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 ♲ الرجاء إعادة االستعمال

 
  قرار اختذته اجلمعية العامة

 ])A/64/437( على تقرير اللجنة الثالثةبناء[
 

عدم جواز ممارسات معينة تساهم يف إثارة األشكال املعاصـرة مـن - ٦٤/١٤٧
العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب وما يتـصل بـذلك

 من تعصب
 

 ،إن اجلمعية العامة 
والعهـد الـدويل )١(دة واإلعالن العـاملي حلقـوق اإلنـسان مبيثاق األمم املتحإذ تسترشد 

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

ــشري  ــسان إىل أحكـــــام قـــــراروإذ تـــ  املـــــؤرخ٢٠٠٤/١٦ ي جلنـــــة حقـــــوق اإلنـــ
 وقـرارات جملـس)٥(٢٠٠٥أبريل/ نيسان١٤ املؤرخ٢٠٠٥/٥  و)٤(٢٠٠٤ ريلأب/نيسان ١٦

،)٦(٢٠٠٨مــارس/ آذار٢٨ املــؤرخ٧/٣٤ القــرارســيما الحقــوق اإلنــسان ذات الــصلة، و
 ٢٠٠٥ديـــسمرب/ كـــانون األول١٦ املـــؤرخ٦٠/١٤٣وكـــذلك قـــرارات اجلمعيـــة العامـــة

ــسمرب/كـــانون األول ١٩  املـــؤرخ٦١/١٤٧ و كـــانون ١٨ املـــؤرخ٦٢/١٤٢  و٢٠٠٦ديـ
ــسمرب/األول ــسمرب/ كــانون األول١٨ املــؤرخ٦٣/١٦٢  و٢٠٠٧دي  بــشأن هــذه٢٠٠٨دي

_______________

 ).٣ - د( ألف٢١٧القرار )١(
 .، املرفق)٢١ - د( ألف٢٢٠٠انظر القرار )٢(
 .٩٤٦٤، الرقم٦٦٠، الدجمموعة املعاهداتاألمم املتحدة، )٣(
، الفـصل)E/2004/23 (٣، امللحـق رقـم٢٠٠٤الوثائق الرمسيـة للمجلـس االقتـصادي واالجتمـاعي،:انظر )٤(

 .الثاين، الفرع ألف
 .، الفصل الثاين، الفرع ألف)E/2005/23 (٣، امللحق رقم٢٠٠٥ املرجع نفسه، )٥(
 .، الفصل الثاين)A/63/53( ٥٣الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثالثة والستون، امللحق رقم :انظر )٦(
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 املـؤرخ٦٢/٢٢٠  و٢٠٠٦ديـسمرب/ كـانون األول١٩ املؤرخ٦١/١٤٩ اتاملسألة، والقرار
 ٢٠٠٨ديــسمرب/ كــانون األول٢٤ املــؤرخ٦٣/٢٤٢ و ٢٠٠٧ديــسمرب/ كــانون األول٢٢

امليـة مــن أجـل القــضاء التـام علــى العنـصرية والتمييــز العنـصري وكراهيــةاجلهــود الع ’’ةاملعنونـ
ــذ ــصب والتنفي ــن تع ــذلك م ــصل ب ــا يت ــب وم ــشاملاألجان ــامج عمــل دال ــانيإلعــالن وبرن  رب

 ،‘‘ومتابعتهما
، ضـمن الـذي اعتـربت فيـه إىل ميثاق حمكمة نورمربغ وقـرار احملكمـةوإذ تشري أيضا 

Waffenومجيـع مكوناتـه، مبـا فيهـا تنظـيم)SS(سلحة تنظيم قوات احلمايـة املـمجلة أمور، SS،
 تنظيما إجراميا ومحلته مسؤولية اقتراف العديد من جرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية،

ربـان اللـذيني إعـالن وبرنـامج عمـل دمـنذات الصلةاألحكام إىلوإذ تشري كذلك 
ب ومـا يتـصلـــجاناهيـــة األ العنـصري وكر العنـصرية والتمييـزملناهضةاعتمدمها املؤمتر العاملي

 مـــن اإلعـــالن٢رةــــــ الفقســـيما ال، و)٧(٢٠٠١ســـبتمرب/ أيلـــول٨ن تعـــصب يفــــــبـــذلك م
ــامج العمــل،٨٦ والفقــرة ــانو  مــن برن األحكــام ذات الــصلة مــن الوثيقــة اخلتاميــة ملــؤمتر ديرب

  منها،٥٤  و١١ الفقرتان سيما ال، و)٨(٢٠٠٩أبريل/ نيسان٢٤ املؤرخة يستعراضاال
ــيةأحــزاب ، يف هــذا الــشأن، انتــشاروإذ يــثري جزعهــا  وحركــات ومجاعــاتسياس

 حركــاتوكــذلك الــرؤوس احلليقــة،ي اجلــدد وذونيالنــازي مجاعــاتومنــها،ةخمتلفــ متطرفــة
 العامل، يف أحناء كثرية منأيديولوجية متطرفة مماثلة

ــةدورة ا إىل أنوإذ تــشري  ــة العام ــة والــستجلمعي ــصادف الرابع ــذكرىني ت ــسنويةال ال
 ،لالنتصار يف احلرب العاملية الثانيةاخلامسة والستني

الوثيقـة اخلتاميـة و)٧(ربـانيإعالن دذات الصلة من األحكامتؤكد من جديد - ١ 
 النازية اجلديـدة ظهوراستمرار وعودة مافيهأدانت الدول نلذيل ا)٨(ملؤمتر ديربان االستعراضي

األيديولوجيات القومية الداعية إىل العنـف والقائمـة علـى التحيـز العنـصريوالفاشية اجلديدة و
ي حـال مـن األحـواليف أ  إطالقـاتربيرهـا ميكـن  ال الظـواهر تلـك أنمـاوأعلنت فيه والقومي

 يف أي ظرف من الظروف؛ أو

_______________

 .، الفصل األولCorr.1 و A/CONF.189/12انظر )٧(
 .، الفصل األولA/CONF.211/8انظر )٨(
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ــ - ٢  ــع التقــديرحت ــريط علمــا م ــرر اخلــاص املعــين باألشــكال املعاصــرة  بتقري املق
بنـاءالـذي أعـد للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب وما يتصل بـذلك مـن تعـصب

 ؛)٩(٦٣/١٦٢ قرار اجلمعية العامةلطلب الوارد يفا على
 حلقـوق اإلنـسان اللتزامهـاة الـسامية األمم املتحدة ملفوضتعرب عن تقديرها - ٣ 

 ؛األنشطة ذات األولوية للمفوضية إحدى مكافحة العنصرية باعتبارهامبواصلة
 واألعـــضاء الـــسابقنيإزاء متجيـــد احلركـــة النازيـــةتعـــرب عـــن بـــالغ القلـــق - ٤ 

ــسلحة يف ــة امل ــوات احلماي Waffen(تنظــيم ق SS(،ــسبل ــة منــهاب ــصب إقام ــاالتالن واالحتف
 زي واحلركـة النازيـة والنازيـة اجلديـدة عامـة متجيـدا للماضـي النـاتظـاهراتتنظـيموالتذكارية

التحـالف املنـاهض هلتلـراألعـضاء واألشـخاص الـذين حـاربواهـؤالءحماولة اعتبـار أواعتبارو
 ؛وتعاونوا مع احلركة النازية مشاركني يف حركات حترير وطنية

 إزاء وقوع حماوالت متكررة لتـدنيس أو هـدم النـصب الـيتتعرب عن القلق - ٥ 
د ذكرى الذين حاربوا النازية أثناء احلرب العاملية الثانيـة وإخـراج أو نقـل رفـاتأقيمت لتخلي

ــام ــد الت ــى التقي ــصدد عل ــذا ال ــدول يف ه ــشروعة، وحتــث ال ــك األشــخاص بطــرق غــري م أولئ
 مـن الربوتوكـول اإلضـايف٣٤بالتزاماا ذات الصلة باملوضوع، مبوجب أمور عدة منـها املـادة

 ؛)١٠(١٩٤٩ماألول التفاقيات جنيف لعا
ــق - ٦  ــد عــدد احلــوادث ذات الطــابع العنــصري يف الكــثريتالحــظ مــع القل تزاي

البلدان وظهور مجاعـات ذوي الـرؤوس احلليقـة املـسؤولة عـن العديـد مـن هـذه احلـوادث، من
وكذلك عودة نشوب العنف القائم على العنـصرية وكراهيـة األجانـب الـذي يـستهدف أفـراد

ــة أو دينيــة أو ــه املقــرر اخلــاص املعــينطوائــف عرقي ــة، حــسبما أشــار إلي ــة وأقليــات قومي ثقافي
باألشـــكال املعاصـــرة للعنـــصرية والتمييـــز العنـــصري وكراهيـــة األجانـــب ومـــا يتـــصل بـــذلك

 تعصب يف تقريره األخري؛ من
أن هـذه األعمـال ميكـن اعتبارهـا أعمـاال تنـدرج يف نطـاقتؤكد مـن جديـد - ٧ 

 من االتفاقيـة الدوليـة للقـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز٤دةاألنشطة اليت يرد وصفها يف املا
وأا ميكن أن متثل إساءة واضحة وجلية ملمارسة احلـق يف حريـة التجمـع الـسلمي)٣(العنصري

يكفلــها ويف تكــوين اجلمعيــات ويف حريــة الــرأي والتعــبري حــسب مــدلول هــذه احلقــوق كمــا

_______________

 .A/64/295انظر )٩(
 .١٧٥١٢، الرقم١١٢٥الدجمموعة املعاهدات،األمم املتحدة، )١٠(
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ــسان  )٢( والعهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق املدنيــة والــسياسية)١(اإلعــالن العــاملي حلقــوق اإلن
 واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري؛

حتـصى  الذكرى أعدادتشكل إجحافا حبق أعالهبينة أن املمارسات املتؤكد - ٨ 
اصــة اجلــرائم الــيتخب الثانيــة، و احلــرب العامليــة يفضــد اإلنــسانيةاملرتكبــةمــن ضــحايا اجلــرائم

التحالف املنـاهض هلتلـراألشخاص الذين حاربواو)SS( املسلحةقوات احلمايةتنظيمارتكبها
أن عـدم تـصدي الـدول بفعاليـة هلـذه و، وتـسمم عقـول الـشبابوتعاونوا مع احلركـة النازيـة،

األمـم املتحـدة مبوجـب األعـضاء يفاليت تعهدت ا الدوللتزاماتاالمعاملمارسات يتعارض
 نظمة ومبادئها؛املمع أهدافيتناىفميثاقها و

األشـكال املعاصـرة للعنـصرية والتمييـزتـثري أن هـذه املمارسـاتتؤكـد أيـضا - ٩ 
 األجانب وما يتصل بذلك من تعـصب وتـسهم يف انتـشار وتكـاثر أحـزاباهيةالعنصري وكر

ــة ــات متطرفـ ــات ومجاعـ ــية وحركـ ــا فيةخمتلفـــ سياسـ ــا، مبـ ــاهـ ــازيمجاعتـ ي اجلـــدد وذونيالنـ
 ؛احلليقة الرؤوس

ــدابري الالزمــة ل علــى ضــرورةشددتــ - ١٠  ــةللممارســات املوضــع حــداختــاذ الت بين
 ملكافحـة، وفقا للقانون الدويل حلقوق اإلنـسان،الدول اختاذ تدابري أكثر فعاليةب ويبأعاله،

 لقيم الدميقراطية؛حقيقيا يهدد ا  خطرا الظواهر واحلركات املتطرفة اليت تشكلتلك
 جبميــع أشـــكاله،لتعلــيما يكتـــسيه  مــا يف هــذا الـــصدد علــىتعيــد التأكيــد - ١١ 

ــيمالذلــك يف مبــا ــن أمهيــة خاصــةيف جمــالتعل ــال حقــوق اإلنــسان، م لتــدابريل بوصــفه مكم
 ؛ املقرر اخلاص يف تقريره إىل اجلمعية العامةالذي بينهالنحو  على،التشريعية

ــ - ١٢  ــاريخشددتـ ــادة التـ ــدريس مـ ــة تـ ــاص بـــشأن أمهيـ ــرر اخلـ ــية املقـ علـــى توصـ
 النازيـة والفاشـية،يـديولوجيتنياأل عـنالناجتة البشريةاألحداث املأساوية واملعاناةب التعريف يف
  يف احلرب العاملية الثانية؛لالنتصاراملقبلةاخلامسة والستنياصة يف ضوء الذكرى السنويةخبو
ــة اتؤكـــد - ١٣  ــرىأمهيـ ــة األخـ ــادرات اإلجيابيـ ــدابري واملبـ ــةلتـ ــب الراميـ إىل التقريـ

 اجتماعـات املائـدة املـستديرةمن قبيـل  ااالت هلا إلجراء حوار حقيقياتمعات وإتاحة بني
ــدول ــوكالء ال ــة ل ــد احللقــات التدريبي ــك عق ــا يف ذل ــة واحللقــات الدراســية، مب واألفرقــة العامل

ا ممثلـو ـردالـيت يبـا األنـشطة سـيما الك أنشطة التوعية، و وكذلوسائط اإلعالم والعاملني يف
  الدعم املتواصل من الدول؛تتطلباتمع املدين واليت



A/RES/64/147

5

 والـربامج املعنيـةكيانـاتالجيـايب الـذي ميكـن أن تؤديـهالـدور اإلعلـى تشدد - ١٤ 
اـاالت  يف،منظمـة األمـم املتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة وخـصوصاألمـم املتحـدة،ل التابعة

 آنفا؛ املذكورة
أن الدول األطراف يف االتفاقية الدوليـة للقـضاء علـى مجيـعتؤكد من جديد - ١٥ 

 ، بـأن تقـوم بـأمور عـدة منـها الصكاذه  من٤أشكال التمييز العنصري ملزمة، مبوجب املادة
 :يلي ما
لتفـوقإدانة مجيـع ضـروب الدعايـة ومجيـع املنظمـات الـيت تـستند إىل أفكـار ا )أ( 

العرقي أو اليت حتاول تربير الكراهية العنصرية والتمييـز العنـصري أو التـرويج هلمـا بـأي شـكل
 من األشكال؛

التعهــــد باختــــاذ تــــدابري فوريــــة وإجيابيــــة مــــن أجــــل القــــضاء علــــى مجيــــع )ب( 
التحــريض علــى التمييــز أو األفعــال ذات الطــابع التمييــزي مــع إيــالء املراعــاة الواجبــة أشــكال

دئ الــواردة يف اإلعــالن العــاملي حلقــوق اإلنــسان واحلقــوق املنــصوص عليهــا صــراحةللمبــا
 االتفاقية؛  من٥ املادة يف
ــار )ج(  ــشراعتبـ ــوق العانـ ــى التفـ ــة علـ ــةرقـــي أوألفكـــار القائمـ ــةالكراهيـ   العرقيـ
 هــذه ارتكــابتحــريض علــىالأعمــال العنــف أوومجيــعتحــريض علــى التمييــز العنــصريالو

 وكـذلك تـوفري آخـر،عرقـيمن لون أو أصلجمموعة أشخاصرق أو أيةاألعمال ضد أي ع
 ن؛القانو يعاقب عليهاائمجر مبا يف ذلك متويلها،أي مساعدة ألنشطة ذات طابع عنصري

  الدعائيـة األخـرىاألنشطةاعتبار املنظمات واألنشطة الدعائية املنظمة ومجيع )د( 
واإلقـرار،ات وأنشطة غري مـشروعة وحظرهـا منظماليت تروج للتمييز العنصري وحترض عليه

  يعاقب عليها القانون؛جرمية أو أنشطة من هذا القبيلمنظماتاملشاركة يفبأن
ــة،منــع ا )هـ(  لــسلطات العامــة أو املؤســسات العامــة، ســواء كانــت وطنيــة أو حملي

 الترويج للتمييز العنصري أو التحريض عليه؛ من
 مـن الوثيقـة١٣الفقـرةيفهجرى تأكيد ماوحنعلى،تؤكد من جديد أيضا - ١٦ 

 أن حيظـر القـانون أي دعـوة إىل الكراهيـة القوميـةضـرورة، االستعراضياخلتامية ملؤمتر ديربان
 وضــرورة أو العنــف، األعمــال العدائيــةالعرقيــة أو الدينيــة تــشكل حتريــضا علــى التمييــز أو أو

و الكراهيـة أو أعمـال العنـف أو التحـريضاعتبار نشر األفكـار القائمـة علـى التفـوق العرقـي أ
يعاقـب عليهـا القـانون، وعـدم تنـايف هـذا احلظـر مـع حريـة جرائمعلى ارتكاب هذه األعمال

 ؛والتعبري الرأي
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الـدور اإلجيـايب الـذي ميكـن أن تؤديـه ممارسـة احلـق ،يف الوقت نفـسه،تؤكد - ١٧ 
،وإبالغهـا التماس املعلومات وتلقيهـاحرية الرأي والتعبري، وكذلك االحترام الكامل حلرية يف
 ؛مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب يف
 مـن االتفاقيـة الدوليـة٤ الدول اليت أبدت حتفظات على أحكام املادةتشجع - ١٨ 

ت علـىللقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري على النظر جديا يف سحب تلك التحفظـا
 سبيل األولوية؛

املقـرر أن يواصـل)٥(٢٠٠٥/٥جلنة حقوق اإلنـسان يف قرارهـاطلبب تذكر - ١٩ 
 يلـتمس  وأن املقبلـةريرهايف تقـبـشأا توصـياتيـضعيف هذه املسألة وأنمليااخلاص التفكري

 ؛ويضعها يف اعتباره يف هذا الصدداحلكومية آراء احلكومات واملنظمات غري
  اسـتنادا إىل، املقـرر اخلـاص أن يعـد تقـارير عـن تنفيـذ هـذا القـرارإىل تطلب - ٢٠ 

ــذي أشــارت إليــه اجلمعيــة يفيــتم مجعهــااآلراء الــيت   وفقــا لطلــب جلنــة حقــوق اإلنــسان ال
 أعاله، لتقدميها إىل اجلمعية العامة يف دورـا اخلامـسة والـستني وإىل جملـس حقـوق ١٩ الفقرة

 اإلنسان؛
الــيت قــدمت معلومــات إىل املقــرر اخلــاصللحكومــات تعــرب عــن تقــديرها - ٢١ 

 إىل اجلمعية العامة؛ سياق إعداد تقريره يف
كامـل مـع املقـرراللى التعـاونعاحلكومات واملنظمات غري احلكوميةتشجع - ٢٢ 

 ؛ أعاله١٩املبينة يف الفقرة امهاملاخلاص يف أداء
 .قيد نظرهااملسألة أن تبقي تقرر - ٢٣ 

 ٦٥اجللسة العامة
 ٢٠٠٩ ديسمرب/ كانون األول١٨

 


