثناء استجوام؛  
ضمان قيام سلطات الشرطة واهلجـرة مبعاملـة املـهاجرين معاملـة كرميـة وغـري  (ه)
متييزيـة، وفقـاً للمعايـري الدوليـة، وذلـك بوســـائل منــها تنظيــم الــدورات التدريبيــة املتخصصــة 

للمسؤولني اإلداريني وأفراد الشرطة وموظفي اهلجرة وغريهم من اموعات املعنية؛ 
النظـر يف مسـألة االعـتراف بـاملؤهالت التعليميـة واملهنيـة والتقنيـة للمــهاجرين  (و)
دف تعزيز هـذا االعـتراف مـن أجـل زيـادة مسـامهة املـهاجرين يف دول إقامتـهم اجلديـدة إىل 

أقصى حد؛  
ـــهاجرين  اختـاذ مجيـع التدابـري املمكنـة لتعزيـز التمتـع الكـامل مـن قبـل مجيـع امل (ز)
جبميع حقوق اإلنسان، مبا يف ذلـك احلقـوق املتصلـة بـاحلصول علـى أجـور منصفـة ومكافـآت 
متساوية عن األعمال ذات القيمة املتسـاوية دون متيـيز مـن أي نـوع واحلـق يف األمـن يف حالـة 
البطالـة واملـرض والعجـز والـترمل، والشـيخوخة وعـدم القـدرة علـى كســـب الــرزق لظــروف 



02-2154133

A/CONF.189/12

خارجـة عـن اإلرادة، واألمـن االجتمـاعي مبـا يف ذلـك الضمـان االجتمـاعي، وإمكانيـة وصـول 
املهاجرين إىل التعليم والرعاية الصحية واخلدمات االجتماعية، واحترام هويتهم الثقافية؛  

النظر يف اعتماد وتنفيذ سياسات وبرامج يف جمـال اهلجـرة تمكـن املـهاجرين،  (ح)
وخباصـة النسـاء واألطفـال مـن ضحايـا العنـف العـائلي أو املنــزيل، مـن التحــرر مــن العالقــات 

املسيئة هلم؛  
ـــى إيــالء اهتمــام  حيـث الـدول، نظـرًا لـتزايد نسـبة النسـاء بـني املـهاجرين، عل -٣١
خاص للقضايا املتعلقة بالتمايز بني اجلنسني، مبا يف ذلـك التميـيز علـى أسـاس نـوع اجلنـس، ال 
سيما عندما تتداخل احلواجز املتعددة اليت تواجهها املـهاجرات؛ وينبغـي إجـراء حبـوث مفصلـة 
ال فيما يتعلق بانتهاكات حقوق اإلنسان املرتكبة ضد املهاجرات فحسـب، وإمنـا أيضـاً بشـأن 
ما تقدمه املهاجرات من مسامهات يف اقتصادات أوطان والبلدان الـيت يـهاجرن إليـها/البلـدان 
املضيفة هلن، وينبغي إدراج النتـائج الـيت ختلُـص إليـها هـذه البحـوث يف التقـارير الـيت تقـدم إىل 

اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات حقوق اإلنسان؛  
حيث الدول على االعتراف بأن للمهاجرين املقيمـني ألجـل طويـل واحلـائزين  -٣٢
علـى وثـائق رمسيـة مـا لغـريهم مـن أفـراد اتمـع مـن فـرص اقتصاديـة وعليـهم مـا علـى هـــؤالء 

األفراد من مسؤوليات؛ 
يوصي بأن تنظر البلدان اليت تستضيف املهاجرين يف إمكانية توفـري اخلدمـات  -٣٣
االجتماعيـة الكافيـة، وال ســـيما يف جمــاالت الصحــة والتعليــم واإلســكان املالئــم علــى وجــه 
األولوية، بالتعاون مـع وكـاالت األمـم املتحـدة واملنظمـات اإلقليميـة واهليئـات املاليـة الدوليـة، 
ويطلب أيضاً أن تستجيب هـذه الوكـاالت اسـتجابة مالئمـة للطلبـات الـيت تقـدم إليـها لتوفـري 

مثل هذه اخلدمات؛ 
 

 الالجئون 
حيث الدول علـى الوفـاء بالتزاماـا مبوجـب القـانون الـدويل حلقـوق اإلنسـان  -٣٤
وقــانون الالجئــني والقــانون اإلنســاين الــــدويل فيمـــا يتعلـــق بـــالالجئني وملتمســـي اللجـــوء 
واملشردين، وحيث اتمع الدويل على توفري احلماية واملساعدة هلم بطريقـة منصفـة ومـع إيـالء 
االعتبار الواجب الحتياجام يف خمتلف أحنـاء العـامل، مبـا يتمشـى مـع مبـادئ التضـامن الـدويل 

وتقاسم األعباء والتعاون الدويل يف تقاسم املسؤوليات؛  
يدعو الدول لالعتراف حبواجز العنصرية والتمييز العنصـري وكـره األجـانب  -٣٥
وما يتصل بذلك من تعصـب والـيت قـد يواجهـها الالجئـون يف سـعيهم إىل املشـاركة يف احليـاة 
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االجتماعيـة للبلـدان املضيفـة هلـم، ويشـــجع الــدول علــى وضــع اســتراتيجيات تتصــدى هلــذا 
التمييز، وتيسر التمتع الكامل حبقوق اإلنسـان مـن جـانب الالجئـني وفقـاً لتعـهداا والتزاماـا 
الدولية. وينبغي للدول األطراف ضمان أن تكون مجيع التدابري املتعلقـة بـالالجئني متفقـة متامـاً 

مع اتفاقية عام ١٩٥١ اخلاصة بوضع الالجئني وبروتوكول عام ١٩٦٧ امللحق ا؛ 
ـــات الالجئــات  حيـث الـدول علـى اختـاذ خطـوات فعالـة حلمايـة النسـاء والفتي -٣٦
واملشردات داخليا من العنف، وعلى التحقيق فيما قد يرتكـب مـن انتـهاكات مـن هـذا النـوع 
وإحالة املسؤولني عنـها إىل القضـاء، وذلـك بالتعـاون، عنـد االقتضـاء، مـع املنظمـات املختصـة 

ذات الصلة؛ 
 

 الضحايا اآلخرون 
حيــث الــدول علــى اختــاذ مجيــع التدابــــري املمكنـــة لضمـــان تســـجيل مجيـــع  -٣٧
األشـخاص، دون أي متيـــيز، وإتاحــة حصوهلــم علــى املســتندات الالزمــة الــيت تبــني هويتــهم 
القانونيـة مـن أجـل متكينـهم مـن االسـتفادة ممـا هـو متـاح مـــن االجــراءات وســبل االنتصــاف 

القانونية وفرص التنمية، وكذلك من أجل احلد من حاالت االجتار باألشخاص؛  
يسـلم بـأن ضحايـا االجتـار باألشـــخاص يتعرضــون بصفــة خاصــة للعنصريــة  -٣٨
والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصــل بذلـك مـن تعصـب. وعلـى الـدول أن تكفـل أن 
تكون مجيع التدابري املتخذة ضد االجتار باألشـخاص، وخباصـة التدابـري الـيت تؤثـر علـى ضحايـا 
هـذا االجتـار، متوافقـة مـع مبـادئ عـدم التميـيز املعـترف ـا دوليـا، مبـا يف ذلـك حظـر التميـــيز 

العنصري وإتاحة سبل االنتصاف القانونية املناسبة؛  
يطلـب إىل الـدول أن تكفـل ألطفـال وشـباب الرومـا/الغجـر/السـنيت/الرحــل،  -٣٩
وخباصــة اإلنــاث منــهم، فــرص تعليــم متكافئــة، وأن تكــون املنــاهج التعليميــــة علـــى مجيـــع 
املستويات، مبا يف ذلك الربامج التكميلية بشأن التعليم املختلط الثقافـات، والـيت قـد تشـمل يف 
مجلـة أمـور إتاحـة الفـرص هلـم لتعلـم اللغـات الرمسيـة يف مرحلـة التعليـم قبـل املدرسـي، وتعيــني 
معلمني ومساعدين يف الفصول املدرسية لكي يتسىن هلـؤالء األطفـال والشـباب التعلـم بلغتـهم 

األم، مناهج مراعية ومستجيبة الحتياجام؛  
يشـجع الـدول علـى اعتمـــاد سياســات وتدابــري مناســبة وملموســة، ووضــع  -٤٠
آليات تنفيذ، حيثما ال تكون هذه اآلليات قائمة بالفعل، وتبادل اخلربات، بالتعـاون مـع ممثلـي 
مجاعات الروما/الغجر/السنيت/الرحل، بغية القضاء علــى التميـيز ضدهـم، ومتكينـهم مـن حتقيـق 
املسـاواة وضمـان متتعـهم الكـامل حبقـوق اإلنسـان كافـة، علـى حنـو مـا أوصـــت بــه، يف حالــة 
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مجاعات الرومــا، جلنـة القضـاء علـى التميـيز العنصـري يف توصيتـها العامـة السـابعة والعشـرين، 
حبيث تتم تلبية احتياجام؛  

يوصي املنظمات احلكومية الدولية بأن تعـاجل، حسـب االقتضـاء، يف مشـاريع  -٤١
تعاوـا مـع خمتلـف الـدول ومسـاعدا هلـا، حالـة مجاعـات الرومـا/الغجـر/السـنيت/الرحــل، وأن 

تعمل على تعزيز النهوض ذه اجلماعات اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا؛  
يطلب إىل الدول أن تزيد التوعية مبا يتعرض له الرومـا/الغجـر/السـنيت/الرحـل  -٤٢
من عنصرية ومتييز عنصري وكره لألجانب وما يتصـل بذلـك مـن تعصـب، وأن تشـجع علـى 

معرفة واحترام ثقافتهم وتارخيهم، كما يشجع املنظمات غري احلكومية على القيام بذلك؛  
يشجع وسائط اإلعالم علــى أن تعمــل علــى إتاحــة فــرص متكافئــة للرومــا/  -٤٣
الغجر/السنيت/الرحل للوصول إىل هذه الوسائط واملشاركة فيــها علــى قــدم املســاواة، فضــال 
عــن محايتــهم مــن وصفــهم يف تقــارير وســائط اإلعــالم بأوصــاف عنصريــة ومنطيـــة ومتييزيـــة، 

ويطلب إىل الدول تيسري اجلهود اليت تبذهلا وسائط اإلعالم يف هذا الصدد؛  
يدعو احلكومات إىل وضع سياسـات ـدف إىل مكافحـة العنصريـة والتميـيز  -٤٤
العنصري وكره األجانب ومـا يتصـل بذلـك مـن تعصـب تسـتند إىل بيانـات إحصائيـة موثوقـة 
تعترف بالشواغل اليت مت حتديدها بالتشاور مع الروما/الغجر/السنيت/الرحل أنفسهم وتعـرب عـن 
وضعهم يف اتمع بدقة قدر املستطاع. ويتم مجع مثـل هـذه املعلومـات وفقـاً ألحكـام حقـوق 
اإلنسان واحلريات األساسية، مثل لوائح محاية البيانات وضمانـات اخلصوصيـة وبالتشـاور مـع 

األشخاص املعنيني؛ 
ـــى معاجلــة مشــاكل العنصريــة والتميــيز العنصــري وكــره  يشـجع الـدول عل -٤٥
األجـانب ومـا يتصـل بذلـك مـن تعصـب ضـد السـكان املتحدريـن مـن أصـل آسـيوي، وحيــث 
الـدول علـى اختـاذ كافـة التدابـري الالزمـة إلزالـة احلواجـز الـيت يواجهـها هـــؤالء األشــخاص يف 

املشاركة يف احلياة االقتصادية واالجتماعية والثقافية والسياسية؛ 
حيث الدول على ضمان أن ميـارس األشـخاص املنتمـون إىل أقليـات قوميـة أو  -٤٦
ـــية ممارســة كاملــة  عرقيـة وإىل أقليـات دينيـة ولغويـة مجيـع حقـوق اإلنسـان واحلريـات األساس
وفعالة، يف نطاق واليتها القضائيـة، دون أي متيـيز وباملسـاواة التامـة أمـام القـانون، كمـا حيـث 

الدول واتمع الدويل على تعزيز ومحاية حقوق هؤالء األشخاص؛ 
حيـث الـدول علـى ضمـان حقـوق األشـخاص املنتمـــني إىل أقليــات قوميــة أو  -٤٧
عرقية أو دينية أو لغوية يف التمتع، فرادى أو باالشتراك مع أفراد مجاعـام اآلخريـن، بثقافتـهم 



3602-21541

A/CONF.189/12

اخلاصة م، ويف ااهرة بدينهم وممارسة شعائره، ويف استخدام لغتهم اخلاصة، سرًا وجـهارًا، 
ــــة واالجتماعيـــة واالقتصاديـــة  وحبريــة ودون تدخــل، ويف املشــاركة الفعالــة يف احليــاة الثقافي
والسياسية للبلد الذي يعيشون فيه، بغية محايتهم مما يتعرضـون لـه أو مـا قـد يتعرضـون لـه مـن 

أشكال العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛  
حيـث الـدول علـى التسـليم بتأثـري التميـيز والتـهميش واالسـتبعاد االجتمــاعي،  -٤٨
ـــة العدديــة  ماضيـا وحـاضرا، علـى العديـد مـن اموعـات العرقيـة الـيت تعيـش يف وضعيـة األقلي
داخل دولة ما، والسهر على متكني األشخاص املنتمني إىل مثل هـذه اموعـات، بصفـة أفـراد 
ـــع حقــوق اإلنســان واحلريــات األساســية،  أعضـاء فيـها، مـن املمارسـة الكاملـة والفعليـة جلمي
وبتساو كامل أمام القانون، والقيام، عند االقتضاء، باختاذ التدابري املناسـبة فيمـا يتصـل بـالعمل 

والسكن والتعليم، بغية منع التمييز العنصري؛ 
حيث الدول علـى القيـام، عنـد االقتضـاء، باختـاذ التدابـري املناسـبة ملنـع التميـيز  -٤٩
العنصري ضد األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو عرقيـة وإىل أقليـات دينيـة ولغويـة، فيمـا 
يتصـل بـالعمل، والرعايـة الصحيـــة، واخلدمــات االجتماعيــة، والتعليــم، وحيثــها علــى مراعــاة 

أشكال التمييز املتعددة يف هذا السياق؛ 
حيث الدول على أن تدرج منظورا يراعي نوع اجلنـس يف كـل برامـج العمـل  -٥٠
الرامية إىل مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصـب، 
وأن تنظــر يف عــبء هــذا التميــيز الــذي يقــع بوجــه خــاص علــى نســاء الســكان األصليـــني 
ـــن أصــل أفريقــي واملتحــدرات مــن أصــل آســيوي  واألفريقيـات واآلسـيويات واملتحـدرات م
واملهاجرات والنساء من الفئات احملرومة األخرى، مع كفالة وصوهلن إىل مـوارد االنتـاج علـى 
قـدم املسـاواة مـع الرجـــال، باعتبــار ذلــك وســيلة لتعزيــز مشــاركتهن يف التنميــة االقتصاديــة 

واالنتاجية تمعان؛ 
حيث الدول علـى إشـراك النسـاء، وخباصـة النسـاء ضحايـا العنصريـة والتميـيز  -٥١
العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، يف عمليـة اختـاذ القـرارات علـى مجيـع 
املسـتويات، لـدى العمـل مـن أجـل القضـاء علـى هـذا التميـيز، واختـاذ تدابـري ملموســـة إلدراج 
حتليـل عرقـي وحتليـل للتمـايز بـني اجلنسـني لـدى تنفيـذ مجيـع جوانـب برنـامج العمـل وخطـــط 

العمل الوطنية، وخباصة يف ميادين برامج وخدمات العمالة وختصيص املوارد؛  
يسـلّم بـأن الفـقر حيـدد املركـز االقتصـادي واالجتمـاعي ويضـع عقبـات أمــام  -٥٢
املشـاركة السياسـية الفعالـة للمـرأة والرجـل بطـرق خمتلفـة وبدرجـات متفاوتـة، وحيـث الـــدول 
علـى إجـراء حتليــالت، تراعــي نــوع اجلنــس، بشــأن مجيــع السياســات والــربامج االقتصاديــة 
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واالجتماعية، وخباصة التدابري الرامية الستئصال الفقر، مبا فيها تلك اليت يتم وضعـها وتنفيذهـا 
لصاحل أولئك األفراد أو تلك اجلماعات اليت تكون من ضحاياها العنصريـة والتميـيز العنصـري 

وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛  
حيـث الـدول ويشـجع مجيـع قطاعـات اتمـع علـى متكـــني النســاء والفتيــات  -٥٣
الـاليت يقعـن ضحايـا العنصريـة والتميـــيز العنصــري وكــره األجــانب ومــا يتصــل بذلــك مــن 
تعصب، حبيث يتسىن هلن أن ميارسن حقوقهن ممارسة كاملة يف مجيـع منـاحي احليـاة العامـة أو 
اخلاصة، وعلى ضمان مشاركة املرأة مشاركة كاملة ومتكافئة وفعالة يف اختـاذ القـرارات علـى 

مجيع األصعدة، ال سيما يف وضع وتنفيذ وتقييم السياسات والتدابري اليت متس حياة املرأة؛  
حيث الدول على ما يلي:  -٥٤

التسليم بأن العنف اجلنسي الذي كان يستخدم بصورة منهجية كسالح مـن  (أ)
أسلحة احلرب، أحياناً مبوافقة الدولة أو بتحريــض منـها يعـد انتـهاكاً خطـريًا للقـانون اإلنسـاين 
الـدويل، ويشـكل يف ظـروف معينـة جرميـة ضـد اإلنسـانية و/أو جرميـة حـــرب، وبــأن تداخــل 
التمييز على أسـاس العنصريـة ونـوع اجلنـس جيعـل النسـاء والفتيـات بوجـه خـاص عرضـة هلـذا 
النوع من العنف الذي غالباً ما يرتبط بالعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصـل 

بذلك من تعصب؛  
وضـع حـد حلالـة اإلفـالت مـن العقـــاب ومالحقــة املســؤولني عــن ارتكــاب  (ب)
اجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم احلرب، مبا يف ذلك اجلرائم ذات الصلة بـالعنف اجلنسـي وغـريه 
من أنواع العنف القائم على أسـاس نـوع اجلنـس الـيت تتعـرض هلـا النسـاء والفتيـات، وكذلـك 
ضمان حتديد هوية األشخاص املوجودين يف السلطة املسؤولني عن تلك اجلرائم ممن يرتكبوـا 
أو يأمرون بارتكاا أو يشجعون على ارتكاا أو حيضون على ارتكاـا أو يقدمـون املسـاعدة 
ملرتكبيـها أو حيرضـون عليـــها، أو يســهمون بــأي طريقــة أخــرى يف ارتكاــا أو الشــروع يف 

ارتكاا لكي يتم التحقيق معهم ومقاضام ومعاقبتهم؛  
يطلـب إىل الـدول أن تقـوم، بالتعـاون مـع املنظمـات الدوليـة عنـد الضـــرورة،  -٥٥
ـــري احلمايــة مــن العنصريــة والتميــيز  واضعـة يف مقدمـة اعتباراـا مصـاحل الطفـل الفضلـى، بتوف
العنصـري وكـره األجـانب ومـا يتصـل بذلـك مـن تعصـب ضـد األطفـال، وخباصـة مـن يوجــد 
منـهم يف ظـروف تتصـف بشـدة التعـرض للمخـاطر، وأن تـــويل اهتمامــا خاصــا حلالــة هــؤالء 

األطفال عند وضع السياسات واالستراتيجيات والربامج ذات الصلة؛  
حيث الدول على القيام، وفقا لقوانينها الوطنيـة والتزاماـا مبوجـب الصكـوك  -٥٦
الدوليـة ذات الصلـة، باختـاذ مجيـع التدابـري، إىل أقصـى حـد تسـمح بـه مواردهـا املتاحـة، لكـــي 
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تضمن، دون أي متييز، احلق املتساوي جلميع األطفال يف أن يتم تسجيلهم فـورا عنـد والدـم 
من أجل متكينهم من ممارسة ما هلم من حقوق إنسـان وحريـات أساسـية. وحيـث الـدول علـى 

منح النساء حقوقاً متساوية مع الرجال فيما يتعلق باجلنسية؛ 
حيث الدول واملنظمات الدولية واإلقليمية، ويشجع املنظمـات غـري احلكوميـة  -٥٧
ـــني الذيــن يتعرضــون أيضــا للعنصريــة  والقطـاع اخلـاص، علـى معاجلـة حالـة األشـخاص املعوق
والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛ كما حيث الـدول علـى اختـاذ 
التدابـري الالزمـة لضمـان متتـع هـؤالء األشـخاص متتعـاً كـامالً جبميـع حقـوق اإلنســـان وتيســري 

إدماجهم الكامل يف مجيع ميادين احلياة؛  
 

تدابري املنع والتثقيف واحلمايـة اهلادفـة إىل القضـاء علـى العنصريـة  ثالثاً -
والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصـل بذلـك مـن تعصـب 

 على الصعد الوطين واإلقليمي والدويل 
حيث الدول على أن تعتمـد وتنفـذ، علـى الصعيديـن الوطـين والـدويل، تدابـري  -٥٨
وسياســات فعالــة، باإلضافــة إىل التشــريعات الوطنيــة والصكــوك واآلليــات الدوليــة القائمـــة 
املكرسة ملكافحة التمييز، تشجع مجيع املواطنني واملؤسسات على اختــاذ موقـف ضـد العنصريـة 
والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك مـن تعصـب، وأن تسـلم بـالتنوع وحتترمـه 
وتزيد من فوائده إىل أقصى حد ممكـن داخـل الـدول وفيمـا بينـها، بـالعمل معـاً مـن أجـل بنـاء 
مسـتقبل يتسـم بالوئـام والعمـل املنتـج مـن خـــالل إعمــال وتعزيــز قيــم ومبــادئ مثــل العــدل 
واملســاواة وعــدم التميــيز والدميقراطيــة واالنصــاف والصداقــة والتســامح واالحــــترام ضمـــن 
اتمعات واألمم وفيما بينها، وخباصة مــن خـالل برامـج اإلعـالم والتثقيـف الراميـة إىل إذكـاء 
الوعي والتفهم مبزايا التنوع الثقايف، مبـا يف ذلـك الـربامج الـيت تعمـل فيـها السـلطات العامـة يف 

شراكة مع املنظمات الدولية واملنظمات غري احلكومية وغريها من قطاعات اتمع املدين؛ 
حيث الدول على األخذ مبنظور يراعي نوع اجلنس عند تصميم ووضع تدابري  -٥٩
للوقاية والتثقيف واحلمايـة ـدف القضـاء علـى العنصريـة والتميـيز العنصـري وكـره األجـانب 
ومـا يتصـل بذلـك مـن تعصـب علـى مجيـع املســـتويات، لضمــان أن تســتهدف بشــكل فعــال 

األوضاع املميزة للنساء والرجال؛ 
حيـث الـدول علـى أن تعتمـد أو تعـزز، عنـد االقتضـاء، الــربامج الوطنيــة الــيت  -٦٠
دف إىل القضاء على الفقر واحلد من االقصاء االجتماعي واليت تأخذ يف االعتبار احتياجـات 
وجتارب األفراد أو مجاعات األفراد ضحايا العنصريـة والتميـيز العنصـري وكـره األجـانب ومـا 
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يتصل بذلك من تعصب، كمـا حيـث الـدول علـى أن تكثـف جـهودها لتعزيـز التعـاون الثنـائي 
واإلقليمي والدويل يف تنفيذ تلك الربامج؛ 

حيـث الـدول علـى أن تعمـل مـــن أجــل ضمــان أن تكــون نظمــها السياســية  -٦١
والقانونيـة معـبرة عـن التنـوع املتعـــدد الثقافــات داخــل جمتمعاــا، وأن حتســن عنــد االقتضــاء 
ـــالىف ميــش  املؤسسـات الدميقراطيـة حبيـث تصبـح قائمـة علـى املشـاركة علـى حنـو أكمـل وتت

وإقصاء قطاعات معينة من اتمع والتمييز ضدها؛ 
حيث الدول على اختاذ مجيع التدابري الالزمـة لكـي تعـاجل علـى وجـه التحديـد، مـن  -٦٢
خالل السياسات والربامج، ما تتعرض له النساء والفتيات من عنصريـة ومـن عنـف بدافـع العنصريـة، 
وأن تعـزز تعاوـا، واسـتجاباا علـى صعيـد السياسـة العامـة، وتنفيذهـا الفعـــال للتشــريعات الوطنيــة 
واللتزاماـا مبوجـب الصكـوك الدوليـة ذات الصلـة، وغـري ذلـك مـن التدابـري الوقائيـة وتدابـري احلمايــة 
الرامية إىل القضاء على مجيع أشكال ما تتعرض له النساء والفتيات من متييز وعنف بدوافع عنصرية؛ 
يشــجع قطــاع األعمــال، وخباصــة صناعــة الســياحة ومقدمــو خدمــــات شـــبكة  -٦٣
اإلنـترنت، علـى وضـع مدونـات قواعـد سـلوك بغيـة منـع االجتـــار باألشــخاص ومحايــة ضحايــا هــذا 
االجتار، ال سيما ضحايـا الدعـارة، مـن التميـيز القـائم علـى نـوع اجلنـس والتميـيز العنصـري، وتعزيـز 

حقوقهم وصون كرامتهم وأمنهم؛ 
حيث الدول على وضع وإنفاذ وتعزيز تدابري فعالة علــى املســتويات الوطنيــة  -٦٤
واإلقليميــة والدوليــة مــن أجــل منــــع ومكافحـــة واســـتئصال مجيـــع أشـــكال االجتـــار بالنســـاء 
واألطفال، وخباصة الفتيات، وذلك من خالل اعتماد اســتراتيجيات شــاملة ملكافحــة االجتــار 
تشمل تدابري تشريعية ومحالت وقائية وعمليات تبادل للمعلومات. كمــا حيــث الــدول علــى 
ختصيص املوارد، حسب االقتضاء، لوضع برامج شــاملة ترمــي إىل توفــري املســاعدة واحلمايــة 
والعالج للضحايا وإعادة إدماجهم يف اتمع وإعادة تأهيلهم. وعلى الــدول أن تعمــل علــى 
توفــري أو تعزيــز تدريــب املوظفــني املكلفــني بإنفــاذ القوانــني وموظفــي اهلجــــرة وغـــريهم مـــن 

املوظفني ذوي الصلة الذين يتعاملون مع ضحايا االجتار يف هذا الصدد؛ 
يشـجع اهليئـات والوكـاالت والـربامج ذات الصلـة يف منظومـة األمـم املتحــدة  -٦٥
والـــــدول علـــــى ترويـــــج واســـــتخدام املبـــــادئ التوجيهيـــــة بشـــــأن التشـــــــرد الداخلــــــي 

(E/CN.4/1998/53/Add.2)، وال سيما أحكامها املتصلة بعدم التمييز؛ 
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على الصعيد الوطين   ألف -
التدابري التشريعية والقضائية والتننظيمية واإلداريــة وغريهــا مــن التدابــري الراميــة  -١
إىل منــع العنصريــة والتميــيز العنصــري وكــره األجـــانب ومـــا يتصـــل بذلـــك مـــن 

تعصب وإىل احلماية منها   
حيـث الــدول علــى أن تضــع وتنفــذ، دون تأخــري، سياســـات وخطـــط عمـــل  -٦٦
وطنية ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب ومــا يتصــل بذلــك مــن تعصــب، 

مبا يف ذلك مظاهرها القائمة على أساس نوع اجلنس؛ 
حيث الدول على وضع أو تعزيز وترويـج وتنفيـذ سياسـات تشـريعية وإداريـة  -٦٧
فعالة وتدابري وقائية أخرى ملواجهة الوضع اخلطري الذي تعاين منه فئات معينة من العمــال، مبـن 
فيهم العمال املهاجرون الذين يقعون ضحايا للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجـانب ومـا 
يتصل بذلك من تعصب. وينبغي إيالء اهتمام خاص حلماية األشـخاص الذيـن يعملـون خدمـاً 

يف املنازل واألشخاص املتاجر م، من التمييز والعنف، وملكافحة التحيز ضدهم؛ 
ـــري  حيـث الـدول علـى أن تعتمـد وتنفـذ، أو تعـزز، التشـريعات الوطنيـة والتداب -٦٨
ـــى حنــو صريــح وحمــدد وحتظــر التميــيز العنصــري وكــره  اإلداريـة الـيت تتصـدى للعنصريـة عل
األجـانب ومـا يتصـل بذلـك مـن تعصـب، بصـورة مباشـرة أو غـري مباشـرة، يف مجيـع جمـــاالت 
احليـاة العامـة، وفقـاً اللتزاماـا مبوجـب االتفاقيـة الدوليـة للقضـاء علـى مجيـع أشـــكال التمييـــز 

العنصري، وأن تضمن أال تكون حتفظاا متنافية مع اهلدف والغرض من االتفاقية؛ 
حيث الدول على أن تسن وتنفذ، حسـب االقتضـاء، قوانـني ملكافحـة االجتـار  -٦٩
باألشــخاص، وال ســــيما النســـاء واألطفـــال، وريـــب املـــهاجرين، وأن تـــأخذ يف االعتبـــار 
املمارسات اليت تشكل خطرًا على حيام أو تفضي إىل أنواع شىت مـن العبوديـة واالسـتغالل، 
كاستعباد املدين واالسترقاق، واالستغالل ألغراض اجلنس أو العمل؛ كما يشجع الدول علـى 
أن تنشـئ آليـات، إن مل تكـن موجـودة بـالفعل، ملكافحـة مثـل هـذه املمارسـات، وأن ختصــص 
املـوارد الكافيـة لضمـان تنفيـذ القوانـني ومحايـة حقـــوق الضحايــا، وأن تعــزز التعــاون الثنــائي 
ـــة الــيت تقــدم املســاعدة  واإلقليمـي والـدويل، مبـا يف ذلـك التعـاون مـع املنظمـات غـري احلكومي

للضحايا، من أجل مكافحة هذا االجتار باألشخاص وريب املهاجرين؛ 
حيـث الـدول علـى أن تتخـذ مجيـع التدابـري الدســـتورية والتشــريعية واإلداريــة  -٧٠
الالزمـة لتعزيـز املسـاواة بـني األفـراد ومجاعـات األفـراد ضحايـا العنصريـــة والتميــيز العنصــري 
وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصــب وأن تسـتعرض التدابـري القائمـة بقصـد تعديـل أو 

إلغاء التشريعات الوطنية واألحكام اإلدارية اليت قد تفضي إىل أشكال التمييز هذه؛ 
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حيث الدول، مبا فيها وكاالا املكلفة بإنفـاذ القوانـني، علـى وضـع سياسـات  -٧١
وبرامج فعالة وتنفيذها تنفيـذًا كـامالً بغيـة احليلولـة دون تصـرف رجـال الشـرطة وغـريهم مـن 
ـــات غــري الئقــة بدوافــع العنصريــة والتميــيز العنصــري وكــره  املكلفـني بإنفـاذ القوانـني تصرف
األجـانب ومـا يتصـل بذلـك مــن تعصــب، والكشــف عــن هــذه التصرفــات واملســاءلة عنــها 

ومقاضاة مرتكبيها؛ 
حيـث الـدول علـى وضـع وتطبيـق وإنفـاذ تدابـري فعالـة للقضـاء علـى الظـــاهرة  -٧٢
املعروفـة علـى املسـتوى الشـعيب باســـم �التصويــر العنصــري� والــيت تشــمل ممارســات أفــراد 
الشرطة وغريهم من املكلفني بإنفاذ القوانني باالعتماد، إىل أي حد، على العنصـر أو اللـون أو 
النسب أو األصل القومي أو العرقي كأساس إلخضاع األشخاص للتحقيـق أو لتحديـد مـا إذا 

كان الشخص متورطاً يف نشاط إجرامي؛ 
ــــة أو  حيــث الــدول علــى اختــاذ تدابــري حتــول دون اســتغالل البحــوث اجليني -٧٣
تطبيقاـا يف الـترويج للعنصريـة والتميـيز العنصـــري وكــره األجــانب ومــا يتصــل بذلــك مــن 
تعصـب، وعلـى صـون حرمـة املعلومـات اجلينيـة الشـخصية، ومنـع اســـتخدام هــذه املعلومــات 

ألغراض متييزية أو عنصرية؛ 
حيث الدول، واملنظمات غري احلكومية، والقطاع اخلاص على ما يلي:  -٧٤

وضع وتنفيذ سياسـات تشـجع توخـي اجلـودة والتنـوع يف إنشـاء قـوة شـرطة  (أ)
تكون خالية من العنصرية والتمييز العنصري وكـره األجـانب ومـا يتصـل بذلـك مـن تعصـب، 
والسعي بنشاط لتعيني أفراد ينتمون إىل كافة الفئات، مبا فيـها األقليـات، يف الوظـائف العامـة، 

مبا يف ذلك قوة الشرطة والوكاالت األخرى ضمن نظام القضاء اجلنائي (كوكالء النيابة)؛ 
العمـل علـى احلـد مـن أعمـال العنـف، مبـا يف ذلـك العنـف بدوافـــع العنصريــة  (ب)

والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وذلك عن طريق: 
تطوير مواد تربوية لتعليم الشباب أمهية التسامح واالحترام؛  �١�

التصدي للتحيز قبل أن يتجلى يف نشاط جنائي عنيف؛  �٢�
إنشاء أفرقة عاملة تضم، ضمن من تضمه، قـادة اتمعـات احملليـة ومسـؤولني  �٣�
عـن إنفـاذ القوانـــني علــى املســتويني الوطــين واحمللــي، بغيــة حتســني التنســيق 
واملشـاركة اتمعيـــة والتدريــب والتعليــم ومجــع البيانــات ــدف منــع هــذا 

النشاط اإلجرامي العنيف؛ 
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التأكد من أن القوانني املتصلة باحلقوق املدنية والــيت حتظـر النشـاط اإلجرامـي  �٤�
العنيف تنفّذ حبزم؛ 

حتسـني مجـع البيانـات فيمـــا يتعلــق بــالعنف الــذي ميــارس بدوافــع العنصريــة  �٥�
والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛ 

توفـري املسـاعدة املالئمـة للضحايـا، والتثقيـف العـام بغيـة احليلولـة دون وقــوع  �٦�
أعمال عنف يف املستقبل بدوافع العنصرية والتمييز العنصري وكره األجـانب 

وما يتصل بذلك من تعصب؛ 
 

التصديق على الصكوك القانونية الدولية واإلقليمية ذات الصلة املتعلقة حبقوق اإلنســان 
 وعدم التمييز، والتنفيذ الفعال هلذه الصكوك 

حيث الدول اليت مل تفعل ذلك بعد على أن تنظر يف التصديـق علـى الصكـوك  -٧٥
الدولية حلقوق اإلنسان اليت دف إىل مكافحـة العنصريـة والتميـيز العنصـري وكـره األجـانب 
وما يتصل بذلك من تعصب، أو االنضمام إىل هذه الصكوك، وخباصة االنضمـام إىل االتفاقيـة 
الدولية للقضاء على مجيـع أشـكال التميـيز العنصـري، وذلـك علـى وجـه االسـتعجال، ليصبـح 
التصديق على هذه االتفاقية عاملياً حبلول عام ٢٠٠٥، وأن تنظر يف إصدار اإلعـالن املنصـوص 
ـــارير وأن تنشــر املالحظــات اخلتاميــة الــيت  عليـه يف املـادة ١٤ بـأن تفـي بالتزاماـا بتقـدمي التق
تتوصل إليها جلنـة القضـاء علـى التميـيز العنصـري وتتخـذ اإلجـراءات املطلوبـة مبوجبـها. كمـا 
حيـث الـدول علـى سـحب حتفظاـا الـيت تتعـارض مـع أغـراض تلـك االتفاقيـة ومقاصدهــا وأن 

تنظر يف سحب التحفظات األخرى؛ 
حيــث الــدول علــى أن تــويل االعتبــار الواجــــب للمالحظـــات والتوصـــيات  -٧٦
الصـادرة عـن جلنـة القضـاء علـى التميـيز العنصـري. وهلـذا الغـرض، ينبغـي للـدول أن تنظـــر يف 
إمكانية إنشاء ما يلـزم مـن آليـات الرصـد والتقييـم الوطنيـة بغيـة ضمـان اختـاذ مجيـع اخلطـوات 

املناسبة ملتابعة هذه املالحظات والتوصيات؛ 
ـــام إىل العــهد  حيـث الـدول الـيت مل تفعـل ذلـك بعـد علـى أن تنظـر يف االنضم -٧٧
الـدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتصاديـة واالجتماعيـة والثقافيـة والعـــهد اخلــاص بــاحلقوق املدنيــة 
والسياسـية، وأن تنظـر كذلـك يف االنضمـــام إىل الــربوتوكولني االختيــاريني امللحقــني بالعــهد 

الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية؛ 
حيث تلك الدول الـيت مل تـقم بعـد بـالتوقيع علـى الصكـوك التاليـة والتصديـق  -٧٨

عليها أو االنضمام إليها على أن تنظر يف القيام بذلك: 



02-2154143

A/CONF.189/12

اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها لعام ١٩٤٨؛  (أ)
ــام  اتفاقيـة منظمـة العمـل الدوليـة بشـأن اهلجـرة مـن أجـل العمـل (املنقحـة) لع (ب)

١٩٤٩ (رقم ٩٧)؛ 
اتفاقية قمع االجتار باألشخاص واستغالل دعارة الغري لعام ١٩٤٩؛  (ج)

االتفاقيــة اخلاصــة بوضــع الالجئــني لعــام ١٩٥١ وبروتوكــول عـــام ١٩٦٧  (د)
امللحق ا؛ 

اتفاقية منظمة العمل الدولية بشـأن التميـيز (يف جمال االستخدام واملهنـة) لعـام  (ه)
١٩٥٨ (رقم ١١١)؛ 

اتفاقية مكافحة التمييز يف جمال التعليم اليت اعتمدها املؤمتر العام ملنظمة األمـم  (و)
املتحدة للتربية والعلم والثقافة يف ١٤ كانون األول/ديسمرب ١٩٦٠؛ 

اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة لعام ١٩٧٩ بقصد حتقيـق  (ز)
ـــها خــالل مخــس ســنوات، والــربوتوكول االختيــاري امللحــق ــا لعــام  التصديـق العـاملي علي

١٩٩٩؛ 
اتفاقية حقوق الطفـل لعـام ١٩٨٩ والـربوتوكوالن االختياريـان امللحقـان ـا  (ح)
لعام ٢٠٠٠، واتفاقيتا منظمة العمل الدولية (رقم ١٣٨) لعام ١٩٧٣ بشأن احلد األدىن لسـن 

االستخدام، ورقم (١٨٢) لعام ١٩٩٩ بشأن حظر أسوأ أشكال عمل األطفال؛ 
اتفاقية منظمـة العمـل الدوليـة بشـأن العمـال املـهاجرين (األحكـام التكميليـة)  (ط)

لعام ١٩٧٥ (رقم ١٤٣)؛ 
اتفاقيـة منظمـة العمـل الدوليـة بشـأن الشـعوب األصليـة والقبليـة لعــام ١٩٨٩  (ي)

(رقم ١٦٩) واتفاقية التنوع البيولوجي لعام ١٩٩٢؛ 
االتفاقية الدولية حلماية حقـوق مجيـع العمـال املـهاجرين وأفـراد أسـرهم لعـام  (ك)

١٩٩٠؛ 
النظـام األساسـي للمحكمـة اجلنائيـة الدوليـــة الــذي اعتمــد يف رومــا يف عــام  (ل)

١٩٩٨؛ 
اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـــة عــرب الوطنيــة، والــربوتوكول  (م)
املكمل لالتفاقية واخلاص مبنع وقمع االجتار باألشـخاص، وخباصـة النسـاء واألطفـال، واملعاقبـة 
عليه، وبروتوكول عام ٢٠٠٠ ملكافحة ريب املهاجرين برًا وحبرًا وجوًا، املكمل لالتفاقية؛ 
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وحيث كذلك الدول األطراف يف هذه الصكوك على تنفيذها تنفيذًا كامالً؛ 
يناشـد الـدول تشـجيع ومحايـة ممارســـة احلقــوق املنصــوص عليــها يف إعــالن  -٧٩
القضـاء علـى مجيـع أشـكال التعصـب والتميـيز القـائمني علـى أسـاس الديـــن أو املعتقــد، وهــو 
ـــا ٥٥/٣٦ املــؤرخ ٢٥ تشــرين الثــاين/نوفمــرب  اإلعـالن الصـادر عـن اجلمعيـة العامـة يف قراره
١٩٨١، من أجل جتنب التمييز الديين الذي يشـكل، عندمـا جيتمـع مـع بعـض أشـكال التميـيز 

األخرى، شكالً من أشكال التمييز املتعدد؛ 
ــــة فيينـــا  حيــث الــدول علــى الســعي إىل االحــترام واالمتثــال التــامني التفاقي -٨٠
للعالقـات القنصليـة لعـام ١٩٦٣، وخباصـة مـا يتصـل مـن أحكامـها حبـق املواطنـني األجـــانب، 
بغض النظر عن وضعهم القانوين أو وضعهم فيما يتصل باهلجرة، يف االتصال مبوظـف قنصلـي 

من دولتهم يف حالة تعرضهم للتوقيف أو االحتجاز؛ 
حيث مجيع الدول على أن حتظر معاملة األجـانب والعمـال املـهاجرين معاملـة  -٨١
متييزية، بسبب العنصر أو اللون أو النسب أو األصـل القومـي أو العرقـي وذلـك، يف أمـور مـن 
بينها، حسب االقتضاء، منـح تأشـريات العمـل وتصـاريح العمـل واإلسـكان والرعايـة الصحيـة 

وإمكانية االحتكام إىل القضاء؛ 
يشـدد علـى أمهيـة مكافحـة اإلفـالت مـن العقـاب، مبـــا يشــمل اجلرائــم الــيت  -٨٢
ترتكـب بدافـع عنصـري أو بدافـع كـره األجـانب، وذلـــك علــى الصعيــد الــدويل أيضــاً، مــع 
مالحظة أن اإلفالت من العقـاب علـى انتـهاكات حقـوق اإلنسـان والقـانون اإلنسـاين الـدويل 
هـو عـائق خطـــري أمــام نظــام العدالــة املنصــف واملتكــافئ، ويف ايــة املطــاف أمــام املصاحلــة 
واالستقرار؛ كما يدعم دعماً كامالً ما تضطلع به احملاكم اجلنائية الدولية القائمـة مـن أعمـال، 
ويؤيد متاماً التصديق على النظام األساسـي للمحكمـة اجلنائيـة الدوليـة الـذي اعتمـد يف رومـا، 

وحيث مجيع الدول على التعاون مع هذه احملاكم اجلنائية الدولية؛ 
حيث الدول على بذل كل جهد ممكن للتطبيق التام لألحكام ذات الصلة مـن  -٨٣
إعالن منظمة العمل الدولية بشـأن املبـادئ األساسـية واحلقـوق يف العمـل لعـام ١٩٩٨ وذلـك 

بغية مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛ 
 

 مقاضاة مرتكيب األفعال العنصرية 
حيـث الـدول علـى اختـاذ تدابـري فعالـة ملكافحـة األفعـال اجلنائيـة الـيت ترتكـــب  -٨٤
بدوافع العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛ وعلى اختـاذ 
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تدابري لكي تعترب هذه الدوافـع عوامـل مشـددة للعقوبـة؛ وللحيلولـة دون إفـالت مرتكـيب هـذه 
اجلرائم من العقاب وضمان سيادة القانون؛ 

حيث الدول على أن جتري حتقيقات للنظـر يف الصـالت احملتملـة بـني املقاضـاة  -٨٥
ـــات اجلنائيــة مــن جهــة، والعنصريــة  اجلنائيـة، وأعمـال العنـف الـيت ترتكبـها الشـرطة، والعقوب
والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، من جهة أخرى، كـي تتوافـر 
األدلة الالزمة الختاذ التدابري الضرورية للتخلص من مثل هذه الصالت واملمارسات التمييزية؛ 
يناشـد الـدول أن تعـزز التدابـري لـردع ظـهور إيديولوجيـات الفاشـية اجلديــدة  -٨٦
والقائمـة علـى القوميـة العنيفـة والتصـــدي هلــذه االيديولوجيــات الــيت تشــجع علــى الكراهيــة 
العنصرية والتمييز العنصري، وكذلـك مشـاعر العنصريـة وكـره األجـانب، مبـا يف ذلـك تدابـري 
ملكافحة األثر السليب ملثل هذه األيديولوجيات، خاصة على الشباب عن طريق التعليـم الرمسـي 

وغري الرمسي ووسائط اإلعالم والرياضة؛ 
حيث الدول األطراف على اعتماد تشريعات تنفـذ التزاماـا مبقاضـاة ومعاقبـة  -٨٧
األشخاص الذين ارتكبـوا أو أمـروا بارتكـاب خروقـات جسـيمة التفاقيـات جنيـف املربمـة يف 
١٢ آب/أغسطس ١٩٤٩ والربوتوكول اإلضــايف األول امللحـق ـا، وغريهـا مـن االنتـهاكات 

اخلطرية لقوانني احلرب وأعرافها، وخاصة ما يتصل منها مببدأ عدم التمييز؛ 
يناشـد الـدول أن جتـرم شـىت أشـــكال االجتــار باألشــخاص، ال ســيما النســاء  -٨٨
واألطفـال، وأن تديـن املتـاجرين والوسـطاء وتعاقبـهم، وأن تضمـــن يف الوقــت نفســه احلمايــة 

واملساعدة لضحايا االجتار مع مراعاة حقوقهم اإلنسانية مراعاة كاملة؛ 
حيث الدول على أن جتري حتقيقـات شـاملة جامعـة يف الوقـت املناسـب وبـال  -٨٩
حتيز يف كافة األفعال غري املشروعة املرتكبـة بدافـع العنصريـة والتميـيز العنصـري، وأن تقـاضي 
أولئك الذين يقومون حبكـم مناصبـهم بارتكـاب اجلرائـم ذات الطـابع العنصـري أو الـيت يدفـع 
إليها كره األجانب، حسب االقتضاء، أو يشرعون يف ارتكاا أو يسهلون مجيع األعمال الـيت 
تـؤدي إىل ارتكاـا، وأن تضمـــن إيــالء أولويــة عاليــة ملقاضــاة مرتكــيب اجلرائــم ذات الطــابع 
ــات، وأن  العنصـري أو الـيت يدفـع إليـها كـره األجـانب وأن تسـهر علـى مقاضـام بنشـاط وثب
تضمـن حـق املسـاواة يف املعاملـة أمـام احملـاكم ومجيـع اهليئـات املعنيـة بإقامـــة العــدل. ويف هــذا 
الصدد، يركز املؤمتر العاملي على أمهية تعزيز الوعي وتوفري التدريب ملختلف الوكـالء العـاملني 
يف سـلك العـدل اجلنـائي لضمـان تطبيـق القـانون بعـدل وبـال حتـــيز. ويوصــي يف هــذا الصــدد 

بإنشاء دوائر لرصد مكافحة التمييز؛ 
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 إقامة مؤسسات وهيئات وساطة وطنية متخصصة مستقلة وتعزيزها 
حيث الدول على القيام، حسب االقتضاء، بإنشـاء مؤسسـات وطنيـة مسـتقلة  -٩٠
حلقوق اإلنسان تعىن على وجه اخلصوص مبسائل العنصرية والتمييز العنصري وكــره األجـانب 
وما يتصل بذلك مـن تعصـب، وتعزيـز هـذه املؤسسـات واسـتعراضها وتدعيـم فعاليتـها، طبقـاً 
ـــوق اإلنســان ومحايتــها، وهــي  للمبـادئ املتصلـة مبركـز املؤسسـات الوطنيـة املعنيـة بتعزيـز حق
ـــانون األول/ديســمرب ١٩٩٣،  املبـادئ املرفقـة بقـرار اجلمعيـة العامـة ١٣٤/٤٨ املـؤرخ ٢٠ ك
وتزويـد هـذه املؤسسـات بقـدر واف مـن املـوارد املاليـة والكفـــاءة والقــدرة علــى االضطــالع 

بأنشطة التحقيق والبحث والتثقيف والتوعية العامة من أجل مكافحة هذه الظواهر؛ 
حيث أيضاً الدول على ما يلي:  -٩١

تعزيز التعاون بني هذه املؤسسات وغريها من املؤسسات الوطنية؛  (أ)
ـــة والتميــيز  اختـاذ خطـوات تكفـل لألفـراد ومجاعـات األفـراد ضحايـا العنصري (ب)
ــذه  العنصـري وكـره األجـانب ومـا يتصـل بذلـك مـن تعصـب إمكانيـة املشـاركة الكاملـة يف ه

املؤسسات؛ 
دعـم هـذه املؤسسـات واهليئـات املماثلـة بوسـائل منـها نشـر وتعميـم القوانــني  (ج)
وأحكام القضاء الوطنية املعمول ا، والتعـاون مـع مؤسسـات يف بلـدان أخـرى بغيـة االطـالع 
على مظاهر هذه املمارسات ووظائفها وآلياا واالسـتراتيجيات املصممـة لدرئـها ومكافحتـها 

والقضاء عليها؛ 
السياسات واملمارسات  - ٢ 

 مجع البيانات وحتليلها، والبحث والدراسة 
حيث الدول على مجع وحتليل وتوزيع ونشر البيانات اإلحصائية املوثوقة علـى  -٩٢
الصعيدين الوطين واحمللي، وعلى اختاذ مجيع التدابري األخرى املتصلة بذلـك والضروريـة للعمـل 
بانتظـام علـى تقييـم وضـع األفـراد واجلماعـــات ضحايــا العنصريــة والتميــيز العنصــري وكــره 

األجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛ 
ينبغي أن تكون مثل هذه البيانات اإلحصائيـة مصنفـة تفصيـالً وفقـاً للتشـريع  (أ)
الوطين. ويتعني بالنسبة ملثل هذه املعلومات، حيثما كان مالئماً، أن تجمع مبوافقة صرحيـة مـن 
جــانب الضحايــا، علــى أســاس تعريفــهم الــذايت وطبقــاً لألحكــام املتعلقــة حبقــوق اإلنســـان 
واحلريات األساسية، كـاللوائح اخلاصـة حبمايـة البيانـات وضمانـات حرمـة اخلصوصيـات. وال 

جيوز إساءة استعمال هذه املعلومات؛ 
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ينبغـي مجـع البيانـات واملعلومـات اإلحصائيـة ـدف رصـــد حالــة اجلماعــات  (ب)
املهمشة، ووضع وتقييـم التشـريعات والسياسـات واملمارسـات والتدابـري األخـرى الـيت ـدف 
إىل منع ومكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلـك مـن تعصـب، 
وكذلك لغرض حتديـد مـا إذا كـان ألي مـن التدابـري أثـر متفـاوت دون قصـد علـى الضحايـا. 
وحتقيقـا هلـذه الغايـة، يوصـى بوضـع اسـتراتيجيات طوعيـــة وتوافقيــة وتشــاركية لعمليــة مجــع 

وتصميم واستخدام املعلومات؛ 
ينبغي أن تراعي املعلومـات املؤشـرات االقتصاديـة واالجتماعيـة مبـا يف ذلـك،  (ج)
ـــدى  عنـد االقتضـاء، الصحـة والوضـع الصحـي، ووفيـات الرضـع واألمـهات، والعمـر املتوقـع ل
الوالدة، ومعدل اإلملام بالقراءة والكتابة، ومستوى التعليم، والعمل والسـكن وملكيـة األرض، 
والرعاية الصحية العقلية والبدنية، واملياه واخلدمـات الصحيـة، والطاقـة واالتصـاالت، والفقـر، 
ومتوسط الدخل املتاح، وذلك من أجل وضع سياسات للتنميـة االجتماعيـة واالقتصاديـة بغيـة 

سد الفجوات القائمة يف األوضاع االجتماعية واالقتصادية؛ 
ــــة الدوليـــة واملنظمـــات غـــري احلكوميـــة  يدعــو الــدول واملنظمــات احلكومي -٩٣
واملؤسسات األكادميية والقطـاع اخلـاص إىل حتسـني مفـاهيم وطرائـق مجـع البيانـات وحتليلـها؛ 
وإىل تعزيز البحوث وتبـادل التجـارب واملمارسـات الناجحـة وتطويـر أنشـطة تروجييـة يف هـذا 
اـال؛ وإىل وضـع مؤشـرات عـن التقـدم وعـن مشـاركة األفـــراد واجلماعــات يف اتمــع ممــن 

يتعرضون للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛  
يســلم بــأن السياســات والــربامج الراميــة إىل مكافحــــة العنصريـــة والتميـــيز  -٩٤
العنصـري وكـره األجـانب ومـا يتصـل بذلـك مـن تعصـب ينبغـي أن تسـتند إىل حبـــوث كميــة 
ونوعية، تشمل املنظور الذي يراعي نوع اجلنـس وهـذه السياسـات والـربامج ينبغـي أن تراعـي 
ـــراد واجلماعــات الذيــن يتعرضــون أو يقعــون ضحايــا للعنصريــة  األولويـات الـيت حيددهـا األف

والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛ 
ـــة  حيـث الـدول علـى إنشـاء آليـة للرصـد املنتظـم لألفعـال النامجـة عـن العنصري -٩٥
والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك مـن تعصـب يف القطـاعني العـام واخلـاص، 

مبا فيها األفعال اليت يرتكبها املوظفون املكلفون بإنفاذ القوانني؛ 
يدعــو الــدول إىل تشــــجيع الدراســـات وإجرائـــها واعتمـــاد ـــج متكـــامل  -٩٦
ـــن شــأنه أن يعــاجل بفعاليــة  وموضوعـي وطويـل األجـل إزاء مجيـع مراحـل وجوانـب اهلجـرة م
أسباب اهلجرة ومظاهرها علـى حـد سـواء. وينبغـي هلـذه الدراسـات والنـهج أن تـويل اهتمامـاً 
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خاصاً لألسباب األصلية ملوجات اهلجرة، كـانعدام التمتـع الكـامل حبقـوق اإلنسـان واحلريـات 
األساسية، وآلثار العوملة االقتصادية على اجتاهات اهلجرة؛ 

يوصـي بـإجراء دراسـات إضافيـة ملعرفـة كيـف ميكـن أن تنعكـــس العنصريــة،  -٩٧
والتميـيز العنصـري وكـره األجـانب ومـا يتصـل بذلـك مـن تعصـب، يف القوانـني والسياســـات 
واملؤسســات واملمارســات وكيــف ميكــن أن تكــون هــذه الظواهــر قــد أســــهمت يف جعـــل 

املهاجرين، وال سيما النساء واألطفال، ضحايا ويف إقصائهم؛ 
يوصي بأن تدرج الدول، حسب االقتضاء، يف تقاريرهـا الدوريـة املقدمـة إىل  -٩٨
اهليئات التعاهدية املعنية حبقـوق اإلنسـان يف األمـم املتحـدة بيانـات احصائيـة يف صيغـة مالئمـة 
عن األفراد واألشخاص املنتمني إىل اجلماعات واتمعـات املشـمولة يف نطـاق واليتـها، مبـا يف 
ذلــك بيانــات إحصائيــة عــن مشــــاركتهم يف احليـــاة السياســـية وعـــن أحواهلـــم االقتصاديـــة 
واالجتماعية والثقافية. وينبغي أن جتمـع كافـة هـذه املعلومـات وفقـاً لألحكـام املتعلقـة حبقـوق 
ـــــات حرمــــة  اإلنســـان واحلريـــات األساســـية، كـــاللوائح اخلاصـــة حبمايـــة البيانـــات وضمان

اخلصوصيات؛ 
 

السياسات وخطط العمل ذات الوجهة العملية، مبا يف ذلك اإلجراءات اإلجيابيــة الراميــة 
إىل ضمان عدم التمييز، وخاصة فيما يتعلق بإمكانية احلصول على اخلدمات االجتماعيــة 

 وفرص العمالة واإلسكان والتعليم والصحة والرعاية الصحية، وما إىل ذلك 
يسلِّم بأن املسؤولية األوىل عن مكافحـة العنصريـة والتميـيز العنصـري وكـره  -٩٩
األجانب وما يتصل بذلك من تعصب تقع على عاتق الدول. وهلذا يشجع الـدول علـى وضـع 
أو تطوير خطط عمل وطنية تعـزز التنـوع واملسـاواة واإلنصـاف والعدالـة االجتماعيـة وتكـافؤ 
الفـرص ومشـاركة اجلميـع. وعـن طريـق األعمـال واالسـتراتيجيات اإلجيابيـة والفعالـــة، ضمــن 
أمور أخرى، ينبغي أن دف هذه اخلطط إىل يئة ظروف للجميع من أجل املشـاركة الفعالـة 
يف صنع القرار وإعمال احلقوق املدنية والثقافية واالقتصاديـة والسياسـية واالجتماعيـة يف مجيـع 
جماالت احلياة على أسـاس عـدم التميـيز. ويشـجع املؤمتـر العـاملي الـدول، لـدى وضـع وتطويـر 
خطط العمل هذه، على إقامة أو تعزيز احلوار مع املنظمات غري احلكوميـة مـن أجـل إشـراكها 

بصورة أوثق يف تصميم وتنفيذ وتقييم السياسات والربامج؛ 
حيث الدول على أن تضع، استنادًا إىل املعلومــات اإلحصائيـة، برامـج وطنيـة،  -١٠٠
مبـا يف ذلـك تدابـري فعالـة أو إجيابيـة بغيـة تعزيـز إمكانيـة حصـول األفـراد أو جمموعـات األفـــراد 
الذين يقعون أو ميكن أن يقعوا ضحايا للتمييز العنصري على اخلدمات االجتماعية األساسـية، 

مبا يف ذلك التعليم االبتدائي والرعاية الصحية األساسية والسكن املالئم؛ 
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حيـث الـدول علـى أن تضـع برامـج لتعزيـز إمكانيـة الوصـــول دون متيــيز أمــام  -١٠١
األفراد أو جمموعات األفراد ضحايا العنصريـة والتميـيز العنصـري وكـره األجـانب ومـا يتصـل 
بذلك من تعصب إىل الرعاية الصحية، وأن تسعى جاهدة للقضاء علــى أوجـه التفـاوت ومنـها 
ــــق مبعـــدل وفيـــات الرضـــع وحتصـــني األطفـــال واإلصابـــة بفـــريوس نقـــص املناعـــة  مــا يتعل
البشـري/متالزمـة نقـص املناعـة املكتسـب (اإليـدز)، وأمـراض القلـب، والسـرطان، واألمـراض 

املعدية؛ 
حيـث الـدول علـى تشـجيع اإلندمـاج السـكين لكافـة أفـراد اتمـع يف مرحلــة  -١٠٢
التخطيــط يف خطــط التنميــة احلضريــة واالســتيطان البشــري، وكذلــك عنــد ترميــم منــــاطق 

اإلسكان العام املهملة، بغية مكافحة االقصاء االجتماعي والتهميش؛ 
 

 العمالة 
حيـث الـدول، حيثمـا كـان ذلـك مالئمـاً، علـى تشـجيع ودعـم تنظيـم وعمــل  -١٠٣
املشاريع اليت ميلكها أشـخاص مـن ضحايـا العنصريـة والتميـيز العنصـري وكـره األجـانب ومـا 
يتصل بذلك من تعصب، من خالل تعزيز تكافؤ فرص احلصـول علـى االئتمانـات واالسـتفادة 

من برامج التدريب؛ 
حيث الدول، ويشجع املنظمات غري احلكومية والقطاع اخلاص على ما يلي:  -١٠٤
دعـم إجيـاد أمـاكن العمـل اخلاليـة مـن التميـيز عـن طريـق األخـذ باســـتراتيجية  (أ)
متعددة اجلوانب تشمل إنفاذ احلقـوق املدنيـة، والتقيـف العـام واالتصـال داخـل أمـاكن العمـل 
وتشجيع ومحاية حقـوق العمـال املعرضـني للعنصريـة والتميـيز العنصـري وكـره األجـانب ومـا 

يتصل بذلك من تعصب؛ 
تشـــجيع إجيـــاد وتطويـــر وتوســـيع األعمـــال املكرســـة لتحســـني الظـــروف  (ب)
االقتصادية والتعليمية يف املناطق اليت تنقصها اخلدمات واألماكن احملرومة، وذلـك بزيـادة سـبل 
احلصول على رأس املال باللجوء إىل مصادر منها مصارف التنميـة اتمعيـة، مـع التسـليم بـأن 
األعمال اجلديدة ميكن أن تترك أثرًا إجيابياً ودينامياً على اتمعات احمللية احملتاجة، والعمـل مـع 
القطـاع اخلـاص إلجيـاد فـرص العمـل، واملسـاعدة علـى اإلبقـاء علـى الوظـائف احلاليـة، وحفـــز 

النمو الصناعي والتجاري يف املناطق اليت تعاين من ضائقة اقتصادية؛ 
حتسني فرص اجلماعات املستهدفة اليت تواجه، يف مجلة أمور، أصعب العوائـق  (ج)
يف إجياد عمل أو االحتفاظ به أو استعادته، مبـا يف ذلـك العمالـة املـاهرة. وينبغـي إيـالء اهتمـام 

خاص إىل األشخاص املعرضني ألشكال التمييز املتعددة؛ 
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حيـث الـدول علـى إيـــالء اهتمــام خــاص، لــدى صياغــة وتنفيــذ التشــريعات  -١٠٥
والسياسـات املصممـــة لتعزيــز محايــة حقــوق العمــال، إىل الوضــع اخلطــري املتمثــل يف انعــدام 
احلمايـة، ويف بعـض احلـاالت االسـتغالل، كمـا يف حالـة األشــخاص املتــاجر ــم واملــهاجرين 
املهربني واليت جتعلهم أكثر تعرضاً لسوء املعاملة، كالعزل يف حالـة العـاملني يف اخلدمـة املنــزلية 

وملزاولة األشغال اخلطرية واليت يتقاضى العاملون فيها أجورًا ضئيلة؛ 
حيث الدول على جتنب اآلثار السلبية للممارسات التمييزية والعنصرية وكـره  -١٠٦
األجـانب يف العمالـة والتوظيـف، وذلـك بالتشـــجيع علــى تطبيــق ومراعــاة أحكــام الصكــوك 

والقواعد الدولية املتصلة حبقوق العمال؛ 
حيث الدول ويشجع ممثلي النقابات العماليـة وقطـاع األعمـال التجاريـة علـى  -١٠٧
تعزيز املمارسات غري التمييزية يف أماكن العمل، ومحاية حقوق العمـال، مبـن فيـهم علـى وجـه 
اخلصوص ضحايا العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛ 

يدعــو الــدول إىل توفــري ســــبل الوصـــول الفعالـــة إىل اإلجـــراءات اإلداريـــة  -١٠٨
والقانونية وسبل االنتصاف األخرى لضحايا العنصرية والتمييز العنصري وكره األجـانب ومـا 

يتصل بذلك من تعصب يف مكان العمل؛ 
 

 الصحة والبيئة 
حيث الدول على أن تعمل، منفردة ومن خـالل التعـاون الـدويل، علـى تعزيـز  -١٠٩
التدابـري الراميـة إىل إعمـال حـق كـل فـرد يف التمتـع بـأعلى مسـتوى ميكـن بلوغـه فيمـــا يتصــل 
بالصحـة البدنيـة والعقليـة، بغيـــة إزالــة التفاوتــات يف احلالــة الصحيــة، علــى النحــو احملــدد يف 
مؤشرات الصحة النموذجية، اليت قد تنشـأ عـن العنصريـة والتميـيز العنصـري وكـره األجـانب 

وما يتصل بذلك من تعصب؛ 
حيث الدول ويشجع املنظمات غري احلكومية والقطاع اخلاص على ما يلي:  -١١٠

توفـري آليـات فعالـة لرصـد العنصريـة والتميـيز العنصـري وكـره األجـانب ومــا  (أ)
يتصل بذلك من تعصب يف نظام الرعاية الصحية والقضاء على هذه املمارسـات، وذلـك مثـالً 

بوضع وإنفاذ قوانني فعالة ملكافحة التمييز؛ 
ـــرص الوصــول إىل الرعايــة الصحيــة الشــاملة  اختـاذ خطـوات تكفـل تكـافؤ ف (ب)
واجليدة وامليسرة للجميع، مبا يف ذلك الرعاية الصحية األولية للناس الذيـن يفتقـرون اخلدمـات 
ـــب قــوى عاملــة يف جمــال الصحــة تتســم بــالتنوع واحلمــاس للعمــل يف  الطبيـة، وتيسـري تدري
ـــف  جمتمعـات تفتقـر إىل اخلدمـات، والسـعي إىل زيـادة التنـوع يف مهنـة الرعايـة الصحيـة بتوظي
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العـاملني، نسـاًء ورجـاالً، علـى أسـاس الكفـاءة واملوهبـة ومـن مجيـع الفئـات حبيـــث يعكســون 
التنوع يف جمتمعام، ملزاولة مهن الرعاية الصحية واستبقائهم يف هذه املهن؛ 

التعاون مع العاملني يف جمال الرعاية الصحية، ومقدمي الرعايـة الصحيـة علـى  (ج)
املستوى اتمعي، واملنظمات غري احلكومية، والباحثني العلميني، والقطـاع الصنـاعي اخلـاص، 
يف سبيل حتسني األوضاع الصحية للمجتمعات املهمشة، وال سيما ضحايـا العنصريـة والتميـيز 

العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛ 
التعاون مع العاملني يف جمال الصحة، والباحثني العلميــني، ومنظمـات الصحـة  (د)
ـــن آثــار  الدوليـة واإلقليميـة يف دراسـة مـا ألسـاليب العـالج الطـيب واالسـتراتيجيات الصحيـة م

متمايزة يف اتمعات املختلفة؛ 
اعتمـاد وتنفيـذ سياسـات وبرامـج لتحسـني جـهود الوقايـة مـن فـريوس نقــص  (ه)
املناعــة البشــرية/متالزمــة نقــص املناعــة البشــري (اإليــدز) يف اتمعــات الشــديدة التعــــرض 
لإلصابـة، والسـعي إىل توسـيع نطـاق خدمـات الرعايـة والعـالج وغريهـا مـن خدمـــات الدعــم 

للمصابني باإليدز أو فريوسه؛ 
يدعو الدول إىل النظر يف اختاذ تدابري غري متييزية لتوفري البيئة اآلمنة والصحيـة  -١١١
ـــيز العنصــري وكــره  لألفـراد وأعضـاء اموعـات ممـن هـم ضحايـا أو عرضـة للعنصريـة والتمي

األجانب وما يتصل بذلك من تعصب وال سيما: 
حتسني سبل احلصول على املعلومات العامة املتعلقة مبسائل الصحة والبيئة؛  (أ)

ضمـان أن تراعـــى اهلمــوم ذات الصلــة بــاملوضوع يف العمليــة العامــة الختــاذ  (ب)
القرارات املتعلقة بالبيئة؛ 

تقاسم التكنولوجيا واملمارسات الناجحة لتحسني الصحـة البشـرية والبيئـة يف  (ج)
مجيع املناطق؛ 

اختـاذ التدابـري العالجيـة املناسـبة، حسـب اإلمكانـات لتنظيـف املواقـــع امللوثــة  (د)
وإلعـادة اسـتخدامها وتنميتـها والقيـام، حيثمـا يكـون ذلـك مناسـباً، بإعـادة نقـل املتـأثرين مــن 

األشخاص وذلك على أساس طوعي وبعد التشاور معهم؛ 
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االشــتراك علــى قــــدم املســـاواة يف صنـــع القـــرارات يف اـــاالت السياســـية واالقتصاديـــة 
 واالجتماعية والثقافية 

ـــات، ويشــجع القطــاع اخلــاص واملؤسســات املاليــة واإلمنائيــة  حيـث احلكوم -١١٢
الدولية، مثل البنــك الـدويل وبنـوك التنميـة اإلقليميـة علـى تعزيـز مشـاركة األفـراد وجمموعـات 
األفراد من ضحايا العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب ومـا يتصـل بذلـك مـن تعصـب 
ـــع املراحــل، وال ســيما يف  يف عمليـة اختـاذ القـرارات االقتصاديـة والثقافيـة واالجتماعيـة يف مجي
وضع وتنفيذ استراتيجيات التخفيف من وطأة الفقر، واملشـاريع اإلمنائيـة وبرامـج املسـاعدة يف 

ميدان التجارة واألسواق؛ 
حيـث الـدول علـى القيـام، حبسـب االقتضـــاء بتعزيــز ســبل املشــاركة الفعالــة  -١١٣
ـــراد اتمــع، وخباصــة ضحايــا العنصريــة والتميــيز العنصــري وكــره  واملتسـاوية أمـام مجيـع أف
األجـانب ومـا يتصـل بذلـك مـن تعصـب، يف عمليـات اختـاذ القـرارات يف اتمـع علـــى مجيــع 
املستويات، وخصوصاً على املستوى احمللي؛ وحيث الدول أيضاً ويشجع القطـاع اخلـاص علـى 

تيسري اشتراك هؤالء الضحايا يف احلياة االقتصادية؛ 
ــك  حيـث مجيـع املؤسسـات املاليـة واإلمنائيـة املتعـددة األطـراف، وال سـيما البن -١١٤
الدويل وصندوق النقـد الـدويل ومنظمـة التجـارة العامليـة وبنـوك التنميـة اإلقليميـة، علـى تعزيـز 
مشاركة مجيع أعضاء األسرة الدولية، وفقاً مليزانياا العاديــة ولإلجـراءات الـيت تتبعـها جمالسـها 
اإلدارية يف عمليات اختاذ القرارات يف مجيع املراحل وعلـى مجيـع الصعـد بغيـة تيسـري املشـاريع 

اإلمنائية وكذلك برامج املساعدة يف جمال التجارة واألسواق، حيثما يكون ذلك مالئماً؛ 
 

 دور السياسيني واألحزاب السياسية 
ـــن أن يلعبــه السياســيون واألحــزاب  يؤكـد علـى الـدور األساسـي الـذي ميك -١١٥
السياسـية يف مكافحـة العنصريـة والتميـيز العنصـري وكــره األجــانب ومــا يتصــل بذلــك مــن 
تعصب ويشجع األحـزاب السياسـية علـى اختـاذ خطـوات ملموسـة لتعزيـز املسـاواة والتضـامن 
وعدم التمييز يف اتمع وذلك باعتماد أمور منها مدونات قواعد السلوك الطوعية اليت تشـمل 
التدابري التأديبية الداخلية اليت تتخذ يف حالة انتهاك تلك املدونات، وذلك لكي ميتنـع األعضـاء 
ـــيت تشــجع أو حتــرض علــى العنصريــة  فيـها عـن اإلدالء بالبيانـات العامـة أو عـن التصرفـات ال

والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛ 
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يدعـو االحتـاد الربملـاين الـدويل إىل التشـــجيع علــى النقــاش واختــاذ الربملانــات  -١١٦
إجراءات بشأن خمتلف التدابري الواجب اختاذها، مبـا يف ذلـك القوانـني والسياسـات الراميـة إىل 

مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛ 
 

التعليم وتدابري التوعية  - ٣ 
حيـث الـدول، الـيت تعمـل حسـب االقتضـاء مـع هيئـات خمتصـة أخـرى، علـــى  -١١٧
ختصيـص املـوارد املاليـة للتثقيـف املنـاهض للعنصريـة وللحمـــالت اإلعالميــة الــيت تــروج لقيــم 
القبول والتسامح والتنوع واحترام ثقافات مجيع الشعوب األصلية الـيت تعيـش ضمـن حدودهـا 
الوطنيـة. وينبغـي للـدول، بوجـه خـاص، أن تعــزز الفــهم الدقيــق لتــاريخ وثقافــات الشــعوب 

األصلية؛ 
حيث األمم املتحدة وسائر املنظمـات الدوليـة واإلقليميـة املعنيـة والـدول علـى  -١١٨
أن تعاجل مسألة ميش إسهام أفريقيا يف تاريخ العامل وحضارته، وذلك بوضـع وتنفيـذ برنـامج 
حمـدد وشـامل للبحـث والتثقيـف واالتصـال اجلماهـريي لنشـر صـورة متوازنـة وموضوعيـة عــن 

إسهام أفريقيا اهلام والقيم يف اال اإلنساين على أوسع نطاق ممكن؛ 
ـــة إىل  يدعـو الـدول واملنظمـات الدوليـة ذات الصلـة واملنظمـات غـري احلكومي -١١٩
االعتمـاد علـى جـهود مشـروع �طريـق الـرق� الـذي وضعتـه منظمـة األمـــم املتحــدة للتربيــة 
والعلم والثقافة وموضوعه �اخلروج عن الصمت�، وذلك بإنشاء مراكز و/أو برامـج متعـددة 
الوسائل تعرض فيها الوثائق والشهادات املتعلقة بالرّق وتقوم جبمع وتسـجيل وتنظيـم وعـرض 
ونشر البيانات املوجودة ذات الصلة بتاريخ الرق وجتـارة الرقيـق عـرب احمليـط األطلسـي والبحـر 
األبيـض املتوسـط واحمليـط اهلنـد، وبـإيالء عنايـة خاصـة ألفكـار وأعمـال ضحايـا الـــرّق وجتــارة 

الرقيق يف سعيهم للحرية والعدالة؛ 
حييـي جـهود منظمـة األمـم املتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة يف إطـار مشــروع  -١٢٠

�طريق الرق�، ويطلب إتاحة نتائج هذه اجلهود للمجتمع الدويل يف أقرب وقت ممكن؛ 
 

 إمكانية احلصول على التعليم دون متييز 
حيث الدول على أن تلتزم بضمان حصول مجيع األطفـال، إناثـاً وبنينـاً، علـى  -١٢١
التعليم مبا يف ذلك التعليم االبتدائي ااين، وضمان حصول الكبــار علـى التعليـم مـدى احليـاة، 

على أساس احترام حقوق اإلنسان والتنوع والتسامح دون أي متييز من أي نوع؛ 
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حيث الدول علـى أن تضمـن حصـول اجلميـع علـى التعليـم، مبوجـب القـانون  -١٢٢
ويف املمارسة العملية، وأن متتنـع عـن اختـاذ أيـة تدابـري قانونيـة أو أيـة تدابـري أخـرى تفضـي إىل 

فرض أي شكل من أشكال العزل العنصري فيما يتصل باحلصول على التعليم يف املدارس؛ 
حيث الدول على:  -١٢٣

اعتماد وتنفيذ قوانني متنع التمييز على أسـاس العنصـر أو اللـون أو النسـب أو  (أ)
األصل القومي أو العرقي على مجيع مستويات التعليم الرمسي وغري الرمسي؛ 

اختـاذ مجيـع التدابـري املناســـبة إلزالــة العقبــات الــيت حتــد مــن فــرص حصــول  (ب)
األطفال على التعليم؛ 

ضمان فرص حصول مجيع األطفال دون متييز على تعليم ذي نوعية جيدة؛  (ج)
وضع وتنفيذ طرق موحدة لقياس ومتابعـة األداء التعليمـي لألطفـال والشـبان  (د)

احملرومني؛ 
ختصيــص املــوارد للقضــاء علــى أشــكال عــدم املســاواة حيثمــا وجـــدت يف  (ه)

احلصيلة التعليمية لألطفال والشبان؛ 
دعــم اجلــهود الراميــة إىل ضمــان بيئــة مدرســية مأمونــة خاليــة مــن العنـــف  (و)
واملضايقـة بدافـع العنصريـة أو التميـيز العنصـري أو كـــره األجــانب أو مــا يتصــل بذلــك مــن 

تعصب؛ 
ـــن دخــول  النظـر يف وضـع برامـج مسـاعدات ماليـة لتمكـني مجيـع الطـالب م (ز)
مؤسسات التعليم العايل، بغض النظر عـن عنصرهـم أو لوـم أو نسـبهم أو أصلـهم العرقـي أو 

القومي؛ 
حيـث الـدول علـى أن تعتمـد، يف احلـاالت الـــيت ينطبــق عليــها ذلــك، تدابــري  -١٢٤
مناسـبة لضمـان أن تتـاح لألشـخاص املنتمـني إىل أقليـــات وطنيــة أو عرقيــة، أو أقليــات دينيــة 
ولغويـة إمكانيـة احلصـول علـى التعليـم دون متيـيز مـن أي نـوع وأن تتـاح هلـم، حيثمـا أمكــن؛ 
الفرصة لتعلّم لغتهم من أجل محايتهم من أي شكل مـن أشـكال العنصريـة والتميـيز العنصـري 

وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب قد يكونون عرضة له؛ 
 

 التعليم والتثقيف املتعلقان حبقوق اإلنسان 
يطلـب إىل الـدول أن تـــدرج مكافحــة العنصريــة والتميــيز العنصــري وكــره  -١٢٥
األجانب وما يتصل بذلك مـن تعصـب ضمـن األنشـطة املزمـع االضطـالع ـا يف إطــار عقــد 
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ـــار  األمـم املتحـدة للتثقيـف يف جمـال حقــوق اإلنسـان (١٩٩٥-٢٠٠٤)، وأن تـأخذ يف االعتب
التوصيات الواردة يف تقرير التقييم ملنتصف العقد؛ 

يشجع مجيع الدول، بالتعاون مـع األمـم املتحـدة ومنظمـة اليونسـكو وغريهـا  -١٢٦
مـن املنظمـات الدوليـة ذات الصلـة، علـى اسـتهالل ووضـع برامـج ثقافيـة وتعليميـة ـــدف إىل 
جماة العنصرية والتمييز العنصـري وكـره األجـانب ومـا يتصـل بذلـك مـن تعصـب، مـن أجـل 
ضمـان احـترام كرامـة اإلنسـان وقـدر مجيـع البشـر، وتعزيـز التفـاهم املتبـــادل فيمــا بــني مجيــع 
الثقافات واحلضارات. وحيث الدول كذلك على دعم وتنفيـذ احلمـالت اإلعالميـة اجلماهرييـة 
ـــات  ووضـع برامـج تدريـب حمـددة يف جمـال حقـوق اإلنسـان، تصـاغ، حسـب االقتضـاء، باللغ
احمللية، ملكافحة العنصرية والتميــيز العنصـري وكـره األجـانب ومـا يتصـل بذلـك مـن تعصـب، 
وتعزيـز احـترام قيـم التنـوع، والتعدديـة، والتسـامح، واالحـترام املتبـادل، واحلساســـية الثقافيــة، 
والتكامل، واالندماج. وينبغي توجيه مثل هذه الربامج واحلمالت إىل مجيـع قطاعـات اتمـع، 

وال سيما األطفال والشباب؛  
حيث الدول على تكثيف جـهودها يف ميـدان التعليـم مبـا يف ذلـك التثقيـف يف  -١٢٧
جمال حقوق اإلنسان، لتحسني التفاهم والوعي بأسباب وعواقب وشـرور العنصريـة، والتميـيز 
العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، كما حيث الـدول ويشـجع السـلطات 
التعليميـة والقطـاع اخلـاص، حبسـب االقتضـاء علـى وضـع مـواد  تعليميـة، مبـا يف ذلـك الكتـب 
املدرسية  واملعاجم اهلادفة إىل مكافحة تلك الظواهر ويف هذا السياق يطلب إىل الــدول إعطـاء 
األولوية الستعراض الكتب املدرسية واملناهج الدراسـية وتعديلـها حبيـث تتـم إزالـة أيـة عنـاصر 
قد تعزز العنصرية والتمييز العنصري وكـره األجـانب ومـا يتصـل بذلـك مـن تعصـب أو تعـزز 

القوالب السلبية وإدراج مواد تفند تلك القوالب من التفكري؛  
حيث الدول على القيام، باالشتراك عنـد االقتضـاء مـع املنظمـات ذات الصلـة  -١٢٨
مبا فيها املنظمات الشبابية، بدعم وتنفيذ برامج التعليم العام النظامي وغـري النظـامي اهلادفـة إىل 

النهوض بالتنوع الثقايف؛  
 

 تعليم حقوق اإلنسان لألطفال والشباب 
حيــث الــدول علــى إدخــال بنــدي مكافحــة التميــيز ومكافحــــة العنصريـــة،  -١٢٩
وتعزيزمها حبسب االقتضاء، يف برامج حقوق اإلنسان اليت تشكل جزءًا مـن املنـاهج املدرسـية، 
ووضع وحتسني املواد التعليميـة ذات الصلـة، مبـا فيـها كتـب تدريـس التـاريخ وغـريه، وضمـان 
التدريب الفعال واحلفز املناسب جلميع املدرسني دف تكويـن مواقـف وأمنـاط سـلوك لديـهم 

تستند إىل مبادئ عدم التمييز واالحترام املتبادل والتسامح؛  
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يدعـو الـدول إىل أن تســـهل األنشــطة الراميــة إىل تثقيــف الشــباب يف جمــال  -١٣٠
ــا يف  حقـوق اإلنسـان واملواطنـة الدميقراطيـة، وبـث قيـم التضـامن واالحـترام وتقديـر التنـوع، مب
ذلك احترام اموعات املختلفة. وينبغي االضطالع جبهد خـاص لتعريـف الشـباب وتوعيتـهم 
باحترام القيم الدميقراطية وحقوق اإلنسان أو تطوير مثل هذا اجلـهد ملكافحـة األيديولوجيـات 

القائمة على نظرية التفوق العرقي الزائفة؛ 
حيث الدول على تشجيع مجيع املدارس على النظر يف تطوير أنشـطة تعليميـة،  -١٣١
مبا يف ذلك أنشـطة خـارج املنـهج لزيـادة الوعـي املنـاهض للعنصريـة والتميـيز العنصـري وكـره 
األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، مبا يف ذلك عن طريق االحتفال باليوم الـدويل للقضـاء 

على التمييز العنصري، (٢١ آذار/مارس)؛ 
يوصـي الـدول بإدخـال أو تعزيـز تعليـم حقـوق اإلنسـان دف حماربـة أوجــه  -١٣٢
ـــني خمتلــف  التحـامل الـيت تـؤدي إىل التميـيز العنصـري، وتعزيـز التفـاهم والتسـامح والصداقـة ب
اموعـات العنصريـة أو العرقيـة يف منـاهج املـدارس ومؤسسـات التعليـم العـــايل ودعــم برامــج 
التعليم العام النظامية وغري النظامية املصممة لتشجيع احترام التنـوع الثقـايف واالعتـداد بـالنفس 

لدى الضحايا؛ 
 

 تعليم حقوق اإلنسان للموظفني العموميني واملهنيني 
ـــال حقــوق اإلنســان الــذي  حيـث الـدول علـى وضـع وتعزيـز التدريـب يف جم -١٣٣
يتوخى مناهضة العنصرية ويراعى فيه منظور اجلنسـني واملوجـه للموظفـني العموميـني مبـا فيـهم 
موظفو إقامة العدل وهيئات إنفاذ القوانـني بوجـه خـاص ودوائـر األمـن واإلصالحيـات فضـالً 

عن سلطات الرعاية الصحية واملدارس واهلجرة؛ 
ــة  حيـث الـدول علـى إيـالء اهتمـام خـاص لألثـر السـليب املـترتب علـى العنصري -١٣٤
ـــدل  والتميـيز العنصـري وكـره األجـانب ومـا يتصـل بذلـك مـن تعصـب فيمـا يتعلـق بإقامـة الع
وإجراء احملاكمات العادلة واالضطالع حبمالت على نطاق البلد كله، مــن بـني تدابـري أخـرى، 
ـــدى أجــهزة الدولــة واملوظفــني العموميــني بشــأن التزامــام مبوجــب  لرفـع مسـتوى الوعـي ل
االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري والصكوك األخرى ذات الصلة؛ 

ــــن خالل التعـــاون مـــع املنظمـــات الدوليـــة  يطلــب إىل الــدول أن تقــوم، م -١٣٥
واملؤسسات الوطنية، واملنظمات غري احلكومية والقطاع اخلاص، حيثمـا كـان مناسـباً، بتنظيـم 
وتسـهيل أنشـطة التدريـب، مبـا يف ذلـك عقـد الـدورات أو احللقـــات الدراســية بشــأن املعايــري 
الدولية اليت حتظــر التميـيز العنصـري وانطباقـها علـى القوانـني احملليـة، وكذلـك بشـأن التزاماـا 
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الدولية يف جمال حقوق اإلنسان لصاحل املدعـني العـامني وأفـراد السـلك القضـائي وغـريهم مـن 
املوظفني العموميني؛ 

يدعــو الــدول إىل ضمــان أن يعــزز التعليــم والتدريــب، وال ســيما تدريــــب  -١٣٦
املعلمني، احترام حقوق اإلنسـان, وحماربـة العنصريـة والتميـيز العنصـري وكـره األجـانب ومـا 
يتصـل بذلـك مـن تعصـب، وأن تنفـذ املؤسســـات التعليميــة سياســات وبرامــج توافــق عليــها 
السـلطات ذات الصلـة، بشـأن تكـافؤ الفـرص ومناهضـة العنصريـــة، واملســاواة بــني اجلنســني، 
والتنـوع الثقـايف والديـين وغـري ذلـك مـن أشـكال التنـوع، مبشـاركة املعلمـني واآلبـاء والطلبـــة، 
ومتابعة تنفيذ هـذه السياسـات والـربامج. وحيـث كذلـك مجيـع العـاملني يف جمـال التعليـم، مبـن 
فيهم معلمو مجيع املراحل التعليمية، واهليئات الدينية، ووسائل اإلعـالم املطبوعـة واإللكترونيـة 
علـى أداء دور فعـال يف التثقيـف يف جمـال حقـــوق اإلنســان، مبــا يف ذلــك مكافحــة العنصريــة 

والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛ 
تشجع الدول على أن تبحث اختاذ تدابري لزيادة تعيني النساء والرجال الذيـن  -١٣٧
ينتمون إىل جمموعات ممثلة بأدىن مما جيب يف مهنة التعليـم نتيجـة للعنصريـة والتميـيز العنصـري 
وكره األجانب ومـا يتصـل بذلـك مـن تعصـب، واالحتفـاظ ـم وترقيتـهم، وضمـان املسـاواة 
ـــاء ورجــال لديــهم  الفعليـة هلـم يف الوصـول إىل املهنـة. وينبغـي بـذل جـهود خاصـة لتعيـني نس

القدرة على التفاعل اإلجيايب مع كل اموعات؛ 
حيث الدول علـى تعزيـز التدريـب وأنشـطة التوعيـة يف جمـال حقـوق اإلنسـان  -١٣٨
املصممة ملوظفي اهلجرة، وشرطة احلدود، وموظفي مراكز االحتجـاز والسـجون، والسـلطات 
احملليـة، وموظفـي اخلدمـة املدنيـة اآلخريـن املسـؤولني عـن إنفـاذ القوانـني، وكذلـك املدرســني، 
على أن يوىل يف ذلك انتباه خاص حلقوق اإلنسان للمهاجرين والالجئني وطاليب اللجـوء منعـاً 
لوقوع أفعال التمييز العنصري وكره األجانب وجتنباً لنشـوء حـاالت يـؤدي فيـها التحـامل إىل 
اختاذ قرارات تقوم على العنصريـة أو التميـيز العنصـري أو كـره األجـانب أو مـا يتصـل بذلـك 

من تعصب؛  
حيـث الـدول علـى توفـري أو تعزيـز التدريـب للموظفـني القـــائمني علــى إنفــاذ  -١٣٩
ـــني، علــى منــع االجتــار باألشــخاص.  القوانـني، وموظفـي اهلجـرة وغـريهم مـن املوظفـني املعني
ويتعني أن يركز التدريب علـى الطرائـق املسـتخدمة يف منـع هـذا االجتـار، ومالحقـة املتـاجرين 
قضائيا ومحاية حقوق الضحايا، مبا يف ذلك محاية الضحايا من املتاجرين باألشـخاص. وينبغـي 
أن يراعي التدريب أيضا احلاجة إىل مراعاة حقوق اإلنسان والطفل - والقضايـا احلساسـة مـن 
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منظور اجلنسني وأن يشجع التعاون مع املنظمـات غـري احلكوميـة، واملنظمـات األخـرى املعنيـة 
وسائر عناصر اتمع املدين؛ 

اإلعالم واالتصال ووسائط اإلعالم، مبا يف ذلك التكنولوجيات اجلديدة  - ٤ 
يرحــب باملســامهة اإلجيابيــة الــيت تقدمــها التكنولوجيــات اجلديــدة يف جمـــال  -١٤٠
ـــة عــن طريــق االتصــال  املعلومـات واالتصـاالت، مبـا يف ذلـك اإلنـترنت، يف مكافحـة العنصري

السريع والواسع النطاق؛  
يوجـه االنتبـاه إىل إمكانيـة زيـادة اسـتخدام التكنولوجيـات اجلديـدة يف جمـــال  -١٤١
املعلومات واالتصاالت، مبا يف ذلك اإلنترنت، يف إنشـاء شـبكات للتثقيـف والتوعيـة ملكافحـة 
العنصريـة والتميـيز العنصـري وكـره األجـانب ومـا يتصـل بذلـك مـن تعصـب داخــل املــدارس 
وخارجها، وإىل قدرة اإلنترنت على تعزيز االحترام الشامل حلقـوق اإلنسـان وكذلـك احـترام 

قيم التنوع الثقايف؛  
يؤكد أمهية االعـتراف بقيمـة التنـوع الثقـايف واختـاذ تدابـري ملموسـة لتشـجيع  -١٤٢
وصول اتمعات املهمشة إىل وسائط اإلعالم الرئيسية والبديلـة مـن خـالل سـبل منـها عـرض 

برامج تعبر عن ثقافات ولغات تلك اتمعات؛  
يعـرب عـن القلـق إزاء التقـــدم املــادي للعنصريــة والتميــيز العنصــري وكــره  -١٤٣
األجـانب ومـا يتصـل بذلـك مـن تعصـــب، مبــا يف ذلــك أشــكاهلا ومظاهرهــا املعــاصرة، مثــل 
استخدام التكنولوجيات اجلديـدة يف جمـال املعلومـات واالتصـاالت، مبـا فيـها اإلنـترنت، لنشـر 

أفكار التفوق العرقي؛  
حيـث الـدول ويشـجع القطـاع اخلـاص علـى دفـع وسـائط اإلعـــالم، مبــا فيــها  -١٤٤
وسـائط اإلعـالم املطبوعـة واإللكترونيـة، وشـــبكة اإلنــترنت ووســائط اإلعــالن، مــع مراعــاة 
استقالهلا، إىل وضع مدونة قواعد سلوك أخالقية طوعية وتدابـري لالنضبـاط الـذايت وسياسـات 
وممارسـات، علـى أن يتـم ذلـك مـن خـالل رابطاـا ومنظماـا املناسـبة علـــى الصعــد الوطنيــة 

واإلقليمية والدولية، بغية: 
مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكـره األجـانب ومـا يتصـل بذلـك مـن  (أ)

تعصب؛ 
ـــادل،  تعزيــز متثيــل التنــوع يف جمتمعاــا علــى أســاس منصــف ومتــوازن وع (ب)

وضمان جتسيد هذا التنوع بني موظفيها؛ 
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ـــيز  مكافحـة انتشـار مفـاهيم التفـوق العرقـي وتـربير الكراهيـة العنصريـة والتمي (ج)
العنصري جبميع أشكاله؛ 

تعزيـز االحـترام والتســـامح والتفــاهم بــني مجيــع األفــراد والشــعوب واألمــم  (د)
واحلضارات، وذلك عن طريق تقدمي املساعدة يف محالت التوعية العامة مثالً؛ 

تـاليف اسـتخدام القوالـب النمطيـة جبميـع أشـكاهلا، وال سـيما الـترويج لصـــور  (ه)
خاطئة عن الالجئني واملهاجرين، مبن فيـهم العمـال املـهاجرون، للحيلولـة دون انتشـار مشـاعر 
كـره األجـانب بـني النـــاس وتشــجيع وصــف النــاس واألحــداث والتــاريخ وصفــاً موضوعيــاً 

ومتوازناً؛  
حيـث الـدول علـى تنفيـذ العقوبـات القانونيـة، وفقـاً لقـانون حقــوق اإلنســان  -١٤٥
الدويل ذي الصلة، فيما يتعلق بـالتحريض علـى الكراهيـة العنصريـة عـن طريـق التكنولوجيـات 
اجلديدة للمعلومات واالتصاالت، مبا فيها اإلنترنت، وحيثـها أيضـاً علـى تطبيـق مجيـع صكـوك 
حقوق اإلنسان ذات الصلة الـيت هـي أطـراف فيـها، وال سـيما االتفاقيـة الدوليـة للقضـاء علـى 

مجيع أشكال التمييز العنصري، على ما ينشر يف شبكة اإلنترنت؛  
حيث الدول على تشجيع وسائل اإلعالم على جتنب القوالب النمطية القائمـة  -١٤٦

على أساس العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛  
يناشد الدول أن تنظـر يف األمـور التاليـة، مـع املراعـاة التامـة للمعايـري الدوليـة  -١٤٧
واإلقليمية القائمة بشأن حرية التعبري، ومع اختاذ كافـة التدابـري الالزمـة لضمـان احلـق يف حريـة 

الرأي والتعبري: 
تشجيع موردي خدمات شبكة اإلنترنت على وضـع ونشـر مدونـات سـلوك  (أ)
وتدابري تنظيم ذايت طوعية حمددة ملكافحة نشر األفكار العنصرية وتلك الــيت تفضـي إىل التميـيز 
العنصري أو كره األجانب أو أي شكل من أشكال التعصب والتميـيز؛ وهلـذه الغايـة، يشـجع 
موردو شبكة اإلنترنت علـى إنشـاء هيئـات وسـاطة علـى املسـتويني الوطـين والـدويل، تشـارك 

فيها مؤسسات اتمع املدين ذات الصلة؛  
العمــل قــدر اإلمكــان علــى اعتمــاد وتطبيــق التشــريعات القانونيــة املالئمـــة  (ب)
ـــف العنصــري مــن خــالل  ملالحقـة املسـؤولني عـن التحريـض علـى الكراهيـة العنصريـة أو العن

التكنولوجيات اجلديدة للمعلومات واالتصاالت، مبا فيها اإلنترنت؛  
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التصـدي ملشـكلة نشـر املـواد العنصريـة مـــن خــالل التكنولوجيــات اجلديــدة  (ج)
للمعلومـات واالتصـاالت، مبـا فيـها اإلنـترنت، وذلـك بأسـاليب شـىت منـها تدريـب الســلطات 

املكلفة بإنفاذ القوانني؛  
ــــة لألجـــانب عـــرب كافـــة وســـائل  التنديــد ببــث األفكــار العنصريــة واملعادي (د)
االتصـاالت، مبـا فيـها التكنولوجيـات اجلديـدة للمعلومـات واالتصـاالت، كشـــبكة اإلنــترنت، 

والنهي الفعال عن ذلك؛  
النظـر يف اسـتجابة دوليـة فوريـة ومنسـقة ملواجهـة الظـاهرة سـريعة التطـــور يف  (ه)
نشر لغة الكراهية واملواد العنصرية من خالل تكنولوجيـات املعلومـات واالتصـاالت، مبـا فيـها 

اإلنترنت، والعمل يف هذا السياق على تعزيز التعاون الدويل؛  
تشــجيع إمكانيــة وصــول مجيــع النــاس إىل شــــبكة اإلنـــترنت واســـتخدامها  (و)
بوصفها حمفالً دولياً متكافئاً، مع العلم بوجود فوارق يف استخدام اإلنترنت والوصول إليها؛  
النظـر يف سـبل تعزيـز املسـامهة اإلجيابيـة للتكنولوجيـات اجلديـدة للمعلومـــات  (ز)
واالتصاالت، كشبكة اإلنترنت، من خالل تكـرار املمارسـات اجلديـدة يف مكافحـة العنصريـة 

والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛ 
تشـجيع جتسـيد تنـوع اتمعـات بـني العـاملني يف منظمـات وســـائل اإلعــالم  (ح)
ـــز متثيــل  والتكنولوجيـات اجلديـدة للمعلومـات واالتصـاالت، كشـبكة اإلنـترنت، وذلـك بتعزي

خمتلف الشرائح داخل اتمعات متثيالً كافياً على مجيع مستويات هيكلها التنظيمي؛  
 

على الصعيد الدويل   باء -
حيث كافة اجلهات الفاعلة يف الساحة الدولـية علـى إقامـة نظـام دويل أساسـه  -١٤٨
االدماج والعدل واملساواة واإلنصاف والكرامـة اإلنسـانية، والتفـاهم املتبـادل وتعزيـز واحـترام 
التنوع الثقايف وحقوق اإلنسان العاملية، ونبذ كافة مذاهب اإلقصـاء الـيت تقـوم علـى العنصريـة 

والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛  
يعتقـد أنـه ينبغـي حـل مجيـع الصراعـات واملنازعـات بالوسـائل السـلمية وعــن  -١٤٩
طريق احلوار السياسي. ويدعو املؤمتر مجيع أطراف هـذه الصراعـات إىل ممارسـة ضبـط النفـس 

واحترام حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل؛ 
يدعو الدول إىل التسليم، يف سياق مناهضة مجيع أشكال العنصرية، بضـرورة  -١٥٠
التصـدي ملعـاداة السـامية ومعـاداة العروبـة وكـره اإلسـالم يف شـىت أحنـاء العـامل، وحيـــث مجيــع 
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الدول على اختاذ تدابري فعالة ملنع ظهور حركات تقـوم علـى أسـاس أفكـار العنصريـة والتميـيز 
ضد هذه اجلماعات؛ 

وفيما يتعلق باحلالة يف الشـرق األوسـط، يدعـو إىل إـاء العنـف واالسـتئناف  -١٥١
ـــوق اإلنســان الــدويل والقــانون اإلنســاين الــدويل،  السـريع للمفاوضـات، واحـترام قـانون حق
ــــمح إلســـرائيل  واحــترام مبــدأ تقريــر املصــري، ووضــع حــد لكافــة أشــكال املعانــاة، ممــا يس
ـــة الســالم وبتحقيــق التنميــة واالزدهــار يف ظــل أجــواء األمــن  والفلسـطينيني باسـتئناف عملي

واحلرية؛ 
يشجع الدول واملنظمات اإلقليمية والدوليـة، مبـا يف ذلـك املؤسسـات املاليـة،  -١٥٢
وكذلك اتمع املدين، على أن تتصدى يف إطـار اآلليـات املوجـودة، أو أن تنشـئ و/أو تطـور 
حيثما يكون ضرورياً، آليات ملعاجلة تلك اجلوانـب يف عمليـة العوملـة الـيت ميكـن أن تـؤدي إىل 

العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛  
يوصــي إدارة عمليــات حفــظ الســالم التابعــة لألمانــة العامــة وغريهــا مــــن  -١٥٣
وكاالت وهيئات وبرامج األمم املتحدة ذات الصلة بتعزيــز التنسـيق فيمـا بينـها لكشـف أمنـاط 
االنتهاكات اخلطرية حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين دف تقييم خماطر حـدوث املزيـد مـن 
التدهور الذي ميكـن أن يقـود إىل اإلبـادة اجلماعيـة أو جرائـم احلـرب أو اجلرائـم الـيت ترتكـب 

ضد اإلنسانية؛  
يشـجع منظمـة الصحـة العامليـة وغريهـا مـن املنظمـات الدوليـة املختصـة علــى  -١٥٤
تعزيز وتطوير أنشطة االعتراف بأثر العنصريــة والتميـيز العنصـري وكـره األجـانب ومـا يتصـل 
بذلك من تعصب باعتبارها عوامـل اجتماعيـة حامسـة للحالـة الصحيـة البدنيـة والعقليـة، مبـا يف 
ـــة املكتســب، واحلصــول علــى  ذلـك وبـاء فـريوس نقـص املناعـة البشـرية/متالزمـة نقـص املناع
الرعايـة الصحيـة، وإعـداد تقـارير حمـددة، مبـا يف ذلـك البحـوث، لتـأمني نظـــم صحيــة منصفــة 

للضحايا؛ 
يشجع منظمة العمـل الدوليـة علـى تنفيـذ أنشـطة وبرامـج ملكافحـة العنصريـة  -١٥٥
والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلـك مـن تعصـب يف عـامل العمـل، وعلـى دعـم 

اإلجراءات اليت تتخذها الدول ومنظمات أرباب العمل ونقابات العمال يف هذا امليدان؛ 
حيث منظمة األمم املتحدة للتربيـة والعلـم والثقافـة أن تقـدم الدعـم للـدول يف  -١٥٦
إعدادها للمواد التعليمية ووسائل النهوض بالتدريس والتدريب واألنشطة التعليمية فيما يتعلـق 
حبقوق اإلنسان ومكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكـره األجـانب ومـا يتصـل بذلـك مـن 

تعصب؛ 
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توفـري سـبل االنتصـاف والطعـن واجلـرب وغـــري ذلــك مــن التدابــري  رابعاً -
 الفعالة على الصعد الوطين واإلقليمي والدويل 

يقــر باجلـهود الـيت تبذهلـا البلـدان الناميـــة، وخصوصــاً الــتزام وعــزم الزعمــاء  -١٥٧
األفارقة، من أجل التصدي جدياً لتحديات الفقـر والتخلـف والتـهميش واإلقصـاء االجتمـاعي 
والفـوارق االقتصاديـة وعـدم االسـتقرار واألمـــن، وذلــك مــن خــالل مبــادرات مثــل املبــادرة 
األفريقيـة اجلديـدة وآليـات مبتكـرة أخـرى مثـل صنـدوق التضـامن العـــاملي الســتئصال الفقــر، 
ويناشـد البلـدان املتقدمـة واألمـم املتحـدة ووكاالـا املتخصصـــة، وكذلــك املؤسســات املاليــة 
الدولية، أن تقدم من خالل براجمـها التشـغيلية، مـوارد ماليـة جديـدة وإضافيـة، حسـبما يكـون 

مالئماً، لدعم هذه املبادرات؛ 
ـــة قــد أســهمت بــال شــك يف انتشــار الفقــر  يسـلم بـأن هـذه املظـامل التارخيي -١٥٨
والتخلف والتهميش واإلقصاء االجتماعي والفوارق االقتصادية وعـدم االسـتقرار واألمـن الـيت 
تؤثـر علـى العديـد مـن النـاس يف خمتلـف بقـاع العـامل، وخصوصـاً يف البلـــدان الناميــة. ويــدرك 
املؤمتر ضرورة وضع برامـج مـن أجـل التنميـة االجتماعيـة واالقتصاديـة يف هـذه اتمعـات ويف 
ـــى روح التضــامن واالحــترام املتبــادل، يف  الشـتات، وذلـك يف إطـار شـراكة جديـدة تقـوم عل

ااالت التالية: 
ختفيف عبء الديون؛ 

استئصال الفقر؛ 
بناء أو تعزيز املؤسسات الدميقراطية؛ 

تشجيع االستثمار األجنيب املباشر؛ 
تيسري الوصول إىل األسواق؛ 

تعزيز اجلهود لبلوغ أهداف حتويالت املساعدة اإلمنائية الرمسية املتفـق عليـها دوليـاً إىل 
البلدان النامية؛  

تكنولوجيات جديدة يف جمال املعلومات واملواصالت لرأب اهلوة املرقومة؛ 
األمن الزراعي والغذائي؛ 

نقل التكنولوجيا؛ 
ضمان الشفافية واملساءلة يف احلكم؛ 
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ــــص املناعـــة  االســتثمار يف البنيــة األساســية الصحيــة للتصــدي لإلصابــة بفــريوس نق
البشـري/متالزمـة نقـص املناعـة املكتسـب، ومـرض السـل واملالريـا، مبـا يف ذلــك مــن 

خالل الصندوق العاملي ملرض اإليدز والصحة؛ 
تنمية البنية األساسية؛ 

تنمية املوارد البشرية، مبا يف ذلك بناء القدرات؛  
التربية والتدريب والتنمية الثقافية؛ 

ـــوال انيــة بأســاليب غــري قانونيــة واحملولــة  املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة يف إعـادة األم
(املخبـأة) بأسـاليب غـري قانونيـة إىل بلـدان األصـل، عمـالً بأحكـام الصكــوك الوطنيــة 

والدولية؛ 
االجتار غري املشروع باألسلحة الصغرية واخلفيفة؛ 

إعـادة التحـف الفنيـة واآلثـار والوثـائق التارخييـة إىل بلـدان األصـل، عمـالً باالتفاقـــات 
الثنائية أو الصكوك الدولية؛ 

االجتار باألشخاص، وال سيما النساء واألطفال؛ 
تيسري عودة وتوطني من يرغب يف ذلك من أحفاد األفارقة الرقيق؛ 

حيـث املؤسســـات املاليــة واإلمنائيــة الدوليــة والــربامج التشــغيلية والوكــاالت  -١٥٩
املتخصصة يف األمم املتحدة أن تويل املزيد من األولوية وأن ختصـص األمـوال املالئمـة للـربامج 
اليت تتصدى لتحديات التنمية يف الدول واتمعات املتأثرة، وال سيما يف القـارة األفريقيـة ويف 

الشتات؛ 
 

 املساعدة القانونية 
حيــث الــدول علــى اختــاذ كافــة التدابــري الضروريــة للمبــادرة، علــى ســــبيل  -١٦٠
االسـتعجال، إىل معاجلـة احلاجـة امللحـة إلقامـة العـدل فيمـا خيـص ضحايـــا العنصريــة والتميــيز 
العنصري وكره األجانب ومـا يتصـل بذلـك مـن تعصـب، وضمـان فتـح سـبل الوصـول التامـة 
ـــة وســبل االنتصــاف الوطنيــة واإلداريــة  أمـام الضحايـا إىل املعلومـات والدعـم واحلمايـة الفعال
والقضائيـة، إضافـة إىل املسـاعدة القانونيـة، مبــا يف ذلــك احلــق يف التمــاس تعويــض أو ترضيــة 

مناسبة وعادلة عن األضرار مىت تطلب األمر ذلك؛ 
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حيـث الـدول علـى تيسـري سـبل وصـول ضحايـا التميـيز العنصـري، مبـن فيـــهم  -١٦١
ضحايا التعذيب واملعاملة القاسـية إىل مجيـع اإلجـراءات القانونيـة املناسـبة واملسـاعدة القانونيـة 
اانيـة بطريقـة تالئـم احتياجـام اخلاصـة وتعرضـهم للتـأثر، مبـا يف ذلـــك مــن خــالل التمثيــل 

القانوين؛ 
حيـث الـدول علـى ضمـان احلمايـة مـــن التعــرض لــألذى ملقدمــي الشــكاوى  -١٦٢
والشـهود علـى أفعـال العنصريـة والتميـيز العنصـري وكــره األجــانب ومــا يتصــل بذلــك مــن 
تعصب، وعلى النظر يف اختاذ تدابري، حيثما كان ذلك مناسباً، مثل إتاحـة املسـاعدة القانونيـة، 
مبـا فيـها املعونـة القانونيـة، ملقدمـي الشـكاوى الذيـن يلتمسـون وســـيلة انتصــاف قانونيــة، وإن 
أمكن، إتاحة الفرصة للمنظمــات غـري احلكوميـة لتقـدمي الدعـم للمشـتكني مـن العنصريـة، بنـاء 

على موافقتهم، خالل اإلجراءات القانونية؛  
 

 التشريعات والربامج الوطنية 
ألغـراض مكافحـة العنصريـة والتميـيز العنصـري وكـره األجـانب ومـا يتصـــل  -١٦٣
بذلـك مـن تعصـب مكافحـة فعالـــة يف امليــادين املدنيــة والسياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة 
والثقافية، يوصي املؤمتر مجيع الدول بأن يتضمن اإلطار التشريعي الوطــين لديـها حظـرًا صرحيـاً 
حمددًا للتمييز العنصري وأن يشـتمل علـى سـبل انتصـاف أو جـرب قضائيـة أو غـري ذلـك تكـون 

فعالة، مبا يف ذلك من خالل تسمية هيئات وطنية مستقلة متخصصة؛ 
حيـث الـدول، فيمـا يتعلـق بســـبل االنتصــاف اإلجرائــي املنصــوص عليــها يف  -١٦٤

قوانينها احمللية، على أن تراعى االعتبارات التالية:  
ينبغي أن تكون هذه السبل متاحة على أوسع نطاق ممكن وعلـى أسـاس غـري  (أ)

متييزي ومتكافئ؛  
ـــة يف ســياق  وجيـب أن يتـم التعريـف مبـا هـو متـاح مـن سـبل انتصـاف إجرائي (ب)
الدعوى القضائية ذات الصلة ومسـاعدة ضحايـا التميـيز العنصـري علـى االسـتفادة منـها وفقـاً 

لكل حالة؛  
وينبغي إجراء التحقيقات يف الشكاوى املتعلقة بالتمييز العنصري والبت فيـها  (ج)

بأسرع ما ميكن؛  
ينبغي أن يتلقى ضحايا التمييز العنصري املسـاعدة واملعونـة القـانونيتني، جمانـاً  (د)
حيثمـا ينطبـق ذلـك، يف إجـراءات تقـدمي الشـكاوى، وأن يتـاح هلـم عنـد الضـــرورة االســتعانة 
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مبـترجم شـفوي يف مثـل هـذه اإلجـراءات أو يف القضايـا املدنيـة أو اجلنائيـة، الناشـئة عـن ذلـــك 
التمييز أو املتصلة به؛  

ويعترب إنشاء اهليئات الوطنية املختصة بالتحقيق الفعال يف االدعـاءات املتعلقـة  (ه)
ـــة تطــورًا  بـالتمييز العنصـري أو بتوفـري احلمايـة ألصحـاب الشـكاوى مـن التخويـف أو املضايق
ـــريعات حتظــر املمارســات  مسـتصوباً وجيـب االضطـالع بـه؛ وينبغـي اختـاذ خطـوات لسـن تش
التمييزيـة علـى أسـاس اجلنـس أو اللـون أو النسـب أو األصـل القومـي أو اإلثـين، وتنـــص علــى 
تطبيق عقوبات مالئمة ضد مرتكبيها وعلى سبل االنتصاف، مبا يف ذلك تقدمي تعويض كـاف 

للضحايا؛  
ينبغي تسهيل إمكانية حصول ضحايا التمييز على سـبل االنتصـاف القـانوين،  (و)
ــك  وينبغـي يف هـذا الصـدد النظـر بصـورة جديـة يف إعطـاء املؤسسـات الوطنيـة وغريهـا، وكذل
املنظمات غري احلكومية ذات الصلة، إمكانية مسـاعدة هـؤالء الضحايـا، وينبغـي وضـع برامـج 

لتمكني أشد اموعات تعرضا من االستفادة من النظام القضائي؛  
ينبغــي استكشــاف، وحيثمــا أمكــن، وضــــع أســـاليب وإجـــراءات جديـــدة  (ز)
ومبتكـرة حلـل املنازعـات والوسـاطة واملصاحلـة بـني أطـــراف الصــراع أو النـــزاع القــائم علــى 

العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛  
يعتـرب وضـع سياسـات وبرامـج يف جمـال القضـاء الـذي يعيـد احلقـوق لضحايــا  (ح)

األشكال ذات الصلة من التمييز تطورًا مستصوباً وينبغي النظر فيه بشكل جاد؛  
جيب على الدول اليت أعلنت االلتزام مبوجب املـادة ١٤ مـن االتفاقيـة الدوليـة  (ط)
للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري أن تبذل جهودًا متزايدة لتعريف اجلمهور بوجــود 

آليات لتلقـي الشكاوى مبوجب املادة ١٤؛  
 

 سبل االنتصاف واجلرب والتعويض 
حيـث الـدول علـى تعزيـــز احلمايــة مــن العنصريــة والتميــيز العنصــري وكــره  -١٦٥
األجانب وما يتصل بذلك من تعصب من خـالل ضمـان اسـتفادة مجيـع األشـخاص مـن سـبل 
االنتصاف الفعالة والكافيـة والتمتـع حبـق التمـاس التعويضـات والترضيـة العادلـة والكافيـة أمـام 
احملاكم الوطنية وغريها من املؤسسات الوطنية املختصة عن أية أضرار نامجـة عـن هـذا التميـيز. 
ويشـدد كذلـك علـى أمهيـة االسـتعانة بالقـانون واحملـاكم بشـأن الشـكاوى املتصلـــة بالعنصريــة 
والتمييز العنصري ويوجه االهتمام إىل ضـرورة التعريـف علـى نطـاق واسـع بسـبل االنتصـاف 

القضائي وغريها من سبل االنتصاف وجعلها متيسرة وسريعة وغري معقدة دون مربر؛  
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حيث الدول على اعتماد التدابري الضرورية، كما ينص عليها القانون الوطـين،  -١٦٦
لضمـان حـــق الضحايــا يف التمــاس اجلــرب والترضيــة العادلــة والكافيــة للتعويــض عــن أعمــال 
العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، ووضع تدابري فعالـة 

ملنع تكرار هذه األعمال؛  

االستراتيجيات الرامية إىل حتقيق املساواة الكاملة والفعلية، مبـا يف  خامساً -
ذلـك التعـــاون الــدويل وتعزيــز آليــات األمــم املتحــدة واآلليــات 
الدوليـة األخـرى يف جمـال مكافحـة العنصريـة والتميــيز العنصــري 
وكـره األجـانب ومـــا يتصــل بذلــك مــن تعصــب، ومتابعــة هــذه 

 االستراتيجيات 
يدعــو الــدول إىل أن جتتــهد يف تطبيــق مجيــع االلتزامــات الــيت تعــهدت ـــا  -١٦٧
مبوجـب إعالنـات وخطـط عمـل املؤمتـرات اإلقليميـة الـيت اشـتركت فيـها، وأن تقـوم وفقـاً ملـــا 
تنص عليه الصكوك والقرارات األخرى ذات الصلة بصياغة سياسات وخطـط وطنيـة تتمشـى 
مـع األهـداف احملـددة يف تلـك اإلعالنـات وخطـط العمـل اإلقليميـــة، ويرجــو مــن الــدول، يف 
احلاالت اليت تكون فيها هـذه السياسـات واخلطـط الوطنيـة، املتعلقـة حبقـوق اإلنسـان والراميـة 
ـــا يتصــل بذلــك مــن تعصــب،  إىل مكافحـة العنصريـة والتميـيز العنصـري وكـره األجـانب وم

موجودة بالفعل، أن تدرج فيها االلتزامات النامجة عن تلك املؤمترات اإلقليمية؛  
حيث الدول اليت مل تفعل ذلك بعـد علـى أن تنظـر يف االنضمـام إىل اتفاقيـات  -١٦٨
جنيـــف املؤرخـــة يف ١٢ آب/أغســـطس ١٩٤٩، وبروتوكوليـــها اإلضـــافيني لعــــام ١٩٧٧، 
وكذلـك إىل غريهـا مـن معـاهدات القـانون اإلنسـاين الـدويل وأن تقـوم، علـى ســـبيل األولويــة 
القصـوى، بتشـريع قوانـني مناسـبة، وأن تتخـذ التدابـري املطلوبـة لالمتثـــال بالكــامل اللتزاماــا 

مبوجب القانون اإلنساين الدويل، ال سيما فيما يتعلق بالقواعد اليت حتظر التمييز؛  
حيث الدول على وضـع برامـج تعاونيـة لتعزيـز تكـافؤ الفـرص لصـاحل ضحايـا  -١٦٩
العنصرية والتمييز العنصري وكـره األجـانب ومـا يتصـل بذلـك مـن تعصـب، ويشـجعها علـى 

اقتراح إنشاء برامج تعاونية متعددة األطراف للغرض نفسه؛ 
ـــيز العنصــري  يدعـو الـدول إىل أن تـدرج موضـوع مكافحـة العنصريـة والتمي -١٧٠
وكـره األجـانب ومـا يتصـل بذلـك مـن تعصـب، يف برامـج عمـل وكـاالت التكـامل اإلقليمــي 

وبرامج عمل احملافل اإلقليمية للحوار عرب احلدود؛ 
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حيـث الـدول علـــى االعــتراف بالتحديــات الــيت تواجهــها الشــعوب املكونــة  -١٧١
اجتماعيـاً مـن خمتلـف األعـراق واأللـوان واألصـول واالنتمـاءات القوميـــة أو العرقيــة واألديــان 
واللغـات، يف سـعيها إىل العيـش معـاً وتطويـر جمتمعـات متعـددة األعـــراق والثقافــات يســودها 
الوئـام؛ وحيـث الـدول أيضـاً علـى االعـتراف بــأن األمثلــة اإلجيابيــة للنجــاح النســيب احملــرز يف 
جمتمعات متعددة األعراق والثقافات، كبعض اتمعات يف منطقــة البحـر الكـارييب، حتتـاج إىل 
الدراسة والتحليل، وأن األساليب واآلليـات والسياسـات والـربامج الراميـة إىل فـض املنازعـات 
القائمة على عوامل متصلة بالعنصر أو اللون أو املنشأ أو اللغـة أو الديـن أو األصـل القومـي أو 
العرقي، وإىل تطوير جمتمعات متعددة األعراق والثقافـات يسـودها الوئـام، حتتـاج إىل الدراسـة 
والتطوير بشكل منهجي، ومن مث يطلب إىل األمــم املتحـدة ووكاالـا املتخصصـة ذات الصلـة 
أن تنظر يف إنشاء مركز دويل للدراسات املتعددة األعراق والثقافـات ووضـع السياسـات كـي 

يضطلع ذا العمل احلاسم األمهية لصاحل اتمع الدويل؛  
حيث الدول على محاية اهلوية اإلثنية والثقافية واللغوية والدينية للذيـن ينتمـون  -١٧٢
إىل األقليات يف أقــاليم كـل منـها وعلـى وضـع التدابـري التشـريعية املالئمـة وغريهـا مـن التدابـري 
الراميـة إىل تعزيـز الظـروف الالزمـة للنـهوض بتلـك اهلويـة، بغيـة محايتـهم مـــن أي شــكل مــن 
أشكال العنصرية والتمييز العنصـري وكـره األجـانب ومـا يتصـل بذلـك مـن تعصـب. وينبغـي 

أخذ أشكال التمييز املتعدد، يف هذا السياق، بعني االعتبار التام؛  
وحيـث الـدول أيضـاً علـى أن تضمـن بصـورة متسـاوية محايـة وتعزيـز هويـات  -١٧٣

اجلماعات احملرومة تارخيياً يف تلك الظروف الفريدة حيثما أمكن ذلك؛ 
حيث الدول على أن تتخذ أو تعـزز التدابـري، مبـا يف ذلـك عـن طريـق التعـاون  -١٧٤
الثنائي واملتعدد األطراف، الرامية إىل التصدي لألسباب األصلية كالفقر ونقص التنميـة وعـدم 
تكـافؤ الفـرص، ممـا يرتبـط بعضـه باملمارســـات التمييزيــة الــيت جتعــل النــاس، وخاصــة النســاء 
واألطفـال، يتعرضـون للمتـــاجرة ــم، وقــد تفضــي إىل العنصريــة والتميــيز العنصــري وكــره 

األجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛ 
يشجع الدول على أن تقوم، بالتعـاون مـع املنظمـات غـري احلكوميـة، بتنظيـم  -١٧٥
محـالت تسـتهدف توضيـح الفـرص واحلـدود واحلقـوق يف حالـة اهلجـــرة، لتمكــني كــل فــرد، 

وبصورة خاصة املرأة، من اختاذ قرارات مدروسة، واحليلولة دون وقوعها ضحية االتجار؛ 
ـــة االجتماعيــة اســتنادًا إىل  حيـث الـدول علـى اعتمـاد وتنفيـذ سياسـات للتنمي -١٧٦
بيانات إحصائية موثوقة وتركز على حتقيق االلتزامات بتلبية االحتياجات األساسية الـواردة يف 
الفقرة ٣٦ من برنامج عمل مؤمتر القمة العاملي للتنمية االجتماعيـة املعقـود يف كوبنـهاغن عـام 



6802-21541

A/CONF.189/12

١٩٩٥، حبلول عام ٢٠١٥، بغية العمل بصورة ملموسة لسـد الفجـوات احلاليـة يف الظـروف 
املعيشية اليت يواجهها ضحايا العنصرية والتميـيز العنصـري وكـره األجـانب ومـا يتصـل بذلـك 
مـن تعصـب، وخاصـة فيمـا يتعلـق مبعـدل األميـة، وتوفـري التعليـم االبتدائـي للجميـع، ووفيـــات 
ـــات األطفــال دون اخلامســة، والصحــة، والرعايــة الصحيــة اإلجنابيــة للجميــع،  الرضـع، ووفي
واحلصول على مياه الشـرب املأمونـة. وسـوف يؤخـذ يف االعتبـار أيضـاً تشـجيع املسـاواة بـني 

اجلنسني عند اعتماد وتنفيذ هذه السياسات؛ 
 

 اإلطار القانون الدويل 
حيث الدول على أن تواصل تعاوـا مـع جلنـة القضـاء علـى التميـيز العنصـري  -١٧٧
ـــا يف ذلــك مــن خــالل حــوار بنــاء  وغريهـا مـن هيئـات رصـد معـاهدات حقـوق اإلنسـان، مب
وشفاف، بغية تعزيز التنفيذ الفعال للصكوك املعنية والنظر على النحـو املناسـب يف التوصيـات 
اليت تعتمدها هذه اهليئات فيما يتعلــق بشـكاوى العنصريـة والتميـيز العنصـري وكـره األجـانب 

وما يتصل بذلك من تعصب؛ 
يطلب موارد كافية للجنة القضاء على التمييز العنصـري لتمكينـها مـن تنفيـذ  -١٧٨
واليتـها كاملـة، ويؤكـد أمهيـة توفـري مـوارد كافيـة جلميـع هيئـات حقـــوق اإلنســان التعاهديــة 

باألمم املتحدة؛ 
 

 الصكوك الدولية العامة 
يؤيـد جـهود اتمـع الـدويل، وخباصـة اخلطـوات الـيت مت اختاذهـا حتـت رعايــة  -١٧٩
منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة لتعزيز احترام التنـوع الثقـايف واحلفـاظ عليـه داخـل 
اتمعات واألمم وفيما بينها إلنشـاء عـامل تنسـجم فيـه الثقافـات املتعـددة، مبـا يف ذلـك إعـداد 

صك دويل ممكن يف هذا الصدد مبا يتمشى والصكوك الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان؛ 
يدعو اجلمعية العامـة لألمـم املتحـدة إىل النظـر يف وضـع اتفاقيـة دوليـة كاملـة  -١٨٠
وشاملة حلماية وتعزيـز حقـوق وكرامـة املعوقـني، مبـا يف ذلـك، بصفـة خاصـة، أحكـام تتنـاول 

املمارسات واملعاملة التمييزية اللتني متسهما؛ 
 

 التعاون اإلقليمي/الدويل 
يدعو االحتاد الربملاين الدويل إىل املسامهة يف أنشطة السنة الدولية للتعبئـة ضـد  -١٨١
العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، مـن خـالل تشـجيع 

الربملانات الوطنية على استعراض التقدم احملرز لبلوغ أهداف املؤمتر العاملي؛  
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يشجع الدول على املشـاركة يف حـوارات إقليميـة بشـأن مشـكالت اهلجـرة،  -١٨٢
ويدعوهـا إىل النظـر يف التفـاوض إلبـرام اتفاقـات ثنائيـة وإقليميـة خاصـــة بالعمــال املــهاجرين، 

وتصميم وتنفيذ برامج مع دول من مناطق أخرى حلماية حقوق املهاجرين؛ 
حيث الدول على دعم أو إقامة حوارات إقليميـة شـاملة بالتشـاور مـع اتمـع  -١٨٣
املدين، وحبسب االقتضاء، وذلك بشأن أسباب وعواقب اهلجرة ال تركـز علـى تنفيـذ القوانـني 
ومراقبـة احلـدود فحسـب بـل تركـز أيضـاً علـى تعزيـز حقـوق اإلنسـان للمـهاجرين ومحايتــها، 

وعلى العالقة بني اهلجرة والتنمية؛  
يشجع املنظمات الدولية اليت تتناول والياا قضايا اهلجرة حتديدًا على القيـام  -١٨٤
ـــأمور تنطــوي علــى العنصريــة والتميــيز وكــره  بتبـادل املعلومـات وتنسـيق أنشـطتها املتعلقـة ب
األجـانب ومـا يتصـل بذلـك مـن تعصـب ضـد املـهاجرين، ومنـهم العمـال املـهاجرون، وذلـــك 

بدعم من مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان؛  
يعرب عن قلقه العميق إزاء شدة املعانـاة البشـرية للسـكان املدنيـني املتـأثرين  -١٨٥
والعبء الذي تتحمله العديد من البلـدان املسـتقبلة وخاصـة البلـدان الناميـة، والبلـدان الـيت متـر 
مبرحلـة انتقاليـة، ويرجـو مـن املؤسسـات الدوليـة ذات الصلـة أن تضمـــن االســتمرار يف تقــدمي 
املسـاعدة الطارئـة املاليـة واإلنسـانية الكافيـة للبلـدان املضيفـة لتمكينـها مـن مســـاعدة الضحايــا 
والقيـام، علـى قـدم املسـاواة مبعاجلـة الصعوبـــات والــيت يواجهــها الســكان الــذي طُــردوا مــن 
ـــني مــن ممارســة حقــهم حبريــة يف  ديـارهم، وينـادي بتوفـري الضمانـات الكافيـة لتمكـني الالجئ

العودة إىل بلدام األصلية طوعاً وبسالمة وكرامة؛  
يشـجع الـــدول علــى إبــرام اتفاقــات ثنائيــة ودون إقليميــة وإقليميــة ودوليــة  -١٨٦

للتصدي ملشكلة االجتار باملرأة والطفل، ال سيما الفتيات، وكذلك ريب املهاجرين؛ 
يدعـو الـدول إىل القيـام، عنـد االقتضـاء، بتعزيـــز االتصــاالت املتبادلــة، علــى  -١٨٧
الصعيديـن اإلقليمـي والـدويل بـني املؤسسـات الوطنيـة املسـتقلة، وعنـد االنطبـاق، بـني اهليئــات 
املستقلة األخرى ذات الصلـة، وذلـك ـدف تعزيـز التعـاون علـى مكافحـة العنصريـة والتميـيز 

العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛ 
حيـث الـدول علـى دعـــم أنشــطة اهليئــات أو املراكــز اإلقليميــة الــيت تنــاهض  -١٨٨
العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصـب، حيثمـا وجـد ذلـك 
يف إقليمها، ويوصي بإنشاء مثل هذه اهليئات أو املراكز حيـث ال وجـود هلـا يف مجيـع املنـاطق. 
وجيوز هلذه اهليئات أو املراكز االضطـالع بأنشـطة منـها األنشـطة التاليـة: تقييـم ومتابعـة حالـة 
العنصرية والتمييز العنصـري وكـره األجـانب ومـا يتصـل بذلـك مـن تعصـب، وتقييـم ومتابعـة 
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حالة األفراد أو جمموعات األفراد ضحايا هذه املمارسات أو املعرضني هلا؛ وحتديـد االجتاهـات 
والقضايا واملشكالت؛ ومجـع ونشـر وتبـادل املعلومـات وغريهـا ممـا لــه صلـة بنتـائج املؤمتـرات 
اإلقليميـة واملؤمتـر العـاملي، وبنـاء الشـــبكات هلــذه الغايــات؛ وإبــراز األمثلــة علــى املمارســات 
احلسنة؛ وتنظيم محالت للتوعية؛ ووضع املقترحات واحللول وتدابري وقائيــة حيثمـا كـان ذلـك 
ممكناً ومناسباً، من خالل اجلهود املشتركة وبالتنســيق مـع األمـم املتحـدة واملنظمـات اإلقليميـة 

والدول ومؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية؛  
حيث املنظمات الدولية على املسامهة، يف إطار والياا، يف مكافحة العنصريـة  -١٨٩

والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛  
يشجع املؤسسات املالية واإلمنائية والربامج التنفيذية ووكاالت األمم املتحدة  -١٩٠
املتخصصة، حبسب ميزانياا العادية واإلجراءات املتبعة يف جمالس إدارا، على القيام مبا يلي: 

إيـالء أولويـة خاصـة وتوفـري مـا يكفـي مـن األمـوال، يف حـــدود اختصاصاــا  (أ)
وميزانياـا، لتحسـني حالـة ضحايـا العنصريـة والتميـيز العنصـري وكـره األجـانب ومـــا يتصــل 
ـــن تعصــب، بغيــة مكافحــة مظــاهر العنصريــة والتميــيز العنصــري وكــره األجــانب  بذلـك م

وما يتصل بذلك من تعصب وإشراك هؤالء يف وضع وتنفيذ املشاريع املتعلقة م؛ 
إدماج مبادئ ومعايري حقوق اإلنسان يف سياساا وبراجمها؛  (ب)

النظـر يف تضمـني تقاريرهـا العاديـة الـيت تقدمـها إىل جمـالس إدارـا معلومــات  (ج)
عـن مسـامهاا يف تعزيـز مشـاركة ضحايـا العنصريـة والتميـيز العنصـري وكـره األجـــانب ومــا 
يتصل بذلك من تعصـب يف براجمـها وأنشـطتها، ومعلومـات عـن اجلـهود املبذولـة لتيسـري هـذه 
ـــذه السياســات واملمارســات يف اســتئصال العنصريــة والتميــيز  املشـاركة، وضمـان مسـامهة ه

العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛ 
دراسـة كيفيـــة تأثــري سياســاا وممارســاا علــى ضحايــا العنصريــة والتميــيز  (د)
العنصـري وكـره األجـانب ومـا يتصـل بذلـك مـن تعصـب، وضمـان مسـامهة هـذه السياســات 
واملمارسات يف استئصال العنصرية والتمييز العنصـري وكـره األجـانب ومـا يتصـل بذلـك مـن 

تعصب؛ 
يدعو الدول إىل وضع خطط عمل بالتشاور مع املؤسسـات الوطنيـة  (أ) -١٩١
حلقـوق اإلنسـان وغريهـا مـن املؤسسـات الـيت مت إنشـاؤها مبوجـب القـانون ملكافحـة العنصريــة 
ومع اتمع املدين، وتزويد مفوضة األمم املتحدة السامية حلقـوق اإلنسـان خبطـط العمـل هـذه 

وغريها من املواد ذات الصلة بالتدابري املتخذة لتنفيذ أحكام اإلعالن وبرنامج العمل هذين؛ 
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يطلب إىل مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسـان التعـاون، يف متابعـة  (ب)
للمؤمتر، مع مخسة خرباء بارزين ومستقلني، واحد مـن كـل منطقـة، يعينـهم األمـني العـام مـن 
بني مرشحني يقترحهم رئيـس جلنـة حقـوق اإلنسـان، بعـد التشـاور مـع اموعـات اإلقليميـة، 
ملتابعة تنفيذ أحكام اإلعالن وبرنامج العمل. وتقدم املفوضة السامية تقريرا مرحليا سـنويا عـن 
تنفيذ هذه األحكام إىل جلنة حقـوق اإلنسـان واجلمعيـة العامـة، مـع مراعـاة املعلومـات واآلراء 
املقدمــة مــن الــدول، واهليئــات ذات الصلــة املنشــأة مبوجــب معــــاهدات حقـــوق اإلنســـان، 
واإلجراءات اخلاصة وغريها من آليات جلنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحـدة، واملنظمـات 

الدولية واإلقليمية وغري احلكومية واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان؛  
يرحـب بنيـة مفوضـة األمـم املتحـدة السـامية حلقـوق اإلنســـان القيــام بإنشــاء  (ج)
وحدة يف داخل املفوضية ملناهضة التمييز وغرضها مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكـره 
األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وتعزيز املساواة وعدم التميــيز، ويدعوهـا إىل النظـر يف 
أن تدرج يف واليتها، يف مجلة أمـور، جتميـع معلومـات عـن التميـيز العنصـري وتطـوره، وعمـا 
ــات  يقـدم مـن دعـم قـانوين وإداري ومـن مشـورة إىل ضحايـا التميـيز العنصـري، ومجـع املعلوم
ـــة وغــري احلكوميــة، واملؤسســات  األساسـية املقدمـة مـن الـدول، واملنظمـات الدوليـة واإلقليمي

الوطنية حلقوق اإلنسان يف إطار آلية متابعة املؤمتر؛  
يوصـي املفوضيـة السـامية حلقـوق اإلنسـان بالقيـام، عـــن طريــق التعــاون مــع  (د)
الـدول واملنظمـات الدوليـة واإلقليميـة وغـري احلكوميـة واملؤسسـات الوطنيـة حلقـوق اإلنســان، 
ـــة للتصــدي للعنصريــة والتميــيز  بإنشـاء قـاعدة بيانـات تتضمـن معلومـات عـن الوسـائل العملي
العنصـري وكـره األجـانب ومـا يتصـل بذلـك مـــن تعصــب، وخباصــة عــن الصكــوك الدوليــة 
واإلقليميـة والتشـريعات الوطنيـة، مبـا يف ذلـك تشـريع مناهضـــة التميــيز، فضــال عــن الوســائل 
القانونية ملكافحة التمييز العنصري؛ وبشأن سبل االنتصاف املتاحة من خـالل اآلليـات الدوليـة 
لضحايا التمييز العنصري وكذلك سبل االنتصاف الوطنية؛ والربامج التعليمية والوقائية املنفـذة 
يف خمتلف البلدان واملناطق؛ وأفضــل املمارسـات للتصـدي للعنصريـة والتميـيز العنصـري وكـره 
ـــك مــن تعصــب؛ وفــرص التعــاون التقــين؛ والدراســات األكادمييــة  األجـانب ومـا يتصـل بذل
ـــم يف  والوثـائق التخصصيـة، وضمـان إتاحـة قـاعدة البيانـات هـذه إىل أقصـى قـدر ممكـن ملـن ه
ـــات ومــن  مراكـز السـلطة ولعامـة اجلمـهور، مـن خـالل موقعـها علـى الشـبكة العامليـة للمعلوم

خالل وسائل مالئمة أخرى؛ 
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يدعــو األمــــم املتحـــدة ومنظمـــة األمـــم املتحـــدة للتربيـــة والعلـــم والثقافـــة  -١٩٢
(اليونسكو) إىل مواصلة تنظيـم اجتماعـات رفيعـة املسـتوى واجتماعـات أخـرى بشـأن احلـوار 

بني احلضارات، وإىل القيام يف سبيل هذا الغرض بتعبئة األموال وتشجيع إقامة الشراكات؛  
 

 مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان 
يشجع مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان علـى مواصلـة وتوسـيع  -١٩٣
نطاق تعيني وتسمية سفراء خري يف مجيع بلدان العامل للقيام بـأمور منـها تعزيـز احـترام حقـوق 
اإلنسان وقيام ثقافة تسامح وزيادة مستوى الوعي بويالت العنصرية والتمييز العنصري وكـره 

األجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛ 
يدعـو املفوضيـة السـامية حلقـــوق اإلنســان إىل مواصلــة جــهودها الراميــة إىل  -١٩٤
ـــى التميــيز العنصــري وأعمــال هيئــات حقــوق  اسـتمرار زيـادة الوعـي بعمـل جلنـة القضـاء عل

اإلنسان التعاهدية األخرى باألمم املتحدة؛ 
يدعـو املفوضيـة السـامية حلقـوق اإلنسـان إىل إجـراء مشـاورات منتظمـــة مــع  -١٩٥
منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة واملنظمـات غـري احلكوميـة النشـطة يف جمـال تعزيـز 
ومحاية حقوق اإلنسان وذلك بالتشاور معـها، وإىل تشـجيع أنشـطة البحـوث الراميـة إىل مجـع 
ـــع الثقافــات يف  وحفـظ ومواءمـة املـواد التقنيـة والعلميـة والتربويـة واإلعالميـة الـيت تنتجـها مجي

املعمورة ملكافحة العنصرية؛  
يرجو من املفوضية السامية حلقوق اإلنسـان إيـالء اهتمـام خـاص النتـهاكات  -١٩٦
حقوق اإلنسان لضحايا العنصريـة والتميـيز العنصـري وكـره األجـانب ومـا يتصـل بذلـك مـن 
تعصـب، ال سـيما املـهاجرين، مبـن فيـهم العمـال املـهاجرون، وتعزيـز التعـاون الـدويل ملكافحــة 
كـره األجـانب والقيـام، هلـذا الغـرض، بوضـع برامـج ميكـن تطبيقـــها يف البلــدان باالســتناد إىل 

اتفاقات التعاون املناسبة؛  
يدعو الدول إىل مساعدة املفوضية السامية حلقوق اإلنسـان يف وضـع ومتويـل  -١٩٧
مشاريع حمددة للتعاون التقين، بناء على طلـب الـدول، تسـتهدف مكافحـة العنصريـة والتميـيز 

العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛ 
يدعـو جلنـة حقـوق اإلنسـان إىل تضمـني واليـات املقرريـن اخلـــاصني  (أ) -١٩٨
ــيز  واألفرقـة العاملـة لديـها، ال سـيما املقـرر اخلـاص املعـين باألشـكال املعـاصرة للعنصريـة والتمي
العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك مــن تعصـب، توصيـات بـأن يراعـوا األحكـام ذات 
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الصلة يف اإلعالن وبرنامج العمل عند ممارسة واليام، ال سيما عند تقدمي تقـارير إىل اجلمعيـة 
العامة وجلنة حقوق اإلنسان، وأن ينظروا يف أية وسيلة مناسبة أخرى ملتابعـة نتيجة املؤمتر؛ 

يدعو الدول إىل التعـاون يف اإلجـراءات اخلاصـة ذات الصلـة يف جلنـة حقـوق  (ب)
اإلنسان وسائر آليات األمـم املتحـدة يف املسـائل املتعلقـة بالعنصريـة والتميـيز العنصـري وكـره 
األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وبوجه خاص مع املقررين اخلاصني واخلرباء املسـتقلني 

واملمثلني اخلاصني؛ 
يوصـي جلنـة حقـوق اإلنسـان بـإعداد معايـري دوليـة تكميليـة لتعزيـز واســتيفاء  -١٩٩
الصكوك الدولية ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكـره األجـانب ومـا يتصـل بذلـك مـن 

تعصب، من كافة جوانبها؛ 
 

 العقود 
حيث الدول واتمع الدويل على دعم أنشطة العقد الثالث ملكافحة العنصريـة  -٢٠٠

والتمييز العنصري؛ 
ـــأن تنظــر اجلمعيــة العامــة يف إعــالن ســنة أو عقــد لألمــم املتحــدة  يوصـي ب -٢٠١
ملكافحـة االجتـار باألشــخاص، وخاصـة االجتـار بالنســـاء واألطفــال، وذلــك مــن أجــل محايــة 

الكرامة وحقوق اإلنسان هلم؛  
حيث الدول علـى تعزيـز تنفيـذ اإلعـالن وبرنـامج العمـل بشـأن ثقافـة السـالم  -٢٠٢
وأهـداف العقـد الـدويل لثقافـة السـالم والالعنـف مـن أجـل أطفـال العـامل، الـذي بـــدأ يف عــام 
٢٠٠١، وذلـك بالتعـاون علـى حنـو وثيـق مـع منظمـة األمـم املتحـدة للتربيـة والعلــم والثقافــة، 

ويدعو هذه املنظمة إىل املسامهة يف هذه األنشطة؛ 
 

 الشعوب األصلية 
يوصي األمني العام لألمم املتحدة بإجراء تقييم لنتائج العقد الـدويل للســكان  -٢٠٣
األصليني يف العامل (١٩٩٥-٢٠٠٤)، وإصـدار توصيـات بشـأن كيفيـة االحتفـال بنهايـة هـذا 

العقد، مبا يف ذلك إجراء املتابعة املالئمة؛  
ـــاس  يطلـب مـن الـدول أن تكفـل التمويـل الكـايف إلعـداد إطـار تنفيـذي وأس -٢٠٤

متني لإلنشاء املقبل للمحفل الدائم لقضايا السكان األصليني داخل منظومة األمم املتحدة؛ 
حيـث الـدول علـى التعـاون يف العمـل مـع املقـرر اخلـاص املعـين حبالـــة حقــوق  -٢٠٥
اإلنسـان واحلريـات األساسـية للشـعوب األصليـة، ويطلـــب إىل األمــني العــام ومفوضــة األمــم 



7402-21541

A/CONF.189/12

املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن يضمنا تزويد املقرر اخلاص جبميـع املـوارد البشـرية والتقنيـة 
واملالية الالزمة له لالضطالع مبسؤولياته؛ 

ـــوق  يدعــو الــدول إىل إجــراء مفاوضــات بشــأن نــص مشــروع إعــالن حق -٢٠٦
الشـعوب األصليـة وإىل القيـام بـإقراره بالسـرعة املمكنـة، هـذا النـص الـذي جتـــري مناقشــته يف 
الفريق العامل التابع للجنة حقوق اإلنسـان واملعـين بصياغـة مشـروع إعـالن، وفقـاً لقـرار جلنـة 

حقوق اإلنسان ٣٢/١٩٩٥ املؤرخ ٣ آذار/مارس ١٩٩٥؛ 
حيث الدول يف ضوء العالقة بني العنصرية والتمييز العنصري وكـره األجـانب  -٢٠٧
وما يتصل بذلك من تعصب، وبني الفقر والتهميش واإلقصـاء االجتمـاعي للشـعوب واألفـراد 
على الصعيدين الوطين والدويل، على تعزيز سياسـاا وتدابريهـا الراميـة إىل تقليـص التفاوتـات 
يف الدخل والثروة، واختاذ اخلطوات املناسبة فرادى ومن خالل التعـاون الـدويل لتعزيـز ومحايـة 

احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية على أساس غري متييزي؛ 
حيث الدول واملؤسسات املالية واإلمنائيـة الدوليـة علـى ختفيـف حـدة أي آثـار  -٢٠٨
سـلبية للعوملـة، مـن خـالل دراسـة مجلـــة أمــور منــها كيفيــة تأثــري سياســاا وممارســاا علــى 
الشـعوب الوطنيـة عمومـاً والشـعوب األصليـة بصفـة خاصـــة، ومــن خــالل ضمــان أن تســهم 
سياسـاا وممارسـاا يف اسـتئصال العنصريـة مـــن خــالل مشــاركة الشــعوب الوطنيــة وبصفــة 
خاصة الشعوب األصلية يف إعداد املشاريع اإلمنائية؛ ومـن خـالل مواصلـة التحـول الدميقراطـي 
يف املؤسسات املالية الدولية؛ ومن خالل التشاور مع الشعوب األصلية بشأن أي أمر قـد يؤثـر 

على سالمتهم البدنية أو الروحية أو الثقافية؛ 
يدعو املؤسسات املاليـة واإلمنائيـة والـربامج التنفيذيـة والوكـاالت املتخصصـة  -٢٠٩

التابعة لألمم املتحدة، وفقا مليزانياا العادية وإجراءات جمالس إدارا، إىل القيام مبا يلي: 
إيالء أولوية خاصة وتوفري التمويل الكايف، يف حـدود اختصاصاـا، لتحسـني  (أ)
أوضاع الشعوب األصليـة، مـع توجيـه اهتمـام خـاص الحتياجـات هـؤالء السـكان يف البلـدان 
النامية، مبا يف ذلك إعـداد برامـج حمـددة لتحقيـق أهـداف العقـد الـدويل للسـكان األصليـني يف 

العامل؛ 
تنفيذ مشاريع خاصة، عرب القنوات املناسبة وبالتعاون مــع الشـعوب األصليـة،  (ب)
لدعم مبادراا على الصعيد اتمعي، ولتيسري تبادل املعلومات والدرايـة التقنيـة بـني الشـعوب 

األصلية واخلرباء يف هذه ااالت؛ 
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 اتمع املدين 
ـــاون وإقامــة الشــراكات والتشــاور بانتظــام مــع  يدعـو الـدول إىل تعزيـز التع -٢١٠
املنظمات غري احلكومية وسائر قطاعـات اتمـع املـدين، بغيـة تسـخري جتربتـها وخربـا الفنيـة، 
مسامهة بذلك يف وضع التشـريعات والسياسـات وغريهـا مـن املبـادرات احلكوميـة، ومشـاركة 
ـــربامج الراميــة إىل مكافحــة العنصريــة  كذلـك بصـورة أوثـق يف صياغـة وتنفيـذ السياسـات وال

والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛ 
حيــث زعمــاء الطوائــف الدينيــة علــى مواصلــة مواجهــة العنصريــة والتميـــيز  -٢١١
العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلـك مـن تعصـب مـن خـالل أمـور منـها تعزيـز ورعايـة 
احلـوار والشـراكات لتحقيـق املصاحلـة والتعـايف واالنسـجام يف داخـل اتمعـات وفيمـــا بينــها، 
ويدعـو الطوائـف الدينيـة إىل املشـاركة يف تعزيـز االنتعـاش االقتصـادي واالجتمـاعي، ويشــجع 

كبار رجال الدين على تشجيع زيادة التعاون واالتصاالت بني اجلماعات العرقية املتنوعة؛ 
حيث الدول على إنشاء وتعزيز شراكات فعالة مـع مجيـع الفـاعلني املعنيـني يف  -٢١٢
اتمع املدين وتقدمي الدعم هلم حبسب االقتضاء، مبن فيهم املنظمات غـري احلكوميـة العاملـة يف 
ـــيت تواجــه أشــكاالً  جمـال النـهوض باملسـاواة بـني اجلنسـني والنـهوض بـاملرأة، ال سـيما املـرأة ال
متعددة من التمييز، والتشجيع على اتباع ج متكامل وشامل إزاء القضاء علـى مجيـع أشـكال 

التمييز ضد النساء والفتيات؛  
 

 املنظمات غري احلكومية 
حيث الدول على توفري بيئة مفتوحة وميسرة لتمكني املنظمات غري احلكوميـة  -٢١٣
ـــة يف القضــاء علــى  مـن العمـل احلـر والعلـين داخـل جمتمعاـا ممـا جيعلـها تشـارك مشـاركة فعال
ـــاء  العنصريـة والتميـيز العنصـري وكـره األجـانب ومـا يتصـل بذلـك مـن تعصـب، يف مجيـع أحن

املعمورة، وعلى تشجيع املنظمات الشعبية على أداء دور أوسع نطاقاً؛  
يدعــو الــدول إىل استكشــاف وســائل لتوســيع نطــاق دور املنظمــات غــــري  -٢١٤
احلكوميـة يف اتمـع وذلـك خصوصـا مـن خـالل تعميـق روابـط التضـامن فيمـا بـني املواطنـــني 
وتعزيـز زيـادة الثقـــة بــني الطبقــات العرقيــة واالجتماعيــة، وذلــك بالتشــجيع علــى مشــاركة 

املواطنني مشاركة أوسع نطاقاً وزيادة التعاون الطوعي؛  
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 القطاع اخلاص 
حيـث الـدول علـى اختـــاذ تدابــري، تتضمــن عنــد االقتضــاء، تدابــري تشــريعية،  -٢١٥
لضمـان امتثـال الشـركات عـرب الوطنيـة وغريهـا مـن املؤسســـات األجنبيــة العاملــة يف إقليمــها 
القومي للمبادئ واملمارسات اليت تدعو إىل الالعنصرية وعدم التمييز، ويشـجع كذلـك قطـاع 
األعمـال التجاريـة، مبـا فيـه الشـركات عـرب الوطنيـة واملؤسسـات األجنبيـة، علـــى التعــاون مــع 
النقابـات املهنيـة وغريهـا مـن قطاعـات اتمـع املـدين املعنيـة مـن أجـل وضـع مدونـــات قواعــد 
سـلوك طوعيـة جلميـع األعمـال التجاريـة ـدف منـع ومعاجلـة واســـتئصال العنصريــة والتميــيز 

العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛  
 

 الشباب 
حيـث الـدول علـى تشـجيع املشـــاركة الكاملــة والنشــيطة يف وضــع وختطيــط  -٢١٦
وتنفيـذ أنشـطة ملكافحـة العنصريـة والتميـيز العنصـري وكـره األجـانب ومـا يتصـل بذلـك مـــن 
تعصب وإشراك الشباب فيها بصورة أوثق، ويدعو الدول إىل القيام، باملشاركة مـع املنظمـات 
غري احلكومية وغريها من قطاعات اتمـع، بتيسـري إجـراء حـوار وطـين ودويل للشـباب حـول 
العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلـك مـن تعصـب، مـن خـالل احملفـل 
العـاملي للشـباب التـابع ملنظومـة األمـم املتحـدة، وبواســـطة التكنولوجيــات احلديثــة وعمليــات 

التبادل وغريها من الوسائل؛ 
حيـث الـدول علـــى تشــجيع وتيســري إنشــاء وإبقــاء آليــات للشــباب تقيمــها  -٢١٧
منظمات الشباب والشباب والشابات أنفسـهم انطالقـا مـن روح مكافحـة العنصريـة والتميـيز 
العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وذلك من خالل أنشطة منـها التاليـة: 
نشــر وتبــادل املعلومــات وبنــاء الشــبكات خلدمــة هــذه األهــداف؛ وتنظيــم محــالت توعيـــة 
واملشاركة يف برامج تثقيفية متعددة الثقافات؛ ووضع مقترحات وحلـول كلمـا أمكـن وكلمـا 
اقتضى احلال؛ والتعـاون والتشـاور بانتظـام مـع املنظمـات غـري احلكوميـة وغريهـا مـن اجلـهات 

الفاعلة يف اتمع املدين يف وضع مبادرات وبرامج تعزز التبـادل واحلـوار بني الثقافات؛  
حيث الدول على العمل، بالتعـاون مـع املنظمـات احلكوميـة الدوليـة، واللجنـة  -٢١٨
األوملبية الدولية، واالحتادات الرياضية الدولية واإلقليمية، علـى تشـديد الكفـاح ضـد العنصريـة 
يف الرياضـة بطـرق منـها تثقيـف شـباب العـامل مـن خـالل ممارسـة الرياضـة دون أي نـــوع مــن 
ـــاهم والتســامح والنـــزاهة والتضــامن بــني  التميـيز وبـروح املباريـات األوملبيـة الـيت تقتضـي التف

البشر؛  
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ــالً  يسـلم بـأن جنـاح برنـامج العمـل املشـار إليـها يتطلـب إرادة سياسـية، ومتوي -٢١٩
مناسباً على الصعد الوطنية واإلقليمية والدولية، وتعاونا دولياً. 

احلواشي 
ألغراض هذا اإلعالن وبرنــامج العمــل، كــان مــن املفــهوم أن مصطلــح �نــوع اجلنــس� يشــري إىل كــال  (١)
اجلنسني، الذكر واألنثى، يف إطار اتمع. وال يتضمن مصطلح �نـــوع اجلنــس� أي معــىن خيتلــف عمــا 

ذكر أعاله. 
ينبغــي اإلشــارة إىل الفصــل الســابع مــن تقريــر املؤمتــر الــذي يــورد مجيــع التحفظــات والبيانــات املتعلقـــة  (٢)

باإلعالن وبرنامج العمل. 
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  القرارات اليت اعتمدها املؤمتر 
القرار ١ 

ــــض املمثلـــني يف املؤمتـــر العـــاملي ملكافحـــة العنصريـــة والتميـــيز  وثــائق تفوي
  العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب* 

إن املؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكـره األجـانب ومـا يتصـل 
بذلك من تعصب، 

وقد نظر يف تقرير جلنة وثائق التفويض والتوصية الواردة فيه، 
يوافق على تقرير جلنة وثائق التفويض. 

  
القرار ٢ 

ـــر العــاملي ملكافحــة العنصريــة والتميــيز العنصــري وكــره  تقـدمي تقريـر املؤمت
  األجانب وما يتصل بذلك من تعصب** 

إن املؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكـره األجـانب ومـا يتصـل 
بذلك من تعصب، 

وقد عقد يف ديربان يف الفترة من ٣١ آب/أغسطس إىل ٨ أيلول/سبتمرب ٢٠٠١،  
يطلـب إىل رئيسـة املؤمتـر أن تقـدم تقريـر املؤمتـر العـاملي إىل اجلمعيـة العامـة يف دورـــا 

السادسة واخلمسني. 
  

القرار ٣ 
  اإلعراب عن الشكر للبلد املضيف** 

ـــر العــاملي ملكافحــة العنصريــة والتميــيز  حنـن، ممثلـي الـدول املشـاركة يف هـذا املؤمت
العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، 

وقــد اجتمعنــا يف ديربــان يف الفــترة مــن ٣١ آب/أغســــطس إىل ٨ أيلـــول/ســـبتمرب 
  ،٢٠٠١

 
 

اعتمد يف اجللسة العامة السادسة عشرة املعقودة يف ٥ أيلول/سبتمرب ٢٠٠١.  *
اعتمد يف اجللسة العامة العشرين املعقودة يف ٨ أيلول/سبتمرب ٢٠٠١.  **
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نعرب من جديد عن إشادتنا بالكفـاح البطـويل الـذي خاضـه شـعب جنـوب  -١
أفريقيا من أجل احلرية واملساواة والكرامة؛ 

نثين على رئيس وحكومة وشعب جنوب أفريقيا ملا أبدوه من عزم يف العمـل  -٢
على بناء جمتمع يتسم باالنسجام والتعبئة ملبدأ نبيل هو املصاحلة رغم ظلم املاضي؛ 

نعرب عن امتناننا وإعجابنا مبا أبدته السيدة زوما، رئيسـة املؤمتـر، مـن إدارة  -٣
ممتازة وكفاءة وتفان، فكان ذلك مسامهة حامسة يف جناح مداوالتنا؛ 

نعرب عن امتناننا جلنـوب أفريقيـا السـتضافة املؤمتـر العـاملي الـذي يعتـرب لقـاًء  -٤
عاملياً رئيسياً يجسد موضوعه القيم اإلنسانية يف أمسى أشكاهلا، وملـا بذلتـه يف هـذا اإلطـار مـن 
جهد هائل إلجياد الظروف املؤدية إىل جناح هذا املؤمتر، بفضـل مـا ظـهر مـن حـس باملسـؤولية 

وتعاون وحوار ومثابرة كانت دليل النهج الذي اتبع طوال مداوالتنا. 
  

القرار ٤ 
  اإلعراب عن الشكر للسيدة ماري روبنسون* 

حنـن، ممثلـو الـدول املشـاركة يف هـــذا املؤمتــر العــاملي ملكافحــة العنصريــة والتميــيز 
العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، 

وقد اجتمعنا يف ديربان يف الفترة من ٣١ آب/أغسطس إىل ٨ أيلول/سبتمرب ٢٠٠١،  
نعرب عن عميق امتناننا وكامل تقديرنا واحترامنا للسيدة مـاري روبنسـون،  -١
مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان واألمينة العامة للمؤمتر العـاملي، الـيت استرشـدت 

يف عملها دائما باالهتمام جبعل قضية حقوق اإلنسان تصل إىل النصر؛ 
نؤيد السيدة ماري روبنسون يف حضـها بإميـان وثبـات علـى العمـل يف األمـم  -٢
املتحدة يف ميدان حقوق اإلنسان، خصوصاً من خالل اتباع ج يقوم علـى االنفتـاح واحلـوار 

والتعاون؛ 
نعرب للسيدة ماري روبنسون، باعتبارها األمينة العامة للمؤمتر، عن تقديرنـا  -٣
وشكرنا ملا بذلته من جهود مل تعرف الكلـل يف أثنـاء العمليـة التحضرييـة ويف أثنـاء املؤمتـر مـن 

أجل هذا اللقاء اهلام. 

 
 

اعتمد يف اجللسة العامة العشرين املعقودة يف ٨ أيلول/سبتمرب ٢٠٠١.  *
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 الفصل الثاين 
   احلضور وتنظيم العمل 
تاريخ ومكان انعقاد املؤمتر   ألف -

عقد املؤمتر العاملي ملكافحة العنصريـة والتميـيز العنصـري وكـره األجـانب ومـا يتصـل  -١
بذلــك مــن تعصــب يف ديربــان، جنــوب أفريقيــا، يف الفــــترة مـــن ٣١ آب/أغســـطس إىل ٨ 
أيلـــول/ســـــبتمرب ٢٠٠١، وفقــــاً لقــــرار اجلمعيــــة العامــــة ١١١/٥٢ املــــؤرخ ١٢ كــــانون 

األول/ديسمرب ١٩٩٧. وعقد املؤمتر خالل تلك الفترة ٢٠ جلسة عامة. 
 

افتتاح املؤمتر   باء -
أعلـن السـيد كـويف عنـان، األمـني العـام لألمـم املتحـدة، افتتـاح املؤمتـــر. وتــرد كلمــة  -٢

االفتتاح اليت ألقاها األمني العام يف املرفق الثاين هلذا التقرير. 
 

احلضور   جيم -
كانت الدول التالية ممثلة يف املؤمتر:  -٣

اإلمارات العربية املتحدة االحتاد الروسي 
أندورا إثيوبيا 

إندونيسيا أذربيجان 
أنغوال األرجنتني 

أوروغواي األردن 
أوزبكستان أرمينيا 
أوغندا إريتريا 
أوكرانيا إسبانيا 
إيران (مجهورية- اإلسالمية) أستراليا 
آيرلندا إستونيا 
آيسلندا إسرائيل 

إيطاليا أفغانستان 
باراغواي إكوادور 

باكستان ألبانيا 
البحرين أملانيا 
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مجهورية أفريقيا الوسطى الربازيل 
اجلمهورية التشيكية بربادوس 
مجهورية تنـزانيا املتحدة الربتغال 

اجلمهورية الدومينيكية بروين دار السالم 
اجلمهورية العربية السورية بلجيكا 
مجهورية كوريا بلغاريا 

مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية بليز 
مجهورية الكونغو الدميقراطية بنغالديش 

مجهورية الو الدميقراطية الشعبية بنما 
مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة بنن 

مجهورية مولدوفا بوتان 
جنوب أفريقيا بوتسوانا 

جورجيا بوركينا فاصو 
الدامنرك بوروندي 

الرأس األخضر البوسنة واهلرسك 
رواندا بولندا 
رومانيا بوليفيا 

زامبيا بريو 
زمبابوي بيالروس 

سانت فنسنت وجزر غرينادين تايلند 
سري النكا تركيا 

السلفادور ترينيداد وتوباغو 
سلوفاكيا تشاد 
سلوفينيا توغو 
سنغافورة توفالو 
السنغال تونس 

سوازيلند جامايكا 
السودان اجلزائر 

سورينام جزر البهاما 
السويد جزر سليمان 

سويسرا جزر القمر 
سرياليون اجلماهريية العربية الليبية 
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كوستاريكا سيشيل 
كولومبيا شيلي 

الكونغو الصومال 
الكويت الصني 

كينيا طاجيكستان 
التفيا العراق 
لبنان عمان 
لكسمربغ غابون 
ليربيا غامبيا 
ليتوانيا غانا 

ليختنشتاين غواتيماال 
ليسوتو غيانا 
مالطة غينيا 

مايل غينيا االستوائية 
ماليزيا غينيا - بيساو 

مدغشقر فرنسا 
مصر الفلبني 

املغرب فنـزويال 
املكسيك فنلندا 
مالوي فيجي 

اململكة العربية السعودية فييت نام 
اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية قربص 

منغوليا قطر 
موريتانيا قريغيزستان 
موريشيوس كازاخستان 
موزامبيق الكامريون 

ميامنار الكرسي الرسويل 
ناميبيا كرواتيا 
النرويج كمبوديا 

النمسا كندا 
نيبال كوبا 

النيجر كوت ديفوار 
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هولندا نيجرييا 
الواليات املتحدة األمريكية نيكاراغوا 
اليابان نيوزيلندا 

اليمن هاييت 
يوغوسالفيا اهلند 

اليونان هندوراس 
  هنغاريا 

ويف يوم االثنني ٣ أيلول/سبتمرب ٢٠٠١، انسحب وفـدا إسـرائيل والواليـات املتحـدة  -٤
األمريكية من املؤمتر العاملي ملكافحة العنصريــة والتميـيز العنصـري وكـره األجـانب ومـا يتصـل 

بذلك من تعصب. 
وكانت الكيانات األخرى التالية ممثلة يف املؤمتر:  -٥

فلسطني 
وكانت املنظمات التالية اليت تلقت دعوة دائمة مـن اجلمعيـة العامـة للمشـاركة بصفـة  -٦
مراقـب يف دورات وأعمـال مجيـع املؤمتـرات الدوليـة املعقـودة برعايـة اجلمعيـــة العامــة ممثلــة يف 

املؤمتر: 
اجلماعة األندية 

املنظمة االستشارية القانونية اآلسيوية - األفريقية 
أمانة الكومنولث 

مجاعة البلدان الناطقة بالربتغالية 
جملس أوروبا 

اجلماعة األوروبية 
املصرف األورويب إلعادة البناء والتنمية 

مصرف التنمية للبلدان األمريكية 
جلنة الصليب األمحر الدولية 

االحتاد الدويل جلمعيات الصليب األمحر واهلالل األمحر 
املنظمة الدولية للهجرة 

املنظمة الدولية للفرانكفونية 
جامعة الدول العربية 

منظمة الوحدة األفريقية 
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منظمة الدول األمريكية 
منظمة املؤمتر اإلسالمي 

االحتاد اإلمنائي لدول أفريقيا اجلنوبية 
مجعية مالطة العسكرية ذات السيادة 

وكانت الدول األعضاء املنتسبة يف اللجان اإلقليمية التالية ممثلة يف املؤمتر:  -٧
جزر فريجني التابعة للواليات املتحدة 

وكانت الوكاالت املتخصصة التالية ممثلة يف املؤمتر:  -٨
منظمة العمل الدولية 
صندوق النقد الدويل 

منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة 
البنك الدويل 

منظمة الصحة العاملية 
املنظمة العاملية للملكية الفكرية 

وكانت املنظمات احلكومية والكيانات األخرى التالية ممثلة يف املؤمتر:  -٩
اللجنة األوليمبية الدولية  

وكانت األجهزة واهليئات والربامج واآلليات التالية، مبا فيها اهليئـات واآلليـات املعنيـة  -١٠
حبقوق اإلنسان، ممثلة يف املؤمتر: 

برامج وصناديق األمم املتحدة  (أ)
مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني 

منظمة األمم املتحدة للطفولة 
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي 

صندوق األمم املتحدة للنهوض باملرأة 
برنامج األمم املتحدة للبيئة 

صندوق األمم املتحدة للسكان 
كيانات األمم املتحدة األخرى  (ب)

مركز األمم املتحدة للمستوطنات البشرية (املوئل) 
جامعة األمم املتحدة 
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معاهد البحث والتدريب  (ج)
معهد األمم املتحدة للتدريب والبحث 

معهد األمم املتحدة لبحوث التنمية االجتماعية 
اللجان اإلقليمية  (د)

اللجنة االقتصادية ألفريقيا 
اللجنة االقتصادية ألوروبا 

اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة الكارييب 
اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا 

هيئات وآليات حقوق اإلنسان  (ه)
جلنة حقوق اإلنسان 

اللجنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان 
اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان 

جلنة مناهضة التعذيب 
جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة 
جلنة القضاء على التمييز العنصري 

جلنة حقوق الطفل 
الفريق العامل املعـين بالسـكان األصليـني التـابع للجنـة الفرعيـة لتعزيـز ومحايـة 

حقوق اإلنسان 
الفريـق العـامل املعـين باألقليـات التـابع للجنـة الفرعيـة لتعزيـز ومحايـــة حقــوق 

اإلنسان 
املقـرر اخلـاص للجنـة حقـوق اإلنسـان املعـــين باألشــكال املعــاصرة للعنصريــة 

والتمييز العنصري وُرهاب األجانب وما يتصل بذلك من تعصب 
املقرر اخلاص للجنة حقوق اإلنسان املعين حبرية الدين أو املعتقد 

املقرر اخلاص للجنة حقوق اإلنسان املعين حبقوق اإلنسان للمهاجرين 
املقرر اخلاص للجنة حقوق اإلنسان املعين بتعزيز ومحاية احلق يف حرية الـرأي 

والتعبري 
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املقرر اخلاص للجنة حقـوق اإلنسـان املعـين حبالـة حقـوق اإلنسـان واحلريـات 
األساسية للشعوب األصلية 

املقرر اخلاص للجنة حقوق اإلنسان املعين بالعنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه 
املقرر اخلاص للجنة حقوق اإلنسان املعين حبقوق اإلنسان والفقر املدقع 

وكانت املؤسسات الوطنية التالية املعنية حبقوق اإلنسان ممثلة يف املؤمتر:  -١١
Canadian Human Rights Commission
Centre de Promotion des Droits de la Personne Humaine et Prévention du
Génocide, Burundi
Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Honduras
Comité Sénégalais des Droits de l�Homme
Comité Supérieur des Droits de l�Homme et des Libertés Fondamentales,
Tunisia
Commissariat aux Droits de l�Homme à la Lutte Contre la Pauvreté et
l�Insertion, Mauritania
Commission Fédérale contre le Racisme, Switzerland
Commission Nationale des Droits de l�Homme du Togo
Commission Nationale Consultative des Droits de L�Homme, France
Commission Nationale des Droits de l�Homme et des Libertés Fondamentales,
Niger
Commission Nationale des Droits de l�Homme, Chad
Commission Nationale des Droits de l�Homme, Madagascar
Commission Nationale des Droits de l�Homme, Rwanda
Commission Nationale pour les Droits de l�Homme, Greece
Commission on Human Rights and Administrative Justice, Ghana
Commission on Human Rights, Philippines
Conseil Consultatif des Droits de l�Homme, Morocco
Danish Center for Human Rights
Defensoría del Pueblo de Colombia
Defensoría del Pueblo, Peru
Defensoría del Pueblo, Venezuela
Defensor de Pueblo de Argentina
Fiji Human Rights Commission
Human Rights and Equal Opportunity Commission, Australia
Human Rights Commission of Ireland
Human Rights Commission of Malaysia
Human Rights Commission, Mauritius
Human Rights Commission, New Zealand
Human Rights Commission, Sri Lanka
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Malawi Human Rights Commission
Mexican National Human Rights Commission
National Commission on Human Rights and Freedoms, Cameroon
National Commission on Human Rights, Indonesia
National Human Rights Commission, India
National Human Rights Commission, Nepal
National Human Rights Commission, Nigeria
National Ombudsman of Ukraine
Office of Public Defender of Georgia
Ombudsman against Ethnic Discrimination, Sweden
Permanent Human Rights Commission, Zambia
Procuraduria de los Derechos Humanos de Guatemala
Republic of Albania People�s Advocate
South African Human Rights Commission
Standing Committee on Human Rights, Kenya
The Danish Board for Ethnic Equality
The National Human Rights Commission of Mongolia
The Palestinian Independent Commission for Citizen�s Rights
Uganda Human Rights Commission

ـــــة  وحضـــر املؤمتـــر، عـــدد كبـــري مـــن املنظمـــات غـــري احلكوميـــة. وتـــرد يف الوثيق -١٢
A/CONF.189/INF.1 قائمة بأمساء املنظمات غري احلكومية املعتمدة للمشاركة يف املؤمتر. وتـرد 

يف املرفق اخلامس هلـذا التقريـر معلومـات عـن األنشـطة املوازيـة واألنشـطة املرتبطـة ـا، مبـا يف 
ذلك تلك اليت نظمتها املنظمات غري احلكومية. 

 
انتخاب رئيس املؤمتر   دال -

انتخب املؤمتر بدون تصويت، يف جلسته العامة األوىل املعقـودة يف ٣١ آب/أغسـطس  -١٣
ـــرد  ٢٠٠١، سـعادة الدكتـورة نكوسـازانا دالميـين زومـا (جنـوب أفريقيـا) رئيسـة للمؤمتـر. وت

الكلمة االفتتاحية لرئيسة املؤمتر يف املرفق الثاين هلذا التقرير. 
 

الكلمات االفتتاحية   هاء -
أدىل بكلمـات افتتاحيـة كـل مـن رئيـس مجهوريـة جنـوب أفريقيـا، فخامـة السـيد تــابو  -١٤
مبيكي، ورئيس اجلمعية العامة، السيد هاري هولكريي، واألمني العام للمؤمتر العاملي، السـيدة 

ماري روبنسون. وترد كلمام يف املرفق الثاين هلذا التقرير. 
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رسائل من رؤساء الدول وشخصيات أخرى   واو -
تلقى املؤمتر رسائل نئة من فخامة السـيد زيـن العـابدين بـن علـي، رئيـس اجلمهوريـة  -١٥

التونسية، وفخامة السيد نيلسون مانديال، رئيس مجهورية جنوب أفريقيا السابق. 
 

إقرار النظام الداخلي   زاي -
ــام  أقـر املؤمتـر، يف جلسـته العامـة األوىل، املعقـودة يف ٣١ آب/أغسـطس ٢٠٠١، النظ -١٦
ـــة التحضرييــة للمؤمتــر يف  الداخلـي املؤقـت (A/CONF.189/2)، بصيغتـه الـيت أوصـت ـا اللجن
ـــي  دورــا األوىل يف مقررهــا PC.1/4 املــؤرخ ٤ أيــار/مــايو ٢٠٠٠، باعتبــاره النظــام الداخل

للمؤمتر. 
 

انتخاب أعضاء املكتب اآلخرين غري الرئيس   حاء -
انتخب املؤمتر، يف جلسـتيه العـامتني األوىل والثانيـة، املعقودتـني يف ٣١ آب/أغسـطس  -١٧
و١ أيلـول/سـبتمرب ٢٠٠١، وفقـاً للمـادة ١٧ مـن نظامـه الداخلـي، أعضـاء املكتـــب اآلخريــن 

التالني: 
٢١ نائباً للرئيس (حبسب اموعات اإلقليمية): 

الدول األفريقية: تونس، السنغال، كينيا، نيجرييا 
الدول اآلسيوية: باكستان، الصني، العراق، اهلند 

دول أوروبا الشرقية: أذربيجان، أرمينيا، بلغاريا، سلوفاكيا، كرواتيا 
دول أمريكا الالتينية والبحر الكارييب: بربادوس، شيلي، كوبا، املكسيك 
دول أوروبا الغربية والدول األخرى: بلجيكا، السويد، كندا، النرويج. 

املقرر العام للمؤمتر العاملي: 
السيدة إدنا ماريا سانتوس روالند (الربازيل) 

اللجنة الرئيسية: 
الرئيس: السيد كلوديو مورينو (إيطاليا) 

جلنة الصياغة: 
الرئيس: السيد علي خورام (مجهورية إيران اإلسالمية) 
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إقرار جدول أعمال املؤمتر   طاء -
أقر املؤمتر، يف جلســته العامـة األوىل، املعقـودة يف ٣١ آب/أغسـطس ٢٠٠١، جـدول  -١٨
األعمـال املؤقـت (A/CONF.189/1)، بصيغتـه الـيت أوصـت ـا اللجنـــة التحضرييــة للمؤمتــر يف 
دورا الثالثة يف مقررهــا PC.3/2 املـؤرخ ١٠ آب/أغسـطس ٢٠٠١، وبعـد أن نقحـه املؤمتـر 

كجدول ألعماله. وجدول األعمال الذي مت إقراره هو اآليت: 
افتتاح املؤمتر.  -١

انتخاب الرئيس.  -٢
اخلطابات االفتتاحية.  -٣
إقرار النظام الداخلي.  -٤

انتخاب أعضاء مكتب املؤمتر اآلخرين.  -٥
وثائق تفويض املمثلني يف املؤمتر:  -٦

تعيني جلنة وثائق التفويض؛  (أ)
تقرير جلنة وثائق التفويض.  (ب)

إقرار جدول األعمال.  -٧
تنظيم األعمال.  -٨

املواضيع اليت يتناوهلا املؤمتر:  -٩
مصـادر وأسـباب العنصريـة والتميـيز العنصـري وكـره األجـــانب ومــا يتصــل 

بذلك من تعصب، وأشكاهلا ومظاهرها املعاصرة؛ 
ضحايـا العنصريـة والتميـيز العنصـري وكـره األجـانب ومـا يتصـــل بذلــك مــن 

تعصب؛ 
تدابـري املنـع والتثقيـف واحلمايـة اهلادفـة إىل القضـــاء علــى العنصريــة والتميــيز 
العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلـك مـن تعصـب علـى الصعـد الوطـين 

واإلقليمي والدويل؛ 
توفري سبل االنتصاف والطعن واجلرب والتدابري التعويضية* الفعالـة وغـري ذلـك 

من التدابري على الصعد الوطين واإلقليمي والدويل؛ 
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ـــة إىل حتقيــق املســاواة الكاملــة والفعليــة، مبــا يف ذلــك  االسـتراتيجيات الرامي
التعـاون الـدويل وتعزيـز آليـات األمـم املتحـدة واآلليـات الدوليـــة األخــرى يف 
جمال مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجــانب ومـا يتصـل بذلـك 

من تعصب، ومتابعة هذه االستراتيجيات؛ 
اعتماد الوثيقة اخلتامية للمؤمتر وتقريره.  -١٠

 
تنظيــم األعمــال، مبــا يف ذلــك إنشــاء اللجنــة الرئيســــية، وجلنـــة الصياغـــة  ياء -
والفريقني العاملني التابعني هلا (الفريق العامل املعين مبشروع إعــالن املؤتــمر 

 والفريق العامل املعين مبشروع برنامج العمل) 
أنشأ املؤمتر، يف جلسته العامـة األوىل املعقـودة يف ٣١ آب/أغسـطس ٢٠٠١، وعمـالً  -١٩
باملـادة ٤٧ مـن نظامـه الداخلـي، اللجنـة الرئيسـية وجلنـة الصياغـة، الـيت تضـم فريقـني عــاملني: 

الفريق العامل املعين مبشروع اإلعالن والفريق العامل املعين مبشروع برنامج العمل. 
 

تعيني أعضاء جلنة وثائق التفويض   كاف -
أنشأ املؤمتر، يف جلسـته العامـة األوىل، املعقـودة يف ٣١ آب/أغسـطس ٢٠٠١، عمـالً  -٢٠
باملادة ٤ من نظامه الداخلي للمؤمتر، جلنـة وثـائق التفويـض املؤلفـة مـن الـدول التاليـة: االحتـاد 
الروسـي، إكـوادور، آيرلنـدا، تـايلند، جـزر البـهاما، الصـني، غـابون، موريشـــيوس والواليــات 

املتحدة األمريكية. 
 

مسائل أخرى   الم -
اختتم املؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية والتمييز العنصـري وكـره األجـانب ومـا يتصـل  -٢١
بذلك من تعصب أعمالـه يف ٨ أيلـول/سـبتمرب ٢٠٠١. وكـان مقـررًا يف البدايـة أن ينهيـها يف 

٧ أيلول/سبتمرب ٢٠٠١. 
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 الفصل الثالث 
   املناقشة العامة 

أجـرى املؤمتـر، يف جلسـاته الثانيـة إىل التاسـعة عشـرة املعقـودة يف الفـترة مــن ١ إىل ٧  -١
أيلـول/سـبتمرب ٢٠٠١ مناقشـة عامـة بشـأن البنـد ٩ مـــن جــدول األعمــال املتعلــق بــاملواضيع 
التالية: ��١ مصادر وأسباب العنصريـة والتميـيز العنصـري وكـره األجـانب ومـا يتصـل بذلـك 
من تعصب وأشكاهلا، ومظاهرهـا املعـاصرة؛ ��٢ ضحايـا العنصريـة والتميـيز العنصـري وكـره 
األجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛ ��٣ تدابري املنع والتثقيف واحلمايـة اهلادفـة إىل القضـاء 
على العنصرية والتمييز العنصري وكـره األجانب ومــا يتصـل بذلـك مـن تعصـب علـى الصعـد 
الوطـين واإلقليمـي والـدويل؛ ��٤ توفـري سـبل االنتصـاف والطعـن واجلـرب والتدابـري التعويضيــة* 
وغري ذلك من التدابري على الصعد الوطين واإلقليمي والدويل؛ ��٥ االستراتيجيات الراميـة إىل 
حتقيـق املسـاواة الكاملـة والفعليـة، مبـا يف ذلـك التعـاون الـدويل، وتعزيـز آليـات األمـم املتحـــدة 
ـــة والتميــيز العنصــري وكــره األجــانب  واآلليـات الدوليـة األخـرى يف جمـال مكافحـة العنصري

وما يتصل بذلك من تعصب، ومتابعة هذه االستراتيجيات. 
وتكلـم يف املؤمتـر ممثلـو الـدول وكيانـات أخـرى، ومنظمـات حكوميـة دوليـة، وجلـــان  -٢
إقليمية، وأعضاء منتسبني إىل جلان إقليميـة، ووكـاالت متخصصـة، وأجـهزة وهيئـات وبرامـج 
تابعـة لألمـــم املتحــدة وآليــات متصلــة ــا، مبــا يف ذلــك هيئــات وآليــات حقــوق اإلنســان، 

ومؤسسات حقوق إنسان وطنية ومنظمات غري حكومية. 
واستمع املؤمتر يف جلسته الثانية، املعقودة يف ١ أيلـول/سـبتمرب، إىل بيانـات أدلـت ـا  -٣
رئيسـة الدولـة يف مجهوريـة التفيـا فخامـة السـيدة فـريا فـــايك - فرايبريغــا؛ ورئيــس مجهوريــة 
ـــد العزيــز بوتفليقــة؛ ورئيــس مجهوريــة نيجرييــا  اجلزائـر الشـعبية الدميقراطيـة فخامـة السـيد عب
االحتاديـة، فخامـة الرئيـس أولوسـيغوم أوباســـاجنو؛ ورئيــس مجهوريــة الســنغال فخامــة الســيد 
عبدالي واد؛ ورئيس مجهورية الرأس األخضر، فخامة السيد بيدرو برييس؛ ورئيـس مجهوريـة 
توغو، فخامة السيد غناسينغيب إيادميا؛ ورئيس مجهورية كوبا، فخامـة السـيد فيديـل كاسـترو؛ 
ورئيس مجهورية الكونغـو، فخامـة السـيد دينيـس ساسـو نغويسـو؛ ورئيـس مجهوريـة أوغنـدا، 
ـــايل الســيد  فخامـة السـيد يوويـري كاغوتـا موسـيفيين؛ ورئيـس وزراء مجهوريـة موزامبيـق، مع
ـــي دي  باسـكوال موكومـيب؛ ونـائب رئيـس مجهوريـة غـابون، معـايل السـيد ديدجـوب ديفونغ

ندينيغي؛ ورئيس السلطة الفلسطينية، فخامة السيد ياسر عرفات. 
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ويف اجللسـة الثالثـة املعقـودة يف ١ أيلـول/سـبتمرب، اسـتمع املؤمتــر إىل بيانــات أدىل ــا  -٤
النائب الثاين لرئيس مجهورية بنما، معايل السيد دومينادور قيصر بـازان؛ ونـائب رئيـس وزراء 
ووزير خارجية بلجيكا، معايل السيد لويس ميشــيل (بالنيابـة عـن االحتـاد األورويب؛ وانضمـت 
إىل هذا البيان كل من إستونيا، وبلغاريا، وبولندا، وتركيـا، واجلمهوريـة التشـيكية، ورومانيـا، 
وسـلوفاكيا، وسـلوفينيا، وقـربص، والتفيـا، وليتوانيـا، ومالطـة، وهنغاريـــا)؛ ووزيــرة الصناعــة 
والعمل واالتصاالت بالسويد، معايل السيدة مونا ساهلني؛ ونائبة رئيس وزراء كرواتيـا معـايل 
السـيدة ييليكـا أنتونوفيتـش؛ ونـائب رئيـس وزراء سـلوفاكيا، معـايل الســـيد لوبومــري فوغــاس؛ 
ووزيرة التخطيط والتعاون يف شيلي، معايل السيدة أليخاندرا كراوس فاليي؛ ووزيـر اخلارجيـة 
والتعاون يف موريتانيا، معايل السيد دح ولد عبدي؛ ووزير خارجية مجهورية أملانيـا االحتاديـة، 
معايل السيد يوشكا فيشر؛ ووزير خارجية إمارة ليختنشـتاين، معـايل السـيد إيرنسـت فـالتش؛ 
والوزيرة املسؤولة عن مفاوضات معاهدة وايتانغي ووزيرة العدل املعاونـة يف نيوزيلنـدا، معـايل 
السيدة مارغريت ويلسون؛ ووزير العدل واملساواة وإصالح القوانني يف آيرلندا، معـايل السـيد 

جون أودونوغهيو. 
ويف اجللسـة نفسـها، أدىل ببيانـات رئيـس الـدورة الســـابعة واخلمســني للجنــة حقــوق  -٥
اإلنسان السيد لياندرو ديسبوي؛ ومدير برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي، السـيد مـارك مـالوك 

براون؛ ومفوض األمم املتحدة السامي لشؤون الالجئني، السيد رود لوبرز. 
ويف اجللسة الرابعة، املعقـودة يف ١ أيلـول/سـبتمرب، اسـتمع املؤمتـر إىل بيانـات أدىل ـا  -٦
ــدب  وزيـر اخلارجيـة االحتـادي ليوغوسـالفيا، معـايل السـيد غـوران سـليفانوفيتش؛ والوزيـر املنت
لشؤون التعاون والفرانكوفونيـة يف فرنسـا، معـايل السـيد شـارل جوسـالن، ووزيـرة العمـل يف 
فنلنـدا، معـايل السـيدة تارجـا فيالتـوف؛ ووزيـر خارجيـة ســـلوفينيا، معــايل الدكتــور دمييــتري 
ـــاتو روجــريو؛ ووزيــر اخلارجيــة والتعــاون  روبيـل؛ ووزيـر خارجيـة إيطاليـا، معـايل السـيد رين
اإلقليمي يف موريشيوس، معايل السيد أنيل ك. غايان؛ ووزيرة داخلية الدامنرك، معـايل السـيدة 
ـــال بيتورســون؛  كـارين جيسبريسـن؛ ووزيـر الشـؤون االجتماعيـة يف آيسـلندا، معـايل السـيد ب
ووزيـر العـدل يف اإلمـارات العربيـة املتحـدة، معـايل السـيد حممـد بـن خنـرية الظـــاهري؛ ووزيــر 
خارجية مجهورية إيران اإلسـالمية، معـايل الدكتـور كمـال خـرازي؛ ووزيـر خارجيـة أنـدورا، 
معايل السيد جويل مينوفيس - تريكيل؛ ووزير خارجية هـاييت، معـايل السـيد جوزيـف فيليـب 
أنطونيـو؛ ووزيـرة الشـؤون االجتماعيـة يف نيكـاراغوا، معـايل الســـيدة مجيلــة بونيليــا؛ ووزيــرة 
الشؤون العرقية يف إستونيا، معايل السيدة كـاترين سـاكس؛ ووزيـر العـدل يف الـربازيل، معـايل 
ـــة يف اليونــان، معــايل الســيدة إيليســافيت  السـيد خوسـيه غريغـوري؛ ووزيـرة اخلارجيـة املناوب
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بابازوي؛ واملبعوث اخلاص لرئيسة مجهورية سري النكا ونائب رئيس جلنـة التخطيـط القومـي 
يف سري النكا، سعادة السيد الكشمان جاياكودي. 

ـــة، الســيدة  ويف اجللسـة نفسـها، أدلـت املديـرة التنفيذيـة ملنظمـة األمـم املتحـدة للطفول -٧
كارول بيالمي، ببيان. 

ويف اجللسة اخلامسة املعقودة يف ١ أيلـول/سـبتمرب، اسـتمع املؤمتـر إىل بيانـات أدىل ـا  -٨
وزير العمل والشؤون االجتماعية يف إسبانيا، معـايل السـيد خـوان كـارلوس أباريسـيو بـرييس؛ 
ووزيـر خارجيـة باكسـتان، معـايل السـيد عبدالسـتار؛ ووزيـر العـدل يف إثيوبيـا، معـــايل الســيد 
ووريـد - وولـد - وولـدي؛ ووزيـر االتصـاالت واملتحـدث باسـم حكومـة بورونـدي، معــايل 
السـيد لـوك روكينغامـا؛ ووزيـر العـدل وشـؤون حقـوق اإلنسـان بـاألرجنتني، معـايل الدكتــور 
خورجي إينريكي دي ال روا؛ ووزيرة الدولة بكندا (التعدديـة الثقافيـة) (مركـز املـرأة)، معـايل 
األونرابل هيدي فراي؛ والوزيـر املعتمـد لـدى الوزيـر األول املكلـف بشـؤون حقـوق اإلنسـان 
واالتصـاالت والعالقـات مـع جملـس النـواب يف تونـس، معـايل السـيد صـــالح الديــن معــاوي؛ 
ووزيـر الدولـة بـوزارة خارجيـة رومانيـا، معـايل السـيد ميـهنيا موتـوك؛ ونـائب وزيـر خارجيـــة 
النمسـا، سـعادة السـيد ألـربت روهـان؛ ونائبـة وزيـر خارجيـة بولنـدا، سـعادة السـيدة غرازينـــا 
ـــائب  برنـاتوفيتش؛ ونـائب وزيـر خارجيـة ليتوانيـا، سـعادة الدكتـور أوسـكاراس جوسـيس؛ ون
وزير خارجية مجهورية الو الدميقراطية الشعبية، سعادة السيد فونغسـافاث بوـا؛ وأمـني السـر 
الربملاين لوزير شؤون اهلجرة والتعددية الثقافيـة يف أسـتراليا، سـعادة األونرابـل السـيناتور كـاي 
بيترسـون؛ ووكيـل وزارة اخلارجيـة يف عمـان، سـعادة السـيد سـيد بـدر محـد آل بـو ســعيدي؛ 
واألمـني الربملـاين األقـدم للشـؤون اخلارجيـة بســـنغافورة، ســعادة الســيد زيــن العــابدين حممــد 

رشيد؛ واملمثل الدائم لألردن لدى األمم املتحدة يف جنيف، سعادة السيد شيهان ماضي. 
ويف اجللسة نفسها، أدىل ممثال تركيا واليونان ببيانني ممارسة حلق الرد.  -٩

ويف اجللسة السادسة املعقودة يف ٢ أيلول/سبتمرب، اسـتمع املؤمتـر إىل بيانـات أدىل ـا  -١٠
ـــائب رئيــس  رئيـس جملـس رئاسـة البوسـنة واهلرسـك، فخامـة السـيد جـوزو كريزانوفيتـش؛ ون
مجهورية جنوب أفريقيا، فخامة السيد جاكوب زوما؛ ونائب رئيس الوزراء ووزيـر اخلارجيـة 
يف اجلمهورية التشيكية، معايل السيد يان كافان؛ ووزير اخلارجية والتعاون يف املغـرب، معـايل 
السيد حممد بن عيسى وممثل وزارة اخلارجية يف أرمينيــا معـايل السـيد فـاهرام كازويـان بالنيابـة 
عـن وزيـر خارجيـة أرمينيـا، معـايل السـيد فارتـان أوسـكانيان؛ ووزيـر خارجيـة مصـــر، معــايل 
السيد أمحد ماهر السيد؛ ووزير العدل وحقوق اإلنسـان يف إندونيسـيا، معـايل السـيد يوسـريل 
إهزا ماهيندرا؛ ووزير الداخلية يف بوتان، معايل السـيد ليونبـو تينلـي جيامتشـو؛ ووزيـر الدولـة 
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للشـؤون اخلارجيـة يف الكويـت، معـايل الشـيخ الدكتـور حممـد صبـاح السـامل الصبـاح؛ ووزيــر 
اخلارجية والتكامل األفريقي يف بنن، معايل السيد كوالويل أ. إدجي. 

ويف اجللسـة نفسـها، أدىل األمـــني العــام جلامعــة الــدول العربيــة، معــايل الســيد عمــر  -١١
موسى، ونائب األمني العام ملنظمة الوحدة األفريقية، معايل السيد سعيد جينيت، ببيانني. 

ـــــس االقتصــــادي  ويف اجللســـة السادســـة أيضـــاً، أدىل ببيـــان كـــل مـــن رئيـــس ال -١٢
واالجتماعـي، السيد مارتن بيلينغا - إيبوتـو؛ ونـائب رئيـس البنـك الـدويل للشـؤون اخلارجيـة 

لألمم املتحدة، السيد ماتس كارلسون. 
ويف اجللسة السابعة املعقـودة يف ٢ أيلـول/سـبتمرب، اسـتمع املؤمتـر إىل بيانـات أدىل ـا  -١٣
نائب رئيس مجهوريـة زامبيـا، فخامـة األونورابـل إينـوك ب. كـافنديلي؛ ونـائب رئيـس وزراء 
ـــوزا؛ ونائبــة رئيــس الــوزراء ووزيــرة  مجهوريـة سـوازيلند، معـايل األونورابـل آرثـر ر. ف. خ
اخلارجيـة والتجـارة اخلارجيـة يف لكسـمربغ، معـايل السـيدة اليــدي بولفــر؛ ووزيــر اخلارجيــة 
والتعاون الدويل يف مجهورية تنـــزانيا املتحـدة، معـايل األونورابـل جاكايـا م. كيكويـيت؛ ووزيـر 
اخلارجية والتعاون الدويل يف كينيا، معايل األونورابل كريستوفر م. أوبوري؛ ووزيـر خارجيـة 
ليسـوتو، معـايل األونورابـل موتسوتشـاي تومـاس تابـان؛ ووزيـر الدولـة للشـؤون اخلارجيـــة يف 
اهلند، معايل السيد عمر عبـد اهللا؛ ووزيـرة شـؤون املسـاواة بـني اجلنسـني يف مجهوريـة كوريـا، 
معايل السيدة هان ميونغ - سوك؛ ووزير العدل والنظام العام يف قربص، معايل السيد نيكـوس 
كوسيس؛ ووزير العدل يف السودان، معايل السيد علي حممـد عثمـان ياسـني؛ ووزيـر خارجيـة 
فنــزويال، معـايل السـيد لويـــس ألفونســو دافيــال غارســيا؛ ووزيــر خارجيـــة مــالوي، معالـــي 
األونورابل ليليان أ. باتيل؛ ووزير خارجيـة اجلمهوريـة العربيـة السـورية، معـايل السـيد فـاروق 

الشرع. 
ويف اجللسـة نفسـها، أدىل املديـر العـام ملنظمـة العمـل الدوليـة، السـيد خـوان ســومافيا،  -١٤

ببيان. 
ويف اجللسة السابعة أيضاً، أدىل ممثلو أذربيجان وأرمينيـا وتركيـا ببيانـات ممارسـة حلـق  -١٥

الرد. 
ويف اجللسـة الثامنـة املعقـودة يف ٢ أيلـول/سـبتمرب، اسـتمع املؤمتـر إىل بيانـات أدىل ـــا  -١٦
نائب وزير خارجية أنغوال، معايل السيد جورج تشيكويت؛ والسكرتري الدائم لـوزارة خارجيـة 
ـــات املواطــن ملكافحــة التميــيز يف  جامايكـا، سـعادة السـيد سـتافورد نيـل؛ ورئيـس جلنـة دراس
املكسيك، سعادة السيد غلربتو رينكــون غـالردو؛ ووزيـرة شـؤون أفريقيـا يف اململكـة املتحـدة 
لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، معايل السيدة آموس بارونة بروندسربي؛ ووزيـر السياسـة 
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احلضريـة وإدمـاج األقليـات اإلثنيـة يف هولنـدا، معـايل الســـيد روجــر فــان بوكســتيل؛ ووزيــر 
خارجية أريتريا، معايل السيد علي سعيد عبد اهللا؛ ووزير العـدل يف ناميبيـا، معـايل األونورابـل 
الدكتـور إرنسـت ن. جتـــرياجني؛ ووزيــر خارجيــة أفغانســتان، معــايل الدكتــور ع. عبــد اهللا؛ 
ووزير العدل واحلريـات العامـة يف كـوت ديفـوار، معـايل السـيد أوالي سـيني؛ ووزيـر شـؤون 
حقوق اإلنسان يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، معـايل السـيد نتومبـا لوابـا لومـو؛ وسـكرترية 
الدولة لشؤون تعزيز حقوق اإلنسان يف بوركينا فاصو، سعادة السيدة مونيك إيبودو؛ ونـائب 
وزير اخلارجية يف مجهورية الصني الشـعبية، معـايل السـيد وانـغ غوانغيـا؛ والسـكرترية الربملانيـة 
للشـؤون اخلارجيـة يف اليابـان، ســـعادة الســيدة كــاوري مارويــا؛ وســكرتري الدولــة للشــؤون 
اخلارجيـة يف هنغاريـا، سـعادة السـيد إيفـان بابـا؛ ونـــائب وزيــر اخلارجيــة يف اململكــة العربيــة 
السعودية، مسو األمري تركي بن حممـد الكبـري؛ ونـائب وزيـر خارجيـة االحتـاد الروسـي، معـايل 

السيد سريجي أوردتسونكتسي. 
ويف اجللســة نفســها، أدلــت املديــرة العامــة للمفوضيــة األوروبيــــة، الســـيدة أوديـــل  -١٧

كوينتني، ببيان (بالنيابة عن اجلماعة األوروبية). 
ويف اجللسة التاسعة املعقـودة يف ٣ أيلـول/سـبتمرب، اسـتمع املؤمتـر إىل بيانـات أدىل ـا  -١٨
كـل مـن وزيـرة التنميـة الدوليـة يف الـنرويج، معـايل السـيدة آن كرسـتني ســـيدنيس؛ واملفــوض 
السـامي لبلـيز لـدى اململكـة املتحـــدة، ســعادة الســيد أســعد شــومان؛ ونائبــة وزيــر خارجيــة 
كوستاريكا، معايل السيدة إيلني وايت غوميز؛ وسكرتري الدولة بـوزارة اخلارجيـة يف مجهوريـة 
مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، سعادة السيد فكتور غابري؛ ونائب وزير خارجيـة غانـا، معـايل 
السيد احلجي مصطفى إدريس؛ واألمني العام لـوزارة اخلارجيـة يف لبنـان، سـعادة السـيد زهـري 
محدان؛ واملمثل الدائم للفلبني لدى مكتـب األمـم املتحـدة يف جنيـف، سـعادة السـيد صـامويل 
ت. راميـل؛ والسـفري املفـوض فـوق العـادة جلمهوريـة أوكرانيـا لـدى جنـوب أفريقيـــا، ســعادة 
السـيد إيغـور تورينسـكي؛ ونـائب مديـر إدارة املعـاهدات والشـؤون القانونيـة بـوزارة خارجيــة 
أذربيجـان، سـعادة السـيد توفيـق موسـاييف؛ واملمثـل الدائـم لبنغالديـــش لــدى مكتــب األمــم 
ـــق علــي؛ ونــائب مستشــار جامعــة ويســت إنديــز يف  املتحـدة يف جنيـف، سـعادة السـيد توفي
بربـادوس، سـعادة السـيد هيـالري بيكليـس؛ واملفـوض السـامي لغيانـا لـدى اململكــة املتحــدة، 
سـعادة السـيد ل. ك. ن. سـنغ؛ ونـائب املديـر العـام لـوزارة خارجيـة إسـرائيل، سـعادة الســـيد 

موردخاي يديد. 
ـــتر  ويف اجللسـة نفسـها، أدىل كـل مـن األمـني العـام لـس أوروبـا، سـعادة السـيد وول -١٩

شومير واألمني العام ملنظمة املؤمتر اإلسالمي، سعادة السيد عبد الواحد بلقزيز، ببيان. 
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ويف اجللسة العاشرة املعقودة يف ٣ أيلـول/سـبتمرب، اسـتمع املؤمتـر إىل بيانـات أدىل ـا  -٢٠
مديـر مكتـب الرئاسـة ونـائب رئيـس اللجنـة الوطنيـة العليـا حلقـوق اإلنسـان يف اليمـن، ســعادة 
السـيد علـي حممـد العنيسـي؛ واألمـني العـام لـوزارة اخلارجيـة يف ألبانيـا، ســعادة الســيد إدوارد 
ـــا، معــايل الســيد بيتكــو دراغــانوف؛ ووزيــر العــدل يف  سـولو؛ ونـائب وزيـر خارجيـة بلغاري
زمبابوي، معايل األونورابل ب. أ. تشيناماسـا؛ وأمـني اللجنـة الشـعبية العامـة لشـؤون الوحـدة 
األفريقية يف اجلماهريية العربية الليبية، معايل السـيد علـي عبـد السـالم الـتريكي؛ ووزيـر العمـل 
والضمـان االجتمـاعي يف كازاخسـتان، معـايل الســـيد علــي خــان بــاميينوف؛ ومســاعد وزيــر 
خارجية فييت نام، سعادة السيد نيغويني بو بنه؛ واملستشار واملبعـوث اخلـاص لوزيـر خارجيـة 
تـايلند، سـعادة السـيد براشـا غونـا - قاسـم؛ ووكيـل وزارة اخلارجيـة يف دولـــة قطــر، ســعادة 

السيد عبد الرمحان العطية. 
ويف نفـس اجللسـة، أدىل ببيانـات كـل مـــن مســاعد املديــر العــام للعلــوم االجتماعيــة  -٢١
واإلنسانية مبنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، السيد بيار سانيه؛ ونـائب 
رئيس االحتاد الدويل جلمعيات الصليب األمحر واهلالل األمحر، السيد علـي بنديـاري؛ واألمـني 
العام للمنظمة القانونية االستشارية اآلسيوية - األفريقية، السيد وفيق كـامل؛ واملراقـب الدائـم 
ملنظمـة الفرنكوفونيـة الدوليـة لـدى مكتـــب األمــم املتحــدة جبنيــف، الســيد كزافييــه ميشــيل؛ 
ورئيس شعبة املنظمات الدولية بلجنة الصليب األمحـر الدوليـة، السـيد فرنسـيس آمـار؛ ومديـر 
الشؤون القانونية واملكتب التنفيذي ملنظمة اهلجرة الدولية، السيد ريشار ك. بريوشو؛ ورئيـس 
جلنة القضاء على التميـيز العنصـري، ورئيـس االجتمـاع الثـالث عشـر لرؤسـاء اهليئـات املنشـأة 

مبوجب معاهدات حقوق اإلنسان السيد مايكل إ. شريفيس. 
ـــراق وقــربص والكويــت ببيانــات،  ويف اجللسـة العاشـرة أيضـاً، أدىل ممثلـو تركيـا والع -٢٢

ممارسة حلق الرد. ويف نفس اجللسة، أدىل املراقب عن فلسطني ببيان، ممارسة حلق الرّد. 
ويف اجللسة احلادية عشرة، املعقودة يف ٣ أيلـول/سـبتمرب، اسـتمع املؤمتـر لبيانـات أدىل  -٢٣
ا كل من املفوض السامي للهجرة واألقليات اإلثنية يف الربتغال، سعادة السيد خوسيه ليتـاو؛ 
وممثـل العـراق الدائـم لـدى مكتـب األمـم املتحـدة جبنيـف، سـعادة السـيد مسـري النعمـة؛ وســفري 
اجلمهورية الدومينيكية املكلف ببعثة خاصـة، سـعادة السـيد روبـن سـيلييه؛ ورئيـس وفـد دولـة 
البحرين، سعادة السيد إبراهيم علي املاجد؛ ومديرة شـؤون حقـوق اإلنسـان بـوزارة خارجيـة 
بـاراغواي، سـعادة  السـيدة سـوليداد فييـارا؛ وممثـل تركيـا الدائـم لـدى مكتـب األمـم املتحـــدة 
جبنيف، سعادة السيد مراد سـونغار؛ وممثـل نيبـال الدائـم لـدى مكتـب األمـم املتحـدة جبنيـف، 
ـــدى مكتــب األمــم املتحــدة  سـعادة السـيد رام مسخـادا؛ واملراقـب الدائـم للكرسـي الرسـويل ل
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جبنيف، سعادة األسـقف ديـارمويد مـارتن؛ ورئيـس وفـد إكـوادور، سـعادة السـيد فرنسسـكو 
بروانو أرندي؛ ووزير الشؤون اخلارجية والتعاون يف جزر القمـر، معـايل السـيد سـويف حممـد 
األمني؛ ووزير داخلية مالطة، معـايل األونورابـل طونيـو بـورغ؛ والوزيـر، مديـر املعـهد الوطـين 

للزراعة يف هندوراس، معايل السيد أنيبال دالغادو فيايوس. 
ويف نفـس اجللسـة، أدىل رئيـس وفـد هيئـة فرسـان مالطـة العسـكرية املسـتقلة، ســـعادة  -٢٤

السيد مارك ج. وولف، ببيان.  
ويف اجللســة احلاديــة عشــرة أيضــاً، أدلــت نائبــة املديــرة التنفيذيــة (شــــؤون اإلدارة)  -٢٥

لصندوق األمم املتحدة للسكان، السيدة إميلدا هنكن ببيان. 
يف اجللسة الثانية عشرة املعقودة يف ٤ أيلول/سبتمرب، أدىل ببيان كل من رئيـس املؤمتـر  -٢٦
معايل السيدة نكوسازانا دالميين زوما، واألمينة العامة للمؤمتر ومفوضة األمم املتحدة السـامية 

حلقوق اإلنسان، السيدة ماري روبنسون. 
ويف اجللسة الثانية عشرة أيضاً، استمع املؤمتـر لبيانـات أدىل ـا كـل مـن النـائب العـام  -٢٧
وسكرتري الدولة للعدل يف غامبيـا، سـعادة األونورابـل جوزيـف هـنري جـوف؛ ووزيـر العـدل 
والعالقات املؤسساتية يف رواندا، معايل السـيد جـان دي ديـو موكيـو؛ ورئيـس وفـد مجهوريـة 
ـــة بيــالروس،  كوريـا الدميقراطيـة الشـعبية، سـعادة السـيد ري يونـغ هـو؛ ونـائب وزيـر خارجي
سعادة السيد الكسندر سيشـوف؛ ونـائب وزيـر العـدل والداخليـة يف منغوليـا، سعــادة السيــد 
مونـغ - أورجيـل تسـيند؛ ووزيـر اإلعـالم يف ماليزيـا، سـعادة األونورابـل حمـد خليـل يعقــوب؛ 
وسفري سرياليون يف إثيوبيا وممثلها الدائم لـدى منظمـة الوحـدة األفريقيـة وجلنـة األمـم املتحـدة 
االقتصاديـة ألفريقيـا، سـعادة السيــد احلـاج فـودي م. دابـور؛ ورئيـس وفـد كولومبيـا، ســـعادة 
السيد خاميي خريون دوارييت؛ وممثـل حكومـة مملكـة تـايلند، سـعادة السـيد هـورالت؛ ونـائب 

رئيس وزراء فيجي ووزير الشؤون الفيجية، معايل السيد راتو إيبيلي نايالتيكاو.  
ويف نفـس اجللسـة، أدىل ببيانـات كـل مـن رئيســـة اجلمعيــة الوطنيــة جلنــوب أفريقيــا،  -٢٨
السيدة فرين غينواال (باسم االحتاد الربملاين الـدويل)؛ ونائبـة املديـر التنفيـذي للجنـة االقتصاديـة 
ــة  واالجتماعيـة لغـريب آسـيا، السـيدة مـرمي العوضـي؛ وممثـل اللجنـة االقتصاديـة ألمريكـا الالتيني
ومنطقة البحر الكارييب، السيد مارتن هوبنهاين؛ ونائبـة األمـني التنفيـذي للجنـة االقتصاديـة يف 
أفريقيا، السيدة ليلـى بـن بركـة؛ وممثـل مركـز األمـم املتحـدة للمسـتوطنات البشـرية (املوئـل)، 

السيد جوزيف إغبينيديون. 
ويف اجللسة الثانية عشرة أيضاً، املعقودة يف ٤ أيلـول/سـبتمرب، أدىل ممثـل أرمينيـا ببيـان  -٢٩

ممارسة حلق الرد. 
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ويف اجللسة الثالثة عشرة، املعقودة يف ٤ أيلول/سبتمرب، استمع املؤمتر لبيانات أدىل ـا  -٣٠
ــــاتريك  كــل مــن املفــوض الســامي لــترينيداد وتوبــاغو لــدى نيجرييــا، ســعادة األونورابــل ب
إدواردس؛ ووزيــر شــؤون الرئاســة واإلدارة العامــة يف بوتســوانا معــايل األونورابـــل تيـــيب د. 
موغامي؛ ورئيس وفد توفالو، سعادة السيد افتخار أمحد عيـاظ؛ وممثـل مدغشـقر الدائـم لـدى 

مكتب األمم املتحدة جبنيف، سعادة السيد مكسيم زافريا. 
ويف نفس اجللسة، أدىل ببيانات كل من وزير الدولة للشـؤون اخلارجيـة جبـزر فـريجن  -٣١
ـــن؛ واألمينــة التنفيذيــة  التابعـة للواليـات املتحـدة األمريكيـة، معـايل السـيد كـاراليل ج. كورب
موعة البلدان الناطقـة باللغـة الربتغاليـة، السـيدة دولسـي ماريـا بـرييرا؛ ونائبـة مديـر مصـرف 
ـــة حلقــوق  التنميـة للبلـدان األمريكيـة، السـيدة ك. بـريك ديلـون؛ ونـائب رئيـس اللجنـة األفريقي
اإلنسـان والشـعوب، السـيد كمـال رزاق - بــارا؛ واملديــر التنفيــذي لربنــامج األمــم املتحــدة 
املشترك املشمول برعاية متعددة واملعـين بفـريوس نقـص املناعـة البشـرية/متالزمـة نقـص املناعـة 
املكتسب (اإليدز)، السيد بيتر بيوت؛ ومديرة االسـتراتيجيات والدعـوة والشـراكات يف جمـال 
فريوس نقص املناعة البشــرية/متالزمـة نقـص املناعـة املكتسـب مبنظمـة الصحـة العامليـة، السـيدة 
ويين مباجنو - شومبوشو؛ ومستشارة حقوق اإلنسان للمرأة بصندوق األمم املتحدة للنـهوض 

باملرأة، السيدة روكسانا كاريلو. 
ويف اجللسـة الثالثـة عشـرة أيضـاً، أدىل ببيـــان كــل مــن رئيســة الفريــق العــامل املعــين  -٣٢
بالسكان األصليني التابع للجنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، السيدة إيريكا - إيريـن 
دايـس؛ ونـائب رئيـس اللجنـة املعنيـة حبقـوق اإلنســـان، الســيد هيبوليتــو ســوالري إيريغويــن؛ 
ورئيس الفريق العـامل املعـين باألقليـات التـابع للجنـة الفرعيـة لتعزيـز ومحايـة حقـوق اإلنسـان، 
السيد أسبيورن إيدي؛ واملقرر اخلاص املعين باألشـكال املعـاصرة للعنصريـة والتميـيز العنصـري 

وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، السيد غليلي أهاانزو. 
ويف اجللسة الثالثة عشـرة، أدلـت السـيدة ريغوبريتـا منتشـو تـوم، احلـائزة جلـائرة نوبـل  -٣٣

للسالم ببيان. 
ـــدا  ويف اجللسـة الثالثـة عشـرة، املعقـودة يف ٤ أيلـول/سـبتمرب، أدىل ممثـل كـل مـن أوغن -٣٤

ومجهورية الكونغو الدميقراطية ببيان يف إطار ممارسة حق الرد. 
ويف اجللسـة الرابعـة عشـرة، املعقـودة يف ٤ أيلـول/سـبتمرب، أدىل ببيـان كـل مـن املقــرر  -٣٥
اخلاص املعين حبرية الديـن أو املعتقـد التـابع للجنـة حقـوق اإلنسـان، السـيد عبـد الفتـاح عمـر؛ 
واملقـررة اخلاصـة املعنيـة حبقـوق اإلنسـان للمـهاجرين التابعـة للجنـة حقـوق اإلنســـان، الســيدة 
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غابرييال رودريغيس بيزارو؛ واملقررة اخلاصة املعنية مبسألة العنـف ضـد املـرأة وأسـبابه وعواقبـه 
التابعة للجنة حقوق اإلنسان، السيدة راديكا كوماراسوامي. 

ويف اجللسـة الرابعـة عشـرة أيضـاً، أدىل مديـر إدارة التعـاون الـدويل يف اللجنـة األوملبيــة  -٣٦
الدولية، السيد فيكرو كيداين ببيان. 

ويف اجللسـة نفسـها، اسـتمع املؤمتـــر إىل بيانــات أدىل ــا النــاطق املعــني للمؤسســات  -٣٧
الوطنية، السيد بارين بيتيانا؛ ورئيس جلنة حقـوق اإلنسـان يف مـالوي، السـيد ألفريـد نسـويب؛ 
وكبرية مفوضية جلنة حقوق اإلنسان الكندية، السيدة ميشيل فاالردو - رامــزي؛ وممثـل مديـر 
املركز الدامنركي حلقوق اإلنسان، السيد جورج أولريش؛ ورئيس الس االستشـاري حلقـوق 
اإلنسان يف املغرب، السيد إدريس ضحاك؛ ورئيس اللجنة الوطنية حلقـوق اإلنسـان يف توغـو، 
السـيد كومـي غنونـدويل؛ ورئيـس اللجنـة الوطنيـة حلقـوق اإلنسـان يف روانـدا، الســـيد غســانا 
ندوبا؛ ورئيس اللجنـة الوطنيـة حلقـوق اإلنسـان يف مدغشـقر، السـيد جوسـتان راكوتونيدينـا؛ 
ورئيسة جلنة حقوق اإلنسان يف الفلبني، السيدة أورورا ب. نافارييت - ريسينا؛ وأمـني املظـامل 
يف كولومبيا، السيد إدواردو سيفوينتس؛ ورئيس جلنة حقوق اإلنسان يف سري النكـا؛ السـيد 
فـايز مصطفـى؛ ورئيـس اللجنـة الوطنيـة حلقـوق اإلنسـان يف نيجرييـا، القـاضي الســـيد أوتشــي 
أومو؛ ورئيس اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان واحلريات يف الكامريون، السيد سـولومون نفـور 
غوي؛ ومنسق العالقـات العرقيـة يف نيوزيلنـدا، السـيد غريغـوري فورتويـن؛ واملفـوض باإلنابـة 
املعين مبسألة التمييز العنصري، جلنة العدالة االجتماعية للسكان األصليني وسكان جزر مضيـق 
تورس، جلنة حقوق اإلنسان وتكافؤ الفرص يف أستراليا، السـيد وليـام جونـاس؛ ونائبـة رئيـس 

اللجنة االستشارية الوطنية حلقوق اإلنسان يف فرنسا، السيدة مارتني فالديس - بولوك. 
ويف اجللسة الرابعة عشرة أيضاً، أدىل ممثل السودان ببيان يف إطار ممارسة حق الرد.  -٣٨

ويف اجللسة اخلامسة عشرة، املعقـودة يف ٥ أيلـول/سـبتمرب، اسـتمع املؤمتـر إىل بيانـات  -٣٩
أدىل ا كل من وزير التعاون يف غينيا، معايل السيد موري كابا؛ ونائبة أمني الرئاسـة لشـؤون 
املرأة يف غواتيماال، سعادة السيدة غلوريا دومينغـا تيكـون كـانيل؛ وأمينـة الدولـة يف سويسـرا، 
سـعادة السـيدة كالوديـا كاوفمـان؛ ونائبـة وزيـر العـدل والعبـادة يف غينيـا االسـتوائية، الســيدة 
إيفاجنيلينـا فيلومينـا أويـو إيبـويل؛ ووكيـل أمـني الشـؤون املتعـددة األطـراف واخلاصـة يف بـــريو، 
سـعادة السـيد هرينـان كوتورييـه؛ واملستشـار اخلـاص لرئيـــس ســورينام، ســعادة الســيد فيليــم 

أودينهوت؛ والسيناتور فرانسيس غارالوولو من ليربيا. 
ويف اجللسـة نفسـها، أدىل السـيد مـاريو يوتزيـــس، عضــو جلنــة القضــاء علــى التميــيز  -٤٠

العنصري ببيان. 
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ـــة  ويف اجللسـة اخلامسـة عشـرة أيضـاً، اسـتمع املؤمتـر إىل بيانـات أدىل ـا كـل مـن نائب -٤١
ــس  رئيـس اللجنـة االحتاديـة السويسـرية ملناهضـة العنصريـة، السـيدة سيسـيل بوملـان؛ ونائبـة رئي
جلنة حقوق اإلنسان يف جنوب أفريقيا، السيدة شرييل مابوسيال؛ ونائبة رئيـس اللجنـة الوطنيـة 
حلقوق اإلنسان واحلريــات األساسـية يف النيجـر، السـيدة مـرمي سيسـه؛ واملفـوض الرابـع للجنـة 
الوطنية حلقوق اإلنسان يف املكسيك، السيد رودولفو الرا بونيت؛ ونائبـة أمـني املظـامل ملناهضـة 
التمييز اإلثين يف السويد، السيدة كاتري لينا؛ وممثل اللجنــة الوطنيـة حلقـوق اإلنسـان يف اهلنـد، 
القـاضي السـيد ك. راماسـوامي؛ ومفـــوض جلنــة حقــوق اإلنســان يف أوغنــدا، الســيد جويــل 
ألـريو - أومــارا؛ ونــائب رئيــس اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان يف اليونــان، الســيد ل. أ. 
سيسـيليانوس؛ ومفـوض اللجنـة الدائمـة حلقـوق اإلنسـان يف زامبيـا، السـيد لويـــس تشــانغوفو؛ 

والسيد مايكل فاريل، عضو اللجنة اآليرلندية حلقوق اإلنسان. 
ويف اجللسة السادسة عشرة، املعقودة يف ٥ أيلـول/سـبتمرب، اسـتمع املؤمتـر إىل بيانـات  -٤٢
أدىل ا كل من مديرة جلنة حقوق اإلنسان يف فيجي، السيدة شايستا شاميم؛ واألمـني الدائـم 
للجنة حقوق اإلنسان يف السنغال، السيد أليوين ندياي؛ واملديــر العـام ملكتـب احملـامي العـام يف 
فنـزويال، السيد خريمان سـالترون نيغريـيت؛ ومديـر جلنـة حقـوق اإلنسـان والعدالـة اإلداريـة يف 

غانا، السيد كينيث أتافواه. 
ويف اجللسة نفسها، استمع املؤمتـر إىل بيانـات أدىل ـا ممثلـو املنظمـات غـري احلكوميـة  -٤٣
التالية: جلنة التوجيه الدولية؛ وجلنة الشبيبة الدوليـة؛ وجمموعـة املنظمـات غـري احلكوميـة املعنيـة 
ـــة  بــاملرأة؛ واموعــة املعنيــة بــامليول اجلنســية؛ واموعــة املعنيــة باالتصــال؛ واموعــة املعني
بالشـؤون الدينيـة والروحيـة؛ واموعـة املعينـة بـــالتعليم؛ واموعــة املعنيــة بالشــؤون الدوليــة 
واملسـكونية؛ واموعـة املعنيـة بـاملعوقني؛ واموعـة املعنيـة بـاألفريقيني واملتحدريـن مـن أصـــل 
أفريقـي؛ واموعـة املعنيـة بالشـعوب األصليـة؛ ومركـز التبــت حلقــوق اإلنســان والدميقراطيــة 
(بالنيابة أيضاً عن احلملة الدولية من أجل التبت، وحركة التصـاحل الدوليـة، واملؤسسـة الدوليـة 
للنظرة العاملية)؛ ومنظمة الدفاع عن ضحايا العنف؛ ومركز الثقافات اهلنديــة والورشـة الدائمـة 
لنساء الشعوب األصلية وشعوب األمازون، بريو؛ ومؤسسة دار ميهر وايت؛ ومؤسسة سـوارا 

راكيات يف ماليزيا؛ ومركز بدائل التنمية. 
ويف اجللسـة ١٦ أيضـاً، أدىل ممثلـو أسـتراليا والصـني وموريتانيـا واملكسـيك والســـنغال  -٤٤

ببيانات يف إطار ممارسة حق الرد. 
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ويف اجللسة ١٧ املعقودة يف ٦ أيلول/سبتمرب، استمع املؤمتر إىل بيانني أدىل مـا وزيـر  -٤٥
التعليـم والثقافـة يف أوروغـواي، سـعادة السـيد أنطونيـو مريكـادير، ورئيـس وفـد مـايل، ســعادة 

السيد لوي ماري باستيد. 
ويف اجللسة نفسها، استمع املؤمتـر إىل بيانـات أدىل ـا ممثلـو املنظمـات غـري احلكوميـة  -٤٦
التالية: املعهد اإلسالمي للمرأة يف إيران؛ ومنتدى آسيا واحمليـط اهلـادئ املعـين بـاملرأة والقـانون 
A)؛ ومؤسسـة  FRE-CURE) والتنمية (تايلند)؛ ومنظمة اجلميع مـن أجـل التعويـض واالنعتـاق
اخلوئي؛ ومؤسسة نوتردام لألخوة؛ واملؤمتر الكنـدي للمتحدريـن مـن أصـول إسـبانية (كنـدا)؛ 
واحتاد الكتاب والفنانني يف كوبا؛ واملركز األورويب حلقوق الغجر (هنغاريا)؛ ومنظمة تضـامن 
شـعوب آسـيا وأفريقيـا وأمريكـا الالتينيـة؛ واملعـهد الـــدويل للســلم؛ واملعــهد املعــين بــاألعراق 
والرعايـة الصحيـة والقـانون - جامعـة دايتـون (الواليـات املتحـدة)؛ والتحـالف الـدويل إلنقـــاذ 
الطفولـة؛ ومرصـد حقـوق اإلنسـان؛ والتحـــالف العــاملي للكنــائس املصلحــة؛ ومنظمــة العفــو 
الدوليـة؛ والـس األعلـى لقبـائل الكـري؛ ومنظمـة حقـــوق الطفــل (غيانــا)؛ ورابطــة حقــوق 
اإلنسـان يف غيانـا؛ ومنظمـة يت كـاوا مـارو - مـاوري؛ واللجنـة الكاثوليكيـة الدوليـة للــهجرة؛ 
ورابطة حقوق اإلنسان يف تركيا؛ وحركة �توباي آمارو� اهلنديـة؛ ورابطـة سوسـيال دهارمـا 
الدولية؛ ورابطة مشروع الكارييب (كوستاريكا)؛ ورابطة نساء بـريو املتحـدات يف األرجنتـني؛ 
ومؤسسة الفضاء األفريقي - األمريكي؛ واملنظمــة العامليـة ملكافحـة التعذيـب؛ والـس الوطـين 

للهجناء. 
ويف اجللسة ١٧ أيضاً، أدىل ممثال العراق وماليزيا ببيانني ممارسة حلق الرد.  -٤٧

ويف اجللسة ١٨ املعقودة يف ٦ أيلول/سبتمرب، استمع املؤمتر إىل بيانـات أدىل ـا ممثلـو  -٤٨
املنظمـات غـري احلكوميـة التاليـة: مؤسسـة األفكـار (شـيلي)؛ واالحتـاد الـدويل لنقابـات العمــال 
احلـرة؛ ومؤسسـة العمـل والتعليـم مـن أجـل النـهوض بالصحـة (إكـوادور)؛ ومؤسســـة الزمالــة 
اإلجنيلية العاملية؛ ومؤسسة سـامريادي؛ واملركـز الـدويل حلقـوق اإلنسـان والتنميـة الدميقراطيـة؛ 
ـــات املتحــدة)؛ واالحتــاد الــدويل لألخصــائيني  واملعـهد املـهين للعـالج املتقـدم للجـروح (الوالي
االجتمـاعيني، وجمموعـة حقـوق األقليـات؛ والشـبكة األوروبيـة ملكافحـة العنصريـة (بلجيكــا)؛ 
واموعة املعنية حبقوق اإلنسان للسيخ (اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشـمالية)؛ 
ومؤمتر املنظمات غري احلكومية؛ وجمموعة املنظمات غري احلكومية املعنية باملتحدرين من أصـل 
آسـيوي؛ وجمموعـة املنظمـــات غــري احلكوميــة الكاريبيــة؛ واموعــة املعنيــة بالعدالــة اجلنائيــة 
الدولية؛ واموعة املعنية باألعراق والفقر والعوملة؛ وجمموعة داليت؛ واموعة املعنية بالقضيـة 
الفلسـطينية؛ وجمموعـة شـرق ووســـط أوروبــا؛ واموعــة املعنيــة بالطفلــة؛ واموعــة املعنيــة 
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بشـؤون العمـل؛ واموعـة املعنيـة بـالتنوع الثقـايف؛ وجمموعـة آسـيا واحمليـــط اهلــادئ؛ والــس 
الدويل ملعاهدات اهلنود؛ ومنظمة الفرنسيسكان الدولية (بالنيابة أيضاً عـن عـدة منظمـات غـري 
حكومية أخــرى)؛ ومنظمـة التـآخي بـني األديـان (بالنيابـة أيضـاً عـن منتـدى مكافحـة ومعـاداة 
اإلسالم والعنصرية) (اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلنـدا الشـمالية)؛ واالحتـاد السـيادي 
للشــعوب األصليــة يف أســتراليا (أســتراليا)؛ واملؤمتــر العــاملي األمــازيغي (فرنســا)؛ ومؤسســـة 
CISM-Veneto؛ ومؤسســـة Inclusion International (الرابطــــة الدوليــــة للجمعيــــات املعنيــــة 

باملعوقني عقلياً)؛ واألكادميية املكسيكية حلقوق اإلنسـان؛ واملعـهد السـندي العـاملي (الواليـات 
املتحدة األمريكية). 

ويف اجللسة ١٩ املعقودة يف ٧ أيلول/سبتمرب، استمع املؤمتر إىل بيانـات أدىل ـا ممثلـو  -٤٩
املنظمات غري احلكومية التالية: االحتاد العاملي للعمل؛ وجمموعة املنظمات غري احلكوميــة املعنيـة 
بالنساء األفريقيات واملتحدرات من أصل أفريقي؛ ومنظمـة خدمـة السـالم والعدالـة يف أمريكـا 
الالتينيـة؛ واللجنـة الوطنيـة للمـــرأة (اململكــة املتحــدة لربيطانيــا العظمــى وآيرلنــدا الشــمالية)؛ 
ومؤسسـة The 1990 Trust (اململكـة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى وآيرلنـدا الشـمالية)؛ والرابطـــة 
األمريكيـة للطـب النفسـي؛ وجامعـــة برامهــا كومــارس الروحيــة العامليــة؛ ومجعيــة الســالالت 
األفريقية (كندا)؛ ومنظمة أطباء من أجـل حقـوق اإلنسـان؛ ومؤسسـة مـارانغوبولوس حلقـوق 
اإلنسان؛ ورابطة الباحثات املسلمات؛ ومؤسسة احلق - القـانون يف خدمـة اإلنسـان؛ واللجنـة 
املعنيــة بــاملرأة والســكان والبيئــة (الواليــات املتحــدة األمريكيــة)؛ واالحتــاد العــاملي للشـــباب 
الدميقراطي؛ ومركز الرومـا للسياسـات العامـة �آفـن آمينـتزا� (رومانيـا)؛ ورابطـة النسـاء مـن 
أتبـاع �أهـل البيـــت�؛ وبــاكس رومانــا؛ واالئتــالف األفريقــي الكنــدي ملكافحــة العنصريــة 
(كنـدا)؛ ومنظمـة �صحـة املـرأة يف يـد املـرأة�؛ ومؤسسـة نـواة دراسـات الســـود (الــربازيل)؛ 
ورابطة الشعب الصيين للصداقة مع البلدان األجنبية (بالنيابة أيضاً عـن االحتـاد النسـائي لعمـوم 
الصني)؛ واجلمعية الصينية للنهوض بربنامج غوانكاي (بالنيابة أيضاً عن الرابطة الصينيـة لألمـم 
املتحدة)؛ ومؤسسة اإلمكانيات املسيحية الدولية غري احملدودة (الواليـات املتحـدة األمريكيـة)؛ 
ــــة -  ومركــز الدراســات والدفــاع عــن الســود (الــربازيل)؛ واحتــاد الرابطــات العربيــة األهلي
�االجتـاه� (بالنيابـة أيضـاً عـن مؤسسـة العدالـة - املركــز القــانوين حلقــوق األقليــة العربيــة يف 
إسرائيل (إسرائيل)؛ واليوم العاملي لألمل والثقة؛ واحتـاد السـود مـن أجـل املسـاواة (الـربازيل)؛ 
واحلركـة األفريقيـة (جلنـة باربـادوس للمنظمـات غـري احلكوميـة مـن أجـل املؤمتـر العـاملي لألمــم 

املتحدة)؛ ومنظمة الشباب ضد العنصرية. 
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 الفصل الرابع 
   تقرير اللجنة الرئيسية 

وافـق املؤمتـر، يف اجللسـة العامـة األوىل املعقـودة يف ٣١ آب/أغســـطس ٢٠٠١، علــى  -١
تنظيم عمله على النحو املبني يف الوثيقة A/CONF.189/3، مبا يف ذلك إنشاء اللجنة الرئيسية. 

ووافـق املؤمتـر، يف جلسـته العامـة الثانيـة املعقـودة يف ١ أيلــول/ســبتمرب ٢٠٠١، علــى  -٢
تسمية السيد كالوديو مورينو (إيطاليا) رئيساً للجنة الرئيسية. 

وعقدت اللجنة الرئيسية ثالث جلسات يف ٢ و٧ و٨ أيلول/سبتمرب ٢٠٠١.  -٣
وقد عرضت على اللجنة الرئيسية الوثائق التالية:  -٤

مذكرة مقدمة من األمانة حتيـل فيـها النظـام الداخلـي املؤقـت للمؤمتـر العـاملي  (أ)
(A/CONF.189/2) الذي اعتمده املؤمتر يف جلسته العامة األوىل املعقـودة يف ٣١ آب/أغسـطس 

٢٠٠١؛ 
مذكـرة مقدمـة مـن األمـني العـام حييـل فيـها مشـروع برنـامج العمـــل املؤقــت  (ب)
للمؤمتـر العـاملي (A/CONF.189/3) الـذي اعتمـده املؤمتـر يف جلســـته العامــة األوىل املعقــودة يف 

٣١ آب/أغسطس ٢٠٠١؛ 
مذكـرة مقدمـة مـن األمـني العـام حييـل فيـــها مشــروع إعــالن املؤمتــر العــاملي  (ج)

(A/CONF.189/4)؛ 

مذكرة مقدمة من األمني العام حييل فيها مشروع برنامج عمل املؤمتـر العـاملي  (د)
 .(A/CONF.189/5)

وقـد انتخبـت اللجنـــة الرئيســية بالتزكيــة، يف جلســتها األوىل املعقــودة يف ٢ أيلــول/  -٥
سبتمرب ٢٠٠١، أعضاء املكتب التالية أمساؤهم: 

السيد ألكسندر ساليب (اجلمهورية التشيكية)  نواب الرئيس:
السيد هريمان كوترييه (بريو) 

السيد براساد كاريواسام (سري النكا) 
ويف اجللسة نفسها، وبناء على اقتراح من الرئيس، انتخبـت اللجنـة الرئيسـية بالتزكيـة  -٦

السيدة جناة احلجاجي (اجلماهريية العربية الليبية) مقررة هلا. 
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ويف اجللسة نفسها، أحاطت اللجنة الرئيسية علماً بقرار جلنــة الصياغـة بـأن يتـم النظـر  -٧
يف مشروع اإلعالن ومشروع برنامج العمل من قبل فريقني عاملني تابعني للجنة الصياغة. 

 
 النظر يف مشروع اإلعالن ومشروع برنامج العمل 

أعلن رئيس اللجنة الرئيسية، يف اجللسة الثانيـة املعقـودة يف ٧ أيلـول/سـبتمرب، أن جلنـة  -٨
الصياغة ستواصل النظر، من خالل الفريقني العاملني التابعني هلا، يف فقرات مشـروع اإلعـالن 

ومشروع برنامج العمل اليت مل تكن قد اعتمدت بعد. 
وقـد نظـرت اللجنـة الرئيسـية، يف جلســـتها الثالثــة املعقــودة يف ٨ أيلــول/ســبتمرب، يف  -٩
مشروع اإلعالن ومشروع برنامج العمل اللذيـن اتفـق عليـهما يف الفريقـني العـاملني ويف جلنـة 
الصياغة واملقدمني من رئيس جلنة الصياغة. وقد عرضـت علـى اللجنـة الرئيسـية الفقـرات الـيت 
 A/ CONF.189/L.2 اعتمدهـا الفريـق العـــامل املعــين مبشــروع اإلعــالن والــواردة يف الوثيقتــني
و L.2/Add.1 ويف وثيقة ال حتمل رمزًا، والفقرات اليت اعتمدها الفريـق العـامل املعـين مبشـروع 
اإلعـالن والـواردة يف الوثـائق A/CONF.189/L.3 وL.3/Add.1 إىل Add.3 ويف وثيقـة ال حتمـــل 

رمزًا. 
ويف اجللسة نفسها، نظرت اللجنـة الرئيسـية يف الفقـرات اجلديـدة التاليـة الـيت عرضـها  -١٠
رئيس املؤمتر نتيجة للمشاورات ووافقت عليها. مث أدجمت هذه الفقـرات يف مشـروع اإلعـالن 

ومشروع برنامج العمل: 
 

الفقرات املتعلقة بقضايا املاضي 
 

�اإلعالن وبرنامج العمل 
�مصادر وأسباب العنصرية والتمييز العنصـري وكـره األجـانب ومـا يتصـل بذلـك 

من تعصب وأشكاهلا ومظاهرها املعاصرة 
�(حيل حمل الفقرات ١٠ - ١٨) 

�الفقرة ١٠: نسلّم بأن ممارسات الرق وجتارة الرقيق، مبا يف ذلـك جتـارة الرقيـق عـرب 
احمليط األطلسي، كانت من املآسي الفظيعة يف تاريخ اإلنسانية ال بسـبب مـا اتسـمت 
به من وحشـية مقيتـة فحسـب وإمنـا أيضـاً بسـبب حجمـها وطابعـها املنظَّـم، وخباصـة 
إنكارها لكينونة الضحايا، ونعترف كذلك بأن ممارسات الرق وجتـارة الرقيـق تشـكل 
ـــان مــن املفــروض أن تعتــرب دومــاً جرميــة ضــد اإلنســانية،  جرميـة ضـد اإلنسـانية وك
وال سيما جتارة الرقيق عرب احمليط األطلسـي وأـا مـن بـني املصـادر واملظـاهر الرئيسـية 
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للعنصريـة والتميـيز العنصـري وكـره األجـانب ومـا يتصـــل بذلــك مــن تعصــب، وأن 
األفريقيني واملنحدرين من أصل أفريقي، واآلسـيويني واملنحدريـن مـن أصـل آسـيوي، 

والشعوب األصلية، كانوا ضحايا هلذه األفعال وال يزالون ضحايا لعواقبها. 
�الفقـرة ١١: يسـلّم املؤمتـر العـاملي بـأن االسـتعمار قـد أفضـى إىل العنصريـة والتميـــيز 
العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلـك مـن تعصـب، وأن األفريقيـني واملتحدريـن 
من أصل أفريقي، واملتحدرين من أصـل آسـيوي، والشـعوب األصليـة، كـانوا ضحايـا 
لالستعمار وال يزالون ضحايا لعواقبـه. وحنـن نعـترف مبـا سـببه االسـتعمار مـن معانـاة 
ـــه. كمــا أننــا  ونؤكـد وجـوب إدانتـه، مـىت وأينمـا وقـع، وبوجـوب منـع تكـرر حدوث
نأسـف ألن آثـار واسـتمرار تلـك اهليـاكل واملمارسـات كـانت مـن بـني العوامـل الـــيت 
أسهمت يف استمرار أوجه انعدام املساواة االجتماعية واالقتصادية يف أحناء كثـرية مـن 

العامل اليوم. 
�الفقرة ١٢: يعترف املؤمتر العاملي بأن الفصل العنصري واإلبادة اجلماعية يشــكالن، 
مبقتضـى القـانون الـدويل، جرميتـني مـن اجلرائـــم املرتكبــة ضــد اإلنســانية وأمــا مــن 
املصـادر واملظـاهر الرئيسـية للعنصريـة والتميـيز العنصـري وكـره األجـانب ومـا يتصــل 
بذلك من تعصب، ويسلّم مبا سببته هذه األفعال من شرور ومعاناة ال ميكن وصفـها، 
ويؤكد وجوب إدانة هذه األفعال، مىت وأينما حدثت، ووجوب منع تكرر حدوثها. 

 
�توفري سبل االنتصاف والطعن واجلرب وغري ذلك من التدابــري التعويضيــة الفعالــة 

على الصعدة الوطين واإلقليمي والدويل   
�الفقـرة ١١٦: إن املؤمتـر العـاملي يعـترف مبـا سـببته ممارسـات االســـترقاق وجتــارة 
الرقيق، وجتارة الرقيق عرب احمليط األطلسي، والفصل العنصري، واالسـتعمار، واإلبـادة 
اجلماعية، من معاناة إنسانية هائلة وحمن مأساوية ملاليـني الرجـال والنسـاء واألطفـال، 
ويعرب عن عميق أسفه لذلك، ويدعو الدول املعنية إىل تكرمي ذكرى ضحايا املآسـي 
اليت حدثت يف املاضي، ويؤكـد وجـوب إدانـة هـذه املمارسـات، مـىت وأينمـا وقعـت، 
ووجـوب منـع عودـا إىل الظـهور. ويأسـف املؤمتـــر العــاملي ألن هــذه املمارســات 
واهليـاكل، السياسـية واالجتماعيـة - االقتصاديـة والثقافيـة، قـد أفضـــت إىل العنصريــة 

والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب. 
�الفقرة ١١٧: يعترف املؤمتر العاملي باملعاناة والشرور اليت ال ميكـن وصفـها والـيت 
أحلت مباليني الرجال والنساء واألطفال نتيجة ملمارســات االسـترقاق وجتـارة الرقيـق، 
وجتارة الرقيق عرب احمليط األطلسـي، والفصـل العنصـري، واإلبـادة اجلماعيـة، واملآسـي 
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اليت حدثت يف املـاضي، ويعـرب عـن عميـق أسـفه لذلـك. ويالحـظ املؤمتـر العـاملي 
كذلك أن بعض الدول قد بادرت إىل االعتذار ودفعت تعويضات حيثمـا كـان ذلـك 

مناسباً بسبب ما ارتكب من انتهاكات جسيمة وواسعة النطاق. 
�الفقرة ١١٨: من أجل طي صفحـة تلـك الفصـول املظلمـة مـن التـاريخ، وكوسـيلة 
للتصـاحل والتعـايف، ندعـو اتمـع الـــدويل وأعضــاءه إىل تكــرمي ذكــرى ضحايــا تلــك 
املآسي. ويالحظ املؤمتر العاملي كذلك أن بعض الـدول قـد بـادرت إىل اإلعـراب عـن 
ـــدم أو تقــدمي االعتــذارات، وندعــو الــدول الــيت مل تســهم بعــد يف رد  األسـف أو الن
الكرامة للضحايا إىل إجياد السـبل املالئمـة للقيـام بذلـك ونعـرب عـن تقديرنـا، حتقيقـاً 

هلذه الغاية، للبلدان اليت سبق أن قامت بذلك.  
�الفقرة ١١٩: إن املؤمتر العاملي، إذ يدرك االلتزام األخالقي من جانب كافـة الـدول 
املعنيـة، يدعـو هـذه الـدول إىل اختـاذ تدابـري مناسـبة وفعالـة لوضـع حـد لآلثـار الدائمــة 

لتلك املمارسات وعكس اجتاهها. 
�الفقـرة ١٢١: يسـلم املؤمتـر العـاملي بعواقـب األشـكال القدميـة واملعـاصرة للعنصــرية 
والتمييز العنصري وكره األجـانب ومـا يتصـل بذلـك مـن تعصـب، بوصفـها حتديـات 
جسيمة للسلم واألمن العامليني، وكرامة اإلنسان، وإعمال حقوق اإلنسـان واحلريـات 
األساسية للعديد من سكان العامل، وخباصة األفارقـة، واملنحـدرون مـن أصـل أفريقـي، 

واملنحدرون من أصل آسيوي، والشعوب األصلية. 
�الفقـرة ١٢٢: إن اتمـع الـدويل إذ يسترشـــد باملبــادئ احملــددة يف إعــالن األلفيــة، 
فضـالً عـن التسـليم بـأن نتحمـل مسـؤولية مجاعيـة عـن إقـرار مبـادئ كرامـــة اإلنســان 
واملساواة واإلنصاف والسهر على أن تصبح العوملة قـوة إجيابيـة دافعـة جلميـع شـعوب 
العـامل، يتعـهد بـالعمل مـن أجـل إدمـاج البلـدان الناميـة علـــى حنــو مفيــد يف االقتصــاد 
العـاملي وبـالتصدي لتهميشـها، عـاقدًا العـزم علـى حتقيـق النمـو االقتصـــادي املتســارع 

والتنمية املستدامة واستئصال الفقر والالمساواة واحلرمان.  
�الفقـرة ١٢٣: يؤكـد املؤمتـر العـاملي أن نذكّـر جرائـم ومظـامل املـاضي، مـــىت وأينمــا 
حدثـت، واإلدانـة الصرحيـة ملآسـيها العنصريـة وقـول احلقيقـة عـن التـاريخ، هـي كلـــها 
عنـاصر أساسـية للمصاحلـــة الدوليــة وخللــق جمتمعــات تقــوم علــى العدالــة واملســاواة 

والتضامن.  
�الفقـرة ١٢٤: يسـلم املؤمتـر العـاملي جبـهود البلـدان الناميــة، وبشــكل خــاص تعــهد 
القادة األفارقة وعزمـهم علـى التصـدي جبديـة لتحديـات الفقـر والتخلـف االقتصـادي 
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ـــاعي والتفــاوت االقتصــادي وعــدم االســتقرار وانعــدام  والتـهميش واإلقصـاء االجتم
األمـن، مـن خـالل مبـادرات مثـل املبـادرة األفريقيـة اجلديـدة وغـري ذلـك مـن اآلليــات 
املبتكـرة مثـل صنـدوق التضـامن العـاملي للقضـاء علـى الفقـر، ويدعـو البلـدان املتقدمــة 
واألمم املتحدة ووكاالا املتخصصة، وكذلك املؤسسـات املاليـة الدوليـة، إىل القيـام، 
مـن خـالل براجمـها التنفيذيـة، بتوفـري املـوارد املاليـة اجلديـدة واإلضافيـة حسـبما يكــون 

مناسباً لدعم هذه املبادرات. 
ـــد أســهمت بشــكل  �الفقـرة ١٢٥: يسـلم املؤمتـر العـاملي بـأن املظـامل التارخييـة هـذه ق
ال ميكن إنكاره يف ظهور الفقر والتخلف االقتصــادي والتـهميش واإلقصـاء االجتمـاعي 
والتفاوت االقتصادي وعدم االستقرار وانعدام األمن، هذه الظواهر اليت متس العديد من 
الشعوب يف خمتلف أحناء العامل. ويسلّم املؤمتـر العـاملي بضـرورة وضـع برامـج مـن أجـل 
حتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية يف هذه اتمعات ويف الشتات، ويف إطار شراكة 

جديدة، تقوم على روح التضامن واالحترام املتبادل يف ااالت التالية: 
ختفيف أعباء الديون  -

استئصال الفقر  -
بناء أو تعزيز املؤسسات الدميقراطية  -

تشجيع االستثمار األجنيب املباشر  -
الوصول إىل األسواق  -

تكثيف اجلهود للوفاء باألهداف املتفق عليها دولياً بشأن حتويـالت املسـاعدة  -
اإلمنائية الرمسية إىل البلدان النامية 

تكنولوجيات املعلومات واالتصال اجلديدة لسد الفجوة الرقمية  -
الزراعة واألمن الغذائي  -

نقل التكنولوجيا  -
احلكم املتسم بالشفافية واملساءلة  -

االسـتثمار يف اهليـاكل األساسـية الصحيـــة ملعاجلــة مشــكلة اإلصابــة بفــريوس  -
نقص املناعة البشرية/متالزمة نقص املناعـة املكتسـب، ومـرض السـل الرئـوي 
واملالريا، من خالل عدة مصادر للتمويل من بينها الصندوق العاملي ملكافحـة 

اإليدز ورعاية الصحة 
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تطوير اهلياكل األساسية  -
تنمية املوارد البشرية، مبا يف ذلك بناء القدرات  -

التعليم والتدريب والتنمية الثقافية  -
املساعدة القانونية املتبادلـة يف إعـادة األمـوال املتحصـل عليـها أو احملولـة علـى  -

حنو غري قانوين، وفقاً للصكوك الوطنية والدولية 
االجتار غري املشروع باألسلحة الصغرية واخلفيفة  -

إعـادة التحـــف الفنيــة، واملصنوعــات اليدويــة والوثــائق التارخييــة إىل بلداــا  -
األصلية، وفقاً لالتفاقات الثنائية أو للصكوك الدولية 

االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال  -
تيسـري عـودة خلـف األفارقـــة الذيــن اســتعبدوا وتيســري إعــادة توطينــهم مــع  -

الترحيب ذه العودة وإعادة التوطني. 
�الفقـرة ١٢٦: حيـث املؤمتـر العـــاملي املؤسســات املاليــة واإلمنائيــة الدوليــة والــربامج 
التنفيذيــة والوكــاالت املتخصصــة التابعــة لألمــم املتحــدة علــى إيــالء أولويــة أكــــرب 
وختصيص التمويل املناسب للربامج اليت تتصدى للتحديات اإلمنائية اليت تواجه الـدول 

واتمعات املتأثرة، وخباصة الدول واتمعات يف القارة األفريقية ويف الشتات. 
�الفقرة ١٢٧: حييي املؤمتر العاملي اجلـهود الـيت بذلتـها منظمـة األمـم املتحـدة للتربيـة 
والعلم والثقافة يف إطار مشروع �طريق الرق�، ويطلب إتاحة حمصلـة هـذا املشـروع 

للمجتمع الدويل يف أقرب وقت ممكن. 
 

الفقرات املتعلقة بالشرق األوسط وما يتصل به من قضايا   
�مشروع اإلعالن 

إننـا نـــدرك حقيقــة أن تــاريخ اإلنســانية حــافل بفظــائع كــربى جنمــت عــن  -١�
االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسـان، ونعتقـد أنـه مـن املمكـن اسـتخالص العـرب عـن 

طريق تذكُّر التاريخ بغية جتنب حدوث املآسي يف املستقبل.  
ونذكر بأن احملرقة جيب أال تنسى أبدًا.   -٢�

ونعـترف مـع بـالغ القلـق بوجـود تعصـــب ديــين ضــد طوائــف دينيــة معينــة،  -٣�
ـــا  وكذلـك بظـهور أفعـال عدائيـة وأعمـال عنـف ضـد هـذه الطوائـف بسـبب معتقدا
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الدينية وأصلها العرقي أو اإلثين يف أحناء شىت من العـامل، ممـا يفضـي بصفـة خاصـة إىل 
تقييد حقها يف ممارسة معتقداا حبرية. 

كما أننا نعترف مع بالغ القلق بتزايد معاداة السامية وكـره اإلسـالم يف أحنـاء  -٤�
شـىت مـن العـامل، وكذلـك بظـهور حركـــات عنصريــة وحركــات عنــف تقــوم علــى 

العنصرية واألفكار التمييزية ضد اليهود واملسلمني والعرب.  
وحنن ندرك أن تاريخ اإلنسانية حـافل مبظـامل رهيبـة جنمـت عـن عـدم احـترام  -٥�
املساواة بني البشر، ونالحظ مع اجلزع تزايد مثل هــذه املمارسـات يف أحنـاء شـىت مـن 
العامل، وحنث الناس، وخباصة أولئـك الذيـن يوجـدون يف حـاالت نـزاع، علـى الكـف 
عن ممارسة التحريض العنصري واستخدام اللغة املهينة وعن تبين املواقف القائمة علـى 

النماذج النمطية السلبية.  
ويسـاورنا القلـق إزاء احملنـة الـيت يعانيـها الشـعب الفلســـطيين حتــت االحتــالل  -٦�
األجنـيب. ونعـترف بـاحلق الثـابت للشـعب الفلسـطيين يف تقريـر مصـــريه وإقامــة دولــة 
مستقلة، ونعترف حبق مجيع دول املنطقة، مبا فيها إسرائيل، بأن تنعـم بـاألمن، وندعـو 

مجيع الدول إىل دعم عملية السالم واختتامها يف وقت مبكر.  
وندعــو إىل حتقيــق ســالم عــادل وشــامل ودائــم يف املنطقــة تتعــــايش مجيـــع  -٧�
الشعوب يف ظله وتنعم باملسـاواة والعـدل وحبقـوق اإلنسـان املعـترف ـا دوليـاً، كمـا 

تنعم فيه باألمن.  
وإننا نعترف حبق الالجئني يف العـودة طواعيـة إىل ديـارهم وممتلكـام بكرامـة  -٨�

وأمان، وحنث مجيع الدول على تيسري هذه العودة.  
 

�مشروع برنامج العمل   
إننا نعتقد أنه ينبغي حل مجيع الصراعات واملنازعات بالوسائل السلمية وعـن  -١�
طريق احلوار السياسي. وندعو مجيع أطراف هذه الصراعات إىل ممارسة ضبط النفـس 

واحترام حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل.  
وندعـو الـدول إىل االعـتراف، يف ســـياق مناهضــة مجيــع أشــكال العنصريــة،  -٢�
بضرورة التصدي ملعاداة السامية والعرب واإلسالم يف شىت أحناء العـامل، وحنـث مجيـع 
ـــة واألفكــار  الـدول علـى اختـاذ تدابـري فعالـة ملنـع ظـهور حركـات تقـوم علـى العنصري

التمييزية ضد هذه اجلماعات.  
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وفيمــا يتعلــق باحلالــة يف الشــرق األوســــط، فإننـــا ندعـــو إىل إـــاء العنـــف  -٣�
واالسـتئناف السـريع للمفاوضـات، واحـترام قـانون حقـوق اإلنسـان الـدويل والقـانون 
اإلنساين الدويل، واحترام مبدأ تقرير املصري، ووضـع حـد جلميـع أشـكال املعانـاة، ممـا 
يسمح إلسرائيل والفلسطينيني باستئناف عملية السـالم وحتقيـق التنميـة واالزدهـار يف 

ظل أوضاع من األمن واحلرية.� 
ويف اجللسة ذاا، نظرت اللجنة الرئيسية أيضاً يف فقرة جديدة عرضـها رئيـس اللجنـة  -١١
الرئيسـية إثـر إجـراء مشـاورات بشـأا؛ ووافقـت اللجنـة الرئيســـية عليــها. ويف وقــت الحــق، 

ُأدرجت الفقرة يف مشروع االعالن، وفيما يلي نصها: 
�وإننا نقر بأن العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلـك 
من تعصب هي أمور تقوم على أساس العرق أو اللون أو األصل أو املنشـأ القومـي أو 
اإلثين، وقد يعاين ضحاياها أشكاالً متعددة أو مشددة من التمييز ألية أسـباب أخـرى 
ذات صلة، وال سيما التمييز بسبب اجلنس أو اللغة أو الدين أو الـرأي، سياسـياً كـان 

أم غري سياسي، أو األصل االجتماعي أو الثروة أو املولد أو أي وضع آخر؛�. 
ويف اجللسة ذاا، أجرت اللجنة الرئيسية مناقشة إجرائية للفقرات اليت مل يتم التوصـل  -١٢
إىل توافـق يف اآلراء بشـأا يف جلنـة الصياغـة. وأدىل ببيانـات ممثلـو االحتـاد الروسـي، وأرمينيـــا، 
وإسبانيا، واإلمارات العربية املتحـدة، وإيـران (مجهوريـة - االسـالمية)، وباكسـتان، وبلجيكـا 
(نيابـة عـن االحتـاد األورويب)، والبوسـنة واهلرســـك، وتركيــا، واجلمهوريــة العربيــة الســورية، 

وسنغافورة، والفلبني، وكندا، وكينيا، ولبنان، ومصر، واملكسيك، واهلند. 
واقترح ممثل اجلمهورية العربية السورية علـى اللجنـة الرئيسـية أن تنظـر يف الفقـرة ٣٠  -١٣
من ديباجة مشروع اإلعالن والفقرة ٣٣ من منطوقه، ويف الفقرة ١٧٩ مـن منطـوق مشـروع 

 .A/CONF.189/5و A/CONF.189/4 برنامج العمل، الواردة يف الوثيقتني
وأدلت ممثلة املستشار القانوين ببيان تفسريي بشأن اإلجـراء املتعلـق بفقـرات مشـروع  -١٤

اإلعالن ومشروع برنامج العمل اليت مل يبت يف اعتمادها بعد. 
وأخذ السيد ساليب، نائب الرئيس، مكانه علـى املنصـة. واقـترح الرئيـس علـى اللجنـة  -١٥
الرئيسية أن تعتمد الفقرات أو أجزاء الفقرات اليت اعتمدها الفريقان العامالن وجلنـة الصياغـة، 
وأن حتيلها إىل املؤمتر بكـامل هيئتـه للنظـر فيـها واعتمادهـا، كمـا اقـترح عليـها أن حتـذف مـن 

وثائق الفريقني العاملني وجلنة الصياغة ما مل يعتمد من فقرات أو أجزاء فقرات. 
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ويف اجللسة ذاا، أدلت ممثلة املستشـار القـانوين لألمـم املتحـدة ببيـان تفسـريي بشـأن  -١٦
املواد ٢٦ و٣٤ و٤٤ من النظام الداخلي للمؤمتر. 

ويف اجللسة ذاا، قدم ممثـل الـربازيل، مبقتضـى املـادة ذات الصلـة مـن النظـام الداخلـي  -١٧
للمؤمتـر، اقتراحـاً بـأال يتخـذ املؤمتـر أي إجـراء بشـأن الفقـــرات املتبقيــة الــيت مل ينظــر فيــها أو 
يعتمدها الفريقان العامالن. وأبدى ممثال اجلزائر واجلمهورية العربيـة السـورية رأيـني معـارضني 

هلذا االقتراح؛ وحتدث ممثل نيوزيلندا مؤيدًا لالقتراح. وقام ممثل الربازيل بسحب االقتراح. 
ويف اجللسة ذاا، عـرض ممثـل بلجيكـا (نيابـة عـن االحتـاد األورويب) االقـتراح جمـددًا.  -١٨
وأدىل ممثال االحتاد الروسي واالرجنتـني ببيـانني تـأييدًا لالقـتراح. وأدىل ممثـال مجهوريـة جنـوب 

أفريقيا واجلمهورية العربية السورية ببيانني اعتراضاً عليه. 
وبناء على طلب ممثل أسـتراليا، جـرى التصويـت بنـداء األمسـاء علـى االقـتراح، الـذي  -١٩
اعتمد بأغلبية ٥١ صوتاً مقابل ٣٧، مع امتنـاع ١١ عضـوًا عـن التصويـت. وكـان التصويـت 

على النحو التايل: 
املؤيدون: 

االحتـاد الروسـي، األرجنتـني، إسـبانيا، أسـتراليا، أملانيـا، أوروغـواي، آيرلنـدا، إيطاليــا، 
الـربازيل، الربتغـال، بلجيكـا، بلغاريـــا، بولنــدا، بــريو، تركيــا، اجلمهوريــة التشــيكية، 
مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة، مجهوريـة مقدونيـا اليوغوســـالفية الســابقة، الدامنــرك، 
رومانيا، السلفادور، سـلوفاكيا، سـلوفينيا، السـويد، سويسـرا، شـيلي، غـابون، غانـا، 
ــــدا،  غواتيمــاال، فرنســا، فنـــزويال، فنلنــدا، فيجــي، قــربص، الكرســي الرســويل، كن
كوستاريكا، كولومبيا، التفيا، لكسـمربغ، ليختنشـتاين، املكسـيك، اململكـة املتحـدة 
لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هندوراس، هنغاريـا، 

هولندا، اليابان، يوغوسالفيا. 
املعارضون: 

األردن، أفغانستان، اإلمارات العربية املتحدة، إندونيسيا، أوغندا، إيـران (مجهوريـة - 
ــــاغو،  االســالمية)، باكســتان، البحريــن، بربــادوس، بوركينــا فــاصو، ترينيــداد وتوب
ــــة الليبيـــة، مجهوريـــة تنــــزانيا املتحـــدة،  توفــالو، تونــس، اجلزائــر، اجلماهرييــة العربي
اجلمهورية العربية السورية، جنوب أفريقيا، زامبيا، سـانت فنسـنت وجـزر غرينـادين، 
السودان، سرياليون، الصني، العراق، عمان، فييت نام، قطر، كوبا، الكويـت، لبنـان، 

ماليزيا، مصر، اململكة العربية السعودية، موريتانيا، موريشيوس، ناميبيا، نيجرييا. 
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املمتنعون: 
أذربيجــان، أرمينيــا، إكــوادور، البوســنة واهلرســك، توغــــو، ســـنغافورة، الســـنغال، 

سيشيل، الفلبني، كينيا، اهلند. 
ويف اجللســة ذاــا، أدىل ببيانــات تعليــالً للتصويــت بعــد التصويــت ممثلــو الكرســــي  -٢٠
الرسـويل، واجلزائـر، وبلجيكـا (نيابـة عـــن االحتــاد األورويب)، واجلمهوريــة العربيــة الســورية، 

واجلماهريية العربية الليبية. 
ويف اجللسـة ذاـا، قـررت اللجنـة الرئيسـية اعتمـاد الفقـرات أو أجـــزاء الفقــرات الــيت  -٢١
اعتمدهـا الفريقـان العـامالن وجلنـة الصياغـة، وحـذف مـــا مل يعتمــدوه مــن فقــرات أو أجــزاء 
فقرات، وإحالة النصني املعدلني ملشـروع اإلعـالن ومشـروع برنـامج العمـل إىل املؤمتـر بكـامل 

هيئته للنظر فيهما. 
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 الفصل اخلامس 
   تقرير جلنة الصياغة 

وافـق املؤمتـر، يف جلسـته العامـة األوىل املعقـودة يف ٣١ آب/أغســـطس ٢٠٠١، علــى  -١
تنظيم أعماله، على حنو ما يرد يف الوثيقة A/CONF.189/3، مبا يف ذلك إنشاء جلنة الصياغة. 

كما وافق املؤمتر، يف جلسـته العامـة األوىل، علـى تعيـني السـيد علـي خـرام (مجهوريـة  -٢
إيران اإلسالمية) رئيساً للجنة الصياغة.  

وعقدت جلنة الصياغة ست جلسات، يف الفترة مـن ٣١ آب/أغسـطس إىل ٧ أيلـول/  -٣
سبتمرب ٢٠٠١. 

وكان أمام جلنة الصياغة الوثائق التالية:  -٤
مذكـرة أعدـا األمانـة حتيـل فيـــها النظــام الداخلــي املؤقــت للمؤمتــر العــاملي  (أ)
(A/CONF.189/2)، الــــــذي اعتمــــــده املؤمتــــــر يف جلســــــته العامــــــــة األوىل املعقـــــــودة يف 

٣١ آب/أغسطس ٢٠٠١؛ 
مذكرة أعدها األمني العام حييل فيها مشروع برنـامج العمـل املؤقـت للمؤمتـر  (ب)
ــــــــة األوىل املعقـــــــودة يف  (A/CONF.189/3)، الــــــذي اعتمــــــده املؤمتــــــر يف جلســــــته العام

٣١ آب/أغسطس ٢٠٠١؛ 
مذكــرة أعدهــا األمــني العــام حييــل فيــها مشــــروع إعـــالن املؤمتـــر العـــاملي  (ج)

(A/CONF.189/4)؛  
مذكـرة أعدهـا األمـني العـام حييـل فيـها مشـروع برنـامج عمـل املؤمتـر العــاملي  (د)

 .(A/CONF.189/5)
ووافقـت جلنـة الصياغـة، يف جلســتها األوىل املعقــودة يف ٣١ آب/أغســطس ٢٠٠١،  -٥

على تعيني السيد جون دوث (أستراليا) نائباً للرئيس/مقررًا. 
ويف اجللسـة ذاـا، شـكلت جلنـة الصياغـة فريقـني عـاملني للنظـــر يف صياغــة مشــروع  -٦
ـــة مشــروع برنــامج  اإلعـالن ومشـروع برنـامج العمـل. وانتخـب الفريـق العـامل املعـين بصياغ
ـــه يف ٣١ آب/أغســطس. وانتخــب  العمـل السـيد بونافنتشـر م. بـووا (زامبيـا) رئيسـاً/مقـررًا ل
الفريق العامل املعين بصياغة مشروع اإلعالن السيد مارك بوسويت (بلجيكا) رئيساً/مقررًا لـه 

يف ١ أيلول/سبتمرب. 



11402-21541

A/CONF.189/12

وأحيطت جلنة الصياغة، يف جلستها الثانية املعقودة يف ٢ أيلول/سبتمرب، علماً حبصيلـة  -٧
اجتماع اللجنة العامة الذي كان قد عقـد يف وقـت سـابق مـن اليـوم ذاتـه، مبـا يف ذلـك بتعيـني 
خرباء يعملون على تيسري حبث ثالث مسائل عويصة، هي املسائل املتعلقـة بالضحايـا واملـاضي 

والشرق األوسط. كما حبثت اللجنة أساليب عمل الفريقني العاملني. 
ـــا ملــا  وأجـرت جلنـة الصياغـة، يف جلسـتها الثالثـة املعقـودة يف ٦ أيلـول/سـبتمرب، تقييم -٨
أحرزه الفريقان العامالن من تقدم. وتقرر أن يواصل الفريقان العامالن اجتماعاما بغيـة إمتـام 

أعماهلما. 
وأجـرت جلنـة الصياغـة، يف جلسـتها الرابعـة املعقـودة يف ٧ أيلـول/سـبتمرب، تقييمـاً ملـــا  -٩
أحرزه الفريقان العامالن من تقدم. وقدم كل من السيد مارك بوسويت، رئيـس/مقـرر الفريـق 
العامل املعين بصياغة مشروع اإلعالن، والسيد بونافنتشر م. بووا، رئيس/مقرر الفريــق العـامل 
املعين بصياغة مشروع برنامج العمل، تقريرًا عن حالة كـل مـن فريقيـهما العـاملني. كمـا أدىل 

رئيس جلنة الصياغة، السيد علي خوّرام، ببيان. 
ونظـــــرت جلنـــــة الصياغـــــة، يف جلســـــتيها اخلامســـــة والسادســـــة املعقودتـــــــني يف  -١٠
٧ أيلـول/سـبتمرب، يف عـدد مـن فقـرات مشـروع برنـامج العمـل، ريثمـــا يتقــرر موعــد انعقــاد 
اجتماع اللجنة الرئيسية وانعقاد اجللسة العامة، اللذان كان من املقـرر انعقادمهـا يف فـتريت بعـد 
الظـهر واملسـاء مـن يـوم ٧ أيلـول/سـبتمرب. وتقـرر أن يواصـــل الفريــق العــامل املعــين بصياغــة 
مشروع برنامج العمل أعماله يف اجتمـاع يعقـد مسـاء ٧ أيلـول/سـبتمرب. كمـا تقـرر أن يعقـد 
الفريق العامل املعين بصياغة مشروع اإلعالن والفريـق العـامل املعـين بصياغـة مشـروع برنـامج 
العمل اجتماعني منفصلني يف صباح اليوم التايل، املوافق ٨ أيلول/سبتمرب، بغية إمتـام أعماهلمـا. 
وتقرر كذلك أنه، بعد إجناز الفريقني العاملني أعماهلما، سـيحال مشـروع اإلعـالن ومشـروع 

برنامج العمل، بصيغتيهما املعدلتني، إىل اللجنة الرئيسية ملواصلة النظر فيهما. 
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 الفصل السادس 
   تقرير جلنة وثائق التفويض 

ـــودة يف ٣١ آب/أغســطس ٢٠٠١، وفقــاً  عـني املؤمتـر، يف جلسـته العامـة األوىل املعق -١
للمادة ٤ من نظامه الداخلي، جلنة لوثـائق التفويـض يسـتند تكوينـها إىل األسـاس نفسـه الـذي 
قام عليه تكوين جلنة وثائق التفويض التابعة للجمعية العامة لألمـم املتحـدة يف دورـا اخلامسـة 
واخلمسني، وهو علـى النحـو التـايل: االحتـاد الروسـي، وإكـوادور، وآيرلنـدا، وتـايلند، وجـزر 

البهاما، والصني، وغابون، وموريشيوس، والواليات املتحدة األمريكية. 
وعقدت جلنة وثائق التفويض اجتماعها يف ٤ أيلول/سبتمرب ٢٠٠١.  -٢

وانتخبت السيدة يوالند بيك (غابون) رئيسة للجنة باإلمجاع.  -٣
وكـان أمـام اللجنـة مذكـرة أعدـا أمانـة املؤمتـر، مؤرخـــة ٣ أيلــول/ســبتمرب ٢٠٠١،  -٤
تتعلق بوثائق تفويـض ممثلـي الـدول يف املؤمتـر. وأدلـت ممثلـة املستشـار القـانوين لألمـم املتحـدة 
ببيـان يتصـل بـاملذكرة، أحـاطت فيـه اللجنـــة علمــاً جبملــة أمــور، منــها مــا ورد، بعــد إعــداد 

املذكرة، من وثائق تفويض ورسائل. 
وعلـى حنـو مـا جـاء يف الفقـرة ١ مـن املذكـرة والبيـان املتصـل ـا، فقـد وردت، حــىت  -٥
وقت اجتماع اللجنة، وثائق تفويض رمسية للممثلـني يف املؤمتـر، حسـبما تقتضيـه املـادة ٣ مـن 
نظامه الداخلي، وذلك من ٩٢ دولة، هي: االحتاد الروسي، إثيوبيا، األردن، أرمينيـا، إسـبانيا، 
ألبانيـا، أملانيـا، اإلمـارات العربيـة املتحـدة، أنـدورا، إندونيسـيا، أنغـوال، أوروغـواي، آيســـلندا، 
البحريــن، بربــادوس، الربتغــال، بــــروين دار الســـالم، بوتـــان، بوتســـوانا، بوركينـــا فـــاصو، 
بوروندي، بولندا، تايلند، ترينيداد وتوباغو، تشاد، توغو، جامايكا، اجلزائر، مجهورية أفريقيـا 
ــــة الســـورية،  الوســطى، اجلمهوريــة التشــيكية، مجهوريــة تنـــزانيا املتحــدة، اجلمهوريــة العربي
مجهوريـة كوريـا، مجهوريـة كوريـا الشـــعبية الدميقراطيــة، مجهوريــة الو الدميقراطيــة الشــعبية، 
مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، مجهورية مولدوفـا، جنـوب أفريقيـا، الدامنـرك، الـرأس 
ــــا، زمبـــابوي، الســـلفادور، ســـلوفاكيا، ســـلوفينيا، ســـنغافورة، الســـنغال،  األخضــر، روماني
سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، الصـني، العـراق، غـابون، غواتيمـاال، غينيـا، 
غينيـا االسـتوائية، فرنســـا، الفلبــني، فيجــي، فييــت نــام، قــربص، الكرســي الرســويل، كوبــا، 
كوستاريكا، الكويت، كينيا، التفيا، لبنان، خلتنشتاين، لكسمربغ، ليبرييـا، ليتوانيـا، ليسـوتو، 
ـــق، ميامنــار، ناميبيــا، الــنرويج،  املغـرب، املكسـيك، منغوليـا، موريتانيـا، موريشـيوس، موزامبي

النمسا، النيجر، هاييت، اهلند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان. 
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وعلى حنو ما جاء يف الفقرة ٢ من املذكـرة والبيـان املتصـل ـا، ُأبلغـت أمانـة املؤمتـر،  -٦
حـىت وقـت اجتمـاع جلنـة وثـائق التفويـض، مبعلومـات تتعلـق بتعيـني ممثلـــي الــدول يف املؤمتــر، 
ــــات أو وزراء  وذلــك يف رســائل برقيــة أو رســائل بالفــاكس مــن رؤســاء الــدول أو احلكوم
اخلارجيـة أو بواسـطة رسـائل أو مذكـــرات شــفوية مــن الــوزارات أو الســفارات أو البعثــات 
ـــد وردت هــذه املعلومــات مــن ٧٨ دولــة، هــي: أذربيجــان، األرجنتــني،  الدائمـة املعنيـة. وق
إريتريــا، أســتراليا، إســــتونيا، إســـرائيل، أفغانســـتان، إكـــوادور، أوغنـــدا، أوكرانيـــا، إيـــران 
(مجهورية - اإلسالمية)، آيرلنـدا، إيطاليـا، بـاراغواي، باكسـتان، الـربازيل، بلجيكـا، بلغاريـا، 
بلـيز، بنغالديـش، بنمـا، بنـن، البوسـنة واهلرسـك، بوليفيـا، بـريو، بيـــالروس، تركيــا، توفــالو، 
ـــزر القمــر، اجلماهرييــة العربيــة الليبيــة، اجلمهوريــة  تونـس، جـزر الباهامـا، جـزر سـليمان، ج
الدومينيكية، مجهورية الكونغو الدميقراطية، جورجيـا، روانـدا، زامبيـا، سـانت فنسـنت وجـزر 
غرينادين، سري النكا، سرياليون، سيشيل، شـيلي، الصومـال، طاجيكسـتان، عمـان، غامبيـا، 
غانـا، غيانـا، غينيـا - بيسـاو، فنــزويال، فنلنـدا، قطـر، قريغيزسـتان، كازاخسـتان، الكامــريون، 
كرواتيــا، كمبوديــا، كنــدا، كــوت ديفــوار، كولومبيــا، الكونغــو، مالطــة، مــــايل، ماليزيـــا، 
مدغشـقر، مصـــر، مــالوي، اململكــة العربيــة الســعودية، اململكــة املتحــدة لربيطانيــا العظمــى 
وآيرلندا الشمالية، نيبال، نيجرييا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، الواليات املتحـدة األمريكيـة، اليمـن، 

يوغوسالفيا، اليونان. 
وبعـد النظـر يف مسـألة وثـائق تفويـض أفغانسـتان، قـررت اللجنـة اختـاذ املوقـف الــذي  -٧

اختذته جلنة وثائق التفويض التابعة للجمعية العامة يف الدورة اخلامسة واخلمسني للجمعية. 
ـــع الــدول املشــار إليــها يف  وأوصـت الرئيسـة اللجنـة بقبـول وثـائق تفويـض ممثلـي مجي -٨
مذكرة أمانة املؤمتر، علماً بأنه ستتم موافاة أمانة املؤمتر يف أقرب وقت ممكـن بوثـائق التفويـض 

الرمسية ملمثلي الدول املذكورة يف الفقرة ٦ من هذا التقرير. 
وبناء على مقترح قدمته الرئيسة، اعتمدت اللجنة مشروع القرار التايل:  -٩

�إن جلنة وثائق التفويض، 
�وقــد فحصــت وثــائق تفويــض ممثلــي الــدول يف املؤمتــر العــاملي ملكافحـــة 

العنصرية املشار إليها يف مذكرة أمانة املؤمتر املؤرخة ٣ أيلول/سبتمرب ٢٠٠١، 
�تقبل وثائق تفويض ممثلـي الـدول املعنيـة، رهنـاً بـالقرار الـوارد يف الفقـرة ٧ 

من تقرير جلنة وثائق التفويض�. 
وقد اعتمد بدون تصويت مشروع القرار الذي اقترحته الرئيسة.  -١٠
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مث اقترحت الرئيسة أن توصي اللجنة املؤمتر بكامل هيئته باعتماد مشروع قـرار (انظـر  -١١
الفقرة ١٢). واعتمد هذا املقترح بدون تصويت. 

ويف ضوء ما سبق، يقدم هذا التقرير إىل املؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية.  -١٢
 

 توصية جلنة وثائق التفويض 
توصـي جلنـة وثـائق التفويـض املؤمتـر العـاملي ملكافحـة العنصريـة بكـامل هيئتـه باعتمــاد  -١٣

مشروع القرار التايل: 
�وثائق تفويض املمثلني يف املؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية   

�إن املؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية، 
�وقد نظر يف تقرير جلنة وثائق التفويض والتوصية الواردة فيه، 

�يوافق على تقرير جلنة وثائق التفويض.� 
 

 اإلجراء الذي اختذه املؤمتر 
نظر املؤمتر، يف جلسته العامـة السادسـة عشـرة املعقـودة يف ٥ أيلـول/سـبتمرب ٢٠٠١،  -١٤

 .(A/CONF.189/11) يف تقرير جلنة وثائق التفويض
ويف اجللسة ذاا، أدىل ممثل تركيا ببيان بصدد تقرير جلنة وثائق التفويض.  -١٥

واعتمد املؤمتر مشروع القرار الذي أوصت به اللجنة يف تقريرها. لالطالع على نـص  -١٦
القرار، ، انظر الفصل أوالً، الفرع جيم، القرار ١. 
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 الفصل السابع 
   اعتماد الوثيقة اخلتامية للمؤمتر وتقريره 

يف اجللســة العامــة ٢٠ الــيت عقــدت يف ٨ أيلــول/ســــبتمرب ٢٠٠١، نظـــر املؤمتـــر يف  -١
ـــاد الوثيقــة اخلتاميــة للمؤمتــر وتقريــره�. وكــان  البنـد ١٠ مـن جـدول أعمالـه املعنـون �اعتم
معروضا على املؤمتر الوثائق التاليـة الـيت اعتمدـا اللجنـة الرئيسـية وأحالتـها إىل اجللسـة العامـة 
للمزيـد مـن النظـر فيـها: مشـروع اإلعــالن (A/CONF.189/L.2 وAdd.1 ووثيقــة بــدون رمــز 
A و Add.1-3، ووثيقــة  /CONF.189/L.3) تتضمـن فقـرات معتمـدة) ومشـروع برنـامج العمـل

بدون رمز، ووثيقتان بدون رمز كان رئيس املؤمتر قد قدمهما إىل اللجنة الرئيسية. 
وقبـل اعتمـــاد مشــروع اإلعــالن ومشــروع برنــامج العمــل، ُأديل ببيانــات وُأبديــت  -٢
حتفظات من قبـل ممثلـي أسـتراليا، وبلجيكـا (بالنيابـة عـن االحتـاد األورويب)، وكنـدا، وشـيلي، 
وإكوادور (بالنيابة أيضا عن الربازيل وكندا وشيلي وغواتيماال)، ومجهوريـة إيـران اإلسـالمية، 
ـــاء علــى طلــب املشــاركني، استنســخت أدنــاه  واجلمهوريـة العربيـة السـورية، وسويسـرا. وبن

البيانات والتحفظات بكاملها. 
أدىل ممثل أستراليا بالبيان التايل:  -٣

ــــع أشـــكاهلا،  �إن أســتراليا صرحيــة وواضحــة يف معارضتــها للعنصريــة جبمي
وملتزمة باختاذ إجراءات قوية على مجيع املستويات ملكافحتها حملياً ودولياً، وقد ظـهر 

ذلك يف النهج الذي سلكناه إزاء هذا املؤمتر العاملي. 
�وإننا نأسف لإلفراط يف قضاء وقتنا يف تبادل كـالم مريـر وانقسـامي بشـأن 
مسـائل مل تـؤد إىل شـيء يدفـع قضيـة مكافحـة العنصريـة قدمـاً. وكـــان هــذا واضحــاً 
وضوحـاً شـديدًا بصـدد النقـاش حـول الشـرق األوسـط. فرغـم اجلـــهود الكبــرية الــيت 
بذلتها وفود عديدة، منها وفد أستراليا، للتوصل إىل نص متـوازن، جـاءت اإلشـارات 
إىل الشرق األوسط بعبـارات ليـس فيـها مـا خيـدم إقامـة سـالم أفضـل يف تلـك املنطقـة 

املضطربة وليس فيها ما يسري قدماً بأهداف هذا املؤمتر. 
�لقـد كـانت املناقشـة أيضـاً حـول مسـائل أخـــرى عديــدة مناقشــة اتســمت 
باالستقطاب وتبادل االامات. وكانت هذه املناقشـة هـي النقيـض بـالذات ألهـداف 
املؤمتـر وأثـارت خيبـة أمـل عميقـة يف نفـوس العديـد مـن املشـاركني احلكوميـني وغـــري 

احلكوميني الذين علقوا آماالً كبرية على هذا املؤمتر. 
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�وترغب أستراليا يف أن تقر لك، سيديت الرئيسة، مبا بذلتـه مـن جـهود قويـة 
للتوصـل إىل نتـائج إجيابيـة. ورغـم العمـل الـــدؤوب الــذي قــامت بــه الرئاســة، كــان 

آخرون أكثر اهتماما مبتابعة مصاحل ضيقة على حساب نتائج عامة جيدة. 
�ولدينا بعض التحفظات احملددة على النص الذي حنن على وشك اعتمـاده، 
ونــود إدراج هــذه التحفظــات يف حمضــر اجللســة بالطريقــة ذاــا الــيت طلبــها الوفـــد 
الكندي. فيما يتعلق بالفقرة ٥ الثانية يف نصكم بشأن الشرق األوسط، يعتقـد وفـدي 
أن هـذه الفقـرة تعـاجل وضعـاً سياسـياً وال حمـل هلـا يف نتـائج املؤمتـر العـاملي الـذي يعــىن 

بالعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب. 
�أما بصدد الفقرة ٧ من النص املتعلق بالشـرق األوسـط، فـإن وفـدي يعتقـد 
أن صيغتها هذه تقوض االتفاقات اليت مت التوصل إليها بـني إسـرائيل ومنظمـة التحريـر 
الفلسطينية باعتبارها ممثلة الشعب الفلسطيين، هذه االتفاقـات الـيت ترمـي إىل التوصـل 
إىل تسـوية عادلـة ملشـكلة الالجئـني، وفقـا لقـــرارات األمــم املتحــدة ذات الصلــة مــن 

خالل املفاوضات املباشرة حلل مجيع قضايا الوضع النهائي اليت ينتظر حلها. 
�إن أسـتراليا بلـد يسـتمد حســـن اإلدارة والتقــاليد واملؤسســات الدميقراطيــة 
القويـة مـن تارخيـه االسـتعماري مباشـرة. وفيمـا يتعلـق بـالنص املتعلـق باملـــاضي، فإننــا 
نعرب بالتايل عن قلقنا اجلدي إزاء إدانة االسـتعمار يف الفقرتـني ١١ و١١٦ بعبـارات 
هــي العبــارات نفســها املســتخدمة يف الفقــرة ١٢ إلدانــة الفصــل العنصــري وإبــــادة 

اجلنس.�. 
وأدىل ممثل بلجيكا (بالنيابة عن االحتاد األورويب) بالبيان التايل:   -٤

�يف عـام ١٩٧٨ أعلـن املؤمتـر العــام لليونســكو باإلمجــاع �إن البشــر مجيعــاً 
ينتمون إىل نــوع واحـد�. وهـذا أمـر أساسـي. لكـن مبـادئ خمالفـة لذلـك اسـتخدمت 
ــــها  لتـــربير بعـــض أشـــد املآســـي إثـــارة للجـــزع والعـــار يف التـــاريخ البشـــري، ومن
اهلولوكوست والفصل العنصري أيضاً. وقد أكد العديد من وثائق األمم املتحـدة الـيت 

اعتمدت بتوافق اآلراء الوحدة األساسية للجنس البشري. 
�جـاء يف املـادة ١ مـن االتفاقيـة الدوليـة للقضـاء علـى مجيـع أشـــكال التميــيز 
العنصري أن املقصود بتعبري التمييز العنصري �أي متييز أو استثناء أو تقييـد أو تفضيـل 
يقوم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو األصل القومي أو اإلثين�. وعملنـا هنـا 
هو من أجل مواصلة القضاء على التمييز العنصري. وألغــراض تطبيـق هـذه االتفاقيـة، 

قد يكون مفهوم العرق مفيدًا يف معرفة أساس هذا التمييز. 
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�إن الدول األعضاء يف االحتاد األورويب تعترب أن القبـول بأيـة صيغـة تنطـوي 
على وجود �أعـراق� بشـرية منفصلـة ميكـن تفسـريه كخطـوة إىل الـوراء ألـا تشـكل 
ضمنا خطرًا على وحدة اإلنسانية. كما أن قبول صيغة كهذه ليـس ضروريـاً لتحديـد 

مكافحة التمييز العنصري أو مكافحته. 
�مــن الواضــح أن العــرق البشــري متنـــوع. والـــدول األعضـــاء يف االحتـــاد 
األورويب جتد قيمة يف هذا التنوع. ففي داخل دولنا يشكل التنـوع مصـدرا للتماسـك 
االجتماعي والثراء الثقايف. وحنـن نديـن دون لبـس التميـيز العنصـري ومبـادئ التفـوق 

العنصري. 
ـــة تغطــي يف  �إن الـدول األعضـاء يف االحتـاد األورويب تـرى أن الصيغـة احلالي

معظمها مجيع الفوارق/التنوع بني الناس. 
ــــدأ ينـــادي  �إن الــدول األعضــاء يف االحتــاد األورويب ترفــض بشــدة أي مب
بـالتفوق العرقـي، وكذلـك النظريـات أو املبـادئ الـيت حتـــاول احلكــم بوجــود أعــراق 
بشـرية منفصلـة، كمـا ترفـض بشـدة أي قبـول ضمـين ـذه النظريـات أو املبـادئ الــيت 
ميكن أن تنشأ عن استخدام ألفاظ مثل �العرق� أو �العرقي� يف إعــالن وبرنـامج عمـل 
املؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكــره األجـانب ومـا يتصـل بذلـك 

من تعصب. 
�وهـذا ال ينطـوي علـــى إنكــار العــرق كأســاس للتميــيز وال إنكــار وجــود 
ــــوارد يف املـــادة ١ مـــن  مظــاهر للعنصريــة والتميــيز العنصــري، حبســب تعريفــهما ال

االتفاقية، هذه املظاهر اليت ال تزال موجودة يف مجيع أحناء العامل.�. 
وأدىل ممثل كندا بالبيان التايل:  -٥

�يف ضوء الكفاح ضد الفصل العنصري، تعترب جنوب أفريقيـا مكانـاً منطقيـاً 
الستضافة املؤمتر. وال يزال العامل يستمد قوة من شجاعة وعزم شعب جنـوب أفريقيـا 
على التوفيق بني الفوارق بينهم وعلى بنـاء جمتمـع يقـوم علـى الشـمول. وحنـن نشـكر 
حكومة جنوب أفريقيا لقيادا واستضافتها، ونتعهد مبواصلة العمل معـها علـى تعزيـز 
ومحايـة مجيـع حقـوق اإلنسـان ومجيـع احلريـات. وسـوف نواصـل كذلـك التطلـــع إىل 

األمم املتحدة باعتبارها املكان الرئيسي للمناقشة والعمل بشأن هذه املسائل اهلامة. 
�إن عقد مؤمتر عاملي ملكافحة العنصريــة والتميـيز العنصـري وكـره األجـانب 
وما يتصل بذلك من تعصب ليس جمرد مشهد آخر على املسرح الدبلوماسي املسـتمر 
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املتنقل واملتعدد األطراف. فهو أكرب من ذلـك كثـريا أو ينبغـي لـه أن يكـون أكـرب مـن 
ذلك كثريا. 

ـــا، وبقيــت يف مقعدهــا. فقــد واجــهنا حتديــات  �ولذلـك صمـدت كنـدا هن
اجلــدل واالنقســام يدفعنــا يف ذلــك شــعورنا القــوي بــالواجب إزاء األمــم املتحـــدة، 
ــا، وإزاء  واتمـع العـاملي، والكنديـني الذيـن يعتمـدون علينـا يف التعبـري عـن صوـم هن
ماليني الناس يف العامل بأسره الذين يعيشون يف حالة الفقر واليأس بسبب العنصرية. 

�وحنن ال نشعر بالرضا عن هذا املؤمتر. فلم خيصص وقت كاف للسري قدمـا 
ـــيز  بأهدافـه، هـي وضـع اسـتراتيجيات تطلعيـة ذات وجهـة عمليـة إلزالـة أشـكال التمي
العديدة املوجودة اليوم. وبدال من ذلـك، صـرَف وقـت طويـل علـى مسـألة ليـس هنـا 

حملها. 
�وبقيت كندا هنا حىت اليوم لسبب واحد هو أننـا نريـد أن نسـتنكر بصوتنـا 
احملاوالت اليت جرت يف هذا املؤمتر لنـزع الشـرعية عـن دولـة إسـرائيل، ولرمـي تـاريخ 
ومعانـاة الشـعب اليـهودي بالعـار. وإننـا نؤمـن بأنـه مـن غـري املناسـب، وقلنـا بــأوضح 
ـــــزاع الفلســـطيين -  العبــارات، إنــه مــن غــري املناســب، بــل مــن اخلطــأ، معاجلــة الن
اإلسرائيلي يف هذا احملفل. ولقـد قلنـا وسـنظل نقـول إن كنـدا ترفـض وسـتظل ترفـض 
ـــدم  أي شـيء، وأيـة عمليـة، وأي إعـالن، وأيـة لغـة تطـرح يف أي حمفـل وال ختـدم التق
بالسالم الذي يتم التوصل إليه عـن طريـق املفاوضـات والـذي جيلـب األمـن والكرامـة 

واالحترام لشعوب املنطقة. 
�ولذلـك يسـجل الوفـد الكنـــدي أشــد االعــتراض علــى أي النــص يف هــذه 
الوثيقة يتصل مباشرة أو بصورة غري مباشرة باحلالة يف الشرق األوسط، ويتنصـل منـه 
تنصال تاماً. ونؤكـد أن هـذا النـص هـو نـص يتجـاوز احلـدود املشـرعة؛ وهـو يشـكل 

خروجا على اختصاص ووالية هذا املؤمتر. 
�فالفقرة ٧ مثالً موجهة إىل صلب شرعية دولة إسرائيل. وعندما قرأناهـا يف 
سياق الشرق األوسـط، وهـو القصـد يف اعتقادنـا، رأينـا أن كلمـة �إسـرائيل� واردة 
فيـها ضمنـاً. ولذلـك، فـإن الصيغـة املتعلقـة حبـق الالجئـــني يف العــودة ال تتفــق وقــرار 

اجلمعية العامة لألمم املتحدة ١٩٤. 
�فـهذه الفقـرة هـــي مبثابــة دعــوة إىل انتــهاك اتفاقــات الســالم مــن طــرف. 
ويشكل تنفيذها خمالفة التفاق األطراف على عودة الالجئـني وفقـاً لتسـوية ائيـة يتـم 

التوصل إليها عن طريق املفاوضات. 
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�إن ذلك تدخل غري مفيد وغري مسؤول من جانب هذا املؤمتر يف نـزاع مـن 
أشد نزاعات العامل خطورة. وإضافة إىل ذلك، وكما اقترح يف مشروع الوثيقـة، فـإن 
ـــا أن يتضمــن اإلعــالن إشــارة  كنـدا اعتقـدت وال تـزال تعتقـد بأنـه مـن املناسـب متام
منفصلة وقائمة بذاا إىل ضرورة قيامنـا مجيعـاً مبناهضـة العـداء للسـامية. وقـد جـاءت 
كندا إىل هذا املؤمتر مبواقف واضحة جدا إزاء ما هو مهم لنا. ولن نضحي مببادئنـا أو 

نشوه سياستنا النـزيهة القائمة منذ أمد طويل إزاء النـزاع يف الشرق األوسط. 
�وتأسف كندا لعدم متكن املؤمتــر العـاملي مـن التسـليم بوجـود عالقـة وثيقـة، 
بل عالقة ال تنفصل يف بعـض األحيـان، بـني التميـيز القـائم علـى أسـاس الديـن واللغـة 

وبني التمييز القائم على أساس العنصرية وكره األجانب. 
�وهـذا أمـر مؤسـف جـدًا بـالنظر إىل أن اجلمعيـة العامـة لألمـم املتحـدة، الـيت 
اختــذت يف عــام ١٩٩٤ قرارهــا بتنظيــم العقــد الثــالث ملكافحــة العنصريــة والتميـــيز 
العنصري، أعربت يف ذلك القرار عن قلقها العميق إزاء تطور العنصريـة إىل ممارسـات 
متييزية تقوم على أساس الدين أو اللغة أو اجلنسـية أو الثقافـة. ويف هـذا الصـدد، نعتـرب 
أن املؤمتر العاملي قد تراجع فخطى خطوة كبرية إىل الوراء. ويف هذه املرحلـة، نـود أن 
نؤكد أن كندا تعترب أن التمييز املركّب القائم على أسـاس �اعتبـارات أخـرى� تشـمل 

امليل اجلنسي والعوق واحلواجز الثقافية. 
�أما فيما يتعلق مبسألة الظلم الذي وقع يف املاضي، فإنه ال يوجـد أدىن شـك 
بأن كندا تؤمن بأن جتارة العبيد عرب احمليط األطلسي كانت جتــارة بغيضـة مـن الناحيـة 

األخالقية وتشكل لطخة عار على جبني التاريخ. 
�وفيمـا يتعلـق بـالنص املتصـل ـذه املسـألة، تـود كنـدا أن تســـجل بوضــوح 
فهمها للفقرة ١٠ من اإلعالن فـهي تـدرك أن املقصـود ـا هـو أن االسـتعباد الواسـع 
النطاق واملنهجي لسكان مدنيني اليـوم يشـكل جرميـة ضـد اإلنسـانية، وإذا مـا وقعـت 

جتارة العبيد عرب األطلسي اليوم لشكلت جرمية ضد اإلنسانية. 
�وإضافة إىل ذلك، فإن كنـدا تـدرك، بصـدد الفقـرات ١١٧ و١١٨ و١١٩ 
من اإلعالن، أنه ال وجود حلق مبوجب القانون الدويل يف احلصول علـى تعويـض عـن 

أضرار ناشئة عن أفعال تارخيية مل تكن غري مشروعة يف حني وقوعها. 
�وهلذه األسباب تطلب كندا إدراج هذا البيان يف حماضر املؤمتر، وتطلـب أن 

تنعكس حتفظاا بوضوح يف التقرير النهائي للمؤمتر.�. 
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وأدىل ممثل شيلي بالبيان التايل:  -٦
�اتسم مؤمتر ديربان حىت ايته مبا واجهه مـن صعوبـات وتوتـرات تتسـم ـا 
عادة املشاكل اليت تناولناها. وكان جوهر مهنا هنا التنوع البشـري ومـا ينطـوي عليـه 
من ثراء ومنازعات. غري أنه ليس بوسعنا إال أن نأسف لالستقطاب الذي نشـأ حـول 
بعض البنود وحال دون نظرنا إىل األهداف العامة اليت حددـا اجلمعيـة العامـة عندمـا 
ـــة واملآســي الــيت  دعـت إىل عقـد املؤمتـر. وإننـا نعتقـد أنـه بـالرغم مـن املشـاهد الدرامي
دارت حول بعض هذه البنود، كنا حباجة إىل مزيد من احلريـة ملناقشـة مجيـع املشـاكل 
اليت متثل حتدياً لنا، ال سيما يف مواجهة املخاطر والتهديدات اجلديدة، وكنا حباجـة يف 
الوقت نفسه إىل حتديث أدوات معاجلتها. وإننا نعي أنه من املستحيل تنـاول املشـاكل 
اليت تشغلنا بدون مواجهة تاريخ البشـرية املعقـد مـن حيـث تفسـريه للمعانـاة املتكـررة 
ــة،  ملاليـني البشـر ومـن حيـث اآلمـال املتجـددة باسـتمرار بشـأن آفـاق املسـاواة والعدال
وآفاق احملاولة املستمرة اليت يقوم ا النساء والرجال لبناء حياة مادية وروحية أفضل. 
�إن التزام شيلي بالعملية اليت أدت إىل مؤمتر ديربان هو الـتزام يتمثـل الدليـل 
ــت  القـوي عليـه يف املؤمتـر اإلقليمـي الـذي عقـد يف سـانتياغو. ففـي ذلـك املؤمتـر، أمعن
األمريكتان النظر يف جمتمعامـا مـن زاويـة تارخييـة ونقديـة وإرادة سياسـية. ومـن هنـا 
جاءت حماولة إدراج خصوصية األمريكتني، مبا تنطوي عليه من صعوبات وآمـال، يف 

الوثيقة العامة. 
�إن وفد شيلي يويل أولوية لتضمني الوثـائق النهائيـة كـامل حقـوق السـكان 
األصليني. ووفقاً لذلك، أيد بلدنا اجلهود اليت بذلتها احلكومات الدميقراطيـة منـذ عـام 
١٩٩٠. وقـد شـددت حكومـة الرئيـس ريكـــاردو الغــوس علــى ضمــان املزيــد مــن 
االعتراف حبقوق شعوبنا األصلية، وعلى إثبات احلقيقة التارخييـة بشـأن مسـامهتهم يف 
ـــرون مــن الزمــن، وتعزيــز  التنميـة الوطنيـة، وعلـى إـاء املعاملـة الظاملـة الـيت لقوهـا لق

كرامتهم وهويتهم وتطورهم احلقيقي يف جمتمع متنوع. 
�ويف هذا املؤمتر، شكل الضحايا املوضوع األساسي ملـهمتنا. وال ميكـن غـري 
ذلـك. فـالنموذج اإلنسـاين يقـــف وراء دفــع اإلدمــاج واملســاواة مــن أجــل مواجهــة 
العنصريـة والتميـيز العنصـري وكـره األجـانب ومـا يتصـل بذلـك مـــن تعصــب. وإننــا 
نسلّم مبا أحرزناه هنا من تقدم يف محاية حقوق اإلنسان للضحايـا. وينبغـي لنـا يف أيـة 
حـال أن نأسـف لتعـذر التوصـــل إىل اتفــاق علــى حتديــد عوامــل التميــيز الشــديد أو 
املركـب، هـذا االتفـاق الـذي يرمـــي إىل تعزيــز العمــل للــرد علــى املظــاهر املعــاصرة 
للعنصرية. وإننا نشعر بالقلق ألن الفقر والعجز مل ميكـن تناوهلمـا بصفـة مسـتقلة علـى 
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حنو مناسب يف هذا السياق. وندرك الصعوبات اليت تواجهها بعـض الوفـود يف حتديـد 
هذه العوامل، ولكن مسؤوليتنا هي إجياد حول ملشاكل احلاضر. 

�إن اإلعالن وبرنامج العمل اللذين اعتمدنامها اليـوم يشـكالن خطـوة بـارزة 
يف كفاح البشرية ضد العنصرية والتمييز العنصري وكره األجـانب ومـا يتصـل بذلـك 
مـن تعصـب. وإنـه لنصـر عظيـم يعـزز الطـابع العـاملي حلقـــوق اإلنســان واملســؤوليات 

الوطنية واجلماعية عن توفري املتابعة املناسبة التفاقات ديربان. 
�إن حكومـة شـيلي تتوجـه بالشـكر إىل حكومـة جنـوب أفريقيـا وشـعبها ملــا 
ـــر.  بـذاله مـن جـهود وقدمـاه مـن مسـامهات ملحوظـة يف تنظيـم واسـتضافة هـذا املؤمت

وسيظل شعب جنوب أفريقيا رمزًا للنضال من أجل املساواة واهلوية. 
�ونشكر السيدة زوما ملا بذلته من جهود وملا أبدته مـن ذكـاء ومارسـته مـن 

إرادة وأظهرته من شجاعة. فنحن مدينون هلا بالكثري من جناحنا. 
�وأخـريًا، نعـرب عـن امتناننـا للمفوضـة الســـامية حلقــوق اإلنســان، الســيدة 
ماري روبنسون. فطريقها إىل ديربان مل يكن طريقاً سهالً. بل كـان مليئـاً باملخـاوف 
واألوهـام الـيت أدت إىل شـللنا مـرارًا. وقـد حاولنـا يف هـذا املؤمتـر التخلـص مـن تلـــك 

املخاوف واألوهام بفضل إرادا وتفانيها. 
ــــات غـــري  �وال أود أن اختتــم كلمــيت بــدون العرفــان مبســامهة عــامل املنظم
ـــاً شــهادة ألولئــك الذيــن  احلكوميـة يف هـذه العمليـة. فضمـريه وصوتـه سـيظالن دائم

يعانون سلباً أو إجياباً من أكثر مظاهر التمييز والتعصب تنوعاً. 
�وأود أن يدرج بياين هذا يف احملاضر النهائية للمؤمتر العاملي.�. 

وأدىل ممثل إكوادور بالبيان التايل:  -٧
ـــالدي، وهــو يتــألف مــن ممثلــني عــن احلكومــة واتمــع املــدين  �إن وفـد ب
ـــة، واألشــخاص املنحدريــن مــن أصــل  (املنظمـات غـري احلكوميـة، والشـعوب األصلي
أفريقي)، يأسف أنـه علـى الرغـم مـن اجلـهود املكثفـة الـيت بذلتـها معـاً بلـدان شـىت يف 
اإلقليم فإنه ما زال من غري املمكـن أثنـاء املفاوضـات يف إطـار املؤمتـر العـاملي ملكافحـة 
العنصرية اختاذ قرار بشأن املضمون القانوين والسياسي للفقـرات ٢٦ و٢٧ و٥١ مـن 

مشروع اإلعالن، واليت تشري إىل االعتراف بالشعوب األصلية وحبقوقها. 
�إن وفد بالدي يود أن يؤكد من جديد التزامه بتطلعـات الشـعوب األصليـة 
اليت تنادي بضرورة أن تعترف الدول حبقوقها. وعلى غرار القطاعــات الـيت تعـاين مـن 
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االستبعاد والعنصرية، فإننا نطمح إىل ضرورة أن يعمد هذا املؤمتـر العـاملي إىل تعريـف 
العنصرية وعواقبها تعريفاً واضحـاً وأن يتحمـل املسـؤولية عمـا يـترتب عنـها مـن آثـار 

على أساس برنامج عمل من أجل التعامل مع ما خلفته من مرياث.  
�إن مجهورية إكــوادور معرفـة يف دسـتورها بوصفـها دولـة متعـددة الثقافـات 
ومتعـددة اإلثنيـات ومتعـددة اللغـات، وهـي بذلـك تعـترف بتنـوع سـكاا وبــاحلقوق 
اجلماعية للشعوب األصلية. ويف إطار هذا املنهج القانوين اجلديـد، الـذي يعتمـد علـى 
عـهد اجتمـاعي جديـد، فإننـا نعـتزم القضـاء علـى العنصريـة وأشـــكال االســتبعاد الــيت 

كانت مفروضة منذ عصور االستعمار. 
�ولذلك فإننا نؤيد إبرام واعتماد اإلعالن اخلـاص حبقـوق الشـعوب األصليـة 
علـى أسـاس النـص الـذي اعتمدتـه اللجنـة الفرعيـة لتعزيـز ومحايـة حقـوق اإلنســان يف 

قرارها ٤٥/١٩٩٤، الذي يعترف قطعياً ذه الفئة من الشعوب األصلية. 
�وأخريًا فإننا حنث على ضرورة اخلروج من املأزق الذي حنن فيـه، وإال فـإن 

ذلك سيكون مبثابة دعم الستمرار التمييز ضد الشعوب األصلية.� 
وأدىل ممثل إكوادور أيضاً بالبيان التـايل نيابـة عـن الـربازيل وشـيلي وكنـدا وغواتيمـاال  -٨

وإكوادور: 
�هنالك العديد من السوابق يف داخل منظومة األمــم املتحـدة الـيت تقـول بـأن 
اجلنس هو مسألة مـن مسـائل حقـوق اإلنسـان. وهـذه السـوابق تعتمـد علـى اإلعـالن 
العاملي حلقوق اإلنسان (١٩٤٨) الذي يقول: يولد مجيع الناس أحـرارًا ومتسـاوين يف 
الكرامـة واحلقـوق (املـادة ١)، والـذي يؤكـده مبـدأ اإلعـالن العـاملي حلقـوق اإلنســـان 
والــذي يقــول إن حقــوق اإلنســان ال تقبــل التجزئــة كمــا أــا مرســخة يف إعــــالن 
سـانتياغو الـذي صـدر عـن املؤمتـر التحضــريي اإلقليمــي للبلــدان األمريكيــة. وعامليــة 
حقوق اإلنسان ال تتحقق إال بالتصدي حلاالت االعتداء وبالعمل علـى محايـة ضحايـا 
التمييز. وهذه السوابق توضح بأن األمم املتحدة تعترف فعالً بأن التوجه اجلنسي هـو 
مسـألة مـن مسـائل حقـوق اإلنسـان(١). ويف هـذا السـياق فإننـا نشـدد علـى خطـــوات 

 __________
أعلنت جلنة األمـــم املتحــدة املعنيــة بــاحلقوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة، يف التعليــق العــام رقــم ١٤  (١)
(٢٠٠٠) بشأن احلق يف بلوغ أعلى مستوى ممكن من الصحة العقليــة والبدنيــة، يف العــهد الــدويل اخلــاص 
باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، أن التوجه اجلنسي أساس حمظور مــن أســس التميــيز وأنــه يؤثــر 

على احلالة الصحية. 
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التقـدم احملـرزة يف جمـال حقـوق اإلنسـان يف املسـتوى الـدويل، الـيت ترسـي مبـــدأ عــدم 
التمييز ومبدأ املساواة دون تفريق أياً كان نوعه. 

�ويف هذا املؤمتر قال أحد املندوبني، وأيده يف ذلك عـدة مندوبـني، بعبـارات 
واضحة إن التوجه اجلنسي إمنا هو جانب مـن جوانـب الواقـع اإلنسـاين الـذي مل يعـد 
من املمكن إغفاله وهو يتطلب املزيد من التحليل املتعمق والنقـاش واملناقشـة يف سـبيل 

التوصل إىل توافق يف اآلراء عاملي النطاق بشأن هذه املسألة. 
�ولذلك فإن وفود إكوادور والربازيل وشيلي وكنـدا وغواتيمـاال تؤكـد مـن 
جديد على أمهية تعزيز ودفع حقوق اإلنسان إىل األمـام ومكافحـة العنصريـة والتميـيز 
العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلـك مـن تعصـب، وكذلـك تؤكـد علـى أمهيـة 
رسم وتنفيذ وحتسني السياسات والـربامج احملـددة مـن أجـل التصـدي علـى حنـو فعـال 
لذلك الشكل اخلطري من أشكال التمييز املتعدد الذي حيدث عندمـا تتقـاطع العنصريـة 
والتمييز العنصري وكـره األجـانب ومـا يتصـل بذلـك مـن تعصـب مـع التميـيز القـائم 

على التوجه اجلنسي.� 
وأدىل ممثل مجهورية إيران اإلسالمية بالبيان التايل:  -٩

�بسم اهللا الرمحن الرحيم، 
ـــق تقديــري وشــكري حلكومــة جنــوب  �أود يف البدايـة أن ُأعـرب عـن عمي

أفريقيا وشعبها على كرم الضيافة اليت غمروا ا وفد بالدي أثناء هذا املؤمتر اهلام. 
�إن وفد مجهورية إيران اإلسالمية الذي علق أمهية كربى ووضـع علـى رأس 
األولويات هذا املؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية وأمهية اختتامه بنجاح قد بـذل يف حبـر 
العامني املاضيني قصارى جهده للمسامهة يف التحقيق الكـامل لألهـداف السـامية هلـذا 
احلدث التارخيي. فقد شاركنا مشاركة فعالة يف العملية التحضرييـة ومل نـأل جـهدًا يف 
املسـامهة يف املـداوالت بـــروح مــن التعــاون وحســن النيــة. ومــن هــذا املنطلــق فإننــا 
استضفنا املؤمتر اإلقليمي اآلسـيوي يف طـهران علـى أمـل أن يتسـم هـذا املؤمتـر العـاملي 

بوحدة الصف وتكلل أعماله بالنجاح. 
�ومع ذلك، ويف هذه املرحلة اخلتامية بـالذات، يف الوقـت الـذي تسـتعد فيـه 
ـــة العتمــاد حصيلــة املناقشــات واملفاوضــات احلساســة واملعقــدة والــيت  اجللسـة العام
استغرقت وقتاً طويالً، فإننا ال يسعنا أن خنفي امتعاضنـا واسـتياءنا إزاء التغـير املفـاجئ 
يف جمـرى األحـداث طـوال األيـام القليلـة املاضيـة الـذي أدى عـن غـري قصـد إىل فـرض 



02-21541127

A/CONF.189/12

وجهات نظر بعض البلدان على البلدان األخرى. ونتيجة هيمنة هذا اجلو املريب فـإن 
ـــة يف جــدول أعمــال  مسـألة فلسـطني والشـرق األوسـط الـيت كـانت حتتـل مرتبـة عالي
اتمع الدويل انتقص من قدرها كثريًا يف هذا املؤمتر العاملي الـذي يعتقـد أنـه مسـؤول 

عن التصدي ملظـامل العنصرية والتمييز العنصري. 
�ومن مث فإن مجيع اجلهــود الـيت بذهلـا أعضــاء منظمــة املؤمتـر اإلسـالمي مـن 
أجـل التصـدي وحبـق إىل أسـباب اضطـهاد الشـعب الفلسـطيين جعلـت عقيمـة يف جــو 
الترهيب والتهديد والوعيد. وبالتايل حذفت مجيع الفقرات اليت تتناول مسـألة الشـرق 
األوسط والفلسطينيني واستبدلت فيما بعد بفقرات جديدة يف الوثـائق اخلتاميـة، علـى 
الرغم من املعارضة اليت أبداها األطراف املعنيون بكل من هـذه الفقـرات. إن االفتقـار 
إىل الشفافية واستخدام األساليب غري الدميقراطية حلمـل دول ذات سـيادة علـى قبـول 
لغـة وأفكـار حمـددة بشـأن هـذه املسـألة هـي حقـاً مسـألة مل يسـبق هلـا مثيـل يف تـــاريخ 

االجتماعات واملؤمترات الدولية. 
�ولذلك ترى مجهورية إيران اإلسالمية لزاماً عليها أن تعـرب عـن امتعاضـها 
إزاء هذه املمارسة البعيـدة عـن العقـل والصـواب، وهـي تعتقـد جازمـة بـأن مثـل هـذا 

االجتاه املؤسف ينبغي أال يشكِّل سابقةً للمؤمترات العاملية املقبلة. 
�وفضـالً عـن ذلـك، ومـع أن مجهوريـة إيـران اإلسـالمية تؤيـد مجيـع األجــزاء 
األخرى الواردة يف الوثائق اخلتاميـة هلـذا املؤمتـر العـاملي، فـهي تـود أن تتـربأ مـن مجيـع 
ـــا هــي واردة يف الوثــائق  الفقـرات املتصلـة مبسـألة الفلسـطينيني والشـرق األوسـط كم
اخلتامية هلذا املؤمتر. وتعتقد إيران أن هذا اجلزء من إعالن وخطة عمـل ديربـان قـاصر 
كـل القصـور عـــن التصــدي للمســائل األساســية املتصلــة باحلالــة الراهنــة يف الشــرق 
األوســط، وبصفــة خاصــة يف األراضــي الفلســطينية احملتلــة، ومــن مث فإنــه يفتقـــر إىل 
اإلنصاف والتوازن واملصداقية. بل إن جوهر وفداحة املأساة واملعاناة اليت يتعـرض هلـا 

الشعب الفلسطيين قد ُأغفلت عمدًا يف اجلزء ذاته من تلك الوثائق. 
�ومن الواضح أن مجهورية إيـران اإلسـالمية سـوف تواصـل جـهودها، كمـا 
يف املـاضي، حنـــو االحقــاق الكــامل جلميــع احلقــوق املشــروعة للشــعب الفلســطيين، 
وال سـيما احلـق يف تقريـر املصـري وإقامـــة دولــة مســتقلة عاصمتــها القــدس واحلــق يف 

استعادة مجيع األراضي احملتلة، وكذلك حق مجيع الالجئني بالعودة إىل ديارهم. 



12802-21541

A/CONF.189/12

ـــاداة الســامية يف اإلعــالن  �أمـا بالنسـبة لكـل مـن عبـاريت اهلولوكوسـت ومع
وبرنامج العمل فإننا نفسـر اهلولوكوسـت علـى أنـه يشـري إىل حمرقـة اليـهود يف أوروبـا 

ومعاداة السامية على أا تشري إىل العرب واليهود على حد سواء. 
�إن رسالتنا إىل الشعب الفلسطيين واضحة وبسيطة. فنحن لن نفـرط مطلقـاً 
حبقوقـه املشـروعة. إننـا نتعـاطف مـن أعمـاق قلوبنـا مـع قضيتـه ومعاناتـه. إن شـــعوب 
العامل لن تتغاضى عـن السياسـات واملمارسـات اإلسـرائيلية الالإنسـانية، وهـي مظـاهر 
واضحة من مظاهر العنصرية والتمييز. واألجزاء ذات الصلة يف الوثيقـة اخلتاميـة حملفـل 
املنظمات غري احلكومية اليت قُدمت إىل هذا املؤمتـر العـاملي تشـهد علـى هـذه احلقيقـة. 
ـــيت انتــهكت انتــهاكاً  إننـا نعتقـد أن معانـاة الشـعب الفلسـطيين وحقوقـه املشـروعة، ال
صارخاً وعلى نطاق واسع من جـانب السـلطة العنصريـة احملتلـة علـى مـدى السـنوات 
اخلمسـني املاضيـة، مل حتـظ باالعتبـار املالئـم والواجـب يف هـــذا املؤمتــر. ومــن مث فــإن 

حصيلة املؤمتر يف هذا الشأن ال ميكن تفسريها على أا من املنجزات الناجحة. 
�وختامـاً فـإنين أطلـــب إىل األمانــة أن تــدوِّن كــامالً حمتــوى هــذا البيــان يف 
التقرير النهائي هلذا املؤمتر العاملي بوصفه موقف حكومة مجهورية إيران اإلسالمية مـن 

إعالن وبرنامج عمل هذا املؤمتر العاملي.�. 
وأدىل ممثل اجلمهورية العربية السورية بالبيان التايل:  -١٠

�امسحوا يل يف البداية أن أشكر جنوب أفريقيا رئيساً وحكومـة وشـعباً علـى 
ـــة. وأعتقــد أن عقــد هــذا املؤمتــر كــان واحــدًا مــن  اسـتضافة هـذا املؤمتـر بـالغ األمهي

منجزات جنوب أفريقيا. 
�كان بودي، كما كان بود العديد من زمالئي، أن يتمكـن هـذا املؤمتـر مـن 
توفري جو أفضل مما كان، وال سيما من حيث حتقيق التوافق والتقـارب بـني الشـعوب 
يف التنديـد بالعنصريـة والتميـيز العنصـــري بكافــة أشــكاله. ونتمــىن أن نتمكــن يف أي 
حدث من هذا القبيـل قـد يعقـد يف املسـتقبل مـن إحـراز حتسـني يف جـو املؤمتـر واللغـة 

املستخدمة ويف صدق نوايا الوفود. 
�أقـول هـذا ألننـا نشـعر أن بعـض املداخـــالت مــن جــانب بعــض املندوبــني 
شحنت اجلو مبشاعر العنصرية بدالً من الوئـام. ومـع ذلـك مـا زالـت آمالنـا وتطلعاتنـا 
عظيمة إذ أننا نعتقد أن هذا املؤمتر حقـق تقدمـاً كبـريًا يف مكافحـة العنصريـة والتميـيز 

العنصري. 
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�ومـع أن سـورية كـانت تتمـىن اســـتخدام كلمــات أوضــح ال ســيما بشــأن 
الشـرق األوسـط - وأنـا أحتـدث هنـا عـن املمارسـات ال عـن احلـــل السياســي ملســألة 
الشرق األوسط وإسرائيل، ألنين منذ البداية أتفق مع أولئـك الزمـالء الذيـن قـالوا إننـا 
لسـنا هنـا مـن أجـل التوصـل إىل حـل - ومـع أن املؤمتـر ليـس جـزءًا مـن عمليـة ســالم 
لفـض النــزاع العـريب اإلســـرائيلي، فإنــه ينبغــي أال ننســى بــأن املمارســات العنصريــة 
تمـاَرس يف األراضـي الفلسـطينية والعربيـة احملتلـة. ومـن نافلـة القـول إن لدينـا إثباتـــات 
موثّقـة عـن املنـازل املدمـرة وعـن اسـتخدام طـائرات فـــاء - ١٦ وعــن تشــريد النــاس 
ـــهم  واقتـالع األشـجار، ال سـيما أشـجار الزيتـون، وترحيـل النـاس وحمـاصرم وجتويع
وقتل األطفال: كل هذه ممارسات عنصريـة ومـن الواضـح أن إسـرائيل متارسـها. وأنـا 
أعلن بالطبع أن بعض أصدقائنا وزمالئنـا يف نصـف الكـرة الغربيـة ال حيبـون اسـتخدام 
ــر  لغـة كـهذه، ولكـن إذا كـانوا ال حيبـون اسـتخدامها فلمـاذا حيضـرون مثـل هـذا املؤمت
أصالً؟ ومع ذلك فإن بـالدي تعـاونت وبذلـت كـل مـا تسـتطيع إلجنـاح هـذا املؤمتـر، 
كمـا بـذل وفدنـا كـل جـهد ممكـن مـن أجـل التوصـل إىل الصياغـة الصحيحـة املقبولــة 

لدى اجلميع دون اإلحلاح على الصياغة اليت نرضى ا. 
�وأود أن أنـــوه بأننـــا مل نـــتردد باالنضمـــام إىل مشـــروع اإلعـــالن الـــــذي 
عرضتمـوه علينـا بـدالً مـن الورقـة اإلسـالمية، أو غـــري الورقــة، ألننــا نريــد أن تكــون 
جنوب أفريقيا يف موقف قوي بوصفها البلد املضيف هلذا االجتمـاع إلقنـاع اآلخريـن 
بأن كل مندوب يتعـاون لكـي تكلَّـل أعمـال هـذا املؤمتـر بالنجـاح. أمـا أولئـك الذيـن 
انسـحبوا مـن املؤمتـر فـإم أفسـدوه، أو حـاولوا إفسـاده، مـهما كـانت التفســـريات أو 
الذرائـع الـيت اسـتخدموها، وكـان حـري بكـل منـا أن ميتنـع عـن أي شـيء مـــن شــأنه 
إفساد هذا املؤمتر. بل إننا على العكس مـن ذلـك بذلنـا كـل مـا يف اسـتطاعتنا إلجنـاح 

املؤمتر ألنه عقد يف جنوب أفريقيا. 
�ولدي مالحظة واحـدة علـى هـذه الورقـة الـيت قدمتموهـا. وهـذه املالحظـة 
ــة أن  تتنـاول فـهم جوهـر معـىن كلمـة هولوكوسـت. وبـالطبع أود أن أقـول منـذ البداي
ـــا األوروبيــني  اهلولوكوسـت أمـر فظيـع أينمـا حـدث. ولكـن علينـا أن نذكّـر أصدقاءن
الذين يتأثرون جدًا مبسألة اهلولوكوست أن اهلولوكوسـت حـدث يف أوروبـا وحـدث 
يف معظمه على أيدي األوروبيني. ومن اخلطـأ تعميـم اسـتخدام هـذه الكلمـة كمـا لـو 

كان األوروبيون يتمنون تعميم شعورهم بالذنب على العامل بأكمله. 
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�وليكن لدينا ما يكفي من الشجاعة األدبية لقـول احلقيقـة: مـا هـو املقصـود 
ـــا نذكّــر بــأن اهلولوكوســت ينبغــي أال ينســى مطلقــاً�؟ نعــم، ينبغــي  مـن عبـارة �إنن
أال ينسى من جانب الشـعب الـذي افتعلـه والـذي اخترعـه والـذي مارسـه. إننـا لسـنا 
طرفاً فيه ومل نكن يف أي وقت طرفاً فيه ولـن نكـون يف أي وقـت طرفـاً فيـه. ولذلـك 
فإننا ال نقبل استخدام هذه العبارة املعممة هنا. إننا نود أن تكـون هـذه العبـارة دقيقـة 

جدًا وحمددة جدًا وأال تطبق على كل أمة على وجه األرض. 
�هذا هو كل ما أردت أن أقول، وأود أن أشـكركم جزيـل الشـكر وشـعب 

جنوب أفريقيا العظيم.�. 
وأدىل ممثل سويسرا بالبيان التايل:  -١١

�إن املؤمتر العاملي كان جتربــة تعلـم قيمـة وإننـا نـود أن نشـكر البلـد املضيـف 
جنوب أفريقيا على ما بذلــه مـن جـهود جبـارة. وهكـذا أصبحنـا نـدرك أمهيـة إذكـاء 

الوعي لدى العديد من البلدان مبفهوم كلمة وفكرة العنصر. 
�وميكن تفسري ذلك من منطلق تاريخ كل من هـذه البلـدان، وهـو فريـد مـن 
نوعه ومن مث فإنه خيتلف عن جتربتنـا املريـرة حنـن يف أوروبـا. إن املعـىن السـليب حصـرًا 
لكلمـة �عنصـر� يتصـل باملفـاهيم العنصريـة والبيولوجيـــة الــيت عرفــت خــالل القــرون 
القليلة املاضية، ال سيما املفاهيم اليت ارتبطت بفترة النازيـة. ومـن مث ويف هـذا السـياق 

ينبغي أن نؤكد أننا نعترب العنصر بوصفه واحدًا من املقومات االجتماعية. 
�ومــهما يكــن مــن أمــر فــإن العنصــر ينبغــي أال يســتخدم مطلقـــاً كتـــربير 
ملمارسـات متييزيـة أو لـترويج إيديولوجيـات تنـادي بـالتفوق العنصـري. ولذلـــك فــإن 
سويسرا تتبىن البيان الذي تقدم به يف اللجنـة الرئيسـية ممثـل بلجيكـا نيابـة عـن االحتـاد 

األورويب فيما يتعلق بعباريت �عنصر� و�عنصري�.�. 
وأشـار ممثلـو كـــل مــن بربــادوس (وكذلــك نيابــة عــن بلــيز وكوبــا وغيانــا وهــاييت  -١٢
ـــاغو)، وغواتيمــاال واليابــان  وهنـدوراس وجامايكـا وسـان فنسـنت وغرينـادين وترينيـداد وتوب
والتفيــا ونيوزيلنــدا وترينيــداد وتوبــاغو وتركيــا، إىل نيتــهم يف اإلدالء ببيانــات قبــل اعتمــاد 
مشـروع اإلعـالن وبرنـامج العمـل. ونظـرًا لتعـذر ذلـك بسـبب ضيـق الوقـت اقـترحت رئيســـة 
املؤمتر أن تسلَّم هذه البيانات إىل األمانة يف صيغتها املكتوبـة وقـالت إـا سـوف تـدرج كاملـة 

يف تقرير املؤمتر. 
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ـــا وهــاييت  وفيمـا يلـي نـص بيـان ممثـل بربـادوس (كذلـك نيابـة عـن بلـيز وكوبـا وغيان -١٣
وهندوراس وجامايكا وسان فنسنت وغرينادين وترينيداد وتوباغو): 

�حتفّظ على الفقرة ١٠ من اإلعالن: 
�إننا نعلن أن جتارة الرقيق عرب األطلسي وما يرتبط ـا مـن نظـام االسـترقاق 
العنصـري لألفارقـة ولألشـخاص املنحدريـــن مــن أصــل أفريقــي تشــكل جرائــم ضــد 

اإلنسانية.�. 
وفيما يلي نص بيان ممثل غواتيماال:  -١٤

�إن وفـد غواتيمـــاال يعــترف بالكــامل ودون قيــد ويــة الشــعوب األصليــة 
وحبقوقها الفردية واجلماعية، مبا يف ذلك حقها يف تقرير املصري، وقـد فعـل ذلـك علـى 
املستوى الوطين يف االتفاق اخلاص وية وحقـوق شـعوب مايـا وكسـينكا وغاريفونـا 

يف سياق اتفاقات السالم. 
�ويف رأينـا أن حقـوق الشـعوب األصليـة جيـب أن يعـترف ـــا كــامالً علــى 
املســتوى الــدويل، كمــا ســبق أن قلنــا، دون قيــد أو شــرط مــهما كــــان نوعـــه، يف 
مفاوضـات اإلعـالن اخلـاص حبقـوق الشـــعوب األصليــة. ولذلــك فإننــا نــود أن تبــني 
السـجالت بـأن لدينـا حتفظـات بشـــأن بعــض أحكــام الفقــرات ٢٦ و٢٧ و٥١ مــن 

إعالن ديربان. 
�ولـدى وفـد غواتيمـاال أيضـاً حتفظـات إزاء الفقرتـني ٦ و٨ مـن الورقـة الــيت 
قدمتها رئيسة املؤمتر بشأن الشرق األوسـط، وهـو يتنصـل مـن هـاتني الفقرتـني ألمـا 
حتتويان عناصر سياسية ينبغـي أن يبـت فيـها يف إطـار املفاوضـات السياسـية بـني دولـة 
إسرائيل والسلطة الفلسطينية واليت ال تنتمي إىل موضوع املؤمتر أو أا ال تنطبـق علـى 

احلالة قيد النظر، كحالة الالجئني مثالً. 
�كمـا أننـا نأسـف ألن معـاداة السـامية واهلولوكوسـت، وهـي أخطـر جرميـــة 
ارتكبت يف تاريخ اإلنسانية مجعاء نتيجة ملشـاعر عنصريـة، مل يعاجلـا بصـورة مالئمـة. 
فالتقليل من شأما أو حماولة استبعادمها من هـذا املؤمتـر يـدالن علـى اسـتمرار وجـود 

مظاهر خطرية من معاداة السامية يف العامل واليت ينبغي أن نوجه اهتمامنا إليها. 
�وإننا نود أن تدرج حتفظاتنا بالكامل يف التقرير النهائي للمؤمتر.�. 



13202-21541

A/CONF.189/12

وفيما يلي نص بيان ممثل اليابان:  -١٥
�إن موقف اليابان هو أن الوثائق اخلتامية ينبغـي أن تعتمـد بتوافـق اآلراء مـن 
جـانب مجيـع البلـدان، كمـا أكـدت ممثلـة بالدنـا يف بياــا. ولذلــك فإننــا نقــدر كــل 
التقدير اجلهود املضنية اليت بذهلـا املنسـقون واملفـاوضون يف سـبيل التوصـل إىل موقـف 
مشترك لكي تكلل أعمال هذا املؤمتر بالنجاح. ومن هذا املنطلق فإن وفدنا ينضـم إىل 
توافـق اآلراء يف اعتمـاد الفقـــرات املتصلــة بالشــرق األوســط وتلــك املتصلــة مبســائل 

املاضي. 
�وفيمـا يتعلـق بـاإلعالن وبرنـامج العمـل فـإن وفـد اليابــان ينضــم إىل توافــق 
ـــة النهائيــة هلــذه الوثــائق مل تكــن  اآلراء، ولكـن نظـرًا لشـدة ضيـق الوقـت فـإن الصيغ
متوفرة لدينــا وقـت اعتمادهـا. ولذلـك فإننـا نـود أن حنتفـظ حبقنـا يف إبـداء املزيـد مـن 

املالحظات بشأن هاتني الوثيقتني.�. 
وفيما يلي نص بيان ممثل التفيا:  -١٦

�إن وفد التفيا يود أن يعرب عن تقديره ملزايا الريـادة لـدى السـيدة الرئيسـة 
يف هـذا املؤمتـر. لقـد كـانت مناقشـاتنا طـــوال األيــام التســعة املاضيــة مرهقــة ولكنــها 
مثمـرة. وهـذا هـو رأينـا بصـرف النظـر عمـا نشـأ مـن مصـــاعب كبــرية يف احملــاوالت 
الراميـة إىل التوصـل إىل فـهم مشـترك بشـأن موضـوع املؤمتـر وبشـأن مـا إذا كـان مـــن 
الضـروري أم ال إدراج بعـض الفقـرات الـيت عرضـت علينـا يف نـص الوثـائق الـيت هـــي 

أمامنا. 
ـــأن يشــار صراحــة إىل  �إننـا نسـتصعب إىل أقصـى احلـدود إمكانيـة القبـول ب
ـــي إســرائيل، يف الوثــائق اخلتاميــة، األمــر الــذي  منطقـة بعينـها وإىل دولـة بعينـها، وه
ال يتفق يف رأينا مع الطابع العاملي هلـذا املؤمتـر. إن التفيـا عـبرت باسـتمرار عـن رأيـها 
حول هذا املوضـوع أثنـاء العمليـة التحضرييـة للمؤمتـر وهـي تـود أن تبينـه بوضـوح يف 

هذا املقام.�. 
وفيما يلي نص بيان ممثل نيوزيلندا:  -١٧

�يسـر نيوزيلنـدا أن تنضـم إىل وفـود أخـرى يف شـــكر جنــوب أفريقيــا علــى 
اجلهود اجلبارة اليت بذلتها لكي تكلل أعمالنا بالنجاح على الرغم مـن التحديـات الـيت 

متثلت يف جدول أعمال هذا املؤمتر العاملي. 
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�ومع ذلك ال بد يل مـن أن أسـجل قلـق وفـد نيوزيلنـدا إزاء اإلشـارات غـري 
املسوغة يف بعض املواضع من النصوص إىل االستعمار، اليت تساوي بينه وبني ويـالت 
مثل الرق والفصل العنصري واإلبادة اجلماعية. والفقرة ١١٦ مـن اإلعـالن مثـار قلـق 
بصفة خاصة. ونيوزيلندا تعترف مبا وقـع مـن مظـامل يف ظـل االسـتعمار يف عديـد مـن 
البلدان اليت تعترب ممارسات بغيضة مبعايري اليوم. وحيثما تكون تلك املظامل قائمة علـى 
ـــة عندئــذ ميكــن اعتبــار االســتعمار مصــدرًا مــن مصــادر  مواقـف وممارسـات عنصري

العنصرية.�. 
وفيما يلي نص بيان ممثل ترينيداد وتوباغو:  -١٨

ـــا  �ينبغـي أن يعـترف املؤمتـر العـاملي بـأن االختالفـات يف اهلويـات اإلثنيـة طامل
ـــة العصــر  كشـفت عـن نفسـها بأشـكال متنوعـة، ولكنـه ينبغـي أن يـدرك بـأن عنصري
االستعماري كانت مبثابة نظام من الفكر والعمل مل يسبق له مثيل وكـانت لـه جـذور 
تارخييـة حمـددة يف جتـارة الرقيـق عـرب االطلســي ومــا أعقبــها مــن تطــور يف االســتعباد 
العنصـري الواسـع النطـاق لألفارقـة. ونتيجـة لذلـك تطـــورت مذاهــب مــن التسلســل 
الطبقي العنصري كان من شأا تسهيل االستغالل التجاري واالجتماعي لألشـخاص 

املستعبدين. 
�وهذه األفكار الزائفة وغري األخالقية عمـت العـامل مبـرور الوقـت وشـكلت 
العالقـات اإلثنيـة تمعـات يف كـــل مكــان. ونتيجــة هلــذا التــاريخ فــإن االختالفــات 
الســطحية بــني اهلويــات اإلثنيــة والعنصريــة أفضــت إىل صراعــات عميقــة ومشـــاعر 

مستدمية بالتخوف واحلقد والشعور بالذنب واملهانة.  
جرائم ضد اإلنسانية  -١�

الرق:  �(أ)
ـــرب األطلســي  �ينبغـي للمؤمتـر العـاملي أن يعـترف بـأن الـرق وجتـارة الرقيـق ع
وعبوديـة الديـون وغريهـا مـن أشـكال العبوديـة تشـكل جرائـم ضـد اإلنســـانية، وهــي 
مصادر ومظاهر تارخيية للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك 
من تعصب، وأن األفارقة واملنحدرين مـن أصـل أفريقـي واآلسـيويني واملنحدريـن مـن 

أصل آسيوي والشعوب األصلية كانوا وما زالوا ضحايا هذه األعمال وعواقبها.  
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الفصل العنصري واإلبادة اجلماعية:  �(ب)
ــة  �ينبغـي للمؤمتـر العـاملي أن يعـترف بـأن الفصـل العنصـري واإلبـادة اجلماعي
يشكالن جرائم ضد اإلنسانية ومها من مصادر ومظاهر العنصريـة والتميـيز العنصـري 
وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وينبغي لـه أن يعترف بالقدر اهلائل مـن 
ـــأن هــذه  الشـرور واملعانـاة الـذي تسـببت فيـه هـذه األعمـال، وينبغــي لــه أن يؤكـد ب

األعمال، أينما وحيثما حدثت، يتعني التنديد ا واحليلولة دون حدوثها ثانية. 
االستعمار  -٢�

�ينبغـي للمؤمتـر العـاملي أن يعـترف بـــأن االســتعمار كــان مــن بــني مصــادر 
ومظاهر العنصرية والتمييز العنصري وكره األجـانب ومـا يتصـل بذلـك مـن تعصـب، 
وأن األفارقة واملنحدرين من أصل أفريقي واآلسـيويني واملنحدريـن مـن أصـل آسـيوي 
والشعوب األصلية كـانت ضحايـا االسـتعمار ومـا زالـت ضحايـا عواقبـه. وينبغـي أن 
يعترف بالقدر اهلائل من الشرور واملعاناة اليت تسبب فيـها االسـتعمار وأن يؤكـد بـأن 

االستعمار، أينما وحيثما حدث، يتعني التنديد به واحليلولة دون حدوثه ثانية.  
احلقيقة واملصاحلة  -٣�

االعتذار:  �(أ)
�ينبغي للمؤمتر العـاملي أن يعـترف بـالقدر اهلـائل مـن املعانـاة الـيت تعـرض هلـا 
ماليـني الرجـال والنسـاء واألطفـال نتيجـة الـرق وجتـارة الـرق عـرب األطلسـي وعبوديـة 
الديون وغريها من أشكال العبودية، وأن يناشد الدول اليت مارست هـذه األنشـطة أو 
استفادت منها أو اغتنت منها أن تعرب عن اعتذارها صراحة لضحايـا هـذه األعمـال 

وعواقبها.  
التذكر:  �(ب)

�ينبغـي للمؤمتـر العـاملي أن يؤكـد علـى أن تذكـر اجلرائـم وإسـاءات املـاضي، 
أينما وحيثما حدثت، والتنديـد دون حتفـظ باملآسـي وقـول احلقيقـة يف سـرد التـاريخ، 

هي من العناصر األساسية لتحقيق الوئام الدويل.  
التعويض:  �(ج)

�ينبغي للمؤمتر العـاملي أن يعـترف بـأن هـذه اجلرائـم واملظـامل قـد أفضـت مبـا 
ال يدع جماالً للشك إىل الفقر والتخلف والتـهميش واالسـتبعاد االجتمـاعي والفـوارق 
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االقتصاديـة وانعـدام االسـتقرار واألمـن وهـي مـن األمـور الـيت تؤثـر علـى العديـــد مــن 
الناس يف بقاع خمتلفة من العامل، وال سيما يف البلدان النامية. ولذلك ينبغـي أن يناشـد 
ـــرق عــرب األطلســي  الـدول الـيت مارسـت أو اسـتفادت أو اغتنـت مـن الـرق وجتـارة ال
وعبوديـة الديـون أن توفـر التعويضـات إىل البلـدان والشـعوب الـيت تـأثرت بذلــك وأن 

تعتمد تدابري تصحيحية مالئمة وغريها من التدابري وذلك جلرب هذه العواقب.  
�إننـا ندعـــم الرئيســة يف جــهودها لضمــان تعميــق احلــوار يف ســبيل حتقيــق 

أهداف املؤمتر، ولسوف نواصل تشجيع البحث عن التوافق يف اآلراء�. 
وفيما يلي نص بيان ممثل تركيا:  -١٩

�يرى وفد تركيا أن عبارة �اموعات العرقيـة الـيت توجـد يف وضـع األقليـة 
داخـل أي بلـد علـــى أســاس عددهــا� الــواردة يف الفقــرة ٥٠ مكــررًا مــن مشــروع 

اإلعالن ينبغي أال تؤول بأا اعتراف ضمين بوجود أقليات عرقية. 
�وأطلب أن يدرج النص احلريف هلذا البيان يف تقرير املؤمتر.�. 

ــة  مث اعتمـد املؤمتـر بتوافـق اآلراء مشـروع اإلعـالن وبرنـامج العمـل الـذي قدمتـه اللجن -٢٠
الرئيسية باعتباره إعالن وبرنامج عمل ديربان. 

وأبدى ممثلو كل مـن اإلمـارات العربيـة املتحـدة (بالنيابـة عـن البحريـن وعمـان وقطـر  -٢١
والكويـت واململكـة العربيـة السـعودية) والـربازيل والصـني والعـــراق واملكســيك (بالنيابــة عــن 
جمموعــة دول أمريكــا الالتينيــة والكــارييب) وقطــر (بالنيابــة عــن منظمــة املؤمتــر اإلســــالمي) 
وفرتويال، عن رغبتهم يف اإلدالء ببيانات بعد اعتماد إعالن وبرنامج العمل وألن هذا مل يكـن 
ممكناً نظرًا لضيق الوقت فقد اقترحت رئيسة املؤمتـر أن تسـلَّم هـذه البيانـات كتابـة إىل األمانـة 

وأشارت إىل أا سوف تدرج بالكامل يف تقرير املؤمتر. 
وفيما يلي نص بيان ممثل الربازيل:  -٢٢

�بالنيابـة عـن الوفـد الـربازيلي أود أن أوجـــه الشــكر إليكــم ســيديت الرئيســة 
وكذلك إىل شعب جنوب أفريقيا على االستقبال احلار والضيافة الكرميـة الـيت قُدمـت 

إلينا خالل هذه األيام األخرية يف ديربان. 
�وحنـن نفخـر بالوثـائق الـيت اسـتطعنا أن نعتمدهـا. ويعتقـد وفـدي أن إعــالن 
وخطـة عمـل ديربـان ميثـالن خطـوة هامـة يف مكافحـــة العنصريــة والتميــيز العنصــري 

وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب. 
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�إن حجم وتنوع الوفد الربازيلي يعربان عن األمهية الـيت يعلقـها بلـدي علـى 
مداوالتكــم. وتوافــق اآلراء الــذي حققنــاه هنــا يســمح، فيمــا يســمح، بــــاالعتراف 
ـــارهم ضحايــا  بالسـكان الذيـن ينحـدرون مـن أصـل أفريقـي والشـعوب األصليـة باعتب
التميـيز واألفعـال التارخييـة املشـــينة، ويــرى الــربازيل أن حمصلــة مفاوضاتنــا خبصــوص 
قضايـا املـاضي تزودنـا بإطـار لالعـتراف باآلثـام والتعبـري بطـرق مالئمـــة عــن الشــعور 
بالندم األمر الذي يدعو إىل اتباع سياسات وطنية إجيابية وقاطعة للتنفيـذ وكذلـك إىل 
توطيد أواصر التعاون الدويل يف هذا اال. وحنن نؤمن أيضـاً بـأن مكافحـة العنصريـة 
والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصـب هـو صلـب مناقشـاتنا 
ـــذا املنطلــق فــإن املســائل واللمــزات السياســية ينبغــي أال تطمــس أبــدًا  هنـا. ومـن ه

اإلجنازات اليت حققناها يف ديربان. 
�وحنن نويل أمهية قصوى حلماية حقـوق اإلنسـان لضحايـا أشـكال التعصـب 
املشدد واملتعدد. ونأسف ألن الكثري مـن هـذه األسـباب املتعـددة للتميـيز ومنـها نـوع 
اجلنس واإلعاقة مل تدرج صراحة يف القائمة النهائيـة ألسـباب التميـيز. وحنـن نـرى أن 
من شأن إيراد إشارة واضحـة إىل هـذه املسـائل يف فقـرات إعـالن وبرنـامج العمـل أن 
يكـون مبثابـة اعترافـه بأمهيتـها. أمـا آراؤنـا بشـأن التوجـه اجلنسـي فــهي معروفــة متامــاً 

وانعكست يف البيان الذي أدىل به ممثل إكوادور وبلدان أخرى. 
�وأخـريًا وليـس آخـرًا يـود وفـدي أن يعـرب عـن تقديـره لكافـة اجلـهود الــيت 
بذلتها السيدة ماري روبنسن وموظفو مكتب مفوضية األمم املتحدة السـامية حلقـوق 
اإلنسـان الـيت كـانت هلـا أمهيـة بالغـة يف عقـد هـذا املؤمتـر وجناحـــه. ويــرى وفــدي أن 
إعالننا وبرنامج عملنا يشكالن انتصـارًا هـائالً ويعـززان عامليـة حقـوق اإلنسـان كمـا 
أما يعكسان صراحة وبدقة وبصـورة قاطعـة مسـؤوليتنا اجلماعيـة عـن محايـة وتعزيـز 

حقوق اإلنسان يف العامل أمجع.�. 
وفيما يلي نص بيان ممثل الصني:  -٢٣

�يود الوفد الصيين أن يعرب عن موقفه التايل بصــدد مسـألة تدريـس التـاريخ 
الواردة يف إعالن وبرنامج العمل اللذين اعتمدمها املؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية. 

�وحنـن نـرى أنـه ينبغـــي لكافــة البلــدان عمــالً باالقتضــاء الــوارد يف الوثيقــة 
اخلتاميـة للمؤمتـر العـاملي أن تتخـذ تدابـــري ملموســة كــي تضمــن أن كتبــها الدراســية 
تعكس بأمانة وموضوعية ودقة التاريخ مبا يف ذلك حروب الغزو الـيت جـرت يف آسـيا 

ومناطق أخرى يف القرن األخري.�. 
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وفيما يلي نص بيان ممثل العراق:  -٢٤
�يود وفد بالدي أن يعرب عن تقديره للجهود اليت بذلت يف هذا املؤمتر مـن 
قبـل املشـاركني وأخـص بـالذكر اجلـهود الـيت بذلتـها الدولـة املضيفـــة جنــوب أفريقيــا 
للوصول إىل إعالن وبرنامج عمل يكـون دليـالً لإلنسـانية ملكافحـة العنصريـة والتميـيز 
العنصري وكره األجانب ومـا يتصـل بذلـك مـن تعصـب، إال أنـه يالحـظ بأسـف أن 
العديد من املسائل املهمة اليت تتعلق باالحتالل األجنيب واالستيطان مل تنـاقش مـع أـا 
يف صلـب وجوهـر هـذا املؤمتـر. كمـا كـان هنـاك خـــالل املؤمتــر ممارســات وأســاليب 

اتبعتها جمموعة معينة لتوجيه املؤمتر وفق إرادا وخلدمة أغراضها. 
�ويالحـظ وفـدي بأسـف أن الفقـرات املتعلقـة بالشـــرق األوســط يف إعــالن 
وبرنــامج العمــل ال تعكــس الواقــع القــائم يف األراضــي العربيــة احملتلــة واملمارســـات 
العنصرية ضد الشعب الفلسطيين وما يعانيه من قمع ومتييز عنصري، لذلـك فـإن وفـد 
بـالدي يعلـن أنـه ليـس جـزءًا مـن التوافـق بالنسـبة للفقـرات اخلاصـة بالشـرق األوســط 

وغري مرتبط به. وأطلب تثبيت هذا يف وثائق املؤمتر. 
�ونود أن يدرج هذا البيان على الوجه الصحيح يف حماضر هذا املؤمتر.�. 

وقدم ممثل املكسيك بيانني باألصالة عن جمموعة دول أمريكا الالتينية والكـارييب فيمـا  -٢٥
يلي نصهما: 

 بيان بشأن الشعوب األصلية 
�إن وفـود البلـدان يف جمموعـــة أمريكــا الالتينيــة والكــارييب إذ تــدرك مــدى 
األمهية اليت تعلقها الشعوب األصلية على االعتراف حبقوقها دولياً تتعهد وحتـث كافـة 

الدول على القيام مبا يلي: 
التقدم خبطى حثيثة حنو تطبيق ومتابعة الواليات املخولـة والتوصيـات  �١�
الـواردة يف إعـالن وبرنـــامج عمــل ديربــان اللذيــن اعتمــدا يف ختــام 
املؤمتر العاملي ملكافحة العنصريـة والتميـيز العنصـري وكـره األجـانب 

وما يتصل بذلك من تعصب؛ 
إعادة تأكيد األمهية القصوى اليت تعلقها اتمعات املتعددة اإلثنيـات  �٢�
واملتعددة الثقافات واملتعددة اللغات على االعتراف حبقوق الشـعوب 
األصليـــة يف التنميـــة االقتصاديـــــة واالجتماعيــــة والثقافيــــة للــــدول 
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ومشاركتها مشاركة تامة فيها وكذلك مشــاركتها يف وضـع وتنفيـذ 
استراتيجيات للقضاء على الفقر؛ 

بـذل كافـة اجلـهود الالزمـة لالنتـهاء مـن املفاوضـات حـول مشــروع  �٣�
األمم املتحدة بشـأن حقـوق الشـعوب األصليـة يف سـياق عقـد دويل 

للشعوب األصلية يف العامل؛ 
 بيان بشأن مسألة الضحايا 

�كان الشاغل األول موعة دول أمريكا الالتينية والكارييب طوال األعمـال 
ــا. ويف  التحضرييـة اإلقليميـة منـها والعامليـة هـو احلصـول علـى اعـتراف لصـاحل الضحاي

سياق إقليمي مل يواجه حتديد الضحايا بالصعوبات اليت جوت يف ديربان. 
�وكما نرى فإن مصادر وأسباب العنصرية - شأا شأن حتديد الضحايـا - 
قد تبدت من حتليل موضوعي وشفاف أجرته بلدان أمريكـا يف سـانتياغو بشـأن واقـع 

احلال.  
�ومسألة الضحايا ليست قضيـة فلسفيـــة ... فـهم جمتمعـات حمليـة وشـعوب 
وجمموعات وأفراد - ينحدرون مـن أصـول أفريقيـة وأصليـة أو هـم مـن املـهاجرين - 

الذين عانوا يف املاضي وال زالوا يعانون من جراء اآلثار الوخيمة هلذه الظواهر. 
�وترى جمموعة دول أمريكا الالتينية والكارييب أن أوضاع هـؤالء النـاس قـد 
تتفـاقم بفعـل اعتبـارات اجلنـس والسـن والوراثـة واللغـة والديـن والوضـــع االقتصــادي 

واألصل االجتماعي.  
�ويـرى الكثـري مـن الوفـود يف اموعـة أيضـاً أن التوجـــه اجلنســي ينبغــي أن 

يدرج باعتباره سبباً للتمييز املشدد أو املتعدد. 
�وتـود اموعـة أن تزيـــد علــى ذلــك وأن تلــح علــى ضــرورة قبــول كافــة 
اموعات اليت تتعرض للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلـك 
من تعصب. ومن أجـل التوصـل إىل توافـق يف اآلراء بذلنـا جـهودًا هائلـة لالتفـاق مـع 

اموعات اإلقليمية األخرى.  
�وحنن لسنا سـعداء متامـاً بالوثيقـة النهائيـة لكننـا ننظـر إليـها باعتبارهـا نقطـة 
انطالق لعملية جيب بالضرورة متابعتها من خـالل اهليئـات الرئيسـية يف النظـام العـاملي 

النطاق من أجل تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان. 
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ـــاصرة وأــا كمنطقــة علــى اســتعداد  �وننبـه أن النتـائج الـيت توصلنـا إليـها ق
ملواصلـة العمـل بصـورة بنـاءة وصـرب وأنـاة مـع سـائر منـاطق العـامل مـن أجـل اجتثـــاث 

العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب. 
�وسنقوم أيضاً بالوفاء بااللتزامات اليت تعـهدنا ـا يف املؤمتـر اإلقليمـي الـذي 

عقد يف سانتياغو�. 
وقدم ممثل املكسيك أيضاً بياناً بالنيابة عن املكسيك فيما يلي نصه:  -٢٦

�نشكر مجيع الوفود اليت اتفقت على أن مـن الضـروري توضيـح الفقـرة ٢٧ 
مـن مشـروع اإلعـالن وهـي فقـرة شـديدة احلساســـية موعــة دول أمريكــا الالتينيــة 
ــة  والكـارييب وكذلـك لغريهـا مـن املنـاطق وخباصـة ملمثلـي جمموعـات الشـعوب األصلي
اليت حتضر هذا املؤمتر. ومع ذلك فإن املكسيك تكرر قوهلا بأن الفقرة غري ضرورية. 

�وعلـى أيـة حـــال فــإن املناقشــة الــيت دارت تؤكــد مــدى ضــرورة وإحلــاح 
اإلسـراع باألعمـال املتعلقـــة بــاإلعالن عــن حقــوق الشــعوب األصليــة الــذي جيــري 

مناقشته حالياً يف جلنة حقوق اإلنسان. 
�وقـد قـامت حكومـة الرئيـــس فوكــس بعــد أن أيــدت مطالبــات الشــعوب 
األصلية يف املكسيك بتعيني استراتيجية وطنية ودوليـة جديـدة لصـاحل هـذه الشـعوب. 
وقد أجرت املكسيك يف شهر آب/أغسـطس املـاضي إصالحـاً دسـتورياً ميثـل - رغـم 
أنه غري كاف - خطوة هامة إىل األمام حنو االعتراف حبق الشعوب األصلية يف تقريـر 

املصري واالستقالل الذايت.  
�واملكسيك ومعها جمموعـة دول أمريكـا الالتينيـة والكـارييب تطلـب بإحلـاح 
جدول أعمال موسع هلذا املؤمتر العاملي، حسـبما ينعكـس يف إعـالن وبرنـامج العمـل، 

يعترب مسألة االعتراف بالشعوب األصلية نقطة مركزية.  
�وقد حاولنا أيضاً تـأمني سـبل حصـول الشـعوب األصليـة علـى املـوارد الـيت 
حيتاجون إليها ألغراض التنمية بصفـة مسـتدمية وكذلـك مشـاركتها دون أي قيـود يف 

كافة جماالت اتمع ويف مجيع مستويات صنع القرارات على أساس غري متييزي.  
�واملكسـيك تكـرر إمياـا الراسـخ بـاحترام مجيـع حقـــوق الشــعوب األصليــة 
واالعـتراف ـا يف السـياق الوطـين والـتزام حكومـة املكســـيك بــالعمل مــع الشــعوب 

األصلية من أجل إجياد حلول للمشاكل العاجلة امللحة اليت يواجهوا.  



14002-21541

A/CONF.189/12

�وهذه النقطة األخرية هي دين تارخيي ملح. وحنـن نـدرك أن تدعيـم أركـان 
أي دولـة دميقراطيـة ســـيتوقف إىل حــد كبــري علــى مــا إذا كــان املشــروع اجلمــاعي 

للشعوب األصلية قد ضمن بالفعل يف أولويات األمة.  
�وأخـريًا تـود حكومـيت أن تؤكـد أن االعـتراف بالشـعوب األصليــة بصفتــها 
أشخاص القانون يعد خطوة تعويضية ال مفر منها إذا مـا كـان لنـا أن نرسـي األسـس 

للمستقبل�. 
وفيما يلي نص بيان ممثل قطر (بالنيابة عن منظمة املؤمتر اإلسالمي):  -٢٧

ـــة عــن منظمــة  �أناشـد املؤمتـر أن ينظـر يف هـذا البيـان الـذي أدىل بـه باألصال
املؤمتر اإلسالمي قبل اعتماد الوثيقة النهائية للمؤمتر. 

�التـايل هـو التعليــل القــانوين للموقــف الــذي اختــذه أعضــاء منظمــة املؤمتــر 
اإلسالمي بشأن بعض املواضيع الرئيسية للمؤمتر. 

�أوالً فيمـا خيـص الفقـرة ٢ والفقـرة ٤ مـن نـص الرئيسـة تـود منظمـة املؤمتــر 
اإلسالمي إعالن ما يلي: 

فيمـا يتعلـق باإلشـارة إىل احملرقـة (اهللوكسـت) الـــواردة يف الفقــرة ٢  �١��
مـن نـص الرئيـس بشـأن الشـرق األوسـط تشـدد الـدول األعضــاء يف 
منظمـة املؤمتـر اإلسـالمي علـى أن احملرقـة قـد وقعـــت يف أوروبــا وأن 
الشعوب والبلدان خارج أوروبا ال تقـع عليـها أي مسـؤولية يف هـذا 

اخلصوص. 
أما فيما خيـص اإلشـارة إىل معـاداة السـامية الـواردة يف نـص الرئيسـة  �٢��
بشــأن الشــرق األوســط فــإن الــــدول األعضـــاء يف منظمـــة املؤمتـــر 
اإلسالمي تشدد على واقع أن األغلبية الساحقة من الساميني عرب. 
�وبالتايل فإنين أطلب إدراج نص هذا البيان بالكامل يف الوثـائق الرمسيـة هلـذا 

املؤمتر. 
�ثانيـاً أطلـب أيضـاً إىل الرئيـس أن يوضـح بدقـة للمؤمتـر املكـان احملـدد لكـــل 
فقرة من نص الرئيسة يف كال اإلعـالن النـهائي وبرنـامج العمـل النـهائي. وحنـن نفـهم 
أن نـص الرئيسـة سـيحل حمـل مجيـع الفقـرات ذات الصلـة بالشـــرق األوســط واحملرقــة 

(اهللوكست) ومعاداة السامية الواردة يف النص األصلي لإلعالن وبرنامج العمل. 
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�وثالثاً أطلب أيضاً إدراج البيان الذي أدلت به دولة قطـر اليـوم بالنيابـة عـن 
ـــايل يف  منظمـة املؤمتـر اإلسـالمي بالكـامل يف احملـاضر الرمسيـة هلـذه اجللسـة العامـة وبالت

تقرير املؤمتر�. 
وفيما يلي نص بيان ممثل اإلمارات العربية املتحدة (أيضاً بالنيابة عن البحريـن وعمـان  -٢٨

وقطر والكويت واململكة العربية السعودية): 
�بسم اهللا الرمحن الرحيم 

�باسـم وفـد دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة ووفـود كـل مـن دولـة البحريــن 
واململكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة وقطر ودولـة الكويـت، نـود أن نقـدم 
الشـكر إىل حكومـــة جنــوب أفريقيــا الصديقــة علــى اســتضافتها هــذا املؤمتــر ولكــم 

شخصياً على اجلهود احلثيثة اليت بذلتموها إلجناح أعماله. 
�لقـد شـاركت وفـود هـذه الـدول بالتعـاون مـــع وفــود األعضــاء يف منظمــة 
املؤمتـر اإلسـالمي بفعاليـة يف أعمـال املؤمتـر واللجـــان الفرعيــة املنبثقــة عنــه مــن أجــل 

التوصل إىل توافق يف الرأي. 
�وعلـى الرغـم مـن الصعوبـات الـيت واجهـها املؤمتـر فيمـا خيـــص العديــد مــن 
القضايـا املطروحـة عليـه فقـد ظلـت وفودنـا تعمـل حـىت اللحظـة األخـرية بكـــل جــهد 
وإخـالص يف سـبيل التوصـل إىل صيغـة توافقيـة بشـأن نـــص للوثيقــة اخلتاميــة تعكــس 

اهتمامات وشواغل كافة اموعات اإلقليمية. 
�لكنه على الرغم من تلك اجلهود املبذولة فإن متسك بعــض الوفـود مبواقفـها 
املتصلبة وبأفكارها املسبقة حالت دون الوصول إىل اتفاق حـول مقترحـات مـا طـرح 

من آراء خالل فعاليات املؤمتر. 
�إننـا إذ نؤكـد علـى مـا جـــاء يف بيــان منظمــة املؤمتــر اإلســالمي يف اللجنــة 
الرئيسـية فإننـا نعـرب أيضـاً عـن عـدم قبولنـا لبعـض املفـاهيم الـواردة يف الوثيقـة اخلتاميــة 

وبالتايل فإن وفود هذه الدول تود أن توضح ما يلي: 
بالنسـبة ملفـــهوم احملرقــة (اهللوكســت) فإنــه يعكــس أحداثــاً تارخييــة  �١��
وقعت يف أوروبا، إال أن ذلك ال يعين عدم وقـوع أحـداث مماثلـة يف 
أمـاكن أخـرى مـن العـامل، كمـا أن هـذا املفـهوم ليـــس حصــرًا علــى 
شعب أو فئة معينة دون غريهـا، ومـا حيـدث مـن ممارسـات عنصريـة 

يومية يف األراضي العربية احملتلة خري دليل على ذلك. 
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وفيما يتعلق مبفهوم السامية، فاحلقيقة اليت جيب إيضاحـها أن العـرب  �٢��
هـم سـاميون أيضـاً وبالتـايل فإنـه ال حيـق لفئـة دون األخـرى احتكــار 

هذا املفهوم. 
لقـد وردت يف الوثيقـــة اخلتاميــة نصــوص ومفــاهيم ختــالف أحكــام  �٣��
الشريعة اإلسالمية. لذلك فإننا غري ملزمني بتلك املفاهيم والنصـوص 
الواردة يف هذه الوثيقة، وبالتـايل فإـا ال ترتـب أيـة آثـار سياسـية أو 
قانونية، وال تلزمنا باختاذ أية تدابـري وقائيـة أو تشـريعية أو قضائيـة أو 

إدارية أو تنظيمية أو غريها من التدابري على الصعيد الوطين. 
كما أطلب سيديت الرئيسة باسم وفـود هـذه الـدول أن يتـم تسـجيل  �٤��

هذا البيان وإدراجه ضمن وثائق أعمال هذا املؤمتر الرمسية�. 
وفيما يلي بيان ممثل فنـزويال:   -٢٩

�يود وفد مجهورية فنـزويال البوليفارية أن يديل بالبيان التايل، راجيـاً إدراجـه 
يف تقرير هذا االجتماع.  

�لقد أتت فنـزويال إىل هذا االجتمـاع وهـي واثقـة مـن أن اتمـع الـدويل يف 
حاجة إىل وثيقة ختامية مبنية على توافـق اآلراء. ولـذا فإننـا نؤيـد بقـوة أسـلوب إدارة 
العمل يف هذا املؤمتر، وخباصة جـهود السـيدة زومـا الـيت لعبـت دورًا حامسـاً يف إحـراز 

النجاح. 
�بيـد أنـه مـن املؤسـف أن صياغـة بعـض النصـــوص واالتفاقــات الــيت أمكــن 
التوصـل إليـها يف املؤمتـر اإلقليمـــي لألمريكتــني، الــذي عقــد يف ســانتياغو يف شــيلي، 
مل تـدرج يف إعـالن هـذا املؤمتـر العـاملي وال يف خطـة عملـه. ومل تـدرج فقـــرات عامــة 
أخـرى متصلـة بالقضايـا الصعبـة الـيت مل يتسـن إدخاهلـا يف النصـوص الـيت حنـــن بصــدد 
اعتمادها. ونود أن نشري يف هذا السياق إىل أننا قد صوتنـا لصـاحل عـدم االسـتمرار يف 
مناقشة الفقرات اليت مل يتحقق توافق آراء بشأا لتشجيع اعتمـاد الوثيقـة، ألننـا رأينـا 
أن استمرار املناقشة كان سيحول دون ذلك. غري أننا نود أن نعلن، تسـجيالً ملوقفنـا، 

أن هذا التصويت ال خيل بتأييدنا ملضمون املسائل املشار إليها يف تلك الفقرات. 
�وفيمـا يتعلـق بـاجلزء اخلـاص بالضحايـــا، نعــرب عــن اســتياءنا ألن املعاملــة 
مل تكن يف بعض احلاالت منصفـة للجميـع، وال سـيما الشـعوب األصليـة. فـالنصوص 
ــــا  ال تشــتمل بوضــوح علــى اعتــذار، لكننــا نقبلــها علــى أســاس أن معانــاة الضحاي
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وما يتصل ا من تعويض ستعاجلهما اإلشارة إىل االستعمار. وسـنقوم عنـد الضـرورة 
بإبداء تعليقات إضافية بعد توافر النصوص الكاملة باللغة اإلسبانية. 

�لقد انضم وفدنا إىل توافق اآلراء الذي نشأ يف هذا املؤمتر. ونـود أن نعـرب 
عن انينا علـى العمـل املمتـاز الـذي حتقـق. كمـا نـود أن نعـرب عـن امتناننـا لشـعب 

وحكومة جنوب أفريقيا على ما حظينا به من كرم الضيافة�. 
 A /CONF.189/L.1) ويف اجللسـة العامـة ٢٠ أيضـــاً، قــدم املقــرر العــام تقريــر املؤمتــر -٣٠
وAdd.1-3). واعتمـد املؤمتـر مـشروع التقريـــر وأذن للمقــرر العــام باســتكمال التقريــر، وفقــاً 
للممارسـة املعمـول ـا يف األمـم املتحـدة، لعرضـــه علــى اجلمعيــة العامــة يف دورــا السادســة 

واخلمسني. 
ويف اجللسة نفسها، اعتمد املؤمتر، بدون تصويــت، مشـروع قـرار مقـدم مـن الرئيـس،  -٣١
حييل تقرير املؤمتر، مبا يف ذلك اإلعالن وبرنامج العمل، إىل اجلمعية العامة يف دورـا السادسـة 

واخلمسني. ولالطالع على النص، انظر الفصل األول، الفرع جيم، القرار ٢. 
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 الفصل الثامن 
   اختتام املؤمتر 

يف اجللسـة العامـة ٢٠ املعقـودة يف ٨ أيلـول/سـبتمرب ٢٠٠١، قـام ممثـل كينيـا، بالنيابـة  -١
عن الدول املشـاركة يف املؤمتـر العـاملي ملكافحـة العنصريـة والتميـيز العنصـري وكـره األجـانب 
وما يتصل بذلك من تعصب، بعرض مشاريع قرارات تعـرب فيـها عـن امتناـا للبلـد املضيـف 
وملفوضـة األمـم املتحـدة السـامية حلقـوق اإلنسـان. واعتمـد املؤمتـر مشـــاريع القــرارات بــدون 

تصويت (لالطالع على النصوص، انظر القرارين ٣ و٤ من الفصل األول). 
وأدىل ممثل كينيا بالبيان التايل بالنيابة عن جمموعة الدول األفريقية:  -٢

�كانت أفريقيا علـى موعـد مـع التـاريخ وأظـن أن املوعـد كـان مثمـرًا وبنـاًء 
وال ينسـى. واعتقـد أننـا صنعنـا التـاريخ يف ديربـان وبشـكل مشـروع. فدولـة جنـــوب 

أفريقيا العظيمة تعكس يف النهاية وبصورة مذهلة شرور العنصرية وثراء التنوع. 
ـــه اتمــع  �ولـذا فلـم يكـن هنـاك أنسـب مـن جنـوب أفريقيـا مكانـاً يعلـن في
الدويل ويعترف بأن الرق وجتارة الرقيق، وال سـيما جتـارة الرقيـق عـرب األطلسـي، مهـا 

جرمية ضد اإلنسانية، ليس اليوم وال غدًا بل دائماً وإىل أبد اآلبدين. 
�لقد أوضحت نورمربغ أن اجلرائم ضد اإلنسانية ليست مقيدة بزمن. ومـن 
األمــور ذات الداللــة أيضــاً أن يكــون مــن املتوقــع واملســتصوب اآلن تقــدمي اعتــذار 

وتعويض مناسب، وفقاً ملا جاء يف الفقرة ١١٩.  
�إننا اليوم نكرم ذكرى أولئك الذين عانوا من أبشع معاملـة وأشـدها قسـوة 

على االطالق. 
وأدىل ممثل اهلند بالبيان التايل بالنيابة عن جمموعة الدول اآلسيوية:  -٣

�أحتدث بالنيابة عن اموعـة اآلسـيوية. وقـد أتينـا إىل مدينـة ديربـان الرائعـة 
ـــر العــاملي ملكافحــة  هـذه واثقـني مـن أنـه ليـس هنـاك ضمـان أفضـل لنجـاح هـذا املؤمت
العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصـل بذلـك مـن تعصـب مـن أرض 
جنـوب أفريقيـا الصديقـة الـيت انتصـر شـعبها يف نضالـه ضـد أبغـض مظـــاهر العنصريــة 

أال وهي الفصل العنصري. وسوف نودع شعب ديربان الكرمي وإمياننا ثابت. 
�لقد اهتدينا بالرؤية اليت حددها الرئيس أمبيكي يف خطابه االفتتاحي. ولقـد 
اتبعتم، يا سيادة الرئيسة، جاً مثالياً يف توجيهنا يف مسـاعينا حنـو جتسـيد تلـك الرؤيـة 
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يف اعالنات ومبادئ وتدابري لتحويل األفكار النبيلة اليت تقوم عليها واليـة هـذا املؤمتـر 
إىل عمل. ولقد سعيتم بال كلل إىل التقريب بني وجهات النظر املتباينـة والتوصـل إىل 

توافق آراء. ومتيزمت بالصرب والتسامح. وملسنا فيكم انفتاح للجميع ووجود دائم. 
�وأود، بالنيابــة عــن اموعــة اآلســيوية وبالنيابــة عــن وفــــدي، أن أتوجـــه 
بالشكر إليكم وإىل حكومة وشعب جنوب أفريقيا على اجلـهود الضخمـة الـيت بذلـت 
لضمـان جنـاح هـذا املؤمتـر العـاملي. ونـود أيضـاً أن نتوجـه بالشـكر إىل الســـيدة مــاري 
روبنسون، األمني العام للمؤمتـر، علـى جـهودها الـيت ال تكـل. وسـنتعاون مـع بلدكـم 
والبلـدان األخـــرى يف التمســك بعزمنــا املشــترك والشــامل علــى مكافحــة العنصريــة 

والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب�. 
وفيما يلي بيان ممثل سلوفاكيا بالنيابة عن جمموعة دول أوروبا الشرقية:  -٤

�أود، بالنيابة عن جمموعة أوروبا الشرقية، أن أنضم إىل زمالئي يف اإلعـراب 
عن االمتنان والتقدير لكـم يـا معـايل الوزيـرة علـى جـهودكم مـن أجـل جنـاح املؤمتـر، 

ومهارتكم القيادية اليت جتلت بصورة خاصة يف اللحظات العصيبة من املؤمتر. 
�وأود أن أشـكر رئيـس وحكومـة مجهوريـة جنـوب أفريقيـا علـــى مبادرمــا 
باسـتضافة مؤمتـر مكافحـة العنصريـة والتميـيز العنصـري وكـره األجـــانب ومــا يتصــل 
بذلـك مـن تعصـب، وعلـى التنظيـم املمتـاز وعلـى تعـاون أبنـاء جنـوب أفريقيـا كافــة. 
ونتوجه بالشكر اخلاص إىل املفوضة السـامية، السـيدة روبنسـون، الـيت تولـت منصـب 
األمــني العــام للمؤمتــر، علــى إســهامها الشــــخصي يف جممـــل العمليـــة؛ وإىل املنســـق 

التنفيذي، السيد سينغ، وإىل مجيع املوظفني. 
�إننـا نقـدر التعـاون مـع املنسـقني اإلقليميـني ومـع مجيـع الوفـود ونعـرب عــن 

ارتياحنا إزاء روح التراضي اليت سادت حىت النهاية. 
�وأخــريًا وليــس آخــرًا، أود أن أتوجــه بالشــكر ملــن قــــاموا خبدمـــة املؤمتـــر 

وللمترمجني الشفويني على جلدهم ومثابرم�. 
وأدىل ممثــل املكســيك بالبيــان التــــايل بالنيابـــة عـــن جمموعـــة دول أمريكـــا الالتينيـــة  -٥

والكارييب: 
�يشرفين أن أحتدث بالنيابة عن وفود بلدان أمريكــا الالتينيـة والكـارييب. وإن 
بلدان منطقيت على يقني من أن مؤمتر ديربان هـو نقطـة فاصلـة يف نضـال البشـرية مـن 

أجل املساواة.  
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ــــا وثـــائق ال ســـابق هلـــا. وأجرينـــا تقييمـــاً نقديـــاً للمـــاضي.  �لقــد اعتمدن
واسـتخلصنا الـدروس منـه. واعترفنـا بـالعيوب واملشـاكل الـيت مـا زلنـا نواجهـها اليــوم 
ـــليمة واعتمدنــا  وبدورنـا فيـها. وجنحنـا يف حتديـد العنـاصر الالزمـة لعمليـة مصاحلـة س
التدابري لتشجيع وإرساء ثقافة جديدة للقضاء على العنصرية والتمييز العنصـري وكـره 

األجانب وما يتصل بذلك من تعصب.  
ـــر جمموعــة دول أمريكــا  �وامسحـوا يل مـرة أخـرى أن أعـرب عـن بـالغ تقدي
الالتينية والكارييب لكرم الضيافة الذي أبدته حكومـة جنـوب أفريقيـا واحلمـاس الـذي 

جتلى يف استقبالنا واالهتمام بنا يف ديربان.  
�وأود أن أسجل تقديرنا الصادق والعميق لقيادتكم. فمـهاراتكم وبراعتكـم 

السياسية والدبلوماسية كانت عوامل رئيسية يف التوصل إىل النتائج اليت حققناها.  
�وأود أيضاً أن أشكر املفوضـة السـامية حلقـوق اإلنسـان علـى مـا بذلتـه مـن 

جهود ال تعرف الكلل لزيادة وعي العامل باملؤمتر وعلى تفاؤهلا الدائم.  
�وبالنيابـة عـن جمموعـة دول أمريكـا الالتينيـة والكـارييب، أود أن أعـرب عــن 
التقديـر للعمـل الـذي أجنـزه املسـؤولون عـن األفرقـة العاملـــة وجلنــة الصياغــة واللجنــة 

الرئيسية، باإلضافة إىل عمل امليسرين. ونشكرهم على مثابرم وصربهم.  
�كمــا تشــكر جمموعــة دول أمريكــا الالتينيــة والكــارييب موظفــــي األمانـــة 

وخدمات املؤمتر ملا وفروه من دعم للوفود أثناء املناقشات يف هذا املؤمتر.  
�لقـد أمثـر دأبنـــا يف العمــل. ويؤمــن أعضــاء جمموعــة دول أمريكــا الالتينيــة 
والكـارييب بـأن اتفاقـات ديربـــان ســتتيح لنــا تشــجيع وإحــداث تغيــريات رئيســية يف 
القوانني والسياسات ويف كيفية حتديد األولويـات، ولكـن األهـم تغيـريات يف مواقـف 

وعقلية البلدان واتمعات واألفراد�. 
وأدىل ممثل بلجيكا بالبيان التايل بالنيابة عن االحتاد األورويب:  -٦

�يشرفين أن أحتدث بالنيابـة عـن االحتـاد األورويب. وتنضـم إىل هـذا اإلعـالن 
بلدان أوروبا الوسطى والشرقية املنتسـبة إىل االحتـاد األورويب - أي بلغاريـا وإسـتونيا 
وهنغاريــا والتفيــا وليتوانيــا وبولنــدا واجلمهوريــــة التشـــيكية ورومانيـــا وســـلوفاكيا 

وسلوفينيا والبلدان املنتسبة األخرى - أي قربص ومالطا وتركيا. 
�ويرحب االحتاد األورويب باعتماد الوثائق اخلتامية ملؤمتر ديربان هـذا بتوافـق 

اآلراء.  
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�إننـا نتوجـه بالثنـاء إليكمــا، يــا ســيادة الرئيســة ويــا ســيادة األمينــة العامــة 
للمؤمتـر، علـى جـهودكما الضخمـــة لضمــان التوصــل إىل اتفــاق عــام بشــأن إعــالن 

وبرنامج عمل ديربان هذا.  
�وأود أوالً أن أضيف االيضاحات التالية: 

�إن اإلعــالن وبرنــامج العمــل مهــا وثيقتــان سياســــيتان وليســـتا قـــانونيتني. 
وال ميكـن أن تفـرض هاتـان الوثيقتـان التزامـات أو مســـؤوليات أو حقــاً يف التعويــض 

على أي شخص. 
كما أما ال ترميان إىل ذلك. وعلى وجه التحديد، ليس يف اإلعالن وبرنـامج العمـل 
مـا يؤثـر علـى املبـدأ القـانوين العـام الـذي مينـع تطبيـق القـانون الـدويل بـأثر رجعـــي يف 

املسائل املتصلة مبسؤولية الدول. 
�وباإلضافــة إىل ذلــك، انضــــم االحتـــاد األورويب إىل توافـــق اآلراء يف إدراج 
إشارة إىل التدابري الرامية إىل وقف وعكـس مسـار النتـائج الباقيـة ملمارسـات معينـة يف 
املـاضي. وينبغـي أال يفسـر ذلـك علـى أنـه قبـول بـأي مسـؤولية عـن هـذه املمارســات 
ــــائي الـــدويل والشـــراكة  وال علــى أنــه ينطــوي علــى تغيــري يف مبــادئ التعــاون اإلمن

والتضامن. ولن يغري املعايري للتعاون اإلمنائي الوطنية والدولية احلالية�.  
�وأرجو إدراج هذا البيان حرفياً يف تقرير املؤمتر.  

�كان مؤمتر ديربان فرصة فريدة إلعالن موقف أوروبا بشأن موضـوع فـائق 
األمهية. وحنن نعلم أن العنصرية والتعصــب مهـا واقـع يومـي يف العـامل بأسـره. ومـن مث 
فإن مكافحة آفـة العنصريـة وكـره األجـانب هـي مهمـة أساسـية تقـع علـى عـاتق كـل 

فرد.  
�وهلذا كان لدى االحتاد األورويب تصميم منـذ البدايـة علـى بـذل كـل جـهد 

مستطاع لإلسهام يف جناح ديربان.  
�وقد أتاح عقد هذا املؤمتر رصيدًا كبريًا من املكاسـب. وبفضـل هـذا املؤمتـر 
متكن اآلالف من الرجال والنساء واألطفال من امساع صوم، معززيـن بذلـك عزمنـا 

على مكافحة هذه اآلفة.  
�وأتاح ديربان أيضاً مواصلة التأمل يف أسباب ومصادر العنصرية. وقد حبثنـا 
طويالً ظلم املـاضي بصـورة خاصـة. وكـان ذلـك يف حملـه. ويعـترف االحتـاد األورويب 
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باملعانـاة البالغـة النامجـة عـن األشـكال املاضيـة واملعـاصرة للـــرق وجتــارة الرقيــق أينمــا 
كانت ويستنكرها كما يعترف جبوانب االستعمار الذميمة ويستنكرها.  

�وكـان ديربـان بالتـايل مناسـبة ملواجهـة ماضينـا املشـترك بـال خـوف. ويــرى 
البعض يف ذلك دليل أسف ويراه آخرون دليل ندم ويذهب آخرون إىل اعتبـاره دليـل 
اعتذار. ولكن األهم هو الرغبة يف طي أكثر صفحات تارخينا كآبـة، لكـي ميكـن بنـاء 

عالقة جديدة قائمة على أساس االحترام املتبادل والتضامن والشراكة�. 
ويف اجللسة نفسها، قُدم إىل املؤمتر بيان خطي من فخامة الرئيس تابو إمبيكــي، رئيـس  -٧
جنوب أفريقيا. وبعد االستماع إىل البيانني اخلتاميني ملعايل السيدة إينكوسازانا دالميـين زومـا، 
وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ورئيسة املؤمتر والسيدة ماري روبنسون، مفوضة األمم املتحـدة 
السـامية حلقـوق اإلنسـان واألمـني العـام للمؤمتـر، أعلنـت رئيسـة املؤمتـر اختتـام أعمـال املؤمتــر. 

ولالطالع على البيانات اخلتامية، انظر املرفق الرابع. 
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  املرفقات 
 املرفق األول 

ـــائق الصــادرة عــن املؤمتــر العــاملي ملكافحــة العنصريــة  قائمـة بالوث
   والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب 

العنوان  البند  الرمز 
جدول األعمال املؤقت   ٧  A/CONF.189/1

جدول أعمال املؤمتر العاملي   ٧  A/CONF.189/1/Rev.1

شروح جدول األعمال املؤقت   ٧  A/CONF.189/1/Add.1

النظام الداخلي املؤقت   ٨  A/CONF.189/2

مشروع برنامج العمل املؤقت   ٨  A/CONF.189/3

مشروع اإلعالن   ٩  A/CONF.189/4

مشروع برنامج العمل   ٩  A/CONF.189/5 and Corr.1

التنظيـم املقـترح لقائمـة املتكلمـني يف املناقشـة العامـة خـالل اجللســات 
العامـة يف املؤمتـر العـاملي ملكافحـة العنصريـة والتميـيز العنصـري وكـــره 

األجانب وما يتصل بذلك من تعصب 

 ٨  A/CONF.189/6

قائمــة املنظمــات غــري احلكوميــة املعتمــدة أثنــاء العمليــة التحضرييــــة 
للمؤمتر العاملي ملكافحة العنصريـة والتميـيز العنصـري وكـره األجـانب 

وما يتصل بذلك من تعصب 

 ٨  A/CONF.189/8

ـــين باإلســكان  مسـامهة مـن السـيد ميلـون كوثـري، املقـرر اخلـاص املع
املالئم بوصفه عنصرًا من عناصر مستوى املعيشة املالئم 

 ٩  A/CONF.189/9

مذكرة من األمانة عن مسامهات املنظمات غري احلكومية   ٩  A/CONF.189/10

مسامهة تقدمت ا مجعية �أخوية نوتردام�   ٩  A/CONF.189/10/Add.1

مسامهة تقدمت ا �اجلالية البهائية الدولية�   ٩  A/CONF.189/10/Add.2

مسامهة تقدمت ا احلركة اهلندية �توباج أمارو�   ٩  A/CONF.189/10/Add.3

مسامهة تقدم ا مرصد حقوق اإلنسان   ٩  A/CONF.189/10/Add.4

مسامهة تقدمت ا اجلامعة الروحية العاملية �برامها كوماريس�   ٩  A/CONF.189/10/Add.5
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العنوان  البند  الرمز 
مسامهة تقدمت ا مجاعة الضغط للنساء األوروبيات   ٩  A/CONF.189/10/Add.6

مسامهة تقدمت ا جمموعة �دعم أوروميا�   ٩  A/CONF.189/10/Add.7

مسامهة تقدم ا املركز اهلولندي للشعوب األصلية   ٩  A/CONF.189/10/Add.8

مسامهة تقدمت ا رابطة الطلبة األتراك (يف أملانيا)   ٩  A/CONF.189/10/Add.9

تقرير جلنة وثائق التفويض   ٦  A/CONF.189/11

مشروع تقرير املؤمتر العاملي    A/CONF.189/L.1 and Add.1-3

تقرير اللجنة الرئيسية عن مشروع اإلعالن   ١٠  A/CONF.189/L.2 and Add.1

تقرير اللجنة الرئيسية عن مشروع برنامج العمل   ١٠  A/CONF.189/L.3 and Add.1-3

قائمة املشاركني    A/CONF.189/INF.1

مسامهة املؤسسات الوطنية    A/CONF.189/Misc.1
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 املرفق الثاين 
   البيانات االفتتاحية 

 بيان السيد كويف عنان، األمني العام لألمم املتحدة 
البارحة فقدت جنوب أفريقيا زعيماً وفقد أخونا تابو أباً. أرجـو منكـم اآلن الوقـوف 

ومراعاة حلظة من الصمت. 
إن كل واحد منا ال بد وأن يشعر مبا متثل هـذه اللحظـة مـن رمـز - حلظـة مـن تـآلف 

املوضوع والزمان واملكان. 
لقد كان اسم هذا البلد طوال عقود طويلة مرادفاً للعنصرية بأبشع صورهــا. ولكنكـم 
اليوم، سيدي الرئيس، أنتم وإخوانكم املواطنون قلبتم ذلـك املعـىن - مـن كلمـة كـانت كنايـة 
عـن الظلـم واالضطـهاد إىل مشـعل مـن مشـاعل النـور واألمـل، ال يقتصـر علـى قـارة مضطربــة 

فحسب وإمنا يشمل العامل أمجع. 
أين لنا سوى هنــا أيـها األصدقـاء أن نعقـد مثـل هـذا املؤمتـر؟ مـن لـه أن يعلمنـا كيـف 
نقهر العنصرية والتمييز والتعصب إن مل يكن شعب هذا البلـد؟ إننـا حنييكـم، وحنيـي ريـادتكم 

يا سيادة الرئيس، وحنيي احلركة البطولية اليت متثلون. 
إننا حنيي منديـال، الـذي نأسـف مجيعـاً لغيابـه اليـوم، ولكننـا نشـعر مجيعـاً بوجـوده يف 

أعماقنا. 
ـــن كــافح مــن أجــل العدالــة واحلريــة يف هــذا البلــد - مــن  إننـا حنيـي ذكـرى كـل م
موهنداس غاندي إىل أوليفر تــامبو، ومـن سـتيف بـايكو إىل روث فريسـت - وبـالطبع غوفـان 

مبيكيه الذي حنن يف حالة حداد من أجله اليوم. 
كما إننا نعترف بشجاعة الرئيس ف. و. دي كلــريك، الــذي واجــه األمــر احملتــوم 

وحض شعبه على القبول به. 
لكننـا، معشـر األصدقـاء، جئنـا إىل هنــا لنتعلـم ال لنحتفـل. جئنـــا لنتشــاطر التجــارب 
واآلفاق ووجهات النظر - جئنا لنقيم اخلطى اليت قطعناها، واخلطى اليت علينا أن نقطعـها، إذا 

كان لنا أن نتغلب على العنصرية. 
وإذا كان لنا أن حنتفل بأمر معاً فإمنا هو أن العامل أمجع ينـدد اليـوم بالعنصريـة. وقلمـا 

جتد اليوم من قائل ينكر صراحة أن كافة الناس يولدون متساوين يف احلقوق. 
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ولكن ما أكثر الضحايا اليوم الذين ال ذنب هلـم سـوى أـم ينتمـون إىل مجاعـة مـا - 
سواء كانت وطنية أو إثنية أو دينية أو معرفة حبكم اجلنس أو األصل. 

وكثـريًا مـا يتنكـر هـذا التميـيز بذرائـع واهيـة شـىت. فـالبعض ال جيـد عمـالً حبجـة أــم 
ـــواب الســكن تغلــق يف وجوهــهم بســبب ارتفــاع  يفتقـرون إىل املؤهـالت التعليميـة، أو أن أب

اجلرمية بني اجلماعة اليت ينتمون إليها. 
ومع ذلك فإن هذه احلقائق بعينها، حىت عندما تكون صحيحة، كثـريًا مـا تكـون مثـرة 
التميـيز. فـالظلم يوقـع النـاس يف حبـائل الفقـر، والفقـر يصبـح ذريعـة للظلـم - وهكـذا تــتراكم 

الشرور اجلديدة فوق الشرور القدمية. 
ويف كثري من بقاع العـامل يتعـرض النـاس لسـوء املعاملـة ويحرمـون مـن احلمايـة حبجـة 
أم ليسوا مواطنني وإمنـا مـهاجرين غـري مرغـوب فيـهم. ومـع ذلـك فكثـريًا مـا يـأتون إىل بلـد 
جديـد للقيـام بأعمـــال تشــتد احلاجــة إليــها، أو أــم جيــدون أنفســهم يف بلــد ليــس مبحــض 
اختيـارهم وإمنـا كالجئـني مـن االضطـهاد يف بلدهـم األصـل. وهـؤالء النـاس حباجـــة ماســة إىل 

احلماية وهي من حقهم.  
ويف حاالت أخرى جند أن الشعوب األصلية واألقليات الوطنية تتعرض للقمع والقـهر 
ألن حضارا، جوهرًا ومظهرًا، تعتـرب ديـدًا للوحـدة الوطنيـة - وعندمـا تقـاوم الظلـم يؤخـذ 

عليها برهاناً على اقتراف الذنب. 
ويف حاالت قصوى - وما أكثرها ويا لألسف - يطرد هؤالء الناس مــن ديـارهم، أو 

يفتك م، ألنه يزعم أن وجودهم بالذات يهدد أمن شعب آخر. 
ويف بعــض األحيــان تعــزى هــذه املشــاكل جزئيــاً إىل تركــة مــن فظــائع املــــاضي - 
ـــني البشــر  كاسـتغالل وإبـادة الشـعوب األصليـة علـى يـد القـوى االسـتعمارية، أو معاملـة مالي
كمجرد سلعة تتـاجر ـا وتنقلـها وتتصـرف ـا مجاعـات أخـرى مـن البشـر يف سـبيل كسـب 

املال. 
وكلمـا تقـادمت هـذه الوقـائع ازدادت صعوبـة تقصـــي املســؤولية. أمــا اآلثــار فتبقــى 

قائمة؛ والشعور باألمل والغضب يبقى قائماً؛ واألموات، حبناجر ذريتهم، يطالبون بالعدالة.  
إن تقصي جرائم املاضي قد ال يكون دائماً من أفضل األساليب البناءة لتقـومي موازيـن 
الالمساواة احلالية، مادياً. ولكن اإلنسان ال يعيش على اخلبز فحسب، إذ إن الشـعور مبواصلـة 

املاضي هو جزء متأصل يف هوية كل رجل وامرأة. 
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وبعض األخطاء التارخييـة ميكـن أن تعـزى إىل أفـراد مـا زالـوا علـى قيـد احليـاة، أو إىل 
مؤسسات جتارية مـا زالـت قائمـة. وال منـاص يف هـذه األحـوال مـن املسـاءلة؛ فـاتمع الـذي 
عاىن من اجلور قد يصفح عنهم، كجزء من عمليـة املصاحلـة، ولكـن ليـس لتلـك األطـراف أن 

تطالب بالصفح كما لو كان حقاً. 
وتزداد احلالة صعوبة وتعقيدًا عندما حتتجب األربـاح واخلسـائر الفرديـة خلـف طائفـة 
شىت من الصفقات األحدث عهدا - ومع ذلـك هنـالك تواصـل بـني اتمعـات والـدول اليـوم 

واتمعات والدول اليت ارتكبت اجلرائم أصالً. 
ويترتب على كل واحد منـا الـتزام ملعرفـة موقـف كـل منـا يف هـذه السلسـلة التارخييـة 
املعقدة. ومن األسهل عادة التفكري بالشرور اليت عاىن منـها اتمـع الـذي ننتمـي إليـه، ولكننـا 
ال نشعر باالرتياح عندما نفكر كيف يرتبط ما نتمتـع بـه مـن حسـن الطـالع مبعانـاة اآلخريـن، 
ماضياً أو حاضرًا. ولكننا إذا كنا خملصني يف رغبتنا يف التغلب على صراعات املـاضي، فـال بـد 

لنا مجيعاً من بذل ذلك اهود. 
ومثـة مسـؤولية خاصـة تقـع علـى عـاتق الزعمـاء السياسـيني، الذيـن قبلـوا مهمـــة متثيــل 
جمتمع بأسره. فهم مسؤولون أمام مواطنيـهم، ولكنـهم - إن صـح التعبـري - مسـؤولون عنـهم 
أيضاً، وعن تصرفات أسالفهم. لقـد شـهدنا يف العقـود القليلـة املاضيـة بعـض األمثلـة السـاطعة 
لزعماء وطنيني أخذوا على عاتقهم هذه املسؤولية، معترفني بأخطاء املاضي طـالبني الصفـح - 

أو معتذرين - من الضحايا وذريتهم. 
ومثل هذه اإلمياءات ال تستطيع تصحيح أخطـاء املـاضي، وإمنـا تسـتطيع أو تسـاعد يف 

بعض األحيان يف حترير احلاضر - واملستقبل أيضاً - من أصفاد املاضي. 
ومهما يكن من أمر، سيادة الرئيس، فإن أخطاء املاضي ال ينبغي أن تلهينا عن شـرور 
احلاضر. وينبغي أن يكون هدفنا هو أن منحي من هذا القرن اجلديد آثار احلقد والتحـامل الـيت 

شوهت وجه القرون املاضية.  
إن الكفاح هلذه الغاية هو يف صلب أعمالنا يف األمم املتحدة. ففي هذا العام بـالذات، 
يف أحـداث مـن مثـل املؤمتـر املعـين بـأقل البلـدان منـوًا، أو الـدورة اخلاصـة بوبـاء متالزمـة نقــص 
املناعـة املكتسـب أو الـدورة اخلاصـة املعنيـة بـالطفل يف الشـهر املقبـل، كثـريًا مـا جنـد العنصريــة 

والتمييز من أكرب العوائق اليت ينبغي ختطيها. 
ويف غمرة أعمالنا يف جمال احلفاظ على السلم وبنائه كثـريًا مـا جنـد أنفسـنا نصـارع - 

مرارًا وتكرارًا - آثار التعصب وكره األجانب.  
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ومـا مل نقتلـع هـذه الشـرور مـن جذورهـا فإننـا لـن نتمكـن مـــن درء الصراعــات قبــل 
وقوعها. وهذا يعـين اختـاذ خطـوات حامسـة القتـالع هـذه الشـرور مـن كـل جمتمـع - إذ ليـس 

هنالك ويا لألسف من جمتمع حصني منها. 
ففي العام املاضي، ويف إعالن األلفية، عقد زعماء دولنـا األعضـاء العـزم علـى �اختـاذ 
التدابـري الكفيلـة بـاحترام ومحايـة حقـوق اإلنسـان للمـهاجرين وللعمـــال املــهاجرين وُأســرهم، 
ومكافحـة تزايـد أعمـال العنصريـة وكـره األجـانب يف العديـد مـن اتمعـــات، وتعزيــز الوئــام 

والتسامح يف مجيع اتمعات�. 
ذه الكلمات، سـيادة الرئيـس، وضعـت الـدول األعضـاء هلـذا املؤمتـر جـدول أعمالـه 
احلق. وحري بنا أال نغادر هذه املدينة قبل االتفاق على تدابــري عمليـة ينبغـي جلميـع الـدول أن 
ـــهد. ويتعــني أن تتجســد هــذه التدابــري فيمــا نرصــد مــن  تتخذهـا مـن أجـل الوفـاء بذلـك الع
ميزانيات وفيما نرسم من خطط للتنمية، ويف قوانني البالد ومؤسسـاا - وقبـل كـل شـيء يف 

املناهج الدراسية يف مدارسنا. 
ولنتذكر أن ال أحد يولد عنصرياً. فاألطفـال يتعلمـون العنصريــة، وهــم يشـبون، مـن 
اتمع احمليط م - وكثريا ما تتعزز القوالب النمطيـة، عمـدًا أو عـن غـري عمـد، عـرب وسـائط 
اإلعـالم اجلماهـريي. صحيـح أنـه جيـب أال نضحـي حبريـة الصحافـة، ولكـن علينـا أن ندحـــض 
بصورة فعالة تلك احلجج املتنكرة بثوب البحـوث العلميـة وأن نقـاوم الصـور السـلبية بـالصور 

اإلجيابية - بأن نعلِّم أطفالنا واخوتنا املواطنني أال خيشوا التنوع، وإمنا أن حيرصوا عليه.  
كـان التحضـري هلـذا املؤمتـر مـن الصعوبـة مبكـان، ألن القضايـــا الــيت يتناوهلــا ال ميكــن 

التوصل بسهولة إىل اتفاق يف اآلراء حوهلا. 
نعـم ميكننـا مجيعـا أن نشـجب العنصريـــة، ولكــن هــذه احلقيقــة بعينــها جتعــل االــام 
بالعنصرية، املوجه ضـد أي فـرد أو جمموعـة بعينـها، مؤملـاً جـدًا. فـهو جيـرح كربياءنـا ألن قلـة 
ضئيلة منا هي اليت ترى أنفسها عنصريني. كما أنه يثـري املخـاوف، إذ حاملـا تتـهم جمموعـة مـا 

بالعنصرية فإا تصبح هدفاً حمتمالً من أهداف االنتقام، بل وتتعرض لالضطهاد بدورها. 
وأكرب برهان علـى ذلـك هو ما حيدث اليـوم يف الشـرق األوسـط. فقـد كـان الشـعب 
اليهودي ضحية معاداة السـامية يف كثـري مـن أحنــاء العـامل، وكـان يف أوروبـا ضحيـة احملرقـة - 
قمة احلقد والكراهية. وهذه احلقيقة جيب أال تنسى أو أن ينتقـص منـها. ولذلـك مـن الطبيعـي 
أن يستنكر العديد من اليهود أي اام بالعنصرية موجه ضد دولة إسرائيل - وال سـيما عندمـا 

تتزامن هذه االامات مع هجمات عشوائية مرفوضة كلية ضد مدنيني أبرياء. 
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ومع ذلك، ال ميكننا أن نتوقع من الفلسطينيني قبول ذلــك كســبب إلغفـال األخطـاء 
اليت ترتكب حبقهم - مـن تشـريد واحتـالل وحصـار ومـن قتـل خـارج القضـاء اآلن - مهمــا 

كانت التسميات املستخدمة لوصفها. 
ولكن االامات املتبادلة، أيـها األصدقـاء، ليسـت الغـرض مـن هـذا املؤمتـر. إن هدفنـا 

الرئيسي جيب أن يكون حتسني أحوال الضحايا. 
ولنسلّم بأن مجيع البلدان لديها قضايا تتناول العنصرية والتمييز عليها أن تتصدى هلـا. 
وبدال من التركيز على أي بلد أو منطقة بعينها، ليكن هدفنا أن نغادر هــذا املكـان بـالتزام مـن 
جانب كل بلد بوضع وتنفيذ خطة وطنية خاصة به ملكافحة العنصريـة، يف إطـار مبـادئ عامـة 

نتفق عليها مجيعاً. 
ومنذ أسابيع وشهور حاول ممثلو بلداننا جـاهدين مـن أجـل التوصـل إىل اتفـاق حـول 
هذه املبادئ. ولقد حققوا تقدماً رائعاً يف هذا االجتـاه. فقـد جـرى االتفـاق علـى أجـزاء كبـرية 
من اإلعالن وخطة العمل، مبا يف ذلـك نصـوص تتنـاول قضايـا شـائكة مثـل الشـعوب األصليـة 

واملهاجرين والالجئني و�األشخاص املنحدرين من أصل أفريقي�. 
أصدقائي، هذا املؤمتر هو مبثابة امتحـان تمعنـا الـدويل - امتحـان إلرادتـه يف االحتـاد 
حـول موضـوع ذي أمهيـة حموريـة يف حيـاة النـاس. فلنعمـــل جــاهدين كــي ال نفشــل يف هــذا 
االمتحان. إن التجهيز هلـذا املؤمتـر أدى إىل تعبئـة اتمـع املـدين يف العديـد مـن خمتلـف البلـدان 

تعبئة ال مثيل هلا، وأثار تطلعات يتعني علينا أال خنذهلا. 
فإذا غادرنا هذا املكان دون اتفاق فإننا سنطمئن بذلك أسوأ العنـاصر يف كـل جمتمـع. 
ولكن إذا استطعنا، رغم كل الصعوبـات، أن نغـادر هـذا املكـان متمسـكني بدعـوة إىل العمـل 
يدعمها اجلميع، سيكون ذلك مبثابة رســالة أمـل إىل أولئـك النـاس الشـجعان الذيـن يكـافحون 

العنصرية يف كل مكان. 
وحري بنا أن نترفع عن اختالفاتنا، فقد زادت املـهاترات عـن حدهـا. وحـري بنـا أن 
ـــاء انتخابــات عــام ١٩٩٤، يف ايــة  نـردد الشـعار الـذي ارتفـع مدويـاً يف أحنـاء هـذا البلـد أثن

الصراع الطويل ضد الفصل العنصري: �سيكوجنالو� - لقد آن اآلوان. 
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 بيان صاحب الفخامة السيد تابو إمبيكي، رئيس مجهورية جنوب أفريقيا 
باسـم شـعب جنـوب أفريقيـا وباســـم حكومــيت، يشــرفين أن أرحــب بكــم مجيعــا يف 
جنوب أفريقيا ويف هذا املؤمتر العاملي التارخيي الـذي لديـه القـدرة وعليـه املسـؤولية يف توصيـل 

رسالة األمل إىل آالف املاليني من الناس يف شىت أحناء املعمورة. 
إننا جنتمع هنا ألننا متحدون يف عزمنا لضمان متتع كـل إنسـان حبيـاة ملؤهـا الكرامـة. 
إننا جنتمع هنا ألننا عازمون على ضمان محاية كل إنسان يف كـل مكـان مـن التعـرض لإلهانـة 

واملهانة بسبب عرقه أو جنسيته أو أصله.  
إننا متكاتفون يف التزامنا بتحقيق اهلـدف الـذي يضمـن لكـل إنسـان أن يتمتـع حبقوقـه 
على قدم املساواة مـع مجيـع النـاس وأن تتوفـر لـه مجيـع احلقـوق واإلمكانيـات لتقريـر مسـتقبله 

ومصري بالده. 
وهذا يعين بالتـأكيد أنـه ال ميكـن أن ننكـر علـى أحـد حقـه يف االنتمـاء إىل دولـة ألي 
سبب كان، أو أن نتركه الجئاً حمروماً من احلق واإلمكانية يف بنـاء وطـن لـه بكـل مـا يف هـذه 

الكلمة من معىن. 
إنين واثق من أننا مصممون على التحدث بصوت واحد لنقول حبـزم أن ليـس هنـالك 
من ثقافـة أو لغـة أو تراث لدى أي شعب من الشعوب يعترب أدىن مرتبـة يسـتحق االحتقـار أو 
السخرية أو االندثار. وبذلك نؤكد جازمني بأن مجيـع الشـعوب ومجيـع األمـم حيـق هلـا، علـى 

أساس املساواة واالحترام املتبادل، االعتزاز ويتهم وكرامتهم الوطنية. 
إننا جنتمع يف ديربان ألننا ندرك أن الفقر ليس قدرًا مـن أقـدار اإلنسـان. ومـن مث فإنـه 
يشـكل صفعـة لكرامـة اإلنسـان يتلقاهـا مجيـع أولئـك الذيـن حكـــم عليــهم باحلرمــان ومــن مث 
اضطُروا للتسول أو السرقة أو الدعارة رد أـم فقـراء، أو أولئـك الذيـن يلجـأون إىل تعـاطي 

املخدرات للتخفيف من أمل اجلوع واليأس. 
وانطالقاً من هذا اإلدراك، فإننا جنتمع هنا على أساس أن الفقر ليس عمالً من أعمـال 
الطبيعة وإمنا نتيجة من نتائج اتمـع اإلنسـاين، ومـن مث يتوجـب علينـا ـذه الصفـة أن نكـافح 

معاً لقهر الفقر والتخلف. 
إننا جنتمع هنا، يف عصر يراه البعض مبثابة عصر جديد من عصــور النـور، ألننـا نـدرك 
أن املعرفة والوسيلة متوفرتان يف اتمع اإلنساين اليوم من أجل التغلـب علـى هـذا الفقـر وهـذا 

التخلف. 
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والسؤال املطروح هو ماذا علينا أن نفعل لنشر هذه املوارد الفكريـة واملاديـة الضخمـة 
حبيث يصبح الفقر يف كل مكان نسياً منسياً. 

لقد بات من الضروري أن جنتمع هنــا يف ديربـان ألننـا أدركنـا معـاً أن هنـالك العديـد 
يف عاملنا املشترك ممن يعاين من الذل واملهانة ألنه ال ينتمي إىل العرق األبيض.  

وتتعرض ثقافة هؤالء وتقاليدهم إىل االحتقـار بوصفـها وحشـية بدائيـة وينكـر عليـهم 
حقهم يف االنتماء. فهم من غري البيض وهـم غـارقون يف الفقـر؛ ويقـال عنـهم إـم مـن البشـر 

ولكنهم سود، بينما يوصف اآلخرون بأم بشر وبيض.  
أمـا أولئـك الذيـن عليـهم حتمـل األمل يف هـذا الواقـع املـر، فيبـدو أن منشـــدي األغــاين 
احلزينة كانوا على حق عندمـا اشـتكوا مـن ذلـك العـامل الـذي قيـل فيـه: إذا كنـت مـن البيـض 
فأهالً وسهالً؛ وإذا كنت من السمر فـال بـأس عليـك؛ أمـا إذا كنـت مـن السـود فـالويل لـك، 

عد من حيث أتيت، من حيث أتيت، من حيث أتيت! 
إنين استخدم هذه األلفاظ، اليت قد جيدها البعض قاسية فجــة، ألنـين أنتمـي إىل شـعب 

عرف مرارة الرق واالستعمار والعنصرية. 
وهـو شـعب يعـرف مـا هـو معـىن أن تكـــون ضحيــة أشــد أنــواع العنصريــة والتميــيز 
العنصري تزمتاً. ومن هذا الشعب عانت املرأة األمرين، إذ كان عليها أن تتحمــل عبئـاً إضافيـاً 

من التمييز واالضطهاد. 
وبسبب تلك التجربة، اليت ما زلنا نكافح آثارها حـىت هـذا اليـوم ولسـوف نسـتمر يف 
هذا الكفاح لفترة طويلـة مـن الزمـن، فإننـا نعلـم أيضـا مـا ميكـن حتقيقـه عندمـا تتحـد شـعوب 
العامل لتقول إا لن تسمح بعد اآلن مبعاناة إنسان على يد أخيه اإلنسان بسـبب عرقـه أو لونـه 

أو جنسيته أو أصله. 
إننا إذ نرحب بكم يف جنوب أفريقيا فإننا نرحب بكم رفاقاً يف السالح انضمـوا إلينـا 

يف كفاحنا لدحر جرمية الفصل العنصري ضد اإلنسانية والقضاء عليها قضاًء مربماً. 
ومن مث فإنين اعـتز بفرصـة اجتمـاعكم، وأنتـم متثلـون أمـم العـامل، يف هـذا البلـد الـذي 
كان يف املاضي القريب معني العنصرية، وإنين أنقل إليكم مرة أخرى عظيم امتنان املاليني مـن 

أفراد شعبنا ألنكم مل تقفوا مكتويف األيدي عندما كانت متارس تلك اجلرمية ضد اإلنسانية. 
ـــك  وهـذه اجلماهـري مقتنعـة مـن أنكـم عندمـا أعلنتـم كفـاحكم الطويـل فإمنـا فعلتـم ذل
ألنكم تناهضون العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك مـن تعصـب يف 

كل مكان. 
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وهي ترحب بأنكم قررمت عقد هذا املؤمتر العاملي هنا إمياناً منها بأنكم إمنا فعلتم ذلـك 
ألنكم واثقون من أننا ما زلنا شريكاً فعاالً يف احلركة العاملية الـيت عقـدت العـزم علـى مواصلـة 

الكفاح حىت ال تكون العنصرية معيارًا لتحديد مكانة اإلنسان يف اتمع ويف العامل. 
وهي سعيدة أنكم جئتم هنا ألن ذلك يفسـح لنـا فرصـة التـأكيد مـرة أخـرى أمـامكم 

مجيعاً أن الرق واالستعمار والعنصرية تستحق االزدراء كل االزدراء. 
وهي مناسبة متكننا من التعهد أمام شعوب العالــم بأننـا لـن خنـون الصداقـة والتضـامن 
اللذيـن دفعـاكم إىل حماربـة الفصـل العنصـري، ومـن مث فإننـا ننضـم إليكـم يف الكفـاح الطويـــل 

إلزالة آثار الرق واالستعمار والعنصرية. 
إن أولئك الناس يف عاملنا الكبري، الذين أشـارت إليـهم األغنيـة الـيت ذكـرت قبـل قليـل 
بأم من السمر أو السود، ينتظرون الكثري من هذا املؤمتر العاملي اهلام. إـم يعتقـدون أن هـذا 
املؤمتر سوف يتمخـض عـن محلـة عامليـة مسـتمرة يف بلداـم ويف شـىت أحنـاء العـامل لكـي تزيـل 

عنهم عبء املعاناة الذي يرزحون حتته حبكم لوم األمسر أو األسود. 
إم حيلمون ذا األمل ألن معانام حقيقية وهائلة. ومع ذلك فإم يرون أن هنـالك 
آخرون، بشر مثلهم، يعيشون حياة كرمية بل إم واثقون من حياة أفضـل يف املسـتقبل، مـهما 

كان لديهم من مشاكل أخرى. 
ــد  وهـم إذ جيـدون أنفسـهم فريسـة الفقـر، خـائفني مـن املسـتقبل ألـم يعلمـون أن الغ
سيكون أسوأ من اليوم، مضطرين إىل التصرف مع اآلخرين كما لـو كـان بعضـهم أدىن مرتبـة 
والبعض اآلخر أرفع مرتبة، باحثني عـن جمـرد لقمـة يقتـاتون ـا، فـإن الكثـريين منـهم يلـوذون 
بالفرار من بلدام بلدان اليأس، حماولني بأي مثن كان بلوغ بلدان أخرى يعتقــدون أـا قـادرة 

على أن توفر هلم حياة من األمل. 
إن اإلنسـانية املشـتركة الـيت ننتمـي إليـها متلـي علينـا أن نثـور علـى العنصريـة والفصـــل 
العنصـري، ومـن مث علينـا بالتكـاتف والتـآزر مـن أجـل القضـاء علـــى آثــار الــرق واالســتعمار 
والعنصريـة الـيت مـا زالـت حـىت يومنـا هـذا ترسـم حيـاة آالف املاليـني مـن النـاس، مـن الســمر 

والسود، على أا حياة معدومة األمل. 
ليــس هنــالك مــن قبــل مبحــض اختيــاره أن يكــون عبــدًا أو مســتعمرًا أو مضطـــهدًا 
عنصرياً. إن دوافع ذلك العهد هي اليت جعلت البعض ميارس هذه اجلرائم ضد البعض اآلخر. 
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وال شك أن دوافع عصرنا اليوم حتدو بنا مجيعاً إىل أن نبـذل قصـارى جـهدنا لتحريـر 
أولئك الذين ما زالوا حىت اليوم يعانون مـن العنصريـة وكـره األجـانب ومـا يتصـل بذلـك مـن 

تعصب ذلك ألن أجدادهم خضعوا للرق واالستعمار واالضطهاد العنصري. 
ومما ال شك فيه أن هذا املؤمتر العاملي سوف يقول يف مجيع البلدان، سواء يف الشـمال 
أو يف اجلنـوب، بـأن جيـــوب الفقــر واليــأس واالحنطــاط اإلنســاين، هــي مــن نصيــب الســمر 

والسود، جيب أن تزول إىل غري رجعة. 
ويتعني على هذا املؤمتر العاملي أن حيدد مـا ينبغـي القيـام بـه عمليـاً حبيـث تفضـي هـذه 

الدعوة إىل عامل متغري باطراد يتمتع فيه مجيع الناس فعالً حبقهم األصيل بالكرامة اإلنسانية. 
إن جزءًا هاما من شرعيتنا كحكومات مستمد من التزامنا خبدمة شعوبنا. وحنن نعلـم 
حبكم التجربة أن هؤالء الناس الذين خندمـهم يشـعرون دومـاً بـاألمل كلمـا شـعر بـاألمل مواطـن 

آخر يف بلد آخر. 
وبالنسبة هلذه اجلماهري فإن التضـامن بـني النـاس ليـس مفـهوماًَ غريبـاً. فـهم يـرون أن 
مـن واجـب هـذا املؤمتـر العـاملي أن ينقـل الرسـالة الـيت تقـول إن شـعوب العـامل حيدوهـا شـــعور 
ـــا يف العمــل املتضــافر لتعويــض اخلســارة اإلنســانية  جديـد مـن االنتمـاء الـدويل ينـم عـن عزمن

الفادحة اليت وقعت يف املاضي. 
وال بد أن حيدوهم األمل بأننا، حكومات ومنظمات غـري حكوميـة وبلدانـاً وشـعوباً، 
مسـتعدون اآلن لتكريـس عقولنـا ومـهاراتنا ومواردنـا مـن أجـل بنـاء عـامل جديـد متحـــرر مــن 

أغالل العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب. 
وينبغي هلذا املؤمتر أن يبعـث برسـالة أمـل إىل شـعوب العـامل بأننـا، جمتمعـني، عـازمون 
ـــث تفتــح األبــواب علــى  علـى العمـل بـال كلـل مـن أجـل السـالم يف كـل مكـان يف عاملنـا حبي
مصراعيها يف كل مكان من أجل أكمل وأمشل تطور لإلنسـان يف ظـروف مـن احلريـة واألمـن 

والطمأنينة. 
إن الشـرق األوسـط ينـادي ويطـالب بسـالم عـــادل ثــابت ودائــم طاملــا انتظرنــاه. إن 
الشعب الفلسطيين، شأن الشعب اإلسرائيلي وغريه من الشعوب يف أي مكان مـن العـامل، مـن 

حقه أيضاً السعي إىل حتقيق أكمل وأمشل تطور يف ظروف من احلرية واألمن والطمأنينة. 
وقارتنـا األفريقيـة تسـتحق أيضـاً السـلم كـأي قـارة أخـرى، إلنقـاذ النـاس مـــن املــوت 
والدمار ولفتح األبواب أمامنا أيضاً من أجل التطور يف ظروف من احلرية واألمن والطمأنينة. 
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وهكذا سوف تتوفر الظروف لنـا كأفارقـة لكـي ننضـم إىل املسـرية الطويلـة مـن أجـل 
التخلص من مرياث الرق واالستعمار والعنصرية الذي ما لبث يالزمنا يف حياتنا اليومية. 

لقد وّدعنا منذ فترة وجيزة فقط قرناً شهد ألواناً من املعانـاة القاسـية حبـق ماليـني مـن 
الناس. لقد فـرض ذلـك القـرن مأسـاة اهلولوكوسـت الرهيبـة علـى الشـعب اليـهودي. وجلـب 
على شعب رواندا مأساة إبادة مجاعية خميفة. وجلب أنظمة إجرامية مـن أنـاس فقـدوا صواـم 

باعتناقهم أيديولوجيات معادية للبشرية تنادي بالتفوق العنصري. 
ومع هذا فإن ذلك القرن بعينه جاءنا مبيثـاق عـاملي يف شـكل اإلعـالن العـاملي حلقـوق 
اإلنسـان. وأعطـى اإلنسـانية مجعـاء إمكانيـة جتميـع املعـــارف والوســائل لتحقيــق تلــك الرؤيــة 

السامية املكرسة يف تلك الوثيقة. 
إننا جنتمع يف ديربان كي نلتزم بأننا سنفعل ذلك ولكـي نقـرر معـاً مـا هـي اخلطـوات 

اليت سنتخذها لضمان القيام مبا ننوي أن نقوم به. 
ومرة أخرى أرحب بكم يف هذا البلـد الـذي سـاعدمت علـى حتريـره مـن براثـن الفصـل 
العنصري حيدوين األمل بأن االحتفال بذلك النصر سوف يدفع هذا املؤمتر العاملي إىل التوصـل 
إىل النتائج اليت سوف تعـرف القـرن احلـادي والعشـرين بوصفـه القـرن الـذي أعـاد إىل اجلميـع 

كرامتهم اإلنسانية. 
  

بيـان معـايل السيــدة نكوســـازانا دالميــين زومـــا، وزيــرة خارجيـــة مجهوريــة 
جنوب أفريقيا ورئيسـة املؤمتر العاملي ملكافحـة العنصريـة والتميـيز العنصـري 

 وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب 
إنـين بقبـويل تـويل رئاسـة هـذا املؤمتـــر أرى أن مــن املناســب أن أشــيد إشــادة خاصــة 
جبوفان مبيكي، ابن أفريقيا واملناضل الباسل ضد العنصرية الــذي مـن املؤسـف أنـه تـويف عشـية 

انعقاد هذا املؤمتر. 
وبفضل اجلهود اجلماعية للبشــرية، اختفـت مـن الوجـود ممارسـات االسـترقاق وجتـارة 
الرقيـق واالسـتعمار والفصـل العنصـري. فلقـد ُدحـرت هـذه مجيعـها ألن البشـــرية مل تــرض أن 
يقـهر أحـد اآلخـر، وألن البشـرية قـد جـرأت علـى اـــاهرة والتــأكيد بأننــا مجيعــاً قــد ولدنــا 
متسـاوين يف حقوقنـا وكرامتنـا املتأصلـة فينـا. وقـد جتسـدت هـذه العبـارات النبيلـة يف اإلعــالن 

العاملي حلقوق اإلنسان لتكون مبثابة ضوء يهتدى به وأمل للبشرية مجعاء. 
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وإنين إذ أمثل نساء أفريقيا أعرف آالم العبوديـة واالسـتعمار اللذيـن حيـدق إرثـهما يف 
وجهي كل يوم. فعلى وجه قاريت تربز ندوب املنازعات والفقـر املدقـع والعنصريـة والتـهميش 
واإلقصـاء االجتمـاعي والتخلـف والتفاوتـات االقتصاديـــة واإلذالل واملهانــة؛ وتكمــن جــذور 

ذلك كله يف ممارسات هذه األنظمة البغيضة. 
ولنا أن نعتز بالدور الذي أدتـه هـذه املنطقـة يف الكفـاح الطويـل ضـد العنصريـة. ففـي 
هذه املنطقة بدأ املهامتا غاندي كفاحه القائم على املقاومة اخلالية من العنـف ليكـون فيمـا بعـد 
مصدر إهلام للنضال من أجل احلرية يف اهلند ويف العـامل قاطبـة. وجلنـوب أفريقيـا تـاريخ طويـل 
من املقاومة يرمز إليه منح جـائزة نوبـل للسـالم للرئيـس ألـربت لوتـويل الـذي كـان أول زعيـم 
أفريقي يفوز ا، وهو من هذه املنطقة أيضـاً. وبـالرغم مـن االنتصـار علـى العنصريـة، ال تـزال 
مجيـع بلـدان العـامل تكـافح أشـكال العنصريـة املعـاصرة. وإنـين آلمـل بأننـا يف ايـة هـذا املؤمتـــر 

سنتعلم من اتمع الدويل ونشاطره ما نعلم عن سبل ووسائل التصدي للعنصرية.  
ـــامل مــن أجــل  وجيـب علـى مؤمترنـا أن يوجـه نـداء بصـوت عـال وواضـح إىل بقيـة الع
القضاء على الشرور الرهيبة للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك مـن 
تعصب. وإىل جانب هذا النداء، جيب علينا أن نسـتهل برنـامج عمـل مسـتمر ميكـن لكـل بلـد 

تنفيذه على مجيع املستويات. 
وإنـين إذ أسـلم بـالعمل الـــذي مت إجنــازه حــىت اآلن أود أن أتوجــه بالشــكر إىل مجيــع 
الـدول األطـراف ملـا قدمتـه مـن مسـامهات يف مناطقـها. ولقـد أعقـب ذلــك عقــد اجتماعــات 
حتضريية مكثفة يف جنيف. والواقع أن األمور قد بدت أحياناً قامتة وتبعث على اليأس، ولكننـا 
ثابرنـا علـى العمـل بصـرب وأحرزنـا تقدمـاً كبـريًا. وجيـب علينـا أن نعـزز هـذا التقـــدم مدركــني 
ــاً  مـا ينطـوي عليـه التصـدي هلـذه القضايـا مـن حساسـية وآالم. وإنـين آلمـل أننـا سنسـتطيع مع
ـــس بإمكاننــا أن نقبــل  التصـدي هلـذا التحـدي الـذي يواجـهنا. وال بـد لنـا مـن أن ننجـح إذ لي
مبـا هـو دون النجـاح. وجيـب أن يكـون يف مقـدور املـرء يف ايـة هـذا القـرن أن ينظـر إىل هــذا 

املؤمتر باعتباره بداية محلة ملكافحة العنصرية.  
كما أن قمة الشبيبة ومنتـدى املنظمـات غـري احلكوميـة قـد ناقشـا هـذه القضايـا وحثـا 
املؤمتر على أن يورث األجيال القادمة عاملاً قائماً على التسامح والسـالم وخاليـاً مـن العنصريـة 
والتحيز اجلنسي. وحنن لن جنرؤ على خذالم. ومن املناسب هنا اإلشادة جبميع أولئك الذيـن 

ضحوا حبيام جيالً بعد جيل يف الكفاح ضد العنصرية.  
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ولـن يفوتـين إذ أختتـم كلمـيت أن أنـوه بـالعمل البـــارع الــذي اضطلعــت بــه املفوضــة 
السامية حلقوق اإلنسان واألمانة التابعة هلا. فـهي وفريقـها قـد أديـا عملـهما أداء رائعـاً يف ظـل 

ظروف عصيبة.  
ولذلك فإنين أقبـل بتواضـع املهمـة الـيت كلفـت ـا كرئيسـة هلـذا املؤمتـر مـن قبـل هـذا 
االجتماع املوقر. وسيتوقف جنـاحي يف أداء هـذه املهمـة علـى تعـاونكم مجيعـاً. وإنـين ألعـرف 
معرفـة اليقـني أنكـم مجيعـاً ستسـهمون بكـل مـا تسـتطيعون يف إجنـاح هـذا املؤمتـــر. وســيتحقق 

جناحنا مجيعاً من خالل مثابرتنا وتعاوننا بروح من اإلخاء. 
ولقد قال نيلسون مانديال، بطــل كفاحنــا، يف كتابــه �املســار الطويــل حنــو احلريــة� 
(Long Walk to Freedom) الكلمات اجلوهرية التاليـة الـيت تدخـل يف صلـب موضوعنـا: �لقـد 

توقفت هنا حلظة لكي أستريح، لكي ألقي نظـرة خاطفـة علـى هـذه املنـاظر الرائعـة الـيت حتيـط 
يب، ولكي أنظر إىل الوراء فأتبني املسافة اليت قطعتها. لكنه ليس مبقدوري أن أسـتريح إال هلـذه 
اللحظة ألن احلرية إذ تأيت إمنا جتلب معها مسؤوليات، وإنين ال أجـرؤ أن أتلكـأ أو أتباطـأ ألن 

مشواري الطويل مل ينته بعد�.  
وإنين آلمل كل األمل بأننا يف اية هذا املؤمتـر سـنتطلع بكـل اعـتزاز إىل تلـك املسـافة 
مـن الطريـق الـيت قطعناهـا حـىت اآلن وسـنمضي قدمـاً يف اجتـاه التوصـل إىل تعبـري ملمـوس عـــن 

برنامج العمل واإلعالن اللذين سنعتمدمها بتوافق اآلراء. 
  

 بيان السيد هاري هولكري، رئيس اجلمعية العامة لألمم املتحدة 
أود أن أهنئك على انتخابك رئيسة للمؤمتر. وإنين لواثق من أنك ستسـتطيعني بفضـل 

ما تتمتعني به من خربة وحكمة توجيه هذا املؤمتر اهلام حبيث تتكلل أعماله بالنجاح. 
وإنــه ليشــرفين أن أخــاطبكم يف هــذه اجللســة االفتتاحيــة للمؤمتـــر العـــاملي ملكافحـــة 
العنصريـة والتميـيز العنصـري وكـره األجـانب ومـا يتصـل بذلـك مـن تعصـب، وذلـك بصفـــيت 
رئيساً للجمعية العامة لألمم املتحدة. إن هذا املؤمتر هو أحد مؤمترات األمـم املتحـدة ودوراـا 
االستثنائية اليت عقدت منذ قمة األلفية املعقودة يف أيلول/سبتمرب املـاضي. وقـد كلفـت بصفـيت 
رئيساً للجمعية العامة بأن أتابع تنفيذ إعالن األلفية الذي اعتمده رؤساء الـدول واحلكومـات. 
وينبغي هلذا املؤمتر أن يكون على مستوى التحدي وأن يثبت أن الــدول األعضـاء ملتزمـة حقـاً 

بتنفيذ اإلعالن. 
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لقد مجع إعالن األلفية بني جداول أعمـال التنميـة العامليـة يف فـترة التسـعينات، ولكنـه 
قد عرب أيضاً عن توافق فريد يف اآلراء بشأن قيم ومبادئ اتمع الـدويل. فالكثـري مـن أهـداف 

اإلعالن ومبادئه ترتبط ارتباطاً وثيقاً بنتائج هذا املؤمتر. 
ـــة، الــتزمت احلكومــات ال بــاحترام حقــوق اإلنســان بصفــة عامــة  ويف إعـالن األلفي
فحسب، بل لقد الـتزمت صراحـة بـاحترام احلقـوق املتسـاوية، دون متيـيز. وقـد أعـاد اإلعـالن 
تـأكيد احـترام كـل منـا لآلخـر يف كـل مـا نتمـيز بـه مـن تنـوع ويف عزمنـا علـى القضـــاء علــى 
ممارسات العنصرية وكره األجانب. كما أنه ألزمنا حبماية أولئك الذين قد جيـدون أنفسـهم يف 

حاالت يكونون فيها مستضعفني. 
إن العنصريـة والتميـيز العنصـــري مهــا مــن أقــوى االعتــداءات علــى كرامــة اإلنســان 
وحريتــه. وال ميكــن ألي جمتمــع أن يتغــاضى عــن العنصريــة دون أن يقــوض أركــان الســـلم 
والعدالة. ولقد كان الكفاح ضد العنصرية والتمييز العنصـري يف صـدارة عمـل األمـم املتحـدة 
منذ إنشائها. مث إن تضمني ميثاق األمم املتحدة مبادئ تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان للجميـع، 
دون متييز على أساس العرق أو اجلنس أو اللغة أو الديـن، قـد اسـتند إىل حـد بعيـد إىل جتـارب 

العامل قبل احلرب العاملية الثانية وخالهلا.  
لقد اضطلعت اجلمعية العامة على مر السـنني بدورهـا يف التصـدي للعنصريـة والتميـيز 
العنصري، ال بوصفها حمفالً سياسياً للنقـاش فحسـب، بـل أيضـاً بوصفـها أداة لصنـع السياسـة 

يتم بواسطتها وضع برامج للتصدي هلذه الشرور. 
ولقد كانت العقود الثالثة ملكافحـة العنصريـة والتميـيز العنصـري، واملؤمتـران العامليـان 
السابقان ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري، والسـنة الراهنـة للتعبئـة ضـد العنصريـة والتميـيز 

العنصري، مبثابة أدوات لتحقيق النتائج املرجوة يف الكفاح ضد العنصرية. 
كما أن األمم املتحدة قد لعبـت دورًا رئيسـياً يف إـاء الفصـل العنصـري، وكـان هـذا 
إجنازًا رئيسياً للمجتمع الدويل ككـل وإيذانـاً بـزوال األشـكال املقننـة للتميـيز العنصـري. ومـع 
ذلك، ورغم أن وسائط اإلعالم والسفر الدويل والتقـدم التكنولوجـي تـؤدي إىل التقريـب بـني 
النـاس أكـثر فـأكثر، فإننـا نشـهد عـودة للتعصـب ومظـاهر كـره األجـانب والعنصريـة والتميــيز 
العنصـري واملنازعـــات اإلثنيــة يف شــىت أحنــاء العــامل. كمــا جيــري إنكــار احلقــوق األساســية 
للمـهاجرين والالجئـني واألقليـات اإلثنيـة والقوميـة والدينيـة والشـعوب األصليـة. ومـن األمــور 
املثرية للقلق عودة ظهور املنازعات اإلثنية يف أحنـاء عديـدة مـن العـامل. ولقـد ظـهرت نظريـات 
ــا  جديـدة تقـوم علـى التطـهري العرقـي واإلثـين. وأصبـح انعـدام املسـاواة التحـدي امللـح يف زمانن

هذا.  
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ومن هذا املنطلق، قررت اجلمعية العامـة يف كـانون األول/ديسـمرب ١٩٩٧ أن الوقـت 
قد حان لكي يتصدى اتمع الدويل للمد املتعـاظم للعنصريـة والتميـيز العنصـري. وقـررت أن 
تعقد هذا املؤمتـر العـاملي مـن أجـل صياغـة توصيـات حمـددة لتعزيـز التدابـري الوطنيـة واإلقليميـة 
والدولية العملية املنحى والرامية إىل مكافحة مجيع أشكال العنصريــة والتميـيز العنصـري وكـره 

األجانب وما يتصل بذلك من تعصب. 
إننا جنتمع هنا لكي خنطو خطوة كبرية إىل األمـام يف الكفـاح ضـد العنصريـة والتميـيز 
العنصري وكره األجـانب ومـا يتصـل بذلـك مـن تعصـب. ولقـد تـابعت بكـل اهتمـام العمليـة 
التحضريية هلذا املؤمتر. وقد مت إحراز قـدر كبـري مـن التقـدم يف صياغـة الوثيقـة اخلتاميـة. وإنـين 
أشجعكم مجيعاً اآلن على أن تعملـوا جـاهدين مـن أجـل جعـل نتـائج هـذا املؤمتـر معلمـاً هامـاً 
بالنسبة ألية إجراءات أخرى تتخذها الدول األعضاء واألمم املتحدة. وال يزال يلزم توفر قـدر 
كبري من اإلرادة السياسـية والقيـادة احلكيمـة مـن أجـل التوصـل إىل اتفـاق بشـأن القضايـا الـيت 

ال تزال معلقة. 
إن ديربان - وهي متثل حبق حمفالً رمزياً هلـذا املؤمتـر يذكرنـا مجيعـاً بأنـه عندمـا تتوفـر 
اإلرادة والعزمية السياسيتان ميكن إحـداث تغيـريات - توفـر لنـا فرصـة فريـدة جلعـل قرننـا هـذا 
قرن تفاهم فيما بـني النـاس، قـرن قبـول للتنـوع واحـترام االختالفـات. ولقـد وصلنـا إىل حلظـة 

حرجة ينبغي أن يكون كل فرد فيها عضوًا يف األسرة اإلنسانية على قدم املساواة.  
إننا نتحمل مسؤولية عظيمـة، وإنـين واثـق مـن أن لدينـا القـدرة علـى تكويـن املواقـف 
وحل املسألة األساسية املتمثلـة يف العالقـات اإلنسـانية - أي كيفيـة تعـامل النـاس بعضـهم مـع 

بعض - باحترام وتسامح. 
  

بيـان السـيدة مـــاري روبنســون، مفوضــة األمــم املتحـــدة الساميـــة حلقــوق 
اإلنســـان واألمينــة العامــــة للمؤمتـــر العـــاملي ملكافحـــة العنصريـــة والتميـــيز 

 العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب 
نشهد اليوم انطالقة حـدث ظـل النـاس يعملـون جـاهدين مـن أجلـه علـى مـدى شـهور 
عديدة. وإنين ألتوجه �بصادق الشكر� إىل مجيع أولئك الذين أسهموا يف حتقيق ذلك، وخباصة 

شعب ديربان وجنوب أفريقيا. 
لقد قطعنا شوطاً طويالً قبل أن نصل إىل ديربان. والواقع أنه كان طريقاً ال خيلـو مـن العقبـات. 
ـــل ١٨ شــهرًا حتضــريًا هلــذا املؤمتــر - أي احللقــة  وأذكـر احلـدث الرمسـي األول الـذي جـرى قب
الدراسية للخرباء اليت عقدت يف جنيف بشأن �سبل االنتصاف املتاحة لضحايا أفعال العنصريـة 
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والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، واملمارسات الوطنية اجليـدة يف 
هـذا اـال�. ولقـد قطعنـا شـوطاً طويـالً منـذ ذلـك احلـني يف حتسـني فـهمنا للعنصريـة يف العــامل 
املعاصر. وقد عقدت أربعـة مؤمتـرات إقليميـة ومخـس حلقـات دراسـية للخـرباء وثـالث دورات 
للجنة التحضريية. وعقدت جلسات مطولة للصياغة ونظمت اجتماعات من كل نوع مـن كـل 

جزء من العامل مت فيها التركيز على املواضيع اليت سيجري تناوهلا يف ديربان.  
ــا إىل  ولقـد قطعنـا شـوطاً طويـالً مـن الناحيـة النفسـية وكذلـك املوضوعيـة. مث إن رحلتن
ديربان قد ساعدت يف تكوين أفكارنا لتحديد هويـة ضحايـا العنصريـة والتميـيز، ومـا هـو نـوع 
سبل االنتصاف اليت ميكن إتاحتها، وما هي أفضل أنواع التدابري الوقائية. وعندما يتم اسـتعراض 
ما أجنزه املؤمتر، سيتبني أن من أهم إجنازاتـه التوصـل إىل فـهم أفضـل ملصـادر العنصريـة وأسـباا 

وسبل التصدي هلا. 
ويف الوقت نفسه، لن يكون هـذا املؤمتـر مؤمتـرًا سـهالً علـى اإلطـالق. فـأن يطلـب مـن 
الناس التصدي ملشاكل العنصرية فيما بينهم ليـس أمـرًا مسـتحباً دائمـاً، إذ مثـة نزعـة إىل القـول: 
�ليس هلذه املشاكل وجود يف بلدنا�. ومن األسهل دائماً أن نلوم اآلخرين من أن ننظـر جبديـة 

إىل ما يوجد لدينا حنن من أوجه حتيز. 
وال غرابة إذن يف أن املفاوضات كانت صعبة. فالقضايا اليت نتناوهلا هنـا تواجـهنا علـى 
مستويات كثرية جدًا، وطنياً وإقليمياً وحملياً. وهي من بني القضايا األكـثر حساسـية الـيت يتعـني 
على األمم املتحدة واتمع الدويل التصدي هلا. وحرّي بنا أن نتذكر هـذا علـى مـدى األسـبوع 

املقبل. 
وجيب أن نتذكّر أيضاً أنه ليس مبقدورنا أن حنل مجيع مشاكل العامل يف ديربان. 

ومن املواضيع اليت ما برحت أشدد عليها أننا مجيعاً ننتمـي إىل أسـرة إنسـانية واحـدة. 
واألسر ال تتفق على كل شيء، بل إا تتفـق علـى قضايـا أساسـية معينـة، وهـذا هـو مـا جيعـل 
األسر قوية. وإن ما نطلبه منكم مجيعاً هو أن نتفق على األهـداف األساسـية هلـذا املؤمتـر ال أن 

حناول حل مجيع املشاكل املدرجة على جدول األعمال الدويل. 
ومـن األمـور الـيت تبـدو أوضـح بالنسـبة يل بعـد األعمـال التحضرييـة الـيت جـرت علــى 
مـدى األشـهر ال ١٨ املاضيـة مـا يتمثـل يف حاجتنـا املاسـة إىل اســـتراتيجيات جديــدة ملكافحــة 
العنصرية والتعصب يف العامل املعـاصر. وأقـول ألولئـك الذيـن يقولـون إننـا ال حنتـاج إىل مؤمتـر 
عاملي معين ذا املوضوع: �انظروا حولكم�. انظروا إىل حجـم مـا تسـببه العنصريـة والتميـيز 
من بؤس وإجحاف ونزاع. فلهذا املؤمتر أمهية حامسـة مـن منظـور حقـوق اإلنسـان. واملسـاواة 

وعدم التمييز أمران أساسيان يف السعي إىل إعمال حقوق اإلنسان. 
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إن النجاح يف ديربان ينبغي أن يقاس باالستناد إىل مـا إذا كـانت النتـائج احملققـة توفـر 
أو ال توفــر ســبل انتصــاف فعالــة لضحايــا العنصريــة والتميــيز العنصــــري وكـــره األجـــانب 

وما يتصل بذلك من تعصب. 
كما أنين قد تعلمت مـدى االرتبـاط الوثيـق ألشـكال العنصريـة املعـاصرة مبـا حـدث يف 
املـاضي. وإنـين أعتقـد أن املؤمتـر ميكـــن أن حيقــق إجنــازًا تارخييــاً يف الكفــاح ضــد العنصريــة إذا 
ما أمكن التوصل إىل اتفاق حول اللغة اليت تعـترف باملظـامل التارخييـة وتعـبر عـن عميـق األسـف 
للجرائـم الـيت ارتكبـت يف املـاضي. وإذا مـا أمكننـا أن نفعـل ذلـك، فسـيصل جـهدنا إىل ماليــني 
الناس يف شىت أحناء العامل ليؤكد كرامـة اإلنسـان، وسـيصل بالطريقـة الـيت ينفـذ فيـها الشـعر إىل 

األعماق. 
وجيب علينا أن نركز اهتمامنا على النتائج وعلى االسـتراتيجيات الـيت تستشـرف آفـاق 
املستقبل. ومن بعض النواحي، لن تبدأ الرحلة نفسها إال بعد أن نغادر ديربان. وسينشـأ عندهـا 

املعيار احلقيقي ملا حققناه على مدى هذه الشهور من العمل التحضريي ويف املؤمتر نفسه. 
إن مؤمتر ديربان لـن يشـكل معلمـاً أساسـياً إال إذا مت هنـا اعتمـاد نـص أساسـي جتـري 
متابعته على حنو جمد. واملهمة اليت جيـب علينـا أن نؤديـها قبـل أن نغـادر تتمثـل يف التوصـل إىل 
فهم واضح لعملية املتابعة اليت جيب إجنازها وللجهة املسؤولة عـن اختـاذ اإلجـراءات الضروريـة 

والكيفية اليت ميكن ا تقييم ما ُأحرز من تقدم. 
وإنين أدعو كل ممثل من ممثلي احلكومات إىل ضمان الفهم الكامل ملسؤوليات الـدول 
يف الكفـاح ضـد العنصريـة والتميـيز وأداء هـذه املسـؤوليات أداء كــامالً، حســبما حــث عليــه 

األمني العام، من خالل برامج أو خطط العمل الوطنية. 
وإنـين أدعـو املنظمـات احلكوميـة الدوليـــة إىل االضطــالع بدورهــا مــن أجــل ضمــان 
إدراج أهـداف هـذا املؤمتـر يف أنشـطتها والرصـد الفعـال لتنفيـذ االلتزامـات الـيت ســـيتم التعــهد 

بتنفيذها هنا. 
وفيما يتعلق بدور األمم املتحدة، فقد أوضحت العمليـة التحضرييـة أن األمـم املتحـدة 
جيب أال تواصل كفاحها التارخيي ضد التميـيز فحسـب بـل جيـب عليـها أيضـاً أن تكثّـف هـذا 
الكفـاح. فلقـد اسـتمعنا مطـــوالً إىل مــا قالــه أولئــك الذيــن يعــانون، والذيــن وقعــوا ضحايــا 
ـــة وحتقيــق املســاواة. ولقــد اســتخلصت  لإلجحـاف وأولئـك الذيـن يسـعون إىل صـون الكرام
ــة يل  بـالفعل اسـتنتاجات أكيـدة مـن ذلـك وسـأقوم بإنشـاء وحـدة ملكافحـة التميـيز تكـون تابع
مباشرة وتتوىل اختاذ إجراءات املتابعة بشأن األفكـار املتبصـرة الـيت اكتسـبناها بـالفعل، وبشـأن 
تنفيذ توصياتكم واحملافظة على القضية املشتركة وحشد اجلهود مع اتمع املـدين. وسأتشـاور 
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مـع الـدول األعضـاء يف اجلمعيـة العامـة القادمـة بشـــأن كيفيــة املضــي قدمــاً يف عمليــة متابعــة 
املقترحات العملية اليت أسفرت عنها خمتلف املؤمترات اإلقليمية واجتماعات اخلرباء. 

وما من مبالغة يف التأكيد على دور اتمع املدين يف عملية املتابعة. وإنين أتطلع بصفـة 
خاصة إىل املنظمات غري احلكوميـة ومنتـدى الشـباب الـدويل الـذي مت تشـكيله هنـا يف ديربـان 
واتمع املدين عموماً من أجل التصدي لتحدي ديربان وتشكيل حتالف عاملي مع احلكومـات 
من أجل املضي قدماً يف الكفاح. واالنطباع الذي تولد لـدي هـو أن املنظمـات غـري احلكوميـة 
ترقى فعالً إىل مستوى التحدي وتدرك مدى أمهية الكفـاح ضـد العنصريـة والتميـيز العنصـري 

وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب. 
وهناك ثالثة أمور أود أن أطلب من مجيع األطراف، وخباصـة مـن املندوبـني، مراعاـا 
يف األسـبوع القـادم. األمـر األول هـو التحلـي برحابـة الصـدر. فالقضيــة الــيت نعاجلــها هنــا يف 
ديربان ليست قضية بسيطة ومن مث فإا ال حتتاج إىل ضيـق األفـق. وإنـين، فيمـا يتصـل بـاألمر 
الثـاين، أدعـو إىل التحلـي باملرونـة وإبـداء االسـتعداد ملراعـاة آراء اآلخريـن. إذ ال ميكـن إحـــراز 
تقـدم إال علـى هـذا األسـاس، وهـذا مـا يتطلبـه الطـابع امللـح الســـتنباط اســتراتيجيات جديــدة 
ملكافحة العنصرية والتمييز. وأخريًا، أود أن أدعو إىل األخذ برؤية متبصـرة. وإنـين مقتنعـة بـأن 
هذه اللحظة ميكن أن تكـون حلظـة حامسـة بالنسـبة للمجتمـع الـدويل وبـأن لدينـا القـدرة علـى 

العمل يف بداية هذا القرن من أجل عامل أفضل وأكثر إنصافاً. 
وبإمكاننـا أن نسـتلهم مفـهوم ��Ubuntu األفريقـي، هـذه الكلمـة القدميـة الـيت تشـــمل 
البعـد اإلنسـاين والعنايـة واملشـاطرة والوئـام مـع العـامل كلـه. وقـد أوضـح األســـقف ديســموند 
توتو، عندما جاء إىل جنيف يف نيسان/أبريل املاضي، كيف يتعـارض هـذا املفـهوم مـع األنانيـة 
واالنغالق على الذات. فهذا املفهوم األفريقي يتيـح تقديـر مجيـع النـاس حـق قدرهـم وميكنـهم 

من حتقيق إمكانام الكاملة ومن البقاء على وئام مع كل ما حييط م من بشر وأشياء. 
إن هذه الروح تنعكس يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان إذ يقر �مبـا جلميـع أعضـاء 
األسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم ومـن حقـوق متسـاوية وثابتـة�. كمـا جـاء يف اإلعـالن 
العاملي أن �مجيع الناس يولدون أحـرارًا وهـم متسـاوون يف الكرامـة واحلقـوق ... وعليـهم أن 
يعاملوا بعضهم بعضاً بروح اإلخاء�. فلنسترشد ذه الروح يف مناقشـاتنا الـيت سـتجري علـى 
مدى األسبوع القادم إذ نسعى جاهدين إلقامة عامل تحترم فيـه مبـادئ املسـاواة وعـدم التميـيز 

ال مبجرد الكالم وإمنا يف الواقع الفعلي. 
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 املرفق الثالث 
   اجتماع املائدة املستديرة لرؤساء الدول واحلكومات 

عقد املؤمتر العاملي ملكافحة العنصريـة والتميـيز العنصـري وكـره األجـانب ومـا يتصـل  -١
بذلك من تعصب، يف الساعة الثالثة من بعد ظهر ٣١ آب/أغسـطس ٢٠٠١، اجتمـاع مـائدة 
مسـتديرة لرؤسـاء الـــدول ورؤســاء احلكومــات برئاســة فخامــة الســيد تــابو مبيكــي، رئيــس 

مجهورية جنوب أفريقيا. وأدىل الرئيس مبيكي ببيان. 
وافتتح اجتماع املائدة املستديرة األمني العام لألمم املتحـدة السـيد كـويف عنـان الـذي  -٢

أدىل ببيان. 
واشــترك يف اجتمــاع املــائدة املســتديرة رؤســاء الــدول ورؤســاء احلكومــات التاليـــة  -٣

أمساؤهم: 
فخامة السيدة فايرا فيكي - فرايربغا، رئيسة دولة مجهورية التفيا؛ 

فخامة الرئيس أوليسيغون أوباساجنو، رئيس مجهورية نيجريا االحتادية؛ 
فخامة الرئيس عبد اهللا واد، رئيس مجهورية السنغال؛ 

فخامة الرئيس بيدرو فريونا رودريغيس يربيس، رئيس مجهورية الرأس األخضر؛ 
فخامة الرئيس يووري كاغوتا موسيفيين، رئيس مجهورية أوغندا؛ 

فخامة الرئيس ياسر عرفات، رئيس السلطة الفلسطينية؛ 
فخامة الرئيس بول كاجامي، رئيس مجهورية رواندا؛ 

فخامة الرئيس فيدل كاسترو، رئيس جملسي الدولة والوزراء يف كوبا؛ 
معايل السيد ديدجوب ديفونغي دي - ندنغي، نائب رئيس مجهورية الغابون؛ 
فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، رئيس مجهورية اجلزائر الدميقراطية الشعبية؛ 
فخامة الرئيس جوزو كريزانوفيتش، رئيس جملس الرئاسة يف البوسنة واهلرسك؛ 

معايل السيد باسكوال مانويل موكوميب، رئيس وزراء مجهورية موزامبيق؛ 
فخامة الرئيس دينس ساسو نغويسو، رئيس مجهورية الكونغو. 
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ومت توجيـه أسـئلة أو تعليقـات إىل املشـاركني يف اجتمـاع املـــائدة املســتديرة مــن قبــل  -٤
ممثلي إسبانيا وجامايكا واجلماهريية العربية الليبية وجزر القمر والفلبني وكنـدا وكوبـا والتفيـا 

واملكسيك ونيبال. 
ومت توجيـه أسـئلة أو تعليقـات إىل املشـتركني مـن قبـل ممثلـي املنظمـات غـري احلكوميــة  -٥
ـــة النســائية  التاليـة: مجعيـة القـانون، واحلملـة الوطنيـة بشـأن حقـوق اإلنسـان للداليـت، والرابط

الدولية من أجل السلم واحلرية. 
ويف إطار حوار تفاعلي، رد املشتركون على األسئلة والتعليقات.  -٦

وأدىل كـل مـن الرئيـس مبيكـي والســـيدة مــاري روبنســون، مفوضــة األمــم املتحــدة  -٧
السامية حلقوق اإلنسان، مبالحظات ختامية. 
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 املرفق الرابع 
   البيانات اخلتامية 

 بيان كتايب من فخامة السيد تابو إمبيكي، رئيس مجهورية جنوب أفريقيا 
لقد وصلنا إىل اية مؤمتر عاملي تـارخيي ملكافحـة العنصريـة والتميـيز العنصـري وكـره 

األجانب وما يتصل بذلك من تعصب. 
وأود، إذ نستعد للعودة إىل ديارنا، أن أتوجه إليكم خبالص الشكر علـى قدومكـم إىل 
ديربان للمشاركة يف األعمال اهلامة اليت ُأجنزت يف االجتماعات احلكومية وغري احلكومية الـيت 

عقدت على مدى األسبوعني األخريين. 
كمـا أود أن أعتـذر عـن أي إزعـاج ميكـن أن يكـون قـد تعـرض لــه أي مـن املندوبــني 

نتيجة ألي تقصري من جانبنا حنن يف جنوب أفريقيا. 
وجيـب علينـا بطبيعـة احلـال، إذ نسـتعد للعـــودة إىل ديارنــا، أن نســأل أنفســنا - هــل 

حققنا ما جئنا إىل ديربان من أجل حتقيقه؟ 
ولقد قال املشككون، قبل وقت طويل من اختتام عملنا، إن املؤمتـر قـد مـين بالفشـل. 
مث إن بعض الذين مل حيضروا قد بقوا بعيدًا ألم ال يكترثون لـــآلالم الــيت عاناهــا الكثــريون 

من جراء الشرور االجتماعية اليت ناقشناها هنا. 
ومن الواضح أن هناك آخرين قد تصرفوا بالطريقة اليت تصرفوا ا ألـم يعتقـدون أن 
هنـاك مسـائل أكـثر أمهيـة مـن اجلـهد الـذي يرمـي إىل توحيـد شـعوب العـامل مـن أجـل خــوض 

كفاح حازم ضد العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب. 
أمـا أولئـك الذيـن يـهتمون اهتمامـاً عميقـاً ـذه املســـائل البالغــة األمهيــة، أي مســائل 
حقـوق اإلنسـان للجميـع، والكرامـة اإلنسـانية للجميـع، فقـــد حضــروا وبقــوا وتصــدوا هلــذه 

القضايا بكل ما تتطلبه من جدية. 
وقد فعلنا حنن هذا بنفـس الطريقـة عندمـا بقينـا لنواصـل الطريـق كلـه يف كفاحنـا مـن 

أجل دحر جرمية الفصل العنصري ضد اإلنسانية. 
ولقد وصلنا إىل املواقف اليت اعتمدناها دومنا لبس. مث إننا رفضنـا يف الوقـت نفسـه أن 
نقـر مبـا يصعـب فهمـه، وهـو أن حقـوق اإلنسـان للبعـض تعلـو علـى حقـوق اإلنسـان للبعـــض 

اآلخر. 
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ولقـد قاومنـا الضغـوط الـيت مورسـت لكـي نؤيـد الفرضيـة الالإنســـانية الــيت تقــول إن 
الكرامة اإلنسانية ميكن أن توزع يف شىت أحناء املعمورة على أساس حصص غري تناسبية. 

ويف اية إقامتنا يف ديربان، ميكننا أن نقول بكـل حـزم إننـا قـد حققنـا مـا كنـا نسـعى 
إىل حتقيقه. 

لقد اجتمعنا هنا ال كمجرد حكومات بل كشـعوب العـامل. وكشـعوب وجـهنا نـداًء 
بنربة عالية وواضحة سمعت أصداؤها يف مجيع أرجاء العامل. 

والنداء الذي وجهناه من هذا املؤمتـر العـاملي إىل شـعوب العـامل هـو أنـه بـالنظر إىل أن 
اتمـع اإلنسـاين ال يـزال يعـاين مـن آفـات العنصريـة والتميـيز العنصـري وكـره األجـانب ومـــا 
يتصـل بذلـك مـن تعصـب، فـإن هـذه اآلفـات جيـب أن تكـــافح بــأقصى مــا ميكــن مــن العــزم 

والتصميم واملثابرة. 
إن قلة قليلة يف العامل تستطيع أن تقول إا مل تسمعنا. وقلة قليلة يف كوكبنـا املشـترك 

تستطيع أن تقول اآلن إا مل تتصرف ألا ببساطة مل تكن تعرف. 
وبـالنظر إىل مـا أبدينـاه مجيعـاً مـن شـجاعة للتصـــدي لشــرور العنصريــة، مل يعــد مــن 
املمكن إقصاء هذه املسألة، شأا يف ذلك شأن مسألة حتدي التحيز اجلنسي الـيت تتسـم بأمهيـة 

مماثلة، إىل مكانة هامشية على صعيد السياسة االجتماعية والسياسة العامة. 
والرسالة الواضحة املنبثقة عن املؤمتر العاملي ملكافحة العنصريـة هـي أن الكفـاح ضـد العنصريـة 

هو كفاح من أجل حقوق اإلنسان والكرامة واستئصال شأفة الفقر. 
وال بد أن يكون اتمع العاملي قد استمع أيضـاً إىل رسـالة أخـرى انبثقـت عـن مؤمتـر 
ديربان وهي أن شعوب العـامل موحـدة بـالفعل يف عزمـها علـى العمـل معـاً مـن أجـل مكافحـة 
العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلـك مـن تعصـب، وليـس جمـرد إدانـة 

هذه الشرور. 
واعتبـارًا مـن اليـوم، سـريى اتمـع العـاملي هـذه العزميـــة املوحــدة وقــد عــبر عنــها يف 

اإلعالن وبرنامج العمل اللذين اعتمدنامها واللذين التزمنا مجيعاً بتنفيذمها. 
إن توصلنـا إىل اعتمـاد اإلعــالن وبرنــامج العمــل إمنــا يؤكــد حقيقــة مفادهــا أنــه إذا 
توفرت لدينا اإلرادة السياسية أمكننـا التوصـل إىل توافـق يف اآلراء بشـأن مجيـع القضايـا. كمـا 

يؤكد حقيقة أن املؤمترات الدولية ليست حمافل للتعسف يف فرض املواقف على اآلخرين. 
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بل إا متكننا من إجراء مناقشات صرحية ومفتوحة من أجل التوصل إىل حلـول متفـق 
عليـها. ولنـا أن نعـتز بأننـا قـد عملنـا مجيعـاً بـإخالص مـن أجـل التوصـــل إىل توافــق يف اآلراء. 
وما من أحد منا قد حقق كـل مـا يريـده، بـل لقـد بدأنـا عمليـة تارخييـة توفـر لنـا أساسـاً متينـاً 

ملواصلة الكفاح يف سبيل بناء عامل أفضل للجميع. 
ــامج  وحنـن واثقـون مـن أن أولئـك الذيـن خرجـوا مـن املؤمتـر قبـل األوان سـيقبلون برن
العمل وسينضمون إىل احلملـة الدوليـة ملكافحـة العنصريـة والتميـيز العنصـري وكـره األجـانب 

وما يتصل بذلك من تعصب. 
وميكننا القول دون تردد إن من اإلجنازات األخرى اليت حققها املؤمتر العـاملي أنـه قـدم 
لنا مجيعاً إجابة عن السؤال حـول مـا ينبغـي لنـا أن نفعلـه ملكافحـة العنصريـة واملضـي قُدمـا يف 

اجتاه استئصاهلا يف مجيع أحناء العامل. 
وقلة قليلة يف كوكبنا املشترك تستطيع أن تقـول، اآلن ويف املسـتقبل، إـا مل تتصـرف 

رد أا مل تكن تعرف ما الذي ينبغي هلا أن تفعله. 
وبـالنظر إىل أن العنصريـة والتميـيز العنصـري وكـره األجـانب ومـا يتصـل بذلـــك مــن 
تعصب هي شرور ال تزال تشكل حتدياً عاملياً يواجه اجلهد الذي يرمـي إىل بنـاء عـامل إنسـاين، 
فإا تقتضي منا حنن الذين قد التزمنا بالتصدي هلـذا التحـدي أن نتحـد يف إطـار حتـرك موحـد 

هائل من أجل صون كرامة مجيع البشر يف كل مكان. 
لقــد أتــاح لنــا عقــد املؤمتــر العــاملي إمكانيــة تعزيــز عمليــة بنــاء هــذا التحــــرك العـــاملي 
املناهض للعنصرية من خالل متكيننا من اجللوس معاً بغية التوصل إىل فهم مشــترك للتحــدي 

الذي نواجهه وااللتزام أمام بعضنا البعض بأن نعمل معاً. 
كما جيب علينا أن حنيي األمينة العامة للمؤمتـر علـى املبـادرة اهلامـة الـيت اختذـا األمـم 
املتحـدة لضمـان قيـام احلكومـات واملنظمـات غـري احلكوميـة والشـباب بـالتركيز علـى الكفــاح 

ضد العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب. 
وحنن كحكومات قد ال نوافق على بعض االستنتاجات اليت توصلـت إليـها املنظمـات 
غـري احلكوميـة. إال أن هـذا ينبغـي أال ينتقـص مـن الواقـع اهلـــام املتمثــل يف أن هــذه املنظمــات 

تشكل أحد العناصر اهلامة املكونة للحركة العاملية املناهضة للعنصرية اليت حتدثنا عنها. 
ـــات علــى العمــل معــاً إىل جــانب  كمـا أن ذلـك ينبغـي أال ينـال مـن عزمنـا كحكوم
الشـباب وقطـاع املنظمـات غـــري احلكوميــة مــن أجــل شــن محلــة موحــدة مســتمرة ملكافحــة 

العنصرية. 
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وهذا يعين أيضاً أنه جيب علينا كحكومـات أن حنمـل أنفسـنا املسـؤولية أمـام شـعوب 
العـامل بـأن نكفـل تقـدمي تقـارير منتظمـة حـول مـا نفعلـه مـن أجـل تنفيـذ برنـامج العمـل الــذي 

اعتمدناه، ومواجهة االنتقادات العامة املشروعة اليت ستوجه إلينا إذا ما تقاعسنا عن العمل. 
وإنين واثق من أننا مجيعاً نوافق على أن ما قطعناه على أنفسنا مــن الـتزام بـالعمل ميثـل 

أيضاً تعهدًا بأننا سنعمل بالتضامن مع بعضنا البعض يف مجيع أحناء العامل. 
وجيب علينا أن نتذكر ونستلهم احلركة الدولية القوية اليت بنيناها معـاً حبيـث اسـتطعنا 

أن نعمل متوحدين يف الكفاح ضد الفصل العنصري يف جنوب أفريقيا. 
وجيب علينا أن نثبت عملياً أننا منثل حركـة دوليـة جديـدة تقـوم علـى االعـتراف بـأن 

ما يسيء ألحدنا إمنا يسيء للجميع. 
وبذلـك ميكننـا أن نعطـي القـوة واألمـل لضحايـا العنصريـة والتميـيز العنصـــري وكــره 
األجانب ومــا يتصـل بذلـك مـن تعصـب الذيـن ميكـن أن يكونـوا ضعفـاء جـدًا إذا مـا تصرفـوا 
مبفردهم وأقوياء إذا ما استجبنا مجيعاً لغاية هذا املؤمتر العاملي املتمثلة يف توحيـد شـعوب العـامل 

ضد العنصرية. 
وحنن الذين كان لنا شرف احلضور كمندوبني يف هـذا املؤمتـر ال ميكننـا أن نقـول إننـا 
مل نسمع أصوات أولئك الذين ال تسمع أصوام أبدًا ألم املنسيون واملهمشون واحملتقرون. 

وما من أحد منا سيغادر ديربان دون أن يكون قد تعلَّـم شـيئاً جديـدًا. ومـا مـن أحـد 
منا ميكن أن يقول حبق إننا نغادر هـذه املدينـة دون أن نكـون قـد ملسـنا معانـاة اتمعـات الـيت 

مل نكن قد ملسنا حمنتها من قبل. 
وحىت ولو مل نكن قد حققنا أي شيء آخر، فقد حققنا الكثـري ـرد أننـا اسـتطعنا أن 
منكّن أولئك الذين مل تتح هلم قط إمكانية كسر حواجـز الصمـت يف املـاضي أن يطلعـوا العـامل 
على حكايات مؤثرة ملا تعرضـوا لـه مـن قمـع واسـتغالل علـى أيـدي غـريهم مـن البشـر الذيـن 

يفعلون بغريهم ما ال يسمحون بأن يفعل م. 
ومن املؤكد أنه جيب أن يكــون مــن بــني مســؤوليات األمــم املتحــدة ومســؤولياتنا 
مجيعاً ضمان أن تتاح للماليني ممن مل يســمعوا الشــهادات الــيت مسعناهــا إمكانيــة االطــالع 
على املظامل اجلســيمة الــيت ال تــزال تشــكل جــزءًا مــن جمتمــع إنســاين يفخــر مبــا حققــه مــن 
ـــل الدميقراطيـــة وحقـــوق اإلنســـان وســـيادة  إجنــازات فيمــا يتعلــق بقضايــا بالغــة األمهيــة مث

القانون. 



17402-21541

A/CONF.189/12

السيدة الرئيسة، 
املندوبون املوقرون. 

يتسم عاملنا املعاصر بأربع مسات مميزة على األقل. 
إحداهـا هـي انتـهاء احلـرب البـاردة، ومـن مث تسـنم البعـض مركـز اهليمنـة اخلالصـــة يف 

ممارسة السلطة عاملياً. 
والثانية، وهي ناشئة عن األوىل، هـي واقـع جـدول أعمـال سياسـي واقتصـادي عـاملي 
حتدده هذه السلطة اجلماعيـة املهيمنـة، مبـا يـؤدي إىل تنفيـذ التدابـري الـيت حتددهـا هـذه السـلطة 

وكأا متثل جوهر ما هو خري. 
وثالثـة هـذه السـمات هـي عمليـة العوملـة، الـيت تنـري هـذا اجلـدول العـاملي وتسـتنري بــه، 

مما يضفي عليه طابع عملية طبيعية ال بديل هلا. 
والسمة الرابعة اليت نود أن نذكرها عـن عصرنـا هـي زيـادة نـزع قـدرة غـري القـادرين 

أصالً، مما خيضعهم لضرورات ال يستطيعون التأثري فيها، وليست هلم سيطرة عليها. 
وقد اجتمعنا يف ديربان ملناقشة ما نستطيع أن نفعله معاً لتغيري ظـروف معيشـة أولئـك 

املتضررين من العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب. 
وبعبارة أخرى فقد اجتمعنا يف ديربان كي نتفق، قدر ما نستطيع، على مـا ينبغـي لنـا 
أن نفعله لكي نغري ظروف حياة مـن هـم اليـوم أقـل قـدرة، وأسـوأ ضحايـا عمليـة زيـادة نـزع 

القدرة. 
وتطالب هذه اجلماهري، أكثر من أي شخص آخر، بالدميقراطيـة، ومـن مث بـأن يسـمع 

صوا، ويصغى لـه جبدية، ويستجاب له. 
إـم منـاضلون ال يـترددون يف النضـال مـن أجـل حقـــوق اإلنســان وحكــم القــانون، 

وبالتايل من أجل أن يعيشوا حياة البشر، على قدم املساواة مع غريهم من البشر. 
وتداعبهم آمال كبار يف املستقبل، ألم أخذوا على حممل اجلد كلمات أولئك الذيـن 

تنبأوا بأن عملية العوملة ستجلب الرخاء للجميع. 
وهـم يسـعدون بـأن لديـهم إمكانيـة أن يعـاملوا كبشـر، وليـس كمجـرد أرقـام متغــرية 
ميكن االستغناء عنها يف لعبة ايديولوجية هائلة، يلعبـها مـن ميارسـون السـلطة، لكـي يسـتطيعوا 

االحتفاظ ذه السلطة، واإلبقاء على توازن معني هلا. 
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لكنهم يعرفون كذلك من خربم اليومية أن املستقبل الـذي ُوعـدوا بـه مل يـأت بعـد، 
يعرفون أم ما زالوا غري أنداد لآلخرين. 

وجتربهم احلياة اليت يعيشوا، واغترام عن مؤسسات السـلطة علـى الشـك يف فعاليـة 
الوسائل الدميقراطية لتحسني حيام. 

وهـم يدركـون أنـه ال منفـذ هلـم علـى العـامل الـذي قيـل هلـم إن مـن حقـهم كبشـــر أن 
ينتموا له. 

ويعرفـون أنـه بقـدر مـا كـان اجلـوع والبـؤس مهـا نصيبـهم بـاألمس واليـوم فســيكونان 
كذلك رفيقي الغد. 

وألن هـذه اجلماهـري تعـرف هـذا كلــه فقــد أرســلت ممثليــها إىل ديربــان حــىت تغــدو 
مشاغلهم وأمانيهم جزءًا من جدول األعمال العـاملي الـذي سـيحدد مـاذا سـيكون عليـه عاملنـا 

املشترك يف القرن احلادي والعشرين. 
والقرارات اليت اختذناها تشكل ماذا ينبغـي أن يضمـه جـدول األعمـال هـذا، وأمهيتـها 

متلي علينا أن نأخذ جبدية مهمة ترمجتها إىل واقع. 
ـــن  اـا تتطلـب التغلـب علـى معارضـة أولئـك الذيـن يسـتفيدون مـن صمـت وخفـاء م

يعانون من العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب. 
فسيظل هؤالء يدعون أن من يعانون من العنصرية والتمييز العنصري وكـره األجـانب 
وما يتصل بذلك من تعصب خمطئون يف عرض قضيتهم، خمطئون يف اإلعالن عما يشــعرون بـه 

من أمل. 
وسيطلبون منا كما حـاولوا هنـا يف ديربـان، أن نتحـدث عـن أمـور أخـرى غـري تلـك 
اليت نريد أن نتحدث عنها، وألم يروننا نعيش على حافـة اتمـع البشـري، فسـيعملون علـى 

أن يقرروا لنا ماذا ينبغي أن يكون جدول أعمالنا. 
لكننا يف ديربان قلنا ال هلذا كله. 

وإذ قمنـا مبـا كـان علينـا أن نقــوم بــه يف املؤمتــر العــاملي ملكافحــة العنصريــة والتميــيز 
العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب فقد اخترنا أن نصغـي لصـوت الشـاعر 

الشيلي البارز بابلو نريودا حني قال: 
�وستسألوين: أين هي الزنابق؟ 

أين زهريات امليتافيزيقا بأوراقها امللونة؟ 
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واملطر الذي يتناثر يف كلمات ويبذرها 
 �مليئة باألعشاش والطيور؟

�وستسألون: ملاذا ال يتحدث شعره 
عن األحالم وأوراق الشجر 
والرباكني العظيمة يف وطنه؟ 

�فتعالوا وانظروا الدم الذي يف الشوارع 
تعالوا وانظروا 

الدم يف الشوارع 
تعالوا وانظروا الدم 

يف الشوارع!� 
وما ينبغي ألولئك الذين اسـتمعوا إىل رسـالة أمـل تنبعـث مـن ديربـان أن يـأيت عليـهم 

يوم يرددون فيه مع بابلو نريودا: 
�ومن كل طفل ميوت تنبعث بندقية ذات عيون 

ومن كل جرمية تولد رصاصات 
ستجد طريقها ذات يوم 
إىل سويداء قلوبكم.� 

وأمتىن لكم سالمة العودة إىل الوطن، والنجاح يف النضال املشترك مـن أجـل التخلـص 
من شيطان العنصرية. 

  
بيـان صاحبـة الســـعادة الســيدة نكوســازانا دالميــين زومــا وزيــرة خارجيــة 
مجهورية جنوب أفريقيا، ورئيسـة املؤمتـر العـاملي ملكافحـة العنصريـة والتميـيز 

 العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب 
أعتقد أننا سنتفق مجيعاً، يف اية هذا املؤمتر الـذي ميثـل عالمـة تارخييـة علـى أنـه كـان 
من الصواب عقد هـذا املؤمتـر والتوصـل إىل توافـق لـآلراء حـول اخلطـوات العمليـة الـيت ينبغـي 
اختاذها لكي ندفع إىل اخللف حدود العنصرية والتميـيز العنصـري وكـره األجـانب ومـا يتصـل 
بذلك من تعصب يتزايد بصورة خميفة يف كثـري مـن أحنـاء العـامل، وأتصـور أننـا سـنتفق كذلـك 
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على أنه كان سليماً أن جيتمع هذا املؤمتر يف جنوب أفريقيا، البلد الـذي يشـهد أبشـع عنصريـة 
منظمة، لكنه هـب مـع ذلـك ليصبـح شـهادة حيـة علـى أن العنصريـة ميكـن أن زمـها اجلـهود 

اجلماعية للمجتمع الدويل. 
ويف اجتماعنا يف هذا املؤمتر كدول أعضاء فقـد وقفنـا يف حلظـة أو أخـرى علـى حافـة 
اهلاوية، ويف كل مرة كنا خنطو مبتعدين عنها، ونفتش بشجاعة عن قوتنا، ونبذل جـهدًا فائقـاً 
لكي حيقق املؤمتر ما هو أهل له من جناح كان اإلميـان الشـجاع هـو الـذي جعلنـا نصمـد حـىت 
النهايـة، ألننـا ال بـد قـد قلنـا ألنفسـنا إن علينـا مـن أجـــل األجيــال القادمــة أن نرســي أساســاً 

ملستقبل من التسامح والتعايش املنسجم اخلايل من سرطان العنصرية. 
واحلق أننا قد شققنا طريقنا عـرب حبـر األحـداث الصـاخب، ويف كـل نقطـة مـن نقـاط 
طريقنا كان علينا أن نستجيب بإبداع ألحداث متوقعـة وأحـداث غـري متوقعـة، وكمـا تزدهـر 
الزهرة وتشرق يف الربيع فقد اتفقنا على بداية جديدة، وخريطة جديـدة لطريقنـا، اتفقنـا علـى 
أن ما اتسمت به نظم الرق واالستعمار من ب كان لـه أثر مـهيمن ضـار علـى كـل مـن هـم 

سود باملعىن الواسع للكلمة. 
كما اتفقنا على أن الـرق جرميـة ضـد اإلنسـانية، وأن االعتـذار عنـها ضـرورة، ال مـن 
أجل كسب مايل عابر، وإمنا لكي يسـتعيد مـن عانوهـا كرامتـهم وإنسـانيتهم. كمـا نظرنـا إىل 
الشرق األوســط، وأعتقـد أن كـل مـن يف املؤمتـر ال ميكـن إال أن حتـرك مشـاعرهم املعانـاة الـيت 
يشهدوا كل يوم على شاشات تلفزيونام. وكانت صور معاناة الرجـال والنسـاء واألطفـال 

الفلسطينيني هذه هي اليت جعلتنا نشعر بضرورة مناقشة هذه املسألة. 
وبالتايل فقد اتفقنا على أن اعتذارًا واضحاً ال لبس فيـه هـو الـذي يشـكل نقطـة البـدء 
يف رحلة طويلة شاقة لكـي جنـد بعضنـا بعضـاً، اعتـذارًا يعيـد كرامـة وجـدارة وإنسـانية السـود 
باملعىن الواسع للكلمة. كما اتفقنا على ضرورة اختاذ إجراءات عالجية أخرى لتصحيـح تركـة 
العبودية واالستعمار وكل أشكال العنصريـة األخـرى، واتفقنـا علـى أن نعمـل بوعـي لالرتقـاء 

باملرأة اليت كانت ضحية هذه الشرور بسبب من عنصرها وجنسها. 
واتفقنا على جتاهل التمييز ضد األقليات والشعوب األصلية يف كل مكان بسـبب مـن 
أصلهم وثقافتهم وتقاليدهم ولغتـهم ووضعـهم يف اتمـع ومركزهـم كالجئـني، وقلـة الفـرص 
املتاحـة هلـم، ميثـل خطـرًا دائمـاً علينـا، وبالتـايل فقـد توصلنـــا إىل توافــق لــآلراء علــى ضــرورة 
تشجيع احلصول على التعليـم، وتغيـري املنـاهج الدراسـية لتعكـس مصـاحل كـل جمموعـة يف كـل 
جمتمع. وناشدنا وسائل اإلعالم وغريهـا مـن وسـائط االتصـال األخـرى أن تسـاعد يف الدعـوة 

إىل القيم اإلجيابية؛ قيم التسامح والتفاهم واإلنسانية وثراء تنوع عاملنا. 
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ـــا  واتفقنــا يف املؤمتــر علــى أن فكــرة وعمليــة العوملــة تدخــل يف مصطلحاتنــا وخطابن
العـاملي. واتفقنـا كذلـك علـى أن العوملـة قـد أثـرت علـى البلـــدان تأثــريًا خمتلفــاً، فقــد جعلــت 
اقتصادات البلدان الـيت تعـاين مـن تركـة رهيبـة مـن العبوديـة واالسـتعمار اقتصـادات هشـة، يف 

حني أفادت بدرجة أكرب البلدان املتقدمة. 
وحيثما مضت العوملة، وخاصة يف اجلنوب النامي، فقـد تركـت وراءهـا الفقـر املطلـق 
الذي نزع اإلنسانية، والتهميش االقتصادي، واالستبعاد االجتمـاعي، والتخلـف. لقـد خلقـت 
العوملـة املـهاجرين االقتصـاديني الذيـن يفـرون مـن البـؤس والفقـر يف بلداـم حبثـاً عـن اخلــالص 
ـــدان املتقدمــة الغنيــة املزدهــرة. ومــن املؤســف أن هــؤالء  وعـن ظـروف معيشـة أفضـل يف البل

املهاجرين هم الذين يتحملون أسوأ أشكال العنصرية وكره األجانب. 
ومـن هنـا فقـد وافـق املؤمتـر علـى ضـرورة تسـخري هـذه العمليـة وتوجيهـها حنـــو أشــد 
التحديات إحلاحاً يف أيامنا، أي �القضاء علـى الفقـر�. وقـد خلقـت العوملـة مـا يكفـي لذلـك 
ـــي علــى عــدم  مـن ثـروة ومـوارد. كمـا اتفقنـا كذلـك علـى تنـاول الظـروف اهليكليـة الـيت تبق
املساواة وعدم اإلنصاف يف االقتصاد العاملي، وهـذان بدورمهـا يشـجعان التخلـف والتـهميش، 

ومها أحد جذور العنصرية. 
وقد وافقنا باإلمجاع، من خالل برنامج العمل واإلعالن، على تعبئة جيش عاملي ضـد 
العنصرية يف كل البلدان، لكـي يعمـل بـدأب علـى وقـف واجتثـاث آفـة العنصريـة. واتفقنـا يف 
خمتلف منتدياتنا، من الدولية احلكومية إىل غـري احلكوميـة واتمـع املـدين، علـى العمـل معـاً يف 
مشاركة لدفع عملنا إىل األمام. والواقع أن اإلعالن السياسي الذي اعتمدنـاه لتونـا هـو إجـراء 

موجه وعملي. وعلى احلكومات واتمع املدين اآلن كفالة تنفيذه. 
واتفقنـا علـى أن هـذا القـرن اجلديـد، الـذي يـأيت بعـد قـرون مـــن الشــوفينية الراســخة 
ونظام الفصل الضار، جيب أن يكون يف النهاية نقطة ارتكـاز ضـد العنصريـة وأن حيررنـا، مـرة 
وإىل األبد، مــن كـل هـذه االيديولوجيـات العتيقـة الالإنسـانية واملناهضـة للمجتمـع الـيت حنمـل 

مجيعاً عبأها اليوم. 
وعند هذه النقطة جيدر بنا أن نعرب عن شـكرنا القلـيب املخلـص لألمينـة العامـة للمؤمتـر 
العـاملي ملكافحـة العنصريـة والتميـيز العنصـري وكـره األجـانب ومـا يتصـل بذلـك مـن تعصــب 

على اخلدمة الرائعة اليت قدمتها هي وفريق عملها الدؤوب من أجل جناح املؤمتر. 
كما نود أن نشكر السيدة دياللو واللجنة التحضريية على عملهم الذي أصبح أساسـاً 
ملداوالتنا. ونشكر كذلـك فريـق ال ٢١ الـذي وضـع املقترحـات الـيت سـاعدتنا علـى السـري إىل 
األمـام. ومـن املناسـب كذلـك شـكر البلـدان الـــيت اســتضافت املؤمتــرات اإلقليميــة، وأتــاحت 
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للـدول األعضـاء صياغـة مواقفـها اإلقليميـة الـيت صبـت يف هـــذه العمليــة وهــي شــيلي وإيــران 
وفرنسا والسنغال. 

وقد كانت العملية الـيت قمنـا ـا عمليـة شـاملة واستشـارية واسـعة. ونتوجـه بشـكرنا 
العميـق كذلـــك ألعضــاء املكتــب الذيــن أدى دأــم إىل انتــهاء عملنــا، ويســتحق املــترمجون 
الفوريـون الذيـن جعلـوا عملنـا أكـثر سـهولة وأسـهل إدارة إشـارة خاصـة إىل عملـهم الكـــرمي. 
وأخــريًا وليــس آخــرًا أود أن أشــكر كــل املنســــقني اإلقليميـــني، وخاصـــة الـــربازيل وكينيـــا 
واملكسيك، الذين قادوا العمليات املوازية بأقصى متيز. وأقدم شكري املخلـص كذلـك ألسـرة 

األمم املتحدة لعملها الذي ال يكل لكي حيقق مؤمترنا جناحاً حقيقياً. 
ونشكر الدول األعضاء حبرارة على تشريفنا حبضوركم إىل البلـد الـذي سـاعدمت علـى 
حتريـره مـن خـالل الـتزامكم القـاطع بتصفيـة أكـثر نظـم الفصـل العنصـري عنـادًا وجرميـة ضـــد 
اإلنسـانية. ونعتـذر عـن أي متـاعب واجهـــها أي وفــد أثنــاء املؤمتــر. وأود كذلــك أن أشــكر 

الرئيس مبيكي ونائب الرئيس زوما، ومواطين على ما قاموا به من عمل شاق ودعم قوي. 
وتذكرنا رواية شيكسبري �العاصفة� ببالغة ورقـة جبمـال عاملنـا حـني أعلنـت مـرياندا 
ابنة بروسبريو املخلوع بأعلى صوـا �يـا لــه مـن عـامل طيـب وجديـد ذلـك الـذي يوجـد فيـه 
أمثال هؤالء الناس�. واحلق أنكم الطيبون الرائعون، وأنكم كنتـم بشـكل بـارز علـى مسـتوى 

حتدي عصرنا. 
وأود يف اخلتام أن أشري إىل واحد من أعظم شعرائنا وهو وايل مونغايل سـريوتو الـذي 

قال هذه الكلمات اجلميلة يف كتابه �حارس أوفاي ينظر إىل اخللف�: 
�أود أن أنظر إىل ما حدث؛ 

وقد فعلت، 
ويف صمت كصمت جذور النبات وهي تشق األرض 

نظرت إىل ما حدث 
وسواء كان فوق البيوت دخان أو غبار 

أود أن أنظر إىل ما حدث 
وقد فعلت 

وكما تكشف النباتات الصامتة عن لوا األخضر 
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أو أن أنظر إىل ما حدث 
وحني تدفعين البيوت إىل أن أسأل: هل يعيش فيها أحد؟ 

وكما أن هناك شيئاً خاطئاً حني أسأل 
هل هذا الرجل حي؟ 

أود أن انظر إىل ما حدث 
وقد فعلت 

صامتاً كحياة النبات الذي جيعلك تراه 
صامتاً كالنباتات اليت تزدهر وتقول لك عيناك: أن شيئاً قد حدث�. 

واحلق أن شيئاً تارخيياً قد حدث هنا اليوم. 
  

بيــان السيـــدة مــاري روبنســون مفوضــة األمــم املتحــدة الساميـــة حلقــــوق 
اإلنســـان واألمينــة العامــــة للمؤمتـــر العـــاملي ملكافحـــة العنصريـــة والتميـــيز 

 العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب 
لقد كانت تسعة أيـام جمـهدة لنـا مجيعـاً. وقطعنـا طريقـا طويـالً وتسـاءل كثـريون هـل 

سيكون من املمكن أن نتوصل إىل توافق اآلراء، لكننا جنحنا وليس هذا إجنازًا صغريًا. 
وأود أن أنوه بالوفود اليت كان عليها أن تتعامل مع عمليـة صعبـة، لكنـها مل تنثـن عـن 

هدف حتقيق تقدم يف ديربان. 
وال أدعـي أن هـذا املؤمتـر قـــد حــل مشــكالت العنصريــة والتميــيز العنصــري وكــره 
األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، فاألسـئلة قـد طرحـت ومل حتـظ بإجابـات، لكـن لدينـا 
إطارًا، لقد توصلنا إىل بداية، وهذا هو املهم، وسيكون املقياس احلقيقي لعملنا هو ما إذا كـان 

قد توصل إىل فارق حقيقي يف حياة ضحايا العنصرية والتمييز. 
وليـس بـالغريب أن يلعـب الشـرق األوسـط مثـــل هــذا الــدور البــارز أثنــاء التحضــري 
لديربان ويف مناقشاتنا هنا، فإن أحدًا ال ميكن أال تؤثر فيه املأساة اإلنسانية املسـتمرة بشـدة يف 
املنطقة. وبعد زيــاريت هنـاك يف تشـرين الثـاين/نوفمـرب حتدثـت عـن انطبـاعي عـن رجلـني يربـط 
بينهما التاريخ واجلغرافيا، ولكـن تفصـل بينـهما حاليـاً هـوة واسـعة ومـتزايدة يف أفكارمهـا عـن 
بعضهما. وأدى العنف إىل تشدد املواقف، مـع قلـة اسـتعداد كـل مـن الطرفـني لفـهم أو قبـول 
حديـث اآلخـر. وكـانت النتيجـة الرئيسـية الـيت اســـتخلصتها وهــي - أن الطريــق الوحيــد إىل 
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السلم واالستقرار الدائمني هـو املفاوضـات السـلمية، الـيت تتطلـب الشـجاعة واملسـؤولية لـدى 
قيادة اجلانبني - نتيجة ما زالت صحيحة بل وأصبحت أكثر إحلاحاً اليوم. 

لقد كان املاضي حاضرًا للغاية يف ديربان. والنص الذي اعتمد بشـأن املـاضي تـارخيي 
من حيث أنه يطرح املسائل بلغة بسيطة ال لبـس فيـها للمـرة األوىل يف وثيقـة مـن هـذا النـوع، 

يتفق عليها اتمع الدويل. 
وسيتردد صدى اللغة، عن املاضي يف العامل كله، وال سيما بني أولئك الذين مـا زالـوا 

حيملون أثر اجلراح، وهذا إجناز كبري ينبغي أن نفخر به مجيعا. 
ـــتزام اتمــع الــدويل بإدمــاج البلــدان الناميــة يف  وأنـا أرحـب بـإدراج عبـارات عـن ال
االقتصـاد العـاملي ومقاومـة ميشـها. وأرحـــب كذلــك بالتــأييد الــذي أعــرب عنــه للمبــادرة 
األفريقية اجلديدة. وتعلن املبادرة األفريقية اجلديدة أن القادة األفريقيـني يلـتزمون أمـام الشـعب 

األفريقي والعامل كله بالعمل معاً من أجل إعادة بناء القارة. 
ورغم أن بؤرة االهتمـام الرئيسـية كـانت هـي املفاوضـات املكثفـة حـول النـص، فـإن 

هذا أبعد من أن يكون الصورة الكاملة لديربان. 
فما شهدته هذا األسبوع هو مؤمتر دار على مسـتويات خمتلفـة وللمـرة األوىل يتجمـع 
ـــان صوتــاً  العـامل بكـل تنوعـه الـثري ملناقشـة دائـرة القـوى الـيت ـدد التنـوع. لقـد كـانت ديرب

للمستبعدين واملهمشني. 
وقـد مسعنـا صـوت الشـباب: أطفـال الروميـــني، وشــباب أمريكــا الالتينيــة مــن أصــل 
أفريقي، وشباب عـانوا العبوديـة، وشـباب الشـعوب األصليـة، وقـد أثـروا فينـا بقصصـهم عمـا 
يعينه أن تكون يف الطرف املستقبل للعنصرية، لكنـهم أعطونـا األمـل كذلـك بعزمـهم علـى أن 

يرتفعوا فوق اإلساءات، من أجل صاحلهم وصاحل األجيال القادمة. 
وقد وضعت ديربان بعد مسألة اجلنسـاين للعنصريـة علـى اخلريطـة، وأوضحـت جبـالء 
الصالت بني عالقات اجلنسني والعنصرية والفقر، وأكـدت احلاجـة امللحـة ملعاجلـة هـذا البعـد. 
وقد عرفنا املزيد عن التقاطع بني الصحة والوصمة والعنصرية والتمييز يف احللقة الدراسـية عـن 
فريوس نقص املناعة املكتسب، وعن العنصرية والتنميـة يف املنتـدى الـذي نظمـه برنـامج األمـم 
ـــاالت  املتحــدة اإلمنــائي. وتعمــق فــهمنا مبطبوعــات مثــل كتــاب اليونســكو الــذي يضــم مق
وصكوكاً لوضع املعايري بعنوان �متحدون ملكافحة العنصريـة�، والتقريـر عـن اهلجـرة الدوليـة 
والعنصرية وكره األجانب الذي ُأعد باالشتراك بني مكتيب واملنظمة الدوليـة للـهجرة ومكتـب 
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العمـل الـدويل، وجتمـع اخلـرباء األكـادمييني الـذي نظمـه معـهد األمـم املتحـدة ألحبـــاث التنميــة 
االجتماعية عن �العنصرية والسياسات العامة�. 

وكان �منتدى األصوات� برهاناً علـى الطبيعـة العامليـة للعنصريـة حيـث اسـتمعنا إىل 
قصص مؤثرة عن التمييز من كل أحناء العامل. 

والرسـالة الرئيسـية الـيت أود أن أتركـها لكـــم هــي أن ديربــان جيــب أن تكــون بدايــة 
ـــد مــن وجــود متابعــة. وســتكون الوثــائق الــيت اعتمدناهــا هنــا عدميــة املعــىن  ال ايـة، فـال ب
ما مل تعمل احلكومات وفقاً هلا. وجيب أن يعمل اتمـع املـدين كحليـف للحكومـات يف هـذه 

املهمة، وأن يكفل احترام االلتزامات اليت عقدت هنا. 
وإين ألسـتمد الشـجاعة مـن التحالفـات اجلديـدة الـيت رأيتـها تتشـكل يف ديربـان: فقــد 
أبرز االحتاد الربملاين الدويل الدور الذي ميكن للربملانـات أن تلعبـه، وأرسـلت لنـا جلـان حقـوق 
اإلنسان الوطنية تعبريات عن عزمها على أن تؤدي دورها، ولعبـت أجـهزة املعـاهدة واآلليـات 
اخلاصـة للجنـة املعنيـة حبقـوق اإلنسـان دورا نشـطاً، وتـــأكد الــدور احليــوي لوســائل اإلعــالم 
وللقطـاع اخلـاص يف مكافحـة العنصريـة. وأعتقـد أن املنظمـات غـري احلكوميـة سـتمضي بعـــزم 
متجدد على دمج جدول أعمال ديربان يف أنشـطتها، وأثـق يف أن اتمـع املـدين سـريفع شـعلة 

هذا املؤمتر وميضي ا إىل األمام. 
وأرحــب بتوصيــات هــذا املؤمتــر بشــأن قيــام مكتــيب باملتابعــة، وأتطلــــع إىل تعـــاون 

احلكومات وتأييدها يف تنفيذ ذلك. 
إن لدينـا اآلن سلسـلة مـن التوصيـات احملـددة - مـن أجـل اخلطـط والــربامج الوطنيــة، 
واملعاملـة األفضـل للضحايـا، وتشـريعات وتدابـري إداريـة أشـد ملناهضـــة العنصريــة، والتصديــق 
العـاملي علـى املعـاهدة الدوليـة بشـأن القضـاء علـى كـل أشـكال التميـيز العنصـري وغريهـا مــن 
املعـاهدات ذات الصلـة وتنفيذهـا، وتعزيـز التعليـم (وهـو مـــن أهــم اــاالت) وحتســني طــرق 
التصحيح والعون املتاحة للضحايا، وكثري من التوصيات األخـرى. وعلـى هـذا كلـه ينبغـي أن 

يتركز اهتمامنا، هذا هو العمل الذي ينبغي أن نقوم به. 
ـــري إىل بعضــهم. وأود يف املقــام األول أن  وكثـريون يسـتحقون الشـكر، وأريـد أن أش
ــان،  أعـرب عـن تقديـري حلكومـة جنـوب أفريقيـا وشـعبها ملـا أعـدوه لنـا مـن ترتيبـات يف ديرب
فكفـاءة مـن عملـوا معنـا طيلـة األسـبوعني املـاضيني وكـرم أخالقـهم قـد جعـــال عملنــا أيســر، 

وجعال إقامتنا يف ديربان ذكرى طيبة. 
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وأشكر الرئيس إمبيكي على تضامنه معنا أثناء أسبوع صعب بالنسبة له، وقلوبنـا معـه 
اليوم. 

وأود أن أوجه لكم شخصياً شـكرًا خاصـاً علـى حسـن رئاسـتكم، ولزمالئكـم الذيـن 
عملوا بال كلل. 

ومن بني الوفود قد يكون بغيضاً أن ُأبـرز أفـرادًا بعينـهم، لكنـين أشـعر بـأنين جيـب أن 
أسجل تقديري للسيد لويس ميتشيل وزير خارجية بلجيكا الـذي مضـى إىل األمـام قُدمـاً ـذا 

املؤمتر. 
ومن احلق أن ننوه باملنسقني اإلقليميني، ورئيسي فريقــي العمـل والوسـطاء يف القضايـا 

الصعبة، ويسعدين أن أشارك يف هذا التنويه. 
فلـوال إسـهامام الـيت ال تكـل ملـا كـانت هـذه احلصيلـة ممكنـة. وأود أن أنـوه كذلـــك 
بكثـري مـن الوفـود الـيت تولـت مهمـة اسـتيعاب القضايـا الفرديـة وهـي تنبعـث، فقـد كـان هـــذا 
بدوره عمالً حيوياً. وقدمت كثري من الوفود إسهامات يف النقاش كان هلا دور ال يقـل أمهيـة، 

وإن مل يكن ظاهرًا للعيان، يف ضمان هذه النتيجة الناجحة. 
وأخـريًا أشـكر كـل أولئـك الذيـن دعمـــوا حســن ســري املؤمتــر مــن مــترمجني فوريــني 
ومترمجني كتابيني وصحفيني وحمررين، وكل عاملي الدعم هنا يف املركز الدويل للمؤمترات. 

لقد كان العمـل كمـا قلـت جمـهدًا، وأعتقـد أن اجلميـع سيسـتفيدون مـن فـترة راحـة. 
ولكنها لن تكون طويلة! فأمامنا الكثري من العمل. 
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 املرفق اخلامس 
   األحداث املوازية واألنشطة املرتبطة 

جـرت يف ديربـان مبناسـبة املؤمتـر العـاملي ملكافحـة العنصريـة والتميـيز العنصـري وكــره  -١
األجانب وما يتصل بذلك من تعصب دائرة واسعة مـن األنشـطة املوازيـة واملرتبطـة، بالتشـاور 

مع حكومة جنوب أفريقيا وأمني عام املؤمتر(أ). 
وعقــد منتــدى املنظمــات غــري احلكوميــة يف ســتاد الكريكيــــت يف كينجزميـــد مـــن  -٢
٢٨ آب/أغسطس إىل ١ أيلول/سبتمرب ٢٠٠١. وكان املنتدى تتوجيـاً لعمليـة بـدأت يف مؤمتـر 
ــون  ستراسـبورغ التحضـريي يف تشـرين األول/أكتوبـر ٢٠٠٠، وحضـره ٠٠٠ ٨ شـخص ميثل
ـــة غــري حكوميــة. وطيلــة مخســة أيــام ناقشــت املنظمــات غــري  مـا يقـرب مـن ٠٠٠ ٣ منظم
احلكومية قضايا العنصرية والتمييز العنصري وكـره األجـانب ومـا يتصـل بذلـك مـن تعصـب، 
وأقامت شبكات وحتالفات، وتبادلت خرباا. وشكلت مخس وعشرون جلنة مواضيـع قدمـت 
نتائجها إىل جلنة صياغة إعالن وخطة عمل املنظمات غري احلكوميـة. وكـانت حلقـات العمـل 
واملعـارض واجللسـات العامـة الـيت يرأسـها خـرباء بعـض أمثلـة األنشـطة املوازيـة الـــيت نظمــت. 
وحضر جلسة االفتتاح الرئيـس تـابو إمبيكـي رئيـس مجهوريـة جنـوب أفريقيـا والسـيدة مـاري 
روبنسون األمني العام للمؤمتر. وألقى السيد كويف عنان أمني عـام األمـم املتحـدة خطابـاً أمـام 
املنتدى يف ٣٠ آب/أغسطس ٢٠٠١. وأدى عمل منتدى املنظمات غري احلكومية إىل اعتمـاد 
إعالن وخطة عمل. وعرض كل من اإلعالن وخطة العمل على اجللسة العامة للمؤمتـر العـاملي 

يف ٤ أيلول/سبتمرب ٢٠٠١. 
ـــــيت عقــــدت يف ديربــــان يومــــي ٢٦ و ٢٧  وضمـــت القمـــة الدوليـــة للشـــباب، ال -٣
ـــة  آب/أغسـطس ٢٠٠١، أكـثر مـن ٧٠٠ شـاب مـن كـل منـاطق العـامل، ومـن خلفيـات ثقافي
ودينية وسياسية متنوعة. وتبادل الشباب اخلربات واآلراء يف دائرة واسعة من املواضيع املتعلقـة 
بالعنصريـة، ومـن بينـها التعليـم والعمالـة والعدالـة والفقـر واالقتصـاد مبـــا فيــه العوملــة ووســائل 
اإلعـالم وتكنولوجيـات اإلعـالن اجلديـدة ومـن بينـها اإلنـترنت وحقـوق األقليـــات، وأشــكال 
التمييز املختلفة وحقـوق اإلنسـان واملواطنـة، واالسـتعمار واالحتـالل األجنـيب، والـرق وجتـارة 
الرقيـق مبـا يف ذلـك التعويـض. واسـتمر هـذا العمــل طيلــة منتــدى املنظمــات غــري احلكوميــة، 
واختتم باعتماد إعالن وخطة عمل القمة الدولية للشـباب. وسـلمت هـذه الوثـائق إىل السـيدة 
ــذي  مـاري روبنسـون املفوضـة السـامية حلقـوق اإلنسـان والسـيدة كـارول بيالمـي املديـر التنفي

 
 

جتدر مالحظة أن املؤمتر ذاته مل حيط علماً رمسياً ذه األنشطة.  (أ)
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لليونيسيف يف ٢ أيلول/سبتمرب ٢٠٠١. وعرض إعـالن وبيـان عمـل قمـة الشـباب يف اجللسـة 
العامة للمؤمتر يف ٥ أيلول/سبتمرب ٢٠٠١. 

وجـرى أثنـاء املؤمتـر ٤٢ حدثـاً موازيـاً يف مكـان املؤمتـــر يف مركــز معــارض ديربــان،  -٤
ــا  نظمـت سـتة وعشـرون حدثـاً منـها أو شـاركت يف تنظيمـها أجـهزة األمـم املتحـدة ووكاال
وبراجمها. وشاركت السيدة ماري روبنسون األمينة العامة للمؤمتر العـاملي يف حنـو نصـف هـذه 
ـــهم  األنشـطة املوازيـة. وكـانت كـل األحـداث تقريبـاً مفتوحـة أمـام كـل مـن يف املؤمتـر، مبـا في

الوفود ووسائل اإلعالم وممثلو املنظمات غري احلكومية. 
ونظمـت األحـداث املوازيـة األثنـا وعشـــرون التاليــة بواســطة أجــهزة األمــم املتحــدة  -٥
ووكاالـا وبراجمـها: العـرض اليومـي للمنظمـات غـري احلكوميـة (وحـدة اتصـال املؤمتـر العـاملي 
ملكافحة العنصرية مع املنظمات غري احلكومية) واجتماع متخصصني عن �خطر مزدوج: أثـر 
العنصريـة والنــزاعات املسـلحة علـى األطفـال� (مكتـب املمثـل اخلـاص لألمـني العــام لشــؤون 
األطفال والنـزاع املسلح)؛ واحلـوار رفيـع املسـتوى بشـأن موضـوع �العنصريـة هـم اجلميـع�، 
واجتماع متخصصني �أثر العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصـل بذلـك مـن 
ـــائدة مســتديرة بشــأن  تعصـب علـى التنميـة املسـتدامة� (برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي)؛ وم
�حوار وسائل إعالم الشـعوب األصليـة� (مفوضيـة األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنسـان)؛ عـرض 
موجز �العمل مع األمم املتحدة� (إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية)؛ ونـدوة �التعـاون 
من أجل محاية أفضل حلقوق األقليات� (مفوضية األمم املتحـدة حلقـوق اإلنسـان)؛ واجتمـاع 
متخصصني �التصدي للعنصرية عن طريق التعليم من أجل السـالم وحـل النــزاعات � دروس 
من اخلربة� (اليونيسيف)؛ واجتماع متخصصني �أثـر أشـكال التميـيز املضاعفـة علـى املـرأة� 
ــة  (شـعبة تقـدم املـرأة)؛ وحلقـة عمـل �تقـاطع التميـيز علـى أسـاس اجلنـس والعنصـر� (مفوضي
األمم املتحدة حلقوق اإلنسان)؛ ومؤمتر �العنصرية والسياسات العامة� (معهد األمـم املتحـدة 
للتنميـة االجتماعيـة)؛ واجتمـاع متخصصـني �اجلوانـــب اجلديــدة للعنصريــة يف عصــر العوملــة 
وثــورة اجلينــــات� (اليونســـكو)؛ واملـــائدة املســـتديرة �الشـــعوب األصليـــة واألزمـــة: ـــج 
ــــائي)؛ واجتمـــاع متخصصـــني  واســتراتيجيات لبنــاء الســالم� (برنــامج األمــم املتحــدة اإلمن
�التحالف العاملي ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب ومـا يتصـل بذلـك مـن 
تعصب� (مفوضية األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنسـان)؛ واجتمـاع متخصصـني �حـق الطفـل يف 
التعليــم� (اليونيســيف ومفوضيــة األمــم املتحــدة حلقــوق اإلنســان)؛ واجتمــاع متخصصـــني 
�التنوع هم اجلميع - سياسات تنفيذ املساواة والتنـوع: إجـراءات القطـاع اخلـاص� (منظمـة 
العمل الدولية ومفوضية األمم املتحـدة حلقـوق اإلنسـان)؛ وهيئـة خـرباء �طريـق العبيـد: الـرق 
والعنصريـة� (اليونسـكو)؛ واجتمـاع متخصصـني �أصـوات املـرأة األصليـة� (مفوضيـة األمــم 
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املتحدة حلقوق اإلنسان)؛ واملائدة املستديرة �العنصرية والشـعوب األصليـة� (مفوضيـة األمـم 
املتحدة حلقوق اإلنسـان)؛ واجتمـاع متخصصـني �استكشـاف الرابطـة بـني اإليـدز، ووصمـة 
العار، والتمييز، والعنصريـة� (برنـامج األمـم املتحـدة املشـترك املعـين بـاإليدز ومفوضيـة األمـم 
املتحدة حلقوق اإلنسان)؛ واجتماع متخصصني �اجلنس والعنصر والعرقية: املرأة عنـد تقـاطع 
الســلم والعدالــة وحقــوق اإلنســان� (شــعبة األمــم املتحــــدة للنـــهوض بـــاملرأة)؛ واجتمـــاع 
متخصصني �العنصر واجلنس يف إطار اللجنة املعنية بالقضـاء علـى التميـيز ضـد املـرأة� (شـعبة 

األمم املتحدة للنهوض باملرأة). 
ونظمـت األحـداث األربعـة التاليـة باالشـتراك بـني األمـــم املتحــدة وشــركاء آخريــن:  -٦
�مؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية ومنع النــزاعات� (برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي وجلنـة 
حقوق اإلنسان يف جنـوب أفريقيـا)؛ حلقـة عمـل ألصحـاب مصلحـة متعـددون �التميـيز هـم 
اجلميع� (شركة فولفو للسيارات ومكتب األمـم املتحـدة لالتفـاق العـاملي)؛ املـائدة املسـتديرة 
�العنصرية وتأثري ودور وسائط اإلعالم� (اليونسكو ومفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسـان 
والس الدويل لسياسات حقوق اإلنسان واحتـاد الصحفيـني الـدويل)؛ وهيئـة خـرباء �التميـيز 
يف الصحـة اإلجنابيـة واحلقـوق اإلجنابيـة� (صنـدوق األمـم املتحـدة للسـكان وحكومـة جنــوب 

أفريقيا). 
ونظمـت املؤسسـات واملنظمـات احلكوميـة وغـري احلكوميـة واملؤسســـات واملنظمــات  -٧
األخرى الستة عشر حدثـاً التاليـة: اجتمـاع متخصصـني �استكشـاف التقـارب بـني العنصريـة 
واإلميـان الديـين، مـع تركـيز خـاص علـى اخلـوف مـن اإلسـالم� (مؤسسـة اخلويئـــي)؛ منتــدى 
�أصـوات الضحايـا� (اموعـة الدوليـة حلقـوق اإلنسـان وجلنـــة حقــوق اإلنســان يف جنــوب 
أفريقيا)؛ االجتماع الربملاين �إجراءات الربملانات وأعضائها يف النضال ضد العنصريـة والتميـيز 
ـــان  العنصـري وكـره األجـانب ومـا يتصـل بذلـك مـن تعصـب� (االحتـاد الربملـاين الـدويل وبرمل
جنوب أفريقيا)؛ واجتماع متخصصني �أفكار املستقبل؟ حق التعلم ألطفال الرومـني والغجـر 
واملسـافرين� (احتـاد إنقـاذ الطفولـة)؛ ونـدوة �قـانون ٢١ أيـار/مـايو ٢٠٠١ يف فرنســـا الــذي 
يعترب الرق وجتارة الرقيق جرائم ضد اإلنسانية� (احلكومـة الفرنسـية)؛ نـدوة �عقوبـة اإلعـدام 
والعدالــة التعويضيــة: حتديــات الكنيســة للعنصريــة املؤسســية� (التحــالف العــاملي للكنــــائس 
اإلصالحية ومركز العدالة التعويضية يف القضايا الكـربى)؛ نـدوة �املبـادرة األفريقيـة اجلديـدة: 
رد أفريقي على تركة العنصرية� (جلنة حقوق اإلنسان يف جنوب أفريقيا)؛ وهيئة متخصصـني 
�العنصريــة والغــرب: نظريــة الدوليــة� (هيئــة التعــاون التقــين والعلمــي األساســي)؛ وهيئــــة 
متخصصني �صوت املرأة األفريقية� (اللجنة األفريقية للسلم والتنميـة، واملقـرر اخلـاص املعـين 
حبقـوق املـرأة يف أفريقيـا، وتضـامن املـرأة األفريقيـة)؛ الـدورة االسـتراتيجية (اللجنـــة التوجيهيــة 
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الدوليـة للمنظمـات غـري احلكوميـة)؛ االجتمـاع االسـتراتيجي (مؤمتـر األفريقيـــني واملنتمــني إىل 
أصل أفريقي)؛ نــدوة �العنصريـة وإدارة القضـاء� (جلنـة حقـوق اإلنسـان يف جنـوب أفريقيـا)؛ 
وهيئـة متخصصـني �ربـط غـــري املــترابطني - املؤمتــر العــاملي ملكافحــة العنصريــة - نظــرة إىل 
األمام� (مؤمتر املنظمات غري احلكومية)؛ وهيئة متخصصـني �تعليـم الرومـني مـن أجـل اهلويـة 
وبناء الثقة بالنفس� (Aven Amentza)؛ اجتمـاع �تضميـد جـراح اتمـع اإلنسـاين: احتفـال 
لألمل للمؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية ومـا بعـده� (مؤمتـر املنظمـات غـري احلكوميـة الروحيـة 

والدينية). 
وكـانت بعـض األنشـطة املوازيـة اجتماعـات كبـرية اسـتغرقت يومـاً كـــامالً أو أكــثر.  -٨
ونظـم االحتـاد الربملـاين الـدويل وبرملـان جنـوب أفريقيـــا يف ٢ أيلــول/ســبتمرب اجتماعــاً برملانيــاً 
حضره مئات من أعضاء الربملانات من كل أحناء العـامل ملناقشـة �دور الربملانـات وأعضائـها يف 
النضال ضد العنصرية والتمييز العنصري وما يرتبـط بذلـك مـن تعصـب�. واعتمـد االجتمـاع 
إعالنـاً كـان مـن بـني مـا أبـرزه أمهيـة االنضمـام إىل املعـاهدات الدوليـة ذات الصلـة وتنفيذهـــا؛ 
وسلم باملسؤولية الشخصية ألعضاء الربملانات عن استخدام ما هلم من تأثـري علـى الـرأي العـام 
يف تعزيز قيم التنوع والتسامح. وكـان مـن بـني األنشـطة املوازيـة مؤمتـر ملـدة ثالثـة أيـام نظمـه 
معـهد األمـــم املتحــدة ألحبــاث التنميــة االجتماعيــة، وضــم عــددًا مــن العلمــاء االجتمــاعيني 
ـــة  واملؤرخـني والبـاحثني مـن خمتلـف املنـاطق لتقـدمي أحبـاث وإجـراء مناقشـات �بشـأن العنصري

والسياسات العامة�. 
وبلغ عدد الصحفيني املعتمديـن مـا يصـل إىل ١٠٠ ١ صحفـي، غطـوا أعمـال املؤمتـر  -٩
العاملي وكان من بينهم كثري من الصحفيـني جـاءوا مبنحـة خاصـة مـن مفوضيـة األمـم املتحـدة 
حلقوق اإلنسان. وقام بالتغطية احلية للمؤمتر تلفزيون هيئة اإلذاعـة يف جنـوب أفريقيـا والـيب يب 
سـي والسـي إن إن. وباإلضافـة إىل هـذه التغطيـة قـدم كونسـوريتوم املواهـب يف جوهانســـربغ 
سلسلة من برامج التلفزيون واإلذاعة تتصل باملؤمتر العاملي وُأذيعــت يف بلـدان يف شـرق أفريقيـا 
وجنوا قبل املؤمتر وأثناءه وبعده. كما ُأنتج الكونسورتيوم شريط فيديو ملدة ٣٠ دقيقـة أذيـع 

أثناء املؤمتر. 
وُأنتجت صحيفتان يوميتان مستقلتان عن املؤمتـر يف ديربـان، ووزعتـا جمانـاً علـى كـل  -١٠
املشـتركني يف املؤمتـر. وبدعـم مـن مفوضيـة األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنسـان نشــرت مؤسســــة 
ــــاء املؤمتـــر اليوميــة، يف ٠٠٠ ١٥ نســخة، وأصــدرت صحيفــة يوميــة يف  Earth Times، أنب

ديربان هي �مريكوري� ملحقاً خاصاً بعنوان �مسات حقـوق اإلنسـان� أعـده مركـز توثيـق 
حقوق اإلنسان ومركز توثيق حقوق اإلنسان يف جنـوب آسـيا. وعرضـت كـل مـن صحيفـيت 
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املؤمتر اليوميتني تقارير مستوفاة عـن األنشـطة يف اجللسـة العامـة واجتماعـات اللجـان الرئيسـية 
واألحداث املوازية، وكذلك حتليالت للقضايا موضع املفاوضات، وأحـاديث مـع املشـاركني، 
ومقـاالت باملعلومـات األساسـية عـن عديـد مـن املواضيـع ذات الصلــة بــاملؤمتر. وأثنــاء املؤمتــر 
سـجل موقـع Earth Times علـى الشـبكة وصـول ٠٠٠ ٥ شـخص مـن كـل أحنـــاء العــامل إىل 

�أنباء املؤمتر اليومية�. 
 


