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 والستون الرابعة الدورة
       األعمال جدول من ٦٧ لبندا

 يتـصل  ومـا  األجانـب  وكراهية العنصري والتمييز العنصرية على القضاء    
  تعصب من بذلك

    
 الثالثة اللجنة تقرير    

 )نيوزيلندا( هيل نيكوال السيدة :املقررة
  

 مقدمة - أوال  
 ،٢٠٠٩ سـبتمرب /أيلول ١٨ يف املعقودة الثانية العامة تهاجلس يف العامة اجلمعية قررت - ١
 :املعنون البند والستني الرابعة دورهتا أعمال جدول يف تدرج أن املكتب، توصية على بناء

 يتــصل ومــا األجانــب وكراهيــة العنــصري والتمييــز العنــصرية علــى القــضاء”    
 :تعصب من بذلك

ــضاء )أ(”     ــصرية علـــى القـ ــصري والتمييـــز العنـ  األجانـــب وكراهيـــة العنـ
 تعصب؛ من بذلك يتصل وما

 “ومتابعتهما ديربان عمل وبرنامج إلعالن الشامل التنفيذ )ب(”    

 .الثالثة اللجنة إىل البند ذلك حتيل وأن

 نـد ببال مقترنـا  األعمـال  جدول من البند هذا بشأن عامة مناقشة الثالثة اللجنة وعقدت  - ٢
 املعقــــودتني ٣٧ و ٣٦ جلــــستيها يف ،“املــــصري تقريــــر يف الــــشعوب حــــق” املعنــــون ٦٨
 جلــساهتا يف البنــد هــذا يف وبتــت املقترحــات يف ونظــرت ،٢٠٠٩ نــوفمرب/الثــاين شرينتــ ٢ يف
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ــودة ٤٧ و ٤٦ و ٤٣ و ٤١ ــاين تــــــشرين ٢٤ و ٢٣ و ١٩ و ١٢ يف املعقــــ ــوفمرب/الثــــ  .نــــ
 A/C.3/64/SR.36( الــصلة ذات املــوجزة احملاضــر يف اللجنــة أجرهتــا الــيت للمناقــشة ســرد ويــرد

 ).7 و ،46 و ،43 و ،41 و ،37 و
  
 :البند يف نظرها أجل من اللجنة على معروضة التالية الوثائق وكانت  - ٣
  

 ):أ( ٦٧ البند    
 تعصب  من بذلك يتصل وما األجانب وكراهية العنصري والتمييز العنصرية على القضاء    

 للعنــصرية صــرةاملعا باألشــكال املعــين اخلــاص املقــرر تقريــر هبــا حييــل العــام األمــني مــن مــذكرة
 اجلمعيـة  قـرار  تنفيـذ  عـن  تعـصب  مـن  بـذلك  يتـصل  ومـا  األجانـب  وكراهية العنصري والتمييز
 )A/64/295( ٦٣/١٦٢ العامة

  
  )ب( ٦٧ البند    
 ومتابعتهما ديربان عمل وبرنامج إلعالن الشامل التنفيذ    

 العنـصري  والتمييـز  العنـصرية  علـى  التـام  القـضاء  أجل من العاملية اجلهود عن العام األمني تقرير
 عمــل وبرنــامج إلعــالن الــشامل والتنفيــذ تعــصب مــن بــذلك يتــصل ومــا األجانــب وكراهيــة
 )A/64/309( ومتابعتهما ديربان

 املعاصــرة باألشــكال املعــين اخلــاص للمقــرر املؤقــت التقريــر هبــا حييــل العــام األمــني مــن مــذكرة
 )A/64/271( تعصب من لكبذ يتصل وما األجانب وكراهية العنصري والتمييز للعنصرية

ــذكرة ــن مـ ــني مـ ــام األمـ ــل العـ ــا حييـ ــر هبـ ــؤمتر تقريـ ــتعراض مـ ــان اسـ ــوارد ديربـ ــة يف الـ  الوثيقـ
A/CONF.211/8 )A/64/487( 

 املعقـودة  ٣٦ اجللـسة  يف اسـتهالليا  بيانـا  اإلنـسان  حلقوق السامية املفوضة نائبة وألقت  - ٤
 ).A/C.3/64/SR.36 انظر( ٢٠٠٩ نوفمرب/الثاين تشرين ٢ يف

 والتمييـز  للعنـصرية  املعاصـرة  باألشـكال  املعـين  اخلـاص  املقـرر  قـدم  نفسها، اجللسة ويف - ٥
 ممثـل  مـع  حـوار  يف دخـل و عرضـا  تعـصب  مـن  بـذلك  يتـصل  ومـا  األجانب وكراهية العنصري

 ،)اإلسـالمية  - مجهوريـة ( وإيـران  والـصني،  ،)اإلسـالمي  املـؤمتر  منظمـة  باسـم ( ماليزيا من كل
 مـع  وكـذلك  وباكـستان،  واهلنـد،  وكوبـا،  ومصر، ،)األورويب االحتاد باسم( والسويد وكينيا،
  ).A/C.3/64/SR.36 انظر( الرسويل الكرسي عن املراقب
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 املقترحات يف النظر - ثانيا  
 A/C.3/64/L.53 القرار مشروع - ألف  

 باسـم  الروسي، االحتاد ممثل قام نوفمرب،/الثاين تشرين ١٢ يوم املعقودة ٤١ اجللسة يف - ٦
 األخـضر  والـرأس  وتركمانـستان  وبيالروس وبنن وأوزبكستان وأنغوال وإثيوبيا الروسي االحتاد

 وقريغيزسـتان  )البوليفاريـة  - مجهوريـة ( وفرتويـال  والعـراق  وطاجيكـستان  والسودان وزمبابوي
 ممارسـات  جـواز  عدم” معنون قرار مشروع بعرض ونيكاراغوا، وميامنار وكوبا وكازاخستان

 األجانـب  وكراهيـة  العنـصري  والتمييـز  العنـصرية  مـن  املعاصـرة  األشكال إثارة يف اهمتس معينة
ــا ــصل وم ــذلك يت ــن ب ــضمت ).A/C.3/64/L.53( “تعــصب م ــا وان ــد فيم ــن كــل بع ــا م  إريتري

 مقــدمي إىل ونيجرييـا  ديفــوار وكـوت  أفريقيـا  وجنــوب )القوميـات  املتعــددة - دولـة ( وبوليفيـا 
 .القرار مشروع

 ببيـان  الروسي االحتاد ممثل أدىل نوفمرب،/الثاين تشرين ١٩ يف املعقودة ٤٣ اجللسة ويف  - ٧
 :التايل النحو على شفويا القرار مشروع ونقح

 احلركـــات عـــن فـــضال” عبـــارة تـــضاف ،الديباجـــة مـــن اخلامـــسة الفقـــرة يف  )أ( 
 ؛“العامل من كثرية أحناء يف” عبارة قبل “املماثلة املتطرفة األيديولوجية

 لتـصبح  “أحكـام  جديـد  مـن  تؤكـد ” عبـارة  تعـدل  املنطوق، من ١ قرةالف يف  )ب( 
 ؛“من الصلة ذات األحكام جديد من تؤكد”

 علمـا  حتيط” بعبارة “ترحب” كلمة عن يستعاض املنطوق، من ٢ الفقرة يف  )ج( 
 ؛“التقدير مع

 إىل تقريرهـا  يف املـبني  النحـو  علـى  ،” عبارة حتذف املنطوق، من ٣ الفقرة يف  )د( 
 ؛“،العامة ةاجلمعي

ــستعاض املنطــوق، مــن ٨ الفقــرة يف  )هـ(  ــارة يف “أو” كلمــة عــن ي  حــاربوا” عب
األخـري   اجلـزء  ويـنقح  ،“و” بــحرف  “النازيـة  احلركـة  مـع  تعـاونوا  أو هلتلـر  املنـاهض  التحالف

  :التايل النحو على
 االلتزامـات  مـع  يتعـارض  املمارسـات  هلـذه  بفعاليـة  الـدول  تـصدي  عدم وأن”    

 أهـداف  مـع  ويتنـاىف  ميثاقهـا  مبوجـب  املتحدة األمم يف األعضاء الدول هبا تعهدت اليت
 “ومبادئها املنظمة
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 أمهيـة  من التعليم يكتسيه ما” عبارة عن يستعاض املنطوق، من ١١ الفقرة يف  )و( 
 مـن  اإلنـسان،  حقـوق  تعلـيم  ذلـك  يف مبـا  أشـكاله،  جبميـع  التعلـيم  يكتـسيه  ما” بعبارة “خاصة
 ؛“خاصة أمهية

 :نصها يلي فيما منه، ١٢ ةفقرال بعد املنطوق إىل جديدة فقرة تضاف  )ز( 

 التقريـب  إىل اهلادفـة  األخـرى  اإلجيابيـة  واملبـادرات  التـدابري  أمهية على كدتؤ”  
 املائــدة اجتماعــات مثــل قيقــي،ح حــوار إلجــراء هلــا اجملــاالت وإتاحــة اجملتمعــات بــني

 التدريبيـة  لقـات احل عقـد  ذلـك  يف مبـا  ،الدراسـية  لقـات واحل العاملـة  األفرقـة و املستديرة
 يباشــرها الـيت  تلـك  سـيما  وال التوعيـة،  أنــشطة وكـذلك  واإلعالمـيني،  الـدول  لـوكالء 
 ؛“الدول من املتواصل الدعم إىل حتتاج واليت املدين اجملتمع ممثلو

 الـواردة  “املتاحة املوارد حدود يف” عبارة حتذف املنطوق، من ١٩ الفقرة يف  )ح( 
 ؛“يعد أن” عبارة بعد

 .“تشجع” بكلمة “حتث” كلمة عن يستعاض املنطوق، من ٢١ الفقرة يف  )ط( 

 بــصيغته القــرار مــشروع مقــدمي إىل سيــشيلو أوغنــدا انــضمت نفــسها، اجللــسة يفو - ٨
 .شفويا املنقحة

 أُدخلـت  الـيت  الـشفوية  التنقيحات إىل بالنظر بأنه اللجنة أُبلغت أيضا، ٤٣ اجللسة ويف  - ٩
 .الربناجمية امليزانية يف عليه املترتبة باآلثار بيان تقدمي إىل داع هناك يعد مل لقرارا مشروع على

 بـــصيغته A/C.3/64/L.53 القـــرار مـــشروع اللجنـــة اعتمـــدت أيـــضا، ٤٣ اجللـــسة ويف - ١٠
 عـضوا  ٥٥ وامتنـاع  واحـد  صـوت  بـل امق صوتا ١٢٤ بأغلبية مسجل بتصويت شفويا املنقحة
 :يلي كما التصويت نتيجة وكانت ).األول القرار مشروع ،٢٦ الفقرة انظر( التصويت عن
  

 :املؤيدون

 إســرائيل، إريتريــا، أرمينيــا، األردن، األرجنــتني، أذربيجــان، إثيوبيــا، الروســي، االحتــاد 
 أنغـوال،  إندونيـسيا،  وبربـودا،  أنتيغـوا  املتحـدة،  العربية اإلمارات إكوادور، أفغانستان،

ــواي، ــستان، أوروغـ ــدا، أوزبكـ ــران أوغنـ ــة( إيـ ــالمية - مجهوريـ ــاراغواي، ،)اإلسـ  بـ
 بــنن، بـنغالديش،  بليـز،  الـسالم،  دار بــروين بربـادوس،  الربازيـل،  البحـرين،  باكـستان، 
 ،)القوميــات املتعــددة - دولــة( بوليفيــا بورونــدي، فاســو، بوركينــا بوتــسوانا، بوتــان،
ــريو، ــيالروس، ب ــد، ب ــستان، تايلن ــا، تركمان ــداد تركي ــاغو، تريني ــو وتوب ــالو، ،توغ  توف
ــونس، ــر، جامايكــا، ت ــهاما، جــزر اجلزائ ــة ســليمان، جــزر القمــر، جــزر الب  اجلماهريي
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 العربيــة اجلمهوريــة الدومينيكيــة، اجلمهوريــة املتحــدة، ترتانيــا مجهوريــة الليبيــة، العربيــة
ــا مجهوريـــة الـــسورية، ــة، الكونغـــو مجهوريـــة الدميقراطيـــة، الـــشعبية كوريـ  الدميقراطيـ
 روانـدا،  األخـضر،  الـرأس  جيبـويت،  أفريقيـا،  جنوب الشعبية، اطيةالدميقر الو مجهورية
 ســانت ونــيفس، كيــتس ســانت غرينــادين، وجــزر فنــسنت ســانت زمبــابوي، زامبيــا،
 سـورينام،  الـسودان،  سوازيلند، السنغال، سنغافورة، السلفادور، النكا، سري لوسيا،

 غامبيــا، مــان،ع العــراق، طاجيكــستان، الــصني، صــربيا، شــيلي، سيــشيل، ســرياليون،
 - مجهوريـة ( فرتويـال  الفلـبني،  بيـساو،  - غينيـا  غينيا، غيانا، غواتيماال، غرينادا، غانا،

 كمبوديــا، الكــامريون، كازاخــستان، قريغيزســتان، قطــر، نــام، فييــت ،)البوليفاريــة
ــا، ــا، كوســتاريكا، ديفــوار، كــوت كوب ــا، الكويــت، الكونغــو، كولومبي ــان، كيني  لبن
 ملـديف،  مـالوي،  املكسيك، املغرب، مصر، مدغشقر، ماليزيا، يل،ما ليسوتو، ليربيا،
 نيبـال،  ميامنـار،  موزامبيـق،  موريـشيوس،  موريتانيا، منغوليا، السعودية، العربية اململكة
 .اليمن هندوراس، اهلند، هاييت، نيكاراغوا، نيجرييا، النيجر،

  
 :املعارضون

 .األمريكية املتحدة الواليات 
  

 :املمتنعون

 إيطاليـا،  يـسلندا، أ أيرلنـدا،  أوكرانيـا،  أندورا، أملانيا، ألبانيا، إستونيا، أستراليا، يا،إسبان 
ــابوا ــا ب ــدة، غيني ــاالو، اجلدي ــا، بلجيكــا، الربتغــال، ب  واهلرســك، البوســنة بنمــا، بلغاري
 كوريـا،  مجهوريـة  التشيكية، اجلمهورية األسود، اجلبل ليشيت، - تيمور تونغا، بولندا،

ــة ــدون مجهوري ــسابقة، اليوغوســالفية يامق ــة ال ــدوفا، مجهوري ــا، مول ــدامنرك، جورجي  ال
 فنلنـدا،  فرنـسا،  سويسرا، السويد، سلوفينيا، سلوفاكيا، مارينو، سان ساموا، رومانيا،
ــا، قــربص، فيجــي، ــدا، كرواتي ــا، كن ــا، لكــسمربغ، التفي  مالطــة، ليختنــشتاين، ليتواني
ــة ــا املتحــدة اململك ــى لربيطاني ــدا العظم ــ وأيرلن ــاكو، شمالية،ال ــا، مون ــرويج، ناميبي  الن
 .اليونان اليابان، هولندا، هنغاريا، نيوزيلندا، النمسا،

 االحتـاد  باسـم ( والسويد األمريكية املتحدة الواليات ممثال ببيانني أدىل التصويت، وقبل - ١١
ــدان األورويب ــة والبلــ ــه املرتبطــ ــد ؛)بــ ــصويت، وبعــ ــل أدىل التــ ــسرا ممثــ ــان سويــ ــر( ببيــ  انظــ

A/C.3/64/SR.43.( 
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 Rev.1 و A/C.3/64/L.54 القرار مشروع  - باء  
 باســم الــسودان، ممثــل عــرض نــوفمرب،/الثــاين تــشرين ١٢يف  املعقــودة ٤١ اجللــسة يف - ١٢

 معنونـا  قـرار  مـشروع  والـصني،  ٧٧ الــ  جمموعـة  يف األعـضاء  املتحـدة  األمم يف األعضاء الدول
 األجانـب  وكراهيـة  العنـصري  والتمييـز  لعنـصرية ا علـى  التـام  القـضاء  أجـل  من العاملية جلهودا”

 “ومتابعتــهما ديربــان عمــل وبرنــامج إلعــالن الــشامل والتنفيــذ تعــصب مــن بــذلك يتــصل ومــا
)A/C.3/64/L.54.( ونصه كما يليالقرار مشروع مقدمي إىل الروسي االحتاد ضمانو ،:  
  

  ،إن اجلمعية العامة”    
 ١٩٩٧ديـسمرب   /انون األول  كـ  ١٢ املـؤرخ    ٥٢/١١١إىل قرارهـا     إذ تشري ”   

ملناهــضة العنــصرية والتمييــز    ؤمتر العــامليقــررت مبوجبــه الــدعوة إىل عقــد املــ    الــذي 
ــة األجانــ  ــصري وكراهي ـــالعن ــذلك مــن تعــصب وقراراهتــ    اـب وم ــصل ب  ٥٦/٢٦٦ ايت

ــؤرخ ــارس/آذار ٢٧ املـ ــؤرخ  ٥٧/١٩٥ و ٢٠٠٢ مـ ــانون األول١٨املـ ــسمرب / كـ ديـ
 املـؤرخ   ٥٩/١٧٧  و ٢٠٠٣ديـسمرب   /ألولكانون ا  ٢٢ املؤرخ   ٥٨/١٦٠  و ٢٠٠٢
ديــسمرب / كــانون األول١٦ املــؤرخ ٦٠/١٤٤  و٢٠٠٤ديــسمرب / كــانون األول٢٠

اليت استرشد هبا يف املتابعة الشاملة والتنفيـذ الفعـال لنتـائج املـؤمتر العـاملي، وإذ                  ٢٠٠٥
  تشدد، يف هذا الصدد، على أمهية تنفيذ تلك القرارات على حنو كامل وفعال،

 بنتائج مؤمتر ديربان االستعراضـي، املعقـود يف جنيـف يف الفتـرة              إذ ترحب و”    
، يف إطــــار اجلمعيــــة العامــــة وفقــــا للقــــرار ٢٠٠٩أبريــــل / نيــــسان٢٤إىل  ٢٠مــــن 
  ،٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول١٩، املؤرخ ٦١/١٤٩

 العاشـرة العتمـاد إعـالن        الـسنوية   اقتراب موعد إحياء الذكرى    وإذ تالحظ ”    
  يربان،د وبرنامج عمل

 جلنـة   الـيت اختـذهتا   ذات الـصلة    واملقـررات   مجيع القـرارات     وإذ تالحظ أيضا  ”    
  تنفيذها،وإذ تدعو إىل  هذا املوضوع، وجملس حقوق اإلنسان بشأنحقوق اإلنسان 

 املـــؤرخ  ٣/١٠٣لـــس حقـــوق اإلنـــسان   مقـــرر جم وإذ تالحـــظ كـــذلك  ”    
اعـاة ملقـرر وإرشـادات      الذي أنشأ اجمللس مبوجبه، مر     ٢٠٠٦ديسمرب  /كانون األول  ٨

، اللجنــة املخصــصة التابعــة جمللــس حقــوق اإلنــسان املعنيــة  ٢٠٠١املــؤمتر العــاملي لعــام 
  بوضع معايري تكميلية،

ــد  ”     ــساوين يف     وإذ تكــرر التأكي ــدون أحــرارا ومت ــشر يول ــع الب ــى أن مجي عل
م الكرامــة واحلقــوق، وأهنــم قــادرون علــى أن يــسامهوا إســهاما بنــاء يف تنميــة جمتمعــاهت 
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ورفاهيتها، وأن أي مذهب يقوم على التفوق العنـصري مـذهب زائـف علميـا ومـدان                 
أخالقيا وجمحـف وخطـري اجتماعيـا وجيـب نبـذه مـع النظريـات الـيت تـسعى إىل تقريـر                      

  منفصلة، وجود أجناس بشرية
ــها ”     ــا منـ ــصرية والتم واقتناعـ ــأن العنـ ــب     بـ ــة األجانـ ــصري وكراهيـ ــز العنـ ييـ

ــا ــر    وم ــن تعــصب تظه ــذلك م ــصل ب ــساء     يت ــر بالن ــق األم ــدما يتعل ــة عن ــصورة خمتلف  ب
والفتيات، وقد تكون من بني العوامل الـيت تـؤدي إىل تـدهور ظـروف معيـشتهن وإىل                  
الفقر والعنف والتمييز املتعدد األشكال واحلد أو احلرمان من حقوق اإلنـسان اخلاصـة              

سـتراتيجيات  هبن، وإذ تعترف باحلاجة إىل إدراج املنظـور اجلنـساين يف الـسياسات واال             
وبـرامج العمـل ذات الـصلة مبناهـضة العنـصرية والتمييـز العنـصري وكراهيـة األجانــب         

  التمييز، وما يتصل بذلك من تعصب بغية التصدي ملختلف أشكال
ــشدد ”     ــإلرادة الـــ    وإذ تـ ــة لـ ــة الفائقـ ــى األمهيـ ــدويل  علـ ــاون الـ سياسية والتعـ

الدويل لتنفيـذ برنـامج عمـل       الكايف على كل من الصعيد الوطين واإلقليمي و        والتمويل
  ديربان بنجاح،

كراهيــة الداعيــة إىل فكــار العنــصري واألالعنــف ازديــاد وإذ يثيـــر جزعهــا ”    
الــرأي العــام ويف لــدى يف الــدوائر الــسياسية وواألجانــب يف أجــزاء عديــدة مــن العــامل 

علـى أسـاس   أنـشئت  أنـشطة رابطـات   جتدد ظهور   مور من بينها    ألاجملتمع ككل نتيجة    
تلـك  غالل كراهيـة األجانـب والتمـادي يف اسـت        و  العنصرية  على حترض ومواثيق   هجمنا
  التحريض على اعتناقها، يديولوجيات العنصرية أوإل واملواثيق لتـرويج اناهجامل
ــسمة      تــشددوإذ ”     ــة القــضاء العاجــل علــى االجتاهــات املطــردة املت علــى أمهي

ــصري،     ــز العن ــصرية والتميي ــى العن ــة عل ــالعنف واملنطوي ــدرك ب ــن   وإذ ت ــالت م أن اإلف
أيـا كـان شـكله    العقاب على اجلرائم املرتكبة بـدافع مـن العنـصرية وكراهيـة األجانـب        

 هـذه تكـرار  ، ويـدفع يف اجتـاه تـشجيع    يسهم يف إضـعاف سـيادة القـانون والدميقراطيـة        
  عليه،  للقضاءماجلرائم ويتطلب العمل والتعاون بعز

ــصميم املتواصــل ملفوضــة  وإذ ترحــب ”     ــم بالت ــوق   املتحــدة األم ــسامية حلق ال
ــة          ــصري وكراهي ــز العن ــصرية والتميي ــاح ضــد العن ــراز الكف ــى إب ــسابقة عل ــسان ال اإلن
ــاعتزام        ــه، وب ــسليط األضــواء علي ــادة ت ــذلك مــن تعــصب وزي ــصل ب ــا يت األجانــب وم

األنـــشطة والـــربامج الـــيت تـــضطلع  املفوضـــة الـــسامية إدمـــاج هـــذه املـــسألة يف مجيـــع   
  مفوضيتها، هبا
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  أوال      
نتائج املؤمتر العاملي ملناهـضة العنـصرية، والتمييـز العنـصري، وكراهيـة األجانـب                 

 ومـــؤمتر ديربـــان االستعراضـــي ٢٠٠١، لعـــام يتـــصل بـــذلك مـــن تعـــصب  ومـــا
   ٢٠٠٩  لعام

 للمنظمـــات غـــري احلكوميـــة واجملتمـــع املـــدين  تعـــرب عـــن تقـــديرها  - ١”    
قاعـدة عريـضة،    اللتني قامتا علـى     ،   يف التحضري ملؤمتر ديربان االستعراضي     ملسامهاتيهما

  ومتوازنة إقليميا ومتمشية وأهداف املؤمتر؛
 العاشـرة إلعـالن وبرنـامج عمـل          الـسنوية   على إحياء الـذكرى    تشدد  - ٢”    

 ومـا ينطـوي عليـه مـن إمكانـات حلـشد املزيـد مـن الـدعم مـن                     ٢٠١١ ديربان يف عـام   
دول األعضاء، وجملس حقـوق     أجل التنفيذ الكامل لإلعالن وبرنامج العمل، وتدعو ال       

اإلنسان وسائر اهليئات التابعة لألمم املتحدة واملنظمات الدولية واجملتمع املـدين، مبـا يف    
ذلك املنظمات غري احلكومية إىل املبادرة بالتخطيط لالحتفال هبـذه الـذكرى بالطريقـة         

  املناسبة وبالتعاون مع مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان؛
 بأن نتائج املؤمتر العاملي ملناهضة العنصرية والتمييـز العنـصري    ترفتـع  - ٣”    

وكراهية األجانب وما يتصل بـذلك مـن تعـصب تتـساوى يف األمهيـة مـع نتـائج مجيـع                  
القمة والـدورات االسـتثنائية الـيت تعقـدها األمـم املتحـدة              املؤمترات الرئيسية ومؤمترات  

  ة؛يف ميدان حقوق اإلنسان وامليادين االجتماعي
ــرفت  - ٤”     ــضا عت ــاملي    أي ــؤمتر الع ــأن امل ــذي كــان ث ب ــاملي   ال ــؤمتر ع ــث م ال

 العنصرية خيتلف اختالفا ملحوظا عن املؤمترين الـسابقني لـه، كمـا يتـضح مـن                 ملناهضة
ــه عنــصرين هــامني   ــة   يتعلقــانتــضمني عنوان  بــشكلني معاصــرين للعنــصرية مهــا كراهي

 تعصب؛ من يتصل هبا األجانب وما

مكافحـة العنـصرية والتمييـز      عـن   ى أن املـسؤولية األساسـية        عل تشدد  - ٥”  
يتـصل بـذلك مـن تعـصب مكافحـة فعالـة تقـع علـى           العنصري وكراهية األجانب ومـا    

 املــسؤولية الرئيــسية عــن كفالــة   الــدول تتحمــلهلــذه الغايــة أنتؤكــد عــاتق الــدول، و
ــواردة يف إعــالالتنفيــذ الكامــل والفعــال جلميــع االلتزامــات والتوصــي   ن وبرنــامج ات ال

  ؛ديربان عمل
 بالقـضاء علـى مجيـع أشـكال العنـصرية والتمييـز             تعيد تأكيد التزامها    - ٦”    

العنــصري وكراهيــة األجانــب ومــا يتــصل بــذلك مــن أشــكال التعــصب األخــرى ضــد 
ــه إعــالن األمــم       ــذي يولي ــصدد، االهتمــام ال ــشعوب األصــلية، وتالحــظ، يف هــذا ال ال
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ة لألهـداف املتعلقـة مبكافحـة التحيـز والقـضاء           املتحدة بشأن حقـوق الـشعوب األصـلي       
على التمييز وتعزيز التسامح والتفاهم والعالقات الطيبة بـني الـشعوب األصـلية ومجيـع               

  قطاعات اجملتمع األخرى؛
على الدور األساسي والتكميلي للمؤسـسات الوطنيـة حلقـوق          تشدد    - ٧”    

ــات أو  ــسان واهليئ ــة واجملتمــع املــ   اإلن ــيت تعمــل املراكــز اإلقليمي ــع  ،دين ال  باالشــتراك م
  على حتقيق أهداف إعالن وبرنامج عمل ديربان؛،الدول

 وضــع خباصــةبــاخلطوات الــيت اختــذهتا حكومــات عديــدة، و ترحــب   - ٨”   
وتنفيذ خطـط عمـل وطنيـة ملكافحـة العنـصرية والتمييـز العنـصري وكراهيـة األجانـب               

ؤســسات الوطنيــة حلقــوق يتــصل بــذلك مــن تعــصب، وبــاخلطوات الــيت اختــذهتا امل ومــا
اإلنــسان واملنظمــات غــري احلكوميــة مــن أجــل التنفيــذ الكامــل إلعــالن وبرنــامج عمــل 
ديربان، وتؤكد أن هذا االجتاه دليل على االلتزام بالقضاء علـى مجيـع آفـات العنـصرية                 

 على الصعيد الوطين؛

وطنيــة ملكافحــة  عمـل  جبميــع الـدول الــيت مل تــضع بعـد خطــط  هتيـب    - ٩”  
 تقيـد يتـصل بـذلك مـن تعـصب ال         رية والتمييز العنصري وكراهيـة األجانـب ومـا        العنص

  يف املؤمتر العاملي؛تعهدت هبابااللتزامات اليت 

 وتنفذ، دون إبطاء، على الصعد الوطين       ضعجبميع الدول أن ت   هتيب    - ١٠”  
واإلقليمــي والــدويل، سياســات وخطــط عمــل ملكافحــة العنــصرية والتمييــز العنــصري   

القائمـة علـى   يتصل بذلك مـن تعـصب، مبـا يف ذلـك مظاهرهـا       ة األجانب وما وكراهي
 اجلنس؛أساس نوع 

باعتماد املبادرة اجلـديرة بالثنـاء الـيت تقودهـا الـدول األعـضاء       رحب    - ١١”    
يف اجلماعة الكاريبية وغريها من الدول األعضاء بشأن إقامة نـصب تـذكاري دائـم يف                

ــذكرى ضــح    ــدا ل ــم املتحــدة ختلي ــسي،    األم ــق عــرب احملــيط األطل ــرق وجتــارة الرقي ايا ال
ــاء بأحكــام الفقــرة    ــان، وتعــرب عــن   ١٠١بوصــفها إســهاما يف الوف  مــن إعــالن ديرب

 تقديرها للمسامهات اليت قدمت لصندوق التربعات الذي أنـشئ هلـذا الغـرض، وحتـث            
  لصندوق؛ البلدان األخرى على املسامهة يف

املراكـز اإلقليميـة القائمـة       يئـات أو  الدول علـى دعـم أنـشطة اهل        حتث - ١٢”    
يتــصل بــذلك مــن  الــيت تكــافح العنــصرية والتمييــز العنــصري وكراهيــة األجانــب ومــا  

 وجـود  املنـاطق الـيت ال  مجيـع  ، وتوصي بإنشاء هيئات مماثلة يف     ، كل يف منطقته   تعصب
 ؛هلا فيها
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يـز   بالدور األساسي للمجتمع املدين يف مكافحة العنـصرية والتمي         تقر - ١٣”  
ــة األجانــب ومــا   يف مــساعدة خباصــةيتــصل بــذلك مــن تعــصب، و  العنــصري وكراهي

 أنظمــة واســتراتيجيات ويف اختــاذ تــدابري وإجــراءات ملكافحــة تلــك وضــعالــدول علــى 
  متابعة التنفيذ؛عن طريقاألشكال من التمييز و

أن اجلمعيـة العامـة هـي أعلـى آليـة حكوميـة دوليـة               تؤكد من جديد     - ١٤”  
يم السياسات املتعلقـة باملـسائل املتـصلة بامليـدانني االقتـصادي واالجتمـاعي              لوضع وتقي 

، ١٩٩٦مـايو   / أيـار  ٢٤ املـؤرخ    ٥٠/٢٢٧وامليادين املتصلة هبما، وفقا لقـرار اجلمعيـة         
يـة حكوميـة دوليـة للتنفيـذ        آلوأهنا تشكل، جنبا إىل جنب مع جملس حقـوق اإلنـسان،            

، وتؤكــد مــن جديــد كــذلك أن  بعتــهما ومتاإلعــالن وبرنــامج عمــل ديربــان الــشامل 
داخـل  عمـل   العـالن وبرنـامج     اإللس سيواصل أداء دوره األساسي يف متابعـة تنفيـذ           اجمل

  منظومة األمم املتحدة؛
 للعمل املتواصل الذي تقـوم بـه اآلليـات املكلفـة            تعرب عن تقديرها   - ١٥”    

لـذي سـيجري يف مـؤمتر    مبتابعة املؤمتر العاملي، مـع مراعـاة تقيـيم فعاليـة تلـك اآلليـات ا             
  ديربان االستعراضي؛

بالــدور اإلرشــادي والقيــادي الــذي يــضطلع بــه جملــس حقــوق   ُتقــر  - ١٦”    
  اإلنسان، وتشجعه على مواصلة اإلشراف على تنفيذ إعالن وبرنامج عمل ديربان؛

 مبا لتعبئة املوارد والشراكة العاملية الفعالة والتعـاون الـدويل            أيضا تقر - ١٧”    
 مـن برنـامج عمـل ديربـان للنجـاح           ١٥٨  و ١٥٧ يف سياق الفقـرتني      أساسيمن دور   

 ، حتقيقـا هلـذه الغايـة      ،يف املؤمتر العاملي، وتـشدد    مت التعهد هبا    يف الوفاء بااللتزامات اليت     
على أمهية واليـة فريـق اخلـرباء البـارزين املـستقلني املعـين بتنفيـذ إعـالن وبرنـامج عمـل             

ــشد اإلرا   مـــة لتنفيـــذ اإلعـــالن وبرنـــامج    دة الـــسياسية الالزديربـــان، وخباصـــة يف حـ
  بنجاح؛ العمل

ــق      تطلــب - ١٨”     ــتمكني الفري ــة ل ــوارد الالزم ــوفر امل ــام أن ي  إىل األمــني الع
احلكومي الدويل املعـين بالتنفيـذ الفعـال إلعـالن وبرنـامج عمـل ديربـان وفريـق                  العامل  

رباء البـارزين املـستقلني     اخلرباء العامـل املعـين باملنحـدرين مـن أصـل أفريقـي وفريـق اخلـ                
واللجنــة املخصــصة املعنيــة بوضــع املعــايري املعــين بتنفيــذ إعــالن وبرنــامج عمــل ديربــان 

  بفعالية؛امن أداء الوالية املنوطة بكل منهالتكميلية 

 إزاء تزايــد األحــداث ذات الطــابع العنــصري يف  تعــرب عــن قلقهــا  - ١٩”  
 التقدير اجلهود اليت تبـذهلا بعـض اهليئـات      تالحظ مع يف حني   شىت املناسبات الرياضية،    
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 ، يف هـذا الـصدد  ،مكافحة العنصرية، وتدعو األلعاب الرياضية هبدف   ختلفملاإلدارية  
ــة      ــة واإلقليمي ــة إىل الــسعي، عــن طريــق احتاداهتــا الوطني مجيــع اهليئــات الرياضــية الدولي

 ي؛والدولية، إىل إقامة عامل رياضي خال من العنصرية والتمييز العنصر

بتـسليط  االحتاد الدويل لكرة القـدم      مببادرة  يف هذا السياق،    ،  رحبت - ٢٠”  
إىل مواصـلة    االحتـاد    وتـدعو جمـال كـرة القـدم،       على موضوع نبـذ العنـصرية يف         الضوء

تلـك املبـادرة يف مباريـات كـأس العـامل لكـرة القـدم الـيت سـتقام يف جنـوب أفريقيــا يف           
  ؛٢٠١٠ عام

تـصدق بعـد علـى الـصكوك املبينـة يف         وأ مل توقـع     بالدول الـيت  هتيب   - ٢١”    
 من برنامج عمل ديربان، مبا يف ذلك االتفاقية الدولية حلماية حقـوق مجيـع               ٧٨الفقرة  

مل تنــــضم إليهـــا أن تنظــــر يف  ، أو١٩٩٠العمـــال املهـــاجرين وأفــــراد أســـرهم لعـــام     
  بذلك؛ القيام

 تـوفر جمللـس      إىل مفوضـية األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنـسان أن            تطلب - ٢٢”    
  حقوق اإلنسان كل ما يلزم من دعم وموارد من أجل حتقيق أهدافه يف هذا الصدد؛

  
  ثانيا      
  دئ عامةمبا      

ظــر التمييــز العنــصري حل خــرقح بــأي اسم جيــوز الــ بأنــه التعتــرف - ٢٣”    
وفقـا ملـا ورد يف االلتزامـات    الــرق،   العنـصري أو الفـصل   جرمية   اإلبادة اجلماعية أو   أو

  يف صكوك حقوق اإلنسان ذات الصلة؛وص عليها املنص
 لكــل أشــكال العنــصرية عــن بــالغ قلقهــا وإدانتــها القاطعــة  عــربت - ٢٤”    

ــة       ــدافع مــن العنــصرية وكراهي ــة ب والتمييــز العنــصري، مبــا فيهــا أعمــال العنــف املرتكب
األجانب والتعصب، ولألنشطة الدعائيـة واملنظمـات الـيت تـسعى إىل تربيـر أو تـشجيع                 

صرية والتمييــز العنــصري وكراهيــة األجانــب ومــا يتــصل بــذلك مــن تعــصب بــأي العنــ
  شكل من األشكال؛

إزاء احملـــاوالت الـــيت هتـــدف إىل ترتيـــب  تعـــرب عـــن بـــالغ القلـــق   - ٢٥”    
األشكال اجلديدة واملتجددة من العنصرية والتمييـز العنـصري وكراهيـة األجانـب ومـا               

، وحتـث الـدول علـى اختـاذ تـدابري مـن             يتصل بذلك من تعصب مبا خيدم أغراضا معينـة        
  أجل التصدي هلذه اآلفات بنفس التركيز والقوة ملنع هذه املمارسة ومحاية الضحايا؛



 A/64/437
 

12 09-63568 
 

 كفالة أال تنطـوي      مسؤولـة عـن   واملنظمات الدولية   أن الدول  تؤكـد - ٢٦”    
التدابري املتخذة ملكافحة اإلرهاب، مـن حيـث الغـرض أو األثـر، علـى متييـز قـائم علـى             

اللون أو الساللة أو األصل القـومي أو العرقـي، وحتـث مجيـع الـدول                 ساس العنصر أو  أ
  على إلغاء مجيع أشكال التنميط العنصري أو اإلحجام عنها؛

 بأنه ينبغي للـدول أن تعمـل علـى تنفيـذ وإنفـاذ تـدابري تـشريعية         تـقـر - ٢٧”    
ة والتمييــز العنــصري وقــضائية وتنظيميــة وإداريــة مناســبة وفعالــة ملنــع أعمــال العنــصري  
مسهمة بذلك يف منـع     وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب واحلماية منها،          

  اإلنسان؛ انتهاكات حقوق
بأن العنـصرية والتمييـز العنـصري وكراهيـة األجانـب ومـا              تقر أيضا  - ٢٨”    

يتصل بذلك مـن تعـصب حتـدث علـى أسـاس العنـصر أو اللـون أو الـساللة أو األصـل              
و العرقي وأن الـضحايا ميكـن أن يعـانوا مـن أشـكال متعـددة أو متفاقمـة مـن                     القومي أ 

التمييــز اســتنادا إىل أســس أخــرى ذات صــلة مثــل اجلــنس أو اللغــة أو الــدين أو الــرأي  
  السياسي أو غريه أو األصل االجتماعي أو امللكية أو املولد أو أي وضع آخر؛

 دعـوة إىل الكراهيـة    وجـوب أن حيظـر القـانون أيـة      تؤكد من جديـد    - ٢٩”    
  ؛العنف  أوءالعدا على التمييز أو الدينية تشكل حتريضا العنصرية أو القومية أو

ــشدد  - ٣٠”     ــة ملكافحــة      ت ــدابري فعال ــسؤولة عــن اختــاذ ت ــدول م ــى أن ال عل
األعمــال اإلجراميــة الــيت ترتكــب بــدوافع مــن العنــصرية والتمييــز العنــصري وكراهيــة   

عصب، مبـا فيهـا التـدابري الـيت تكفـل اعتبـار مثـل هـذه                 األجانب وما يتصل بذلك من ت     
الدوافع عـامال مـشددا ألغـراض احلكـم باإلدانـة، ملنـع مـرور هـذه اجلـرائم بـال عقـاب                

  ولكفالة سيادة القانون؛
ــاهتا      حتـــث  - ٣١”     ــاهتا وممارس ــها وسياس ــة قوانين ــى مراجع ــدول عل ــع ال مجي

ــة  ــاهلجرةاملتعلق ــا، ب ــضرورة،   وتنقيحه ــد ال ــةعن ــالكفال ــصري    خلوه ــز العن ــن التميي  م
   مبوجب الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان؛ا مع التزاماهتاتساقهاو
 جبميع الدول أن تتخذ، وفقا لاللتزامات املتعهـد هبـا يف الفقـرة          هتيب - ٣٢”    

 من برنامج عمل ديربان، مجيع التدابري الالزمة ملكافحـة التحـريض علـى العنـف                ١٤٧
ــة العنــصري  ــها  بــدافع مــن الكراهي  وســائط اإلعــالم إســاءة اســتخدامة، بطــرق عــدة من

ــة وتك   ــصرية واإللكترونيـ ــسمعية البـ ــة والـ ــدة،   املطبوعـ ــصاالت اجلديـ ــات االتـ نولوجيـ
تقوم، بالتعـاون مـع مقـدمي اخلـدمات، بتـشجيع اسـتخدام تلـك التكنولوجيـات،                  وأن
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دوليـة حلريـة   للمسامهة يف مكافحة العنصرية، مبا يتسق مـع املعـايري ال     ،اإلنترنتمبا فيها   
  التعبري مع اختاذ مجيع التدابري الالزمة لضمان ذلك احلق؛

مجيع الـدول علـى أن تـدرج يف مناهجهـا التعليميـة وبراجمهـا                تشجع - ٣٣”    
عريـــف جبميـــع الثقافـــات    التاالجتماعيـــة علـــى مجيـــع املـــستويات، حـــسبما يلـــزم،       

رامهـا، باإلضـافة إىل   واحت واحلضارات والديانات والشعوب والبلدان والتسامح إزاءها  
  معلومات عن متابعة إعالن وبرنامج عمل ديربان وتنفيذمها؛

لـدى  نـسانـي  اجلنظـور  مراعـاة امل  مـسـؤولية الـدول عـن تعمـيم        ؤكدت - ٣٤”    
ــداد   ـــر وضــع وإع ــع للتدابي ــة وومن ــصرية    احلالتوعي ــى العن ــضاء عل ــة هتــدف إىل الق ماي

لك مـــن تعـــصب علــــى   يتـــصل بـــذ   والتمييـــز العنـــصري وكراهيـــة األجانـــب ومــــا    
فعاليـــة األوضـــاع املتمـــايزة بأن تـــستهدف تلـــك التـــدابري كفالـــة لاملـــستويات،  يـــعمج

  والرجل؛ للمرأة
  

  لثاثا      
  تفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصرياال      

التفاقيـة الدوليـة للقـضاء علـى         أن التقيـد العـاملي با      تؤكد مـن جديـد     - ٣٥”    
 والتنفيذ الكامل هلا يكتسيان أمهيـة قـصوى يف مكافحـة         يز العنصري مجيع أشكال التمي  

العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعـصب، مبـا فيهـا            
 تعزيــز املــساواة وعــدم التمييــز  األشــكال املعاصــرة للعنــصرية والتمييــز العنــصري، ويف 

  العامل؛ يف
ديق العاملي على االتفاقيـة مل يتحقـق        ألن التص تعرب عن بالغ قلقها      - ٣٦”    

 وفقـا لاللتزامـات الـيت جـرى التعهـد هبـا مبوجـب إعـالن وبرنــامج         ٢٠٠٥حبلـول عـام   
عمل ديربان، وهتيب بالدول اليت مل تنضم بعد إىل االتفاقية أن تفعل ذلك علـى سـبيل                 

  االستعجال؛ 
سان ، يف سـياق مـا تقـدم، مفوضـية األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنـ            حتث - ٣٧”    

اإلنترنــت قائمــة بالبلــدان الــيت    علــى أن تنــشر وتــستكمل بانتظــام يف موقعهــا علــى      
تصدق بعد على االتفاقية، وأن تشجع تلك البلدان علـى التـصديق عليهـا يف أقـرب                 مل

  وقت ممكن؛
 إزاء حــاالت التــأخري الــشديد يف تقــدمي التقــارير  تعــرب عــن قلقهــا - ٣٨”    

 علـى التمييـز العنـصري، ممـا يعـوق فعاليـة اللجنـة،               اليت فات موعدها إىل جلنـة القـضاء       
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وتناشد بقـوة مجيـع الـدول األطـراف يف االتفاقيـة التقيـد بالتزاماهتـا مبوجـب االتفاقيـة،                    
وتؤكد من جديد أمهية تقدمي املساعدة التقنية إىل البلدان اليت تطلبها إلعـداد تقاريرهـا         

  ؛لجنةاملقدمة إىل ال
ــدعو - ٣٩”     ــراف  تـ ــدول األطـ ــة  الـ ــديل  إىل اليف االتفاقيـ ــى تعـ ــصديق علـ تـ

مـن  كافيـة  لجنة، وتدعو إىل توفري موارد إضـافية  المن االتفاقية املتعلق بتمويل   ٨ املادة
  ؛بالكاملامليزانية العادية لألمم املتحدة لتمكني اللجنة من أداء واليتها 

ــا      حتــث - ٤٠”     ــف جهوده ــى تكثي ــة عل ــدول األطــراف يف االتفاقي ــع ال  مجي
 الـالزم  عتبـار  مـن االتفاقيـة، مـع إيـالء اال    ٤ االلتزامات اليت قبلتها مبوجب املـادة     لتنفيذ

   من االتفاقية؛٥وللمادة  ملبادئ اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان
 إىل أن اللجنة تعترب أن حظر نشر األفكار القائمة على التفـوق             تشري - ٤١”    

 حريـة الـرأي والتعـبري علـى النحـو           العنصري أو الكراهية العنصرية يتوافق مـع احلـق يف         
   من االتفاقية؛٥ من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ويف املادة ١٩املبني يف املادة 

 بتـــشديد اللجنـــة علـــى أمهيــة متابعـــة نتـــائج املـــؤمتر العـــاملي  ترحــب  - ٤٢”    
  والتدابري املوصى باختاذها لتعزيز تنفيذ االتفاقية وأداء اللجنة ملهامها؛

  
  ارابع      
وكراهيـة   املقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصريــة والتمييـز العنـصري               

  ومتابعة زياراته،يتصــل بذلك من تعصب األجانب وما

املقــرر اخلــاص املعــين باألشــكال  الــذي قــام بــه عمــل باليط علمــا حتــ  - ٤٣”  
ــا      ــب وم ــصري وكراهيــة األجان ــز العن ــصرية والتميي ــصل بــ  املعاصــرة للعن ذلك مــن يت

مـــارس / آذار٢٨ املـــؤرخ ٧/٣٤وترحـــب بقـــرار جملـــس حقـــوق اإلنـــسان تعـــصب، 
  ؛الذي قرر اجمللس مبوجبه متديد والية املقرر اخلاص ملدة ثالث سنوات ٢٠٠٨

 املقـرر اخلـاص، وتـشجع الـدول األعـضاء           يبتقريرحتيط علما أيضا     - ٤٤”    
 ه؛يتقرير الواردة يفوغريها من اجلهات املعنية على النظر يف تنفيذ التوصيات 

 مجيــع الــدول األعــضاء واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة دعوهتــاتكــرر  - ٤٥”  
 إىل التعـاون التـام  ومؤسسات منظومة األمم املتحـدة املعنيـة واملنظمـات غـري احلكوميـة          

زيارهتـا ليـتمكن   بشأن طلباته يف االستجابة لمع املقرر اخلاص، وهتيب بالدول أن تنظر    
 يته بشكل كامل وفعال؛من الوفاء بوال
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املـسيحية  كراهيـة   معـاداة الـسامية و    بتزايـد حـدة      القلـق تقر مع بالغ     - ٤٦”  
ــة  ــدعو إىل العــامل، وظهــور حركــات عنــصرية   أحنــاء شــىت مــن  اإلســالم، يف وكراهي ت
ــف ــة ضــد     العن ــة املوجه ــار التمييزي ــصرية واألفك ــى العن ــة عل ــرب قائم ــف او  الع لطوائ

املنحـدرين مـن    طوائف  الدينية و الطوائف   مجيع وكذلكة،  املسيحية واليهودية واملسلم  
ــشعوب األصــلية  طوائــف املنحــدرين مــن أصــل آســيوي و  طوائــف أصــل أفريقــي و  ال

  ؛لطوائفوغريها من ا
على إقامة تعـاون أوثـق بـني املقـرر اخلـاص ومفوضـية األمـم         تشجـع   - ٤٧”  

 املتحدة حلقوق اإلنسان، وخباصة مع وحدة مناهضة التمييز؛

ــساميةفوضــةاملتـحـــث  - ٤٨”   ــها،      ال ــى طلب ــاء عل ــدول، بن ــد ال ــى تزوي  عل
باخلدمات االستشارية واملساعدة التقنيـة لتمكينـها مـن تنفيـذ توصـيات املقـرر اخلـاص                 

  تنفيذا كامال؛
يلزمـه مـن     إىل األمـني العـام أن يـزود املقـرر اخلـاص بكـل مـا               تطلب   - ٤٩”  

ــ ــشرية وواردم ــه  مــساعدة  ب ــة إلجنــاز واليت ــسرعة   مالي ــى وجــه ال ــة وعل ــاءة وفعالي بكف
 والستني؛اخلامسة ولتمكينه من تقدمي تقرير إىل اجلمعية العامة يف دورهتا 

 إىل املقرر اخلاص أن يواصل إيالء اهتمام خاص لألثر الـسليب        تطلب - ٥٠”  
متتـع  يتصل بذلك من تعصب على        العنصري وكراهية األجانب وما    زللعنصرية والتميي 

واألقليات الدينية واللغوية والـسكان املهـاجرين وملتمـسي         مية أو العرقية    األقليات القو 
بــاحلقوق املدنيــة والثقافيــة واالقتــصادية والــسياسية  بــشكل كامــل  اللجــوء والالجــئني

 واالجتماعية؛

 العنـصرية   ةكافحـ مبأكـرب   تبـدي التزامـا      الدول األعضاء إىل أن      تدعو - ٥١”  
رتكيب ملـ   الشديدة دانةاإل بأنشطة للتثقيف والتوعية و    يف جمال الرياضة، عن طريق القيام     

   الرياضية الوطنية والدولية؛املنظمات العنصرية، بالتعاون مع األعمال
  

  خامسا      
  مسائل عامة      

جبدولة مواعيد اجتماعات جملس حقوق اإلنـسان الـيت تركـز           توصي   - ٥٢”    
ديربان على حنو يتـيح املـشاركة       على متابعة املؤمتر العاملي وتنفيذ إعالن وبرنامج عمل         

فيها على نطاق واسع ويتفادى تداخل مواعيدها مع مواعيد جلـسات اجلمعيـة العامـة               
  املكرسة للنظر يف هذا البند؛
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إىل األمـــني العـــام أن يقـــدم إىل اجلمعيـــة العامـــة يف دورهتـــا   تطلــــب - ٥٣”    
  تنفيذ هذا القرار؛يتضمن توصيات بشأنوالستني تقريرا اخلامسة 

اخلامــسة  قيــد نظرهــا يف دورهتــا املهمــةأن تبقــي هــذه املــسألة  تقــــرر - ٥٤”    
 وكراهيـة   القـضاء علـى العنـصرية والتمييـز العنـصري         ”عنـون   املبند  الإطار    يف ،والستني

  .“يتصل بذلك من تعصب األجانب وما
  

 ةاللجنــ علــى معروضــا كــان نــوفمرب،/الثــاين تــشرين ٢٤ يف املعقــودة ٤٧ اجللــسة ويف  - ١٣
 يف عليـه  املترتبـة  اآلثـار  عن ببيان اللجنة أمني أدىل )A/C.3/64/L.54/Rev.1( منقح قرار مشروع
 ).A/C.3/64/SR.47 انظر( الربناجمية امليزانية

 مــــشروع علــــى تــــصويت إجــــراء إســــرائيل ةممثلــــ تطلبــــ أيــــضا، ٤٧ اجللــــسة ويف  - ١٤
 .املنقح القرار

 أيـضا ( والنـرويج  األمريكيـة  املتحدة الواليات من كل ممثل ببيان أدىل التصويت، وقبل  - ١٥
  ).A/C.3/64/SR.47 انظر( )األورويب االحتاد باسم( والسويد )النرويج باسم
 بتـصويت  A/C.3/64/L.54/Rev.1 القـرار  مـشروع  اللجنة اعتمدت ،نفسها اجللسة ويف  - ١٦

 الفقـرة  انظـر ( التـصويت  عـن  عـضوا  ٤٥ وامتناع صوتا ١٣ مقابل صوتا ١٢٢ بأغلبية مسجل
 :يلي كما التصويت نتيجة وكانت ).الثاين القرار مشروع ،٢٦
  

 :املؤيدون

ــاد  ــا، الروســـي، االحتـ ــان، إثيوبيـ ــتني، أذربيجـ ــوادور، أفغانـــستان، األردن، األرجنـ  إكـ
 أوروغــــواي، أنغــــوال، إندونيــــسيا، وبربــــودا، أنتيغــــوا املتحــــدة، العربيــــة اإلمــــارات
 البحـرين،  باكـستان،  بـاراغواي،  ،)اإلسالمية - مجهورية( إيران أوغندا، أوزبكستان،

 بوتـسوانا،  بوتـان،  بنن، بنما، بنغالديش، بليز، السالم، دار بروين بربادوس، الربازيل،
 بــيالروس، بــريو، ،)القوميــات املتعــددة - دولــة( بوليفيــا بورونــدي، فاســو، بوركينــا
 اجلزائــر، ايكــا،جام تــونس، توغــو، وتوبــاغو، ترينيــداد تركيــا، تركمانــستان، تايلنــد،
 املتحـــدة، ترتانيـــا مجهوريــة  الليبيـــة، العربيــة  اجلماهرييـــة القمـــر، جــزر  البـــهاما، جــزر 

ــة ــة، اجلمهوريـ ــة الدومينيكيـ ــة اجلمهوريـ ــسورية، العربيـ ــة الـ ــا مجهوريـ ــشعبية كوريـ  الـ
ــة، ــة الدميقراطيـ ــو مجهوريـ ــة، الكونغـ ــة الدميقراطيـ ــة الو مجهوريـ ــشعبية، الدميقراطيـ  الـ

 فنـسنت  سـانت  زمبـابوي،  زامبيـا،  روانـدا،  األخـضر،  الـرأس  ويت،جيب أفريقيا، جنوب
 الــسلفادور، النكــا، ســري لوســيا، ســانت ونــيفس، كيــتس ســانت غرينــادين، وجــزر

ــسنغال، ســنغافورة، ــسودان، ســوازيلند، ال ــشيل، ســرياليون، ســورينام، ال  شــيلي، سي
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 واتيمـاال، غ غرينـادا،  غانـا،  غامبيـا،  عمـان،  العـراق،  طاجيكـستان،  الـصني،  الصومال،
ــا، ــا، غيانـ ــا غينيـ ــساو، - غينيـ ــا بيـ ــتوائية، غينيـ ــبني، االسـ ــال الفلـ ــة( فرتويـ  - مجهوريـ

ــة ــي، ،)البوليفاريـ ــام، فييـــت فيجـ ــر، نـ ــتان، قطـ ــستان، قريغيزسـ ــامريون، كازاخـ  الكـ
 كينيـا،  الكويـت،  الكونغـو،  كولومبيـا،  كوسـتاريكا،  ديفـوار،  كوت كوبا، كمبوديا،
 مـالوي،  املكـسيك،  املغـرب،  مـصر،  مدغـشقر،  اليزيـا، م مـايل،  ليسوتو، ليربيا، لبنان،

 موزامبيـــق، موريـــشيوس، موريتانيـــا، منغوليــا،  الـــسعودية، العربيـــة اململكـــة ملــديف، 
 .اليمن هندوراس، اهلند، هاييت، نيكاراغوا، نيجرييا، نيبال، ناميبيا، ميامنار،

  
 :املعارضون

 التـشيكية،  اجلمهوريـة  مارشال، جزر ،بولندا باالو، إيطاليا، أملانيا، إسرائيل، أستراليا، 
 .األمريكية املتحدة الواليات هولندا، كندا، رومانيا، الدامنرك،

  
 :املمتنعون

ــا،  ــا، إســتونيا، إســبانيا، أرميني ــدورا، ألباني ــا، أن ــدا، أوكراني ــسلنداأيرلن ــابوا ، أي ــا ب  غيني
 اجلبـل  ليشيت، - رتيمو تونغا، واهلرسك، البوسنة بلغاريا، بلجيكا، الربتغال، اجلديدة،
ــود، ــة األسـ ــا، مجهوريـ ــة كوريـ ــدونيا مجهوريـ ــالفية مقـ ــسابقة، اليوغوسـ ــة الـ  مجهوريـ
 سويــسرا، الــسويد، ســلوفينيا، ســلوفاكيا، مــارينو، ســان ســاموا، جورجيــا، مولــدوفا،
 ليتوانيـــا، لكـــسمربغ، التفيـــا، كرواتيـــا، قـــربص، فنلنـــدا، فرنـــسا، فـــانواتو، صـــربيا،

 مونــاكو، الــشمالية، وأيرلنــدا العظمــى لربيطانيــا املتحــدة ةاململكــ مالطــة، ليختنــشتاين،
  .اليونان اليابان، هنغاريا، نيوزيلندا، النمسا، النرويج،

  
 A/C.3/64/L.55 املقرر مشروع - جيم  

 باســم الــسودان، ممثــل عــرض نــوفمرب،/الثــاين تــشرين ١٢ يف املعقــودة ٤١ اجللــسة يف  - ١٧
ـــ جمموعــة ــامع مقــرر مــشروع والــصني، ٧٧ ال ــة الوثيقــة اعتمــاد” نون  اســتعراض ملــؤمتر اخلتامي
 “أحكــام” كلمــة حبــذف )ب( الفرعيــة الفقــرة شــفويا ونقــح ،)A/C.3/64/L.55( “ديربــان
  .“تأييد” كلمة بعد الواردة
  .شفويا املنقحة بصيغته املقرر مشروع مقدمي إىل الروسي االحتاد انضمالحقا، و  - ١٨
 ببيــان الــسودان ممثــل أدىل نــوفمرب،/الثــاين تــشرين ٢٣ املعقــودة يف ٤٦ اجللــسة ويف  - ١٩

 املقــرر مــشروع علــى التنقيحــات مــن املزيــد شــفويا وأدخــل )والــصني ٧٧ الـــ جمموعــة باســم(
 :، ونصها كما يلي)ج(باالستعاضة عن الفقرة الفرعية 
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 نفـس  يف ديربـان  اسـتعراض  ملؤمتر اخلتامية الوثيقة تنفيذ جيري أن أيضا قررت”  
 املـؤمتر  عـن  املنبـثقني  ديربـان  عمـل  وبرنـامج  إعـالن  يف املعتمـدة  اآلليات وبنفس اإلطار
 مـن  بـذلك  يتـصل  ومـا  األجانـب  وكـره  العنـصري  والتمييـز  العنـصرية  ملكافحـة  العاملي
 ديربـان  اسـتعراض  ملـؤمتر  اخلتاميـة  الوثيقـة  تنفيـذ  أيـضا تقرر  ”: بالفقرة التالية “ تعصب

  .“ديربان ملع وبرنامجيف إطار التنفيذ األعم إلعالن 
 عليهــا أدخلــت الــيت بــصيغته املقــرر مــشروع مقــدمي إىل النــرويج انــضمتالحقــا، و  - ٢٠

  .إضافية تنقيحات شفويا
 علــى تــصويت إجــراء فيــه طلبــت ببيــان إســرائيل ممثلــة أدلــت أيــضا، ٤٦ اجللــسة ويف  - ٢١

  ).A/C.3/64/SR.46 انظر( املقرر مشروع
 األمريكيـة  املتحـدة  والواليـات  الروسـي  االحتـاد  نمـ  كـل  ممثل أثار نفسها، اجللسة ويف  - ٢٢

  .مث ُعلقت اجللسة اللجنة، أمني عليها رد إجرائية مسائل
ــستها   - ٢٣ ــة  ٤٦ويف جل ــضا، اعتمــدت اللجن ــصيغته ،A/C.3/64/L.55 املقــرر مــشروع أي  ب

 وامتنـاع  أصـوات  ٥ مقابـل  صـوتا  ١٦٣ بأغلبيـة  مـسجل  بتـصويت  أخـرى،  مرة شفويا املنقحة
 التـصويت  نتيجـة  وكانـت  ).األول قـرر امل مـشروع  ،٢٧ الفقـرة  انظر( التصويت نع أعضاء ٩

 :يلي كما
  

 :املؤيدون

 إســتونيا، إســبانيا، أرمينيــا، األردن، األرجنــتني، أذربيجــان، إثيوبيــا، الروســي، االحتــاد 
ــستان، ــا، إكــوادور، أفغان ــة اإلمــارات ألباني ــودا، أنتيغــوا املتحــدة، العربي ــدورا، وبرب  أن

 -مجهوريــة  (إيــران أوكرانيــا، أوغنــدا، أوزبكــستان، أوروغــواي، أنغــوال، سيا،إندونيــ
 البحــرين، باكــستان، بــاراغواي، اجلديــدة، غينيــا بــابوا ، أيــسلنداأيرلنــدا، ،)اإلســالمية
 بـنغالديش،  بليـز،  بلغاريـا،  بلجيكـا،  الـسالم،  دار بـروين  الربتغال، بربادوس، الربازيل،
ــا، ــنن، بنمـ ــان، بـ ــسوانا، بوتـ ــا بوتـ ــو، بوركينـ ــدي، فاسـ ــنة بورونـ ــك، البوسـ  واهلرسـ
 تركيـا،  تركمانـستان،  تايلنـد،  بـيالروس،  بـريو،  ،)القوميـات  املتعـددة  - دولـة ( بوليفيا
 اجلزائـر،  األسـود،  اجلبـل  جامايكـا،  ليـشيت،  - تيمور تونس، توغو، وتوباغو، ترينيداد
 ترتانيـا  مجهوريـة  ة،الليبيـ  العربيـة  اجلماهرييـة  سـليمان،  جـزر  القمـر،  جزر البهاما، جزر

 كوريــا، مجهوريــة الــسورية، العربيــة اجلمهوريــة الدومينيكيــة، اجلمهوريــة املتحــدة،
ــة ــا مجهوريـ ــشعبية كوريـ ــة، الـ ــة الدميقراطيـ ــو مجهوريـ ــة، الكونغـ ــة الدميقراطيـ  مجهوريـ

 روانـدا،  األخـضر،  الـرأس  الـدامنرك،  جيبويت، أفريقيا، جنوب الشعبية، الدميقراطية الو
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ــا، ــا زامبي ــارينو، ســان بوي،زمب ــسنت ســانت م ــادين، وجــزر فن ــتس ســانت غرين  كي
 ســنغافورة، ســلوفينيا، ســلوفاكيا، الــسلفادور، النكــا، ســري لوســيا، ســانت ونــيفس،
ــسنغال، ــسودان، ســوازيلند، ال ــسويد، ســورينام، ال ــسرا، ال ــشيل، ســرياليون، سوي  سي
ــيلي، ــربيا، شـ ــراق، طاجيكـــستان، الـــصني، صـ ــان، العـ ــا، عمـ ــا، غامبيـ ــادا،غري غانـ  نـ

 الفلـبني،  فرنـسا،  فـانواتو،  االسـتوائية،  غينيـا  بيـساو،  - غينيـا  غينيـا،  غيانـا،  غواتيماال،
 قطـــر، قـــربص، نـــام، فييـــت فيجـــي، فنلنـــدا، ،)البوليفاريـــة - مجهوريـــة( فرتويـــال

ــا، الكــامريون، كازاخــستان، قريغيزســتان، ــا، كرواتي ــا، كمبودي  ديفــوار، كــوت كوب
 ليربيـا،  لكـسمربغ،  لبنـان،  التفيـا،  كينيـا،  الكويت، الكونغو، كولومبيا، كوستاريكا،

ــا، ــشتاين، ليتواني ــسوتو، ليختن ــة، لي ــايل، مالط ــا، م ــشقر، ماليزي ــصر، مدغ ــرب، م  املغ
ــة اململكــة ملــديف، مــالوي، املكــسيك، ــسعودية، العربي ــا املتحــدة اململكــة ال  لربيطاني
ــدا العظمــى ــشمالية، وأيرلن ــا، ال ــا، منغولي ــشيوس، موريتاني ــق،موزا موري ــاكو، مبي  مون
 اهلنـد،  هـاييت،  نيكـاراغوا،  نيجرييـا،  النيجـر،  نيبـال،  النمـسا،  النـرويج،  ناميبيا، ميامنار،

 .اليونان اليمن، اليابان، هنغاريا، هندوراس،
  

 :املعارضون

 األمريكية املتحدة الواليات هولندا، كندا، إسرائيل، أستراليا، 
  

 :املمتنعون

 جورجيــا، مولــدوفا، مجهوريــة التــشيكية، اجلمهوريــة غــا،تون بولنــدا، إيطاليــا، أملانيــا، 
  .نيوزيلندا رومانيا،

 وأيرلنـــدا العظمـــى لربيطانيـــا املتحـــدة اململكـــة ممثلـــو ببيانـــات أدىل التـــصويت، وبعـــد  - ٢٤
 ).A/C.3/64/SR.46 انظر( ونيوزيلندا وهولندا، وكندا، الشمالية،

  
  الرئيس اقترحه مقرر مشروع - دال  

 اقتـراح  علـى  بنـاء  نوفمرب،/الثاين تشرين ٢٤ املعقودة يف    ٤٧ جلستها يف نةاللج قررت  - ٢٥
 العامليـة  اجلهـود  عـن  العـام  األمـني  بتقريـر  علمـا  حتيط بأن العامة اجلمعية توصي أن الرئيس، من
 بـذلك  يتـصل  ومـا  األجانـب  وكراهيـة  العنـصري  والتمييـز  العنـصرية  على التام القضاء أجل من
ــن ــصب مـ ــذ تعـ ــشا والتنفيـ ــالن ملالـ ــامج إلعـ ــل وبرنـ ــان عمـ ــهما ديربـ  )A/64/309( ومتابعتـ

 ).الثاين املقرر مشروع ،٢٧ الفقرة انظر(
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 الثالثة اللجنة توصيات - ثالثا 
  :التاليني القرارين مشروعي باعتماد العامة اجلمعية الثالثة اللجنة توصي  - ٢٦

  
  األول القرار مشروع    
 العنــصرية مــن املعاصــرة األشــكال ةإثــار يف تــساهم معينــة ممارســات جــواز عــدم    

  تعصب من بذلك يتصل وما األجانب وكراهية العنصري والتمييز
  

  ،العامة اجلمعية إن  
 الـدويل  والعهـد  )١(اإلنـسان  حلقـوق  العـاملي  واإلعالن املتحدة األمم مبيثاق تسترشد إذ  
 التمييــز أشــكال مجيــع علــى للقــضاء الدوليــة واالتفاقيــة )٢(والــسياسية املدنيــة بــاحلقوق اخلــاص
  الصلة، ذات اإلنسان حقوق صكوك من هاوغري ،)٣(العنصري
 /نيـسان  ١٦ املـؤرخ  ٢٠٠٤/١٦ اإلنـسان  حقـوق  جلنـة  يقـرار  أحكـام  إىل تشري وإذ  
ــل ــؤرخ ٢٠٠٥/٥ و )٤(٢٠٠٤ أبريـ ــسان ١٤ املـ ــل/نيـ ــرارات )٥(٢٠٠٥ أبريـ ــوق جملـــس وقـ  حقـ

 وكــذلك ،)٦(٢٠٠٨ مــارس/آذار ٢٨ املــؤرخ ٧/٣٤ القــرار ســيما وال الــصلة، ذات اإلنــسان
ــرارات ــة ق ــة اجلمعي ــؤرخ ٦٠/١٤٣ العام ــسمرب/األول كــانون ١٦ امل  ٦١/١٤٧ و ٢٠٠٥ دي
ــؤرخ ــسمرب/األول كــانون ١٩ امل ــؤرخ ٦٢/١٤٢ و ٢٠٠٦ دي ــسمرب/األول كــانون ١٨ امل  دي
 والقـرارين ،  املسألة هذه بشأن ٢٠٠٨ ديسمرب/األول كانون ١٨ املؤرخ ٦٣/١٦٢ و ٢٠٠٧

ــؤ ٦١/١٤٩ ــانون ١٩ رخاملــ ــسمرب/األول كــ ــؤرخ ٦٢/٢٢٠ و ٢٠٠٦ ديــ ــانون ٢٢ املــ  كــ
 والتمييـز  العنـصرية  على التام القضاء أجل من العاملية اجلهود’’ املعنونني ٢٠٠٧ ديسمرب/األول

 وبرنـامج  إلعـالن  الـشامل  والتنفيـذ  تعـصب  مـن  بـذلك  يتصل وما األجانب وكراهية العنصري
  ،‘‘ومتابعتهما ربانيد عمل

 تنظـيم  فيـه  اعتـربت  الـذي  احملكمـة  وقـرار  نـورمربغ  حمكمـة  ميثـاق  إىل يضاأ تشري وإذ  
 إجراميــا تنظيمــا ،Waffen SS تنظــيم فيهــا مبــا مكوناتــه، ومجيــع )SS( املــسلحة احلمايــة قــوات
  اإلنسانية، ضد واجلرائم احلرب جرائم من العديد اقتراف مسؤولية ومحلته

_________________ 
  ).٣-د( ألف ٢١٧القرار   )١(  
  .، املرفق)٢١-د( ألف ٢٢٠٠انظر القرار   )٢(  
   .٩٤٦٤، الرقم ٦٦٠جمموعة املعاهدات، اجمللد األمم املتحدة،   )٣(  
، الفــصل )E/2004/23 (٣، امللحــق رقــم ٢٠٠٤الوثــائق الرمسيــة للمجلــس االقتــصادي واالجتمــاعي،  : انظــر  )٤(  

  .الثاين، الفرع ألف
  .الفصل الثاين، الفرع ألف، )2و  Corr.1 و E/2005/23(ان التصويب و٣، امللحق رقم ٢٠٠٥ املرجع نفسه،  )٥(  
  .، الفصل الثاين)A/63/53 (٥٣الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثالثة والستون، امللحق رقم انظر   )٦(  
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 اللـذين  ربـان يد عمـل  وبرنـامج  نإعـال  مـن  الـصلة  ذات األحكام إىل كذلك تشري وإذ  
 يتـصل  ومـا  بـــ جاناأل اهيـــة وكر العنـصري  والتمييـز  العنـصرية  ملناهضة العاملي املؤمتر اعتمدمها
 اإلعـــالن مـــن ٢ رةــــــالفق ســـيما وال ،)٧(٢٠٠١ ســـبتمرب/أيلـــول ٨ يف تعـــصب نــــــم بـــذلك
 ملــؤمتر اخلتاميــة الوثيقــة مــن الــصلة ذات األحكــام عــن فــضال العمــل، برنــامج مــن ٨٦ والفقــرة
  منها، ٥٤ و ١١ الفقرتان سيما وال ،)٨(٢٠٠٩ أبريل/نيسان ٢٤ املؤرخة ديربان استعراض
ــثري وإذ   ــا ي ــذا يف ،جزعه ــشأن، ه ــشار ال ــسياسية حــزاباأل خمتلــف انت  ركــاتاحلو ال

فــضال عــن  احلليقــة، الــرؤوس يوذو اجلــدد نيالنــازي مجاعــات هــافي مبــا تطرفــة،امل ماعــاتاجلو
  العامل، من كثرية أحناء يفيديولوجية املتطرفة املماثلة احلركات األ

ــشري وإذ   ــةا دورة أن إىل ت ــة جلمعي ــة العام ــستني الرابع ــصادف وال ــذكرى ت ــسنوية ال  ال
  ،الثانية العاملية احلرب يف لالنتصار والستني اخلامسة
 اخلتاميـة  الوثيقـة و )٧(ربـان يد إعـالن ذات الصلة من     حكاماأل جديد من تؤكد  - ١  

 اجلديـدة  النازيـة  ظهـور  وعـودة  اسـتمرار  الـدول  فيـه  أدانـت  الذي   )٨( االستعراضي ديربان ؤمترمل
 العنـصري  التحيـز  علـى  والقائمـة  العنـف  إىل الداعية القومية األيديولوجياتو اجلديدة والفاشية
 األحــوال مــن حــال يأ يف إطالقــا تربيرهــا ميكــن ال الظــواهر تلــك أن فيــه وأعلنــت ،والقــومي

  الظروف؛ من ظرف أي يف أو
ــ  - ٢   ــدير حت ــر يط علمــا مــع التق ــرر بتقري  املعاصــرة باألشــكال املعــين اخلــاص املق
 بنـاء  أعـد  الذي )٩(تعصب من بذلك يتصل وما األجانب وكراهية العنصري والتمييز للعنصرية

   ؛٦٣/١٦٢ العامة اجلمعية قرار يف الوارد لطلبا على
 اللتزامهـا،  اإلنـسان  حلقوق ةالسامي ةاملتحد األمم ةملفوض تقديرها عن تعرب  - ٣  
  ؛للمفوضية األولوية ذات األنشطة من واحدة باعتبارها العنصرية مكافحة مبواصلة

ــالغ عــن تعــرب  - ٤   ــة احلركــة متجيــد إزاء القلــق ب  يف الــسابقني واألعــضاء النازي
ــيم ــسلحة احلمايــة قــوات تنظ ــشمل بــسبل ،)Waffen SS( امل  واالحتفــاالت النــصب إقامــة ت

 اجلديـدة  والنازيـة  النازيـة  واحلركـة  النـازي  للماضـي  متجيـدا  عامـة  تظـاهرات  تنظـيم و تذكاريةال
 هلتلـر  املنـاهض  التحالف حاربوا الذين واألشخاص األعضاء اعتبار حماولة أو اعتباركما تشمل   

  ؛وطنية حترير حركات يف مشاركني، النازية احلركة مع وتعاونوا

_________________ 
  .، الفصل األولCorr.1 و A/CONF.189/12انظر   )٧(  
  )٨(  A/CONF.211/8الفصل األول ،.  
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 الـيت  النـصب  هـدم  أو لتـدنيس  متكررة اوالتحم وقوع إزاء القلق عن تعرب  - ٥  
 رفـات  نقـل  أو وإخـراج  الثانيـة  العامليـة  احلرب أثناء النازية حاربوا الذين ذكرى لتخليد أقيمت
ــك ــشروعة، غــري بطــرق األشــخاص أولئ ــدول وحتــث م ــذا يف ال ــصدد ه ــى ال ــد عل ــام التقي  الت

 اإلضـايف  الربوتوكـول  مـن  ٣٤ املـادة  منـها  عدة أمور مبوجب باملوضوع، الصلة ذات بالتزاماهتا
  ؛)١٠(١٩٤٩ لعام جنيف التفاقيات األول

 مـن  الكـثري  يف العنـصري  الطـابع  ذات احلـوادث  عـدد  تزايد القلق مع تالحظ  - ٦  
ــدان ــرؤوس ذوي مجاعــات وظهــور البل ــة ال ــد عــن املــسؤولة احلليق  احلــوادث، هــذه مــن العدي
 أفـراد  يـستهدف  الـذي  ألجانـب ا وكراهيـة  العنـصرية  على القائم العنف نشوب عودة وكذلك
ــة طوائــف ــة أو عرقي ــة أو ديني ــة، وأقليــات ثقافي ــه أشــار حــسبما قومي  املعــين اخلــاص املقــرر إلي

 مــن بــذلك يتــصل ومــا األجانــب وكراهيــة العنــصري والتمييــز للعنــصرية املعاصــرة باألشــكال
  األخري؛ تقريره يف تعصب

 نطـاق  يف تنـدرج  مـاال أع اعتبارهـا  ميكـن  األعمـال  هـذه  أن جديـد  مـن  تؤكد  - ٧  
 التمييـز  أشـكال  مجيـع  علـى  للقـضاء  الدوليـة  االتفاقيـة  مـن  ٤ املادة يف وصفها يرد اليت األنشطة
 الـسلمي  التجمـع  حرية يف احلق ملمارسة وجلية واضحة إساءة متثل أن ميكن وأهنا ،)٣(العنصري

 يكفلــها كمــا احلقــوق هــذه مــدلول حــسب والتعــبري الــرأي حريــة ويف اجلمعيــات تكــوين ويف
ــالن ــاملي اإلع ــوق الع ــسان حلق ــد )١(اإلن ــدويل والعه ــاحلقوق اخلــاص ال ــة ب ــسياسية املدني  )٢(وال
  العنصري؛ التمييز أشكال مجيع على للقضاء الدولية واالتفاقية
 حتـصى  ال أعداد ذكرى حبق إجحافا تشكل أعاله بينةامل املمارسات أن تؤكد  - ٨  

 الــيت اجلــرائم اصــةخبو الثانيــة، العامليــة احلــرب يف يةاإلنــسان ضــد املرتكبــة اجلــرائم ضــحايا مــن
 التحـالف  حـاربوا  الـذين  األشـخاص اليت يرتكبها   و )SS( املسلحة احلماية قوات تنظيم ارتكبها
أن عـدم تـصدي الـدول       و ،الـشباب  عقـول  وتـسمم  النازيـة،  احلركة مع وتعاونوا هلتلر املناهض

 األمــم يف األعــضاء الــدول هبــا تعهــدت الــيت لتزامــاتاال مــعبفعاليــة هلــذه املمارســات يتعــارض 
  ومبادئها؛ نظمةامل أهداف مع تناىفيو ميثاقها مبوجب املتحدة

 والتمييــز للعنــصرية املعاصــرة األشــكال تــثري املمارســات هــذه أن أيــضا تؤكــد  - ٩  
 خمتلـف  وتكـاثر  انتـشار  يف وتـسهم  تعـصب  مـن  بـذلك  يتصل وما األجانب اهيةوكر العنصري

 يوذو اجلــدد نيالنــازي مجاعتــا هــافي مبــا تطرفــة،امل ماعــاتاجلو ركــاتاحلو سيةسياالــ حــزاباأل
  ؛احلليقة الرؤوس

_________________ 
  .١٧٥١٢الرقم ، ١١٢٥اجمللد جمموعة املعاهدات، األمم املتحدة،   )١٠(  
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ــ  - ١٠    بينــةامل للممارســات حــد وضــعل الالزمــة التــدابري اختــاذ ضــرورة علــى شددت
 ملكافحـة  اإلنـسان،  حلقـوق  الدويل للقانون وفقا ،فعالية أكثر تدابري اختاذ الدولب وهتيب أعاله،
  الدميقراطية؛ لقيما يهدد حقيقيا خطرا تشكل اليت املتطرفة واحلركات الظواهر تلك

 جبميـع أشـكاله، مبـا يف         لتعلـيم ا يكتـسيه  مـا  علـى  الـصدد  هذا يف التأكيد تعيد  - ١١  
 الـذي  النحـو  علـى  ،التـشريعية  التـدابري  تكملـة  يف خاصـة  أمهية منذلك تعليم حقوق اإلنسان،     

  ؛العامة معيةاجل إىل تقريره يف اخلاص املقرر بّينه
ــشدد  - ١٢   ــى ت ــرر توصــية عل ــشأن اخلــاص املق ــة ب ــدريس أمهي ــادة ت  يف التــاريخ م
 والفاشـية،  النازيـة  اإليديولوجيتني عن الناجتة البشرية واملعاناة املأساوية األحداث على االطالع
  نية؛الثا العاملية احلرب يف لالنتصار املقبلة والستني اخلامسة السنوية الذكرى ضوء يف وخاصة

 أمهية التدابري واملبادرات اإلجيابية األخرى اهلادفة إىل التقريـب بـني     علىتؤكد    - ١٣  
اجملتمعات وإتاحة اجملاالت هلا إلجراء حوار حقيقي، مثل اجتماعات املائدة املستديرة واألفرقـة             

مـيني،  العاملة واحللقات الدراسية، مبا يف ذلـك عقـد احللقـات التدريبيـة لـوكالء الـدول واإلعال                 
وكذلك أنشطة التوعية، وال سيما تلك اليت يباشرها ممثلو اجملتمع املدين واليت حتتاج إىل الـدعم              

  املتواصل من الدول؛
ــى ؤكــدت  - ١٤   ــدور عل ــذي جيــايباإل ال ــه أن ميكــن ال ــات تؤدي ــم كيان  املتحــدة األم
 ،)اليونــسكو(فــة منظمــة األمــم املتحــدة للتربيــة والعلــم والثقا يف ســيما وال ،املختــصة وبراجمهــا

  آنفا؛ املذكورة اجملاالت يف
 مجيـع  علـى  للقـضاء  الدوليـة  االتفاقيـة  يف األطراف الدول أن جديد من تؤكد  - ١٥  
  :يلي ما منها عدة بأمور تقوم بأن ، منها٤ املادة مبوجب ملزمة، العنصري التمييز أشكال

 التفــوق أفكـار  إىل تـستند  الـيت  املنظمـات  ومجيـع  الدعايـة  ضـروب  مجيـع  إدانـة   )أ(  
 شـكل  بـأي  هلمـا  التـرويج  أو العنـصري  والتمييـز  العنـصرية  الكراهية تربير حتاول اليت أو العرقي
  األشكال؛ من

 مجيــــع علــــى القــــضاء أجــــل مــــن وإجيابيــــة فوريــــة تــــدابري باختــــاذ التعهــــد  )ب(  
 ةالواجبــ املراعــاة إيــالء مــع التمييــزي الطــابع ذات األفعــال أو التمييــز علــى التحــريض أشــكال
نــصوص عليهــا صــراحة يف امل واحلقــوق اإلنــسان حلقــوق العــاملي اإلعــالن يف الــواردة للمبــادئ

  االتفاقية؛  من٥ املادة
ــار  )ج(   ــشر اعتبـ ــارا نـ ــة ألفكـ ــى القائمـ ــوق علـ ــيالع التفـ ــة أو رقـ ــة الكراهيـ  العرقيـ

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

  ن؛القانو عليها يعاقب ائمجر متويلها، ذلك يف مبا عنصري، طابع ذات ألنشطة مساعدة أي
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 األخـرى  الدعائيـة  األنـشطة  ومجيع املنظمة الدعائية واألنشطة املنظمات اعتبار  )د(  
 واإلقـرار  ،وحظرهـا  مـشروعة  غـري  وأنشطة منظمات ليهع وحترض العنصري للتمييز تروج اليت
  القانون؛ عليها يعاقب جرمية القبيل هذا من أنشطة أو منظمات يف املشاركة بأن

 حمليــة، أو وطنيــة كانــت ســواء العامــة، املؤســسات أو العامــة لــسلطاتا منــع  )هـ(  
  عليه؛ التحريض أو العنصري للتمييز الترويج من

 اخلتاميـة  الوثيقـة  مـن  ١٣ الفقـرة على غرار ما أكدتـه       ،اأيض جديد من تؤكد  - ١٦  
 العرقيـة  أو القوميـة  الكراهية إىل دعوة أي القانون حيظر أن وجوب ، االستعراضي ديربان ملؤمتر
 نــشر اعتبــار وجــوب وكــذلك العنــف، أو العــداوة أو التمييــز علــى حتريــضاً تــشكل الدينيــة أو

 ارتكـاب  علـى  التحـريض  أو العنـف  أعمال أو كراهيةال أو العرقي التفوق على القائمة األفكار
   ؛والتعبري الرأي حرية مع احلظر هذا تنايف وعدم القانون، عليها يعاقب جرمية األعمال هذه

 يف احلـق  ممارسـة  تؤديـه  أن ميكـن  الـذي  اإلجيـايب  الـدور  نفسه الوقت يف ؤكدت  - ١٧  
 يف ونقلـها،  وتلقيهـا  املعلومـات  اسالتمـ  حلريـة  الكامـل  االحتـرام  وكذلك والتعبري، الرأي حرية

  ؛تعصب من بذلك يتصل وما األجانب وكراهية العنصري والتمييز العنصرية مكافحة
 الدوليـة  االتفاقيـة  مـن  ٤ املـادة  أحكام على حتفظات أبدت اليت الدول تشجع  - ١٨  
 علـى  التحفظـات  تلـك  سحب يف جديا النظر على العنصري التمييز أشكال مجيع على للقضاء

  األولوية؛ بيلس
ــشري  - ١٩   ــب إىل ت ــة طل ــوق جلن ــسان حق ــا يف اإلن  يواصــل أن )٥(٢٠٠٥/٥ قراره
ــرر ــتفكري اخلــاص املق ــا ال ــذه يف ملي ــسألة ه ــضع وأن امل ــشأهنا توصــيات ي ــ يف ب ــة ريرهاتق  املقبل
  ؛اعتباره يف ويضعها الصدد هذا يف احلكومية غري واملنظمات احلكومات آراء يستقي وأن

ــب  - ٢٠   ــن تطل ــررا م ــد أن اخلــاص ملق ــارير يع ــن تق ــذ ع ــذا تنفي ــرار ه ــتنادا الق  اس
ــستقى الـــيت اآلراء إىل ــا ُتـ ــة لطلـــب وفقـ ــوق جلنـ ــسان حقـ ــذي اإلنـ ــارت الـ ــه أشـ ــة إليـ  اجلمعيـ
ــرة يف ــدميها أعــاله، ١٨ الفق ــة إىل لتق ــة اجلمعي ــا يف العام ــسة دورهت ــستني اخلام  جملــس وإىل وال

  اإلنسان؛ حقوق
 يف اخلـاص  املقـرر  إىل معلومـات  قـدمت  الـيت  تللحكوما تقديرها عن تعرب  - ٢١  
  العامة؛ اجلمعية إىل تقريره إعداد سياق

 املقـرر  مـع  كامـل ال التعـاون  لىع احلكومية غري واملنظمات احلكوماتشجع  ت  - ٢٢  
  ؛أعاله ١٩ الفقرة يف املبينة امهامل أداء يف اخلاص

  .نظرها قيد املسألة تبقي أن تقرر  - ٢٣  
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  اينمشروع القرار الث    
ــود     ــة اجلهــ ــن العامليــ ــل مــ ــضاء أجــ ــام القــ ــى التــ ــصرية علــ ــز العنــ ــصري والتمييــ  العنــ

 عمـل  وبرنـامج  إلعالن الشامل والتنفيذ تعصب من بذلك يتصل وما األجانب  وكراهية
  ومتابعتهما ديربان

  
  ،العامة اجلمعية إن  
 الـــذي ١٩٩٧ ديـــسمرب/األول كـــانون ١٢ املـــؤرخ ٥٢/١١١ قرارهـــا إىل تـــشري إذ 
 وكراهيـة  العنـصري  والتمييـز  العنـصرية  ملناهـضة  العـاملي  ؤمتراملـ  عقـد  إىل الـدعوة  وجبـه مب قررت
 ٢٠٠٢ مـارس /آذار ٢٧ املـؤرخ  ٥٦/٢٦٦ اوقراراهتـ  تعـصب  مـن  بذلك يتصل اـوم بـاألجان

ــؤرخ ٥٧/١٩٥ و ــانون ١٨ املـ ــسمرب/األول كـ ــؤرخ ٥٨/١٦٠ و ٢٠٠٢ ديـ ــانون ٢٢ املـ  كـ
 ٦٠/١٤٤ و ٢٠٠٤ ديــسمرب/األول كــانون ٢٠ املــؤرخ ٥٩/١٧٧ و ٢٠٠٣ ديــسمرب/األول
 الفعـال  والتنفيـذ  الـشاملة  املتابعـة  يف هبا استرشد اليت ٢٠٠٥ ديسمرب/األول كانون ١٦ املؤرخ
 حنـو  علـى  القـرارات  تلـك  تنفيـذ  أمهيـة  علـى  الـصدد،  هـذا  يف تـشدد،  وإذ العاملي، املؤمتر لنتائج
  وفعال، كامل

 مــن الفتــرة يف جنيــف يف املعقــود ضــي،االستعرا ديربــان مــؤمتر بنتــائج ترحــب وإذ  
 املــؤرخ ،٦١/١٤٩ للقــرار وفقــا العامــة اجلمعيــة إطــار يف ،٢٠٠٩ أبريــل/نيــسان ٢٤ إىل ٢٠
  ،٢٠٠٦ ديسمرب/األول كانون ١٩

 وبرنـامج  إعـالن  العتمـاد  العاشـرة  الـسنوية    الـذكرى  إحيـاء  موعد اقتراب تالحظ وإذ  
  ،)١(ديربان عمل

 اإلنـسان  حقـوق  جلنـة  اختذهتا اليت الصلة ذات واملقررات القرارات مجيع إىل    تشري وإذ  
 لكفالـة التنفيـذ النــاجح   تنفيـذها  إىل تـدعو  وإذ املوضــوع، هـذا  بـشأن  اإلنـسان  حقـوق  وجملـس 

  ،إلعالن وبرنامج عمل ديربان
 ديـسمرب /األول كـانون  ٨ املـؤرخ  ٣/١٠٣ اإلنـسان  حقـوق  جملـس  مقـرر  تالحظ وإذ  
 ،٢٠٠١ لعــام العــاملي املــؤمتر وإرشــادات ملقــرر مراعــاة ه،مبوجبــ اجمللــس أنــشأ الــذي )٢(٢٠٠٦
  تكميلية، معايري بوضع املعنية اإلنسان حقوق جمللس التابعة املخصصة اللجنة

_________________ 
  .، الفصل األولCorr.1 و A/CONF.189/12انظر الوثيقة   )١(  
، الثـاين ل ، الفـص (A/62/53) ٥٣الوثائق الرمسيـة للجمعيـة العامـة، الـدورة الثانيـة والـستون، امللحـق رقـم             انظر  )٢(  

  .الفرع باء
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 مــسؤولية جملــس حقــوق اإلنــسان والتزاماتــه النابعــة مــن نتــائج وإذ تــضع يف اعتبارهــا  
  ،)٣(مؤمتر ديربان االستعراضي

 الكرامـــة يف ومتـــساوين أحـــرارا يولـــدون البـــشر مجيـــع أن علـــى التأكيـــد تكـــرر وإذ  
 أي وأن ورفاهيتـها،  جمتمعـاهتم  تنميـة  يف بنـاء  إسهاما يسامهوا أن على قادرون وأهنم واحلقوق،
 وخطــري وجمحــف أخالقيــا ومــدان علميــا زائــف مــذهب العنــصري التفــوق علــى يقــوم مــذهب
  منفصلة، بشرية اسأجن وجود تقرير إىل تسعى اليت النظريات مع نبذه وجيب اجتماعيا
 بـذلك  يتـصل  ومـا  األجانـب  وكراهيـة  العنـصري  والتمييـز  العنصرية بأن منها واقتناعا  

 بـني  مـن  تكـون  وقـد  والفتيـات،  بالنـساء  األمـر  يتعلـق  عنـدما  خمتلفـة  بـصورة  تظهـر  تعصب من
 األشـكال  املتعـدد  والتمييـز  والعنف الفقر وإىل معيشتهن ظروف تدهور إىل تؤدي اليت العوامل

 املنظــور إدراج إىل باحلاجــة تعتــرف وإذ هبــن، اخلاصــة اإلنــسان حقــوق مــن احلرمــان أو حلــدوا
ــساين ــسياسات يف اجلنـ ــتراتيجيات الـ ــرامج واالسـ ــل وبـ ــصلة ذات العمـ ــضة الـ ــصرية مبناهـ  العنـ
 ملختلــف التــصدي بغيــة تعــصب مــن بــذلك يتــصل ومــا األجانــب وكراهيــة العنــصري والتمييــز
  التمييز، أشكال

 الكـايف  والتمويـل  الـدويل  والتعـاون  الـسياسية  لـإلرادة  الفائقـة  األمهيـة  ىعلـ  تشدد وإذ  
 الـيت ُيحتـاج إليهـا للتـصدي جلميـع أشـكال            والـدويل  واإلقليمـي  الـوطين  الـصعيد  مـن  كـل  على

  ومظاهر العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب،
 يف األجانـب  كراهيـة  إىل الداعيـة  فكـار واأل العنـصري  العنـف  ازدياد جزعها يثيـر وإذ  
 نتيجــة ككــل اجملتمــع ويف العــام الــرأي لــدىو الــسياسية الــدوائر يفو العــامل مــن عديــدة أجــزاء

 علـى  حتـرض  ومواثيـق  منـاهج  أسـاس  علـى  أنشئت رابطات أنشطة ظهور جتدد بينها من مورأل
 لتـــــرويج ملواثيــــقوا نــــاهجامل تلــــك غاللاســــت يف والتمــــادي األجانــــب كراهيــــةو العنــــصرية

  اعتناقها، على التحريض أو العنصرية يديولوجياتإلا
ــى تــشدد وإذ   ــة عل ــى العاجــل القــضاء أمهي ــردة االجتاهــات عل ــسمة املط  بــالعنف املت
 اجلـرائم  علـى  العقـاب  مـن  اإلفـالت  أن تـدرك  وإذ العنـصري،  والتمييز العنصرية على واملنطوية
 ســيادة إضــعاف يف يــسهم شــكله كــان أيــا جانــباأل وكراهيــة العنــصرية مــن بــدافع املرتكبــة
 والتعـاون  العمـل  ويتطلـب  اجلـرائم  هـذه  تكـرار  تـشجيع  اجتـاه  يف ويـدفع  ،والدميقراطيـة  القانون

  عليه، للقضاء مبعز

_________________ 
 .A/CONF.211/8انظر الوثيقة   )٣(  
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 إبراز بـ  اإلنـسان  حلقـوق  الـسامية  املتحـدة  األمـم  ملفوضـة  املتواصللتزام  باال ترحب وإذ  
 تعــصب مـن  بــذلك يتـصل  ومــا األجانـب  راهيــةوك العنـصري  والتمييــز العنـصرية  ضــد الكفـاح 
 يف املـسألة  هـذه  إدمـاج  إىل   الـسامية  املفوضـة إذ تـدرك حاجـة      و عليـه،  األضـواء  تـسليط  وزيادة
  مفوضيتها، هبا تضطلع اليت والربامج األنشطة مجيع

  
  أوال    
 ليتص وما األجانب وكراهية العنصري، والتمييز العنصرية، ملناهضة العاملي املؤمتر نتائج    

  ٢٠٠٩  لعام االستعراضي ديربان ومؤمتر ٢٠٠١، لعام تعصب من بذلك
  

 لوضــع دوليــة حكوميــة آليــة أعلــى هــي العامــة اجلمعيــة أن جديــد مــن تؤكــد  - ١  
 املتـصلة  وامليـادين  واالجتمـاعي  االقتصادي بامليدانني املتصلة باملسائل املتعلقة السياسات وتقييم
 إىل جنبــا تــشكل، وأهنــا ،١٩٩٦ مــايو/أيــار ٢٤ ؤرخاملــ ٥٠/٢٢٧ اجلمعيــة لقــرار وفقــا هبمــا،
 عمـل  وبرنـامج  إلعـالن  الـشامل  للتنفيـذ  دوليـة  حكوميـة  يةآل اإلنسان، حقوق جملس مع جنب
  ؛ومتابعتهما ديربان

ألن مـؤمتر ديربـان االستعراضـي وجلنتـه التحـضريية نـصا             تعرب عن تقـديرها       - ٢  
تحــدة واجلهــات املراقبــة فيهــا، ووكــاالت علــى املــشاركة النــشطة للــدول األعــضاء يف األمــم امل

األمم املتحدة املتخصصة وصناديقها وبراجمها، وخمتلف املنظمات احلكومية الدوليـة فـضال عـن              
اجملموعــات الرئيــسية الــيت متثــل مجيــع منــاطق العــامل، علــى أرفــع مــستوى، وتالحــظ مــسامهات  

ــان االستعراضــ    ــة يف التحــضري ملــؤمتر ديرب ــيتي، املنظمــات غــري احلكومي  قاعــدة ذات كانــت ال
  املؤمتر؛ وأهداف ومتمشية إقليميا ومتوازنة عريضة،
 العنـصري  والتمييـز  العنـصرية  مكافحـة  عن األساسية املسؤولية أن على تشدد  - ٣  
 تؤكـد و الـدول،  عـاتق  على تقع فعالة مكافحة تعصب من بذلك يتصل وما األجانب وكراهية

 جلميــع والفعــال الكامــل التنفيــذ كفالــة عــن الرئيــسية املــسؤولية تتحمــل الــدول أن الغايــة هلــذه
 فضال عـن نتـائج مـؤمتر ديربـان          ديربان عمل وبرنامج إعالن يف الواردة والتوصيات االلتزامات

  االستعراضي وترحب، يف هذا الصدد، باخلطوات اليت اختذهتا حكومات عديدة؛
 العنـصرية  فحـة ملكا وطنيـة  عمـل  خطـط  بعـد  تـضع  مل الـيت  الدول جبميع هتيب  - ٤  
 الـيت  بااللتزامـات  تقيـد ال تعـصب  مـن  بـذلك  يتـصل  ومـا  األجانـب  وكراهيـة  العنـصري  والتمييز
  العاملي؛ املؤمتر يف هبا تعهدت



 A/64/437
 

28 09-63568 
 

 ةالوطنيـــ الـــصعد علـــى إبطـــاء، دون وتنفـــذ، ضعتـــ أن الـــدول جبميـــع هتيـــب  - ٥  
 وكراهيـة  يالعنـصر  والتمييـز  العنـصرية  ملكافحـة  عمـل  وخطـط  سياسـات  ،ةوالدوليـ  ةواإلقليمي
  اجلنس؛ نوع أساس على القائمة مظاهرها ذلك يف مبا تعصب، من بذلك يتصل وما األجانب
 تكـافح  الـيت  القائمـة  اإلقليمية املراكز أو اهليئات أنشطة دعم على الدول حتث  - ٦  
 ،منطقتـه  يف كـل  ،تعـصب  من بذلك يتصل وما األجانب وكراهية العنصري والتمييز العنصرية
  ؛فيها هلا وجود ال اليت املناطق مجيع يف مماثلة هيئات بإنشاء وتوصي
 ٧٨ الفقـرة  يف املبينـة  الصكوك على بعد تصدق و أ توقع مل اليت بالدول هتيب  - ٧  

 املهـاجرين  العمـال  مجيـع  حقـوق  حلمايـة  الدوليـة  االتفاقية ذلك يف مبا ديربان، عمل برنامج من
  بذلك؛ القيام يف تنظر نأ إليها تنضم أومل ،)٤(١٩٩٠ لعام أسرهم وأفراد

 اإلنـسان  حلقـوق  الوطنيـة  للمؤسسات والتكميلي األساسي الدور على تشدد  - ٨  
ــة املراكــز أو واهليئــات مــن أجــل  ،الــدول مــع باالشــتراك ،تعمــل الــيت املــدين واجملتمــع اإلقليمي
 وبرنـامج  إعـالن  أهـداف  حتقيـق على مجيع أشكال العنصرية، وبصفة خاصة، من أجـل           القضاء
  ديربان؛ عمل

 العنصري والتمييز العنصرية مكافحة يف املدين للمجتمع األساسي بالدور تقر  - ٩  
 وضــع علــى الــدول مــساعدة يف خباصــةو تعــصب، مــن بــذلك يتــصل ومــا األجانــب وكراهيــة
 عــنو التمييــز مــن األشــكال تلــك ملكافحــة وإجــراءات تــدابري اختــاذ ويف واســتراتيجيات أنظمــة
  التنفيذ؛ متابعة طريق

 العنـصري  والتمييـز  العنـصرية  أشكال مجيع على بالقضاء التزامها تأكيد تعيد  - ١٠  
 األصـلية،  الـشعوب  ضـد  األخـرى  التعـصب  أشـكال  مـن  بـذلك  يتـصل  ومـا  األجانب وكراهية
 الـشعوب  حقـوق  بـشأن  املتحـدة  األمـم  إعـالن  يوليـه  الـذي  االهتمام الصدد، هذا يف وتالحظ،
 والتفـاهم  التـسامح  وتعزيـز  التمييـز  علـى  والقـضاء  التحيـز  افحةمبك املتعلقة لألهداف )٥(األصلية

  األخرى؛ اجملتمع قطاعات ومجيع األصلية الشعوب بني الطيبة والعالقات
 العنـصرية  ملناهـضة  عـاملي  مـؤمتر  الـث ث كـان  الـذي  العـاملي  املـؤمتر  بـأن  عترفت  - ١١  
 عنـصرين  عنوانـه  ضمنيتـ  مـن  يتـضح  كمـا  لـه،  الـسابقني  املـؤمترين  عـن  ملحوظا اختالفا خيتلف
  تعصب؛ من هبا يتصل وما األجانب كراهية مها للعنصرية معاصرين بشكلني يتعلقان هامني

_________________ 
 .٣٩٤٨١، الرقم ٢٢٢٠، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )٤(  
 .، املرفق٦١/٢٩٥القرار   )٥(  
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 العنـصري  والتمييـز  العنـصرية  ملناهـضة  العـاملي  املـؤمتر  نتـائج  بأن أيضا تـعترف  - ١٢  
 يف تتــساوى ومــؤمتر ديربــان االستعراضــي تعــصب مــن بــذلك يتــصل ومــا األجانــب وكراهيــة
 تعقـدها  الـيت  االسـتثنائية  والـدورات  القمـة  ومـؤمترات  الرئيـسية  املؤمترات مجيع نتائج مع األمهية
  االجتماعية؛ وامليادين اإلنسان حقوق ميدان يف املتحدة األمم

 سيصادف الذكرى السنوية العاشرة للمـؤمتر العـاملي       ٢٠١١ أن عام    إىلتشري    - ١٣  
، وتقـرر   تعـصب  مـن  بذلك يتصل اـوم بـألجانا وكراهية العنصري والتمييز العنصرية ملناهضة

ــسنوية العاشــرة       ــذكرى ال ــا واحــدا لالحتفــال بال ــدوم يوم ــدعو إىل تنظــيم مناســبة عامــة ت أن ت
للمؤمتر العاملي خالل اجلزء الرفيع املستوى مـن اجلمعيـة العامـة تكـرس للقـضاء علـى العنـصرية                    

 خـالل دورهتـا الـسادسة       والتمييز العنصري وكراهيـة األجانـب ومـا يتـصل بـذلك مـن تعـصب               
، علــى أن يــتم وضــع الــصيغة النهائيــة لطرائــق هــذه املناســبة خــالل    ٢٠١١والــستني، يف عــام 

  الدورة اخلامسة والستني؛
 يف األعــضاء الــدول تقودهــا الــيت بالثنــاء اجلــديرة املبــادرة باعتمــاد ترحــب  - ١٤  
 األمــم يف دائــم اريتــذك نــصب إقامــة بــشأن األعــضاء الــدول مــن وغريهــا الكاريبيــة اجلماعــة
 يف إسـهاما  بوصـفها  األطلـسي،  احملـيط  عـرب  الرقيـق  وجتـارة  الـرق  ضحايا لذكرى ختليدا املتحدة
 قـدمت  الـيت  للمـسامهات  تقـديرها  عـن  وتعـرب  ديربان، إعالن من ١٠١ الفقرة بأحكام الوفاء

ــشئ الـــذي التربعـــات لـــصندوق ــذا أنـ ــدان وحتـــث الغـــرض، هلـ ــسامهة علـــى األخـــرى البلـ  املـ
  صندوق؛ال يف

 مبتابعـة  املكلفـة  اآلليـات  بـه  تقـوم  الـذي  املتواصـل  للعمـل  تقـديرها  عن تعرب  - ١٥  
  ؛العاملي املؤمتر

 أن يتم تنفيذ نتائج مؤمتر ديربان االستعراضي يف اإلطار نفسه الذي يـتم              تقرر  - ١٦  
ب ة األجانـــوكراهيــ  العنــصري  والتمييــز  العنــصرية  ملناهــضة  العــاملي  املــؤمتر فيــه تنفيــذ نتــائج    

  يتصل بذلك من تعصب وباآلليات نفسها املستخدمة لتنفيذ نتائج ذلك املؤمتر؛ وما
ــا تقــر  - ١٧   ــة مب ــوارد لتعبئ ــشراكة امل ــة وال ــة العاملي ــدويل والتعــاون الفعال  دور مــن ال
ــي ــياق يف أساسـ ــرتني سـ ــن ١٥٨ و ١٥٧ الفقـ ــامج مـ ــل برنـ ــان عمـ ــاح ديربـ ــاء يف للنجـ  الوفـ

 واليـة  أمهيـة  علـى  ،الغايـة  هلـذه  حتقيقـا  ،وتـشدد  العاملي، املؤمتر يف هبا التعهد مت اليت بااللتزامات
 حـشد  يف وخباصـة  ديربـان،  عمـل  وبرنـامج  إعـالن  بتنفيـذ  املعين املستقلني البارزين اخلرباء فريق

  بنجاح؛ العمل وبرنامج اإلعالن لتنفيذ الالزمة السياسية اإلرادة
 العامـــل الفريــق  لــتمكني  الزمــة ال املـــوارد يــوفر  أن العــام  األمــني  إىل تطلــب   - ١٨  
 العامـل  اخلـرباء  وفريـق  ديربـان  عمـل  وبرنـامج  إلعـالن  الفعـال  بالتنفيـذ  املعـين  الـدويل  احلكومي
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ــارزين اخلــرباء وفريــق أفريقــي أصــل مــن باملنحــدرين املعــين  إعــالن بتنفيــذ املعــين املــستقلني الب
 املنوطـة  الواليـة  أداء من تكميليةال املعايري بوضع املعنية املخصصة واللجنة ديربان عمل وبرنامج
  بفعالية؛ امنه بكل

ــا عـــن تعـــرب  - ١٩  ــابع ذات األحـــداث تزايـــد إزاء قلقهـ  شـــىت يف العنـــصري الطـ
 اإلداريــة اهليئــات بعــض تبــذهلا الــيت اجلهــود التقــدير مــع تالحــظ حــني يف الرياضــية، املناســبات

 اهليئـات  مجيـع  ،الـصدد  ذاهـ  يف ،وتـدعو  العنـصرية،  مكافحـة  هبـدف  الرياضية األلعاب ختلفمل
 عـامل  إقامـة  إىل والدوليـة،  واإلقليميـة  الوطنيـة  احتاداهتـا  طريـق  عـن  الـسعي،  إىل الدولية الرياضية
 العنصري؛ والتمييز العنصرية من خال رياضي

 الـضوء  بتـسليط  القـدم  لكـرة  الـدويل  االحتـاد  مببـادرة  السياق، هذا يف ،رحبت  - ٢٠ 
 يف املبـادرة  تلـك  مواصـلة  إىل االحتـاد  وتـدعو  القـدم،  كـرة  لجمـا  يف العنصرية نبذ موضوع على

  ؛٢٠١٠ عام يف أفريقيا جنوب يف ستقام اليت القدم لكرة العامل كأس مباريات
 اإلنــسان، حقــوق جملــس بــه يــضطلع الــذي والقيــادي اإلرشــادي بالــدور ُتقــر  - ٢١  
تـائج مـؤمتر ديربـان       ون ديربان عمل وبرنامج إعالن تنفيذ على اإلشراف مواصلة على وتشجعه

  ؛االستعراضي
 جملـس  تواصـل تزويـد      أن اإلنـسان  حلقـوق  املتحـدة  األمـم  مفوضـية  إىل تطلب  - ٢٢  
  الصدد؛ هذا يف أهدافه حتقيق أجل من وموارد دعم من يلزم ما كل باإلنسان حقوق

  
  ثانيا    
  عامة مبادئ    

 اإلبـادة  أو العنـصري  التمييـز  ظـر حل خـرق  بـأي  حاسمالـ  جيـوز  ال بأنـه  تعترف  - ٢٣  
 يف عليهـا  املنـصوص  االلتزامـات  يف ورد ملـا  وفقا الـرق، أو العنصري الفصل جرمية أو اجلماعية
  الصلة؛ ذات اإلنسان حقوق صكوك

 والتمييــز العنــصرية أشــكال لكــل القاطعــة وإدانتــها قلقهــا بــالغ عــن عــربت  - ٢٤  
 والتعـصب،  األجانـب  اهيـة وكر العنـصرية  مـن  بـدافع  املرتكبـة  العنف أعمال فيها مبا العنصري،
 العنــصري والتمييــز العنـصرية  تــشجيع أو تربيـر  إىل تــسعى الــيت واملنظمـات  الدعائيــة ولألنـشطة 
  األشكال؛ من شكل بأي تعصب من بذلك يتصل وما األجانب وكراهية
 واملتجـددة  اجلديدة شكال عدم كفاية التصدي لأل    إزاء القلق بالغ عن تعرب  - ٢٥  

 وحتــث تعــصب، مــن بــذلك يتــصل ومــا األجانــب وكراهيــة العنــصري والتمييــز العنــصرية مــن
  الضحايا؛ ومحايةتها ممارس ملنع اآلفات هلذه بقوة التصدي أجل من تدابري اختاذ على الدول
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 التـدابري  تنطـوي  أال كفالـة  عــن  مـسؤولـة  الدولية واملنظمات الدول أن تؤكـد  - ٢٦  
 العنـصر  أسـاس  علـى  قـائم  متييـز  علـى  ثـر، األ أو الغـرض  حيـث  مـن  اإلرهـاب،  ملكافحة املتخذة

 أشـكال  مجيـع  إلغـاء  على الدول مجيع وحتث العرقي، أو القومي األصل أو الساللة أو اللون أو
  عنها؛ اإلحجام أو العنصري التنميط

ـــر  - ٢٧   ــه تـقـ ــي بأنـ ــدول ينبغـ ــل أن للـ ــى تعمـ ــذ علـ ــاذ تنفيـ ــدابري وإنفـ ــشريعية تـ  تـ
 وكراهيــة العنــصري والتمييــز العنــصرية أعمــال ملنــع عالــةوف مناســبة وإداريــة وتنظيميــة وقــضائية
 انتــهاكات منــع يف بــذلك مــسهمة منــها، واحلمايــة تعــصب مــن بــذلك يتــصل ومــا األجانــب
  اإلنسان؛ حقوق

 يتــصل ومــا األجانــب وكراهيــة العنــصري والتمييــز العنــصرية بــأن أيــضا تقــر  - ٢٨  
 العرقـي  أو القـومي  األصل أو لةالسال أو اللون أو العنصر أساس على حتدث تعصب من بذلك
 أســس إىل اســتنادا التمييــز مــن متفاقمــة أو متعــددة أشــكال مــن يعــانوا أن ميكــن الــضحايا وأن

 األصـــل أو غـــريه أو الـــسياسي الـــرأي أو الـــدين أو اللغـــة أو اجلـــنس مثـــل صـــلة ذات أخـــرى
  آخر؛ وضع أي أو املولد أو امللكية أو االجتماعي

 القوميــة الكراهيــة إىل دعــوة أيــة القــانون حيظــر أن وجــوب جديــد مــن تؤكــد  - ٢٩  
  ؛العنف أو ءالعدا أو التمييز على حتريضا تشكل الدينية أو العنصرية أو

ــشدد  - ٣٠   ــى ت ــدول أن عل ــدابري اختــاذ عــن مــسؤولة ال ــة ت  األعمــال ملكافحــة فعال
 يتـصل  مـا و األجانـب  وكراهيـة  العنـصري  والتمييـز  العنصرية من بدوافع ترتكب اليت اإلجرامية
 ألغـراض  مـشددا  عـامال  الـدوافع  هذه مثل اعتبار تكفل اليت التدابري فيها مبا تعصب، من بذلك
  القانون؛ سيادة ولكفالة عقاب بال اجلرائم هذه مرور ملنع باإلدانة، احلكم

 بـاهلجرة  املتعلقة وممارساهتا وسياساهتا قوانينها مراجعة على الدول مجيع حتـث  - ٣١  
 مبوجـب  االتزاماهتـ  مـع  اتـساقها و العنـصري  التمييز من خلوها لكفالة الضرورة، عند وتنقيحها،
  اإلنسان؛ حلقوق الدولية الصكوك
 مـن  ١٤٧ الفقرة يف هبا املتعهد لاللتزامات وفقا تتخذ، أن الدول جبميع هتيب  - ٣٢  
 مــن بــدافع العنــف علــى التحــريض ملكافحــة الالزمــة التــدابري مجيــع ،)١(ديربــان عمــل برنــامج
 والــسمعية املطبوعــة اإلعــالم وســائط اســتخدام إســاءة منــها عــدة بطــرق العنــصرية، الكراهيــة
 مقــدمي مــع بالتعــاون تقــوم، وأن اجلديــدة، االتــصاالت وتكنولوجيــات واإللكترونيــة البــصرية

 مكافحـة  يف للمـسامهة  ،اإلنترنـت  فيهـا  مبـا  التكنولوجيـات،  تلـك  اسـتخدام  بتشجيع اخلدمات،
 لـضمان  الالزمـة  التـدابري  مجيـع  اختـاذ  مـع  التعـبري  حلريـة  الدوليـة  املعـايري  مـع  قيتـس  مبا العنصرية،

  احلق؛ ذلك
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 االجتماعيـة  وبراجمها التعليمية مناهجها يف تدرج أن على الدول مجيع تشجع  - ٣٣  
 والـــديانات واحلــضارات  الثقافـــات جبميــع  عريــف الت يلـــزم، حــسبما  املـــستويات، مجيــع  علــى 

 إعــالن متابعــة عــن معلومــات إىل باإلضــافة واحترامهــا، إزاءهــا محوالتــسا والبلــدان والــشعوب
  وتنفيذمها؛ ديربان عمل وبرنامج
 وضــع لــدى نــسانـياجل نظــورامل مراعــاة تعمــيم عــن الــدول مــسـؤولية ؤكــدت  - ٣٤  
 العنـصري  والتمييـز  العنـصرية  علـى  القـضاء  إىل هتـدف  مايـة احلو التوعيـة و منـع لل تدابيـر وإعداد
 تـستهدف  أن كفالـة ل املـستويات،  مجيـع  علـى  تعـصب  من بذلك يتصل وما األجانب وكراهية

  والرجل؛ للمرأة املتمايزة األوضاع بفعالية التدابري تلك
  ثالثا    
  العنصري التمييز أشكال مجيع على للقضاء الدولية االتفاقية    

ــد مــن تؤكــد  - ٣٥   ــد أن جدي ــاملي التقي ــةبا الع ــة التفاقي ــى للقــضاء الدولي ــع عل  مجي
 العنـصرية  مكافحـة  يف قـصوى  أمهيـة  يكتـسيان  هلـا  الكامـل  والتنفيذ )٦(العنصري التمييز لأشكا

 وعـدم  املـساواة  تعزيـز  ويف تعصب، من بذلك يتصل وما األجانب وكراهية العنصري والتمييز
  العامل؛ يف التمييز

 حىت اآلن   يتحقق مل االتفاقية على العاملي التصديق ألن قلقها بالغ عن تعرب  - ٣٦  
 بالـدول  وهتيـب  ديربـان،  عمـل  وبرنـامج  إعـالن  مبوجـب  هبـا  التعهد جرى اليت اللتزاماتغم ا ر

   االستعجال؛ سبيل على ذلك تفعل أن االتفاقية إىل بعد تنضم مل اليت
ــا ســياق يف ،حتــث  - ٣٧   ــدم، م ــم مفوضــية تق ــسان حلقــوق املتحــدة األم ــى اإلن  عل

 علـى  بعـد  تـصدق  مل الـيت  بالبلـدان  قائمـة  اإلنترنت على موقعها يف بانتظام وتستكمل تنشر أن
  ممكن؛ وقت أقرب يف عليها التصديق على البلدان تلك تشجع وأن االتفاقية،
 فـات  الـيت  التقـارير  تقـدمي  يف الـشديد  التـأخري  حـاالت  إزاء قلقهـا  عـن  تعرب  - ٣٨  
 مجيـع  ةبقـو  وتناشـد  اللجنـة،  فعاليـة  يعـوق  ممـا  العنـصري،  التمييز على القضاء جلنة إىل موعدها
 تقـدمي  أمهيـة  جديـد  مـن  وتؤكد االتفاقية، مبوجب بالتزاماهتا التقيد االتفاقية يف األطراف الدول

  ؛لجنةال إىل املقدمة تقاريرها إلعداد تطلبها اليت البلدان إىل التقنية املساعدة
 مــن ٨ املــادة تعــديل علــى التــصديق إىل االتفاقيــة يف األطــراف الــدول تــدعو  - ٣٩  
 لألمـم  العاديـة  امليزانية من كافية إضافية موارد توفري إىل وتدعو لجنة،ال بتمويل ملتعلقا االتفاقية
  ؛بالكامل واليتها أداء من اللجنة لتمكني املتحدة

_________________ 
 .٩٤٦٤، الرقم ٦٦٠املرجع نفسه، اجمللد   )٦(  
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 لتنفيـــذ جهودهـــا تكثيـــف علـــى االتفاقيـــة يف األطـــراف الـــدول مجيـــع حتـــث  - ٤٠  
 اإلعـالن  ملبـادئ  الـالزم  عتبـار اال ءإيـال  مـع  االتفاقية، من ٤ املادة مبوجب قبلتها اليت االلتزامات

  االتفاقية؛ من ٥ وللمادة )٧(اإلنسان حلقوق العاملي
 التفـــوق علـــى القائمـــة األفكـــار نـــشر حظـــر أن تعتـــرب اللجنـــة أن إىل تـــشري  - ٤١  
 يف املـبني  النحـو  علـى  والتعـبري  الـرأي  حريـة  يف احلـق  مع يتوافق العنصرية الكراهية أو العنصري

  االتفاقية؛ من ٥ املادة ويف اإلنسان حلقوق العاملي ناإلعال من ١٩ املادة
 املوصـى  والتـدابري  العاملي املؤمتر نتائج متابعة أمهية على اللجنة بتشديد ترحب  - ٤٢  
  ملهامها؛ اللجنة وأداء االتفاقية تنفيذ لتعزيز باختاذها

  
  رابعا    
 األجانب وكراهية العنصري والتمييز للعنصريــة املعاصرة باألشكال املعين اخلاص املقرر    

 زياراته ومتابعة ،تعصب من بذلك يتصــل وما

 املعاصــرة باألشــكال املعــين اخلــاص املقــرر بــه قــام الــذي عمــلبال علمــا يطحتــ  - ٤٣ 
 بقـرار  وترحـب  تعـصب،  مـن  بـذلك  يتصل وما األجانب وكراهية العنصري والتمييز للعنصرية
 مبوجبــه اجمللــس قــرر الــذي )٨(٢٠٠٨ سمــار/آذار ٢٨ املــؤرخ ٧/٣٤ اإلنــسان حقــوق جملــس
  ؛سنوات ثالث ملدة اخلاص املقرر والية متديد

 وغريهـا  األعـضاء  الدول وتشجع ،)٩(اخلاص املقرري  بتقرير أيضا علما حتيط  - ٤٤  
 ه؛يتقرير يف الواردة التوصيات تنفيذ يف النظر على املعنية اجلهات من

 ومؤسـسات  الدوليـة  احلكومية ظماتواملن األعضاء الدول مجيع دعوهتا تكرر  - ٤٥ 
 اخلـاص،  املقـرر  مـع  التـام  التعـاون  إىل احلكوميـة  غـري  واملنظمـات  املعنيـة  املتحـدة  األمـم  منظومة
 بـشكل  بواليتـه  الوفـاء  مـن  ليـتمكن  زيارهتـا  بشأن طلباتهل االستجابة يف تنظر أن بالدول وهتيب
 وفعال؛ كامل

 وكراهيـة  املـسيحية  كراهيـة و الـسامية  معـاداة  حـدة  بتزايـد  القلق بالغ مع تقر  - ٤٦ 
 علــى قائمــة العنــف إىل تــدعو عنــصرية حركــات وظهــور العــامل، مــن شــىت أحنــاء يف اإلســالم،
 واملــسلمة، واليهوديــة املــسيحية لطوائــفاو العــرب ضــد املوجهــة التمييزيــة واألفكــار العنــصرية

_________________ 
 ).ثالثا( ألف ٢١٧القرار   )٧(  
 .، الفصل الثاين(A/63/53) ٥٣، الدورة الثالثة والستون، امللحق رقم الوثائق الرمسية للجمعية العامة انظر  )٨(  
 .A/64/295 و A/64/271  الوثيقتنيانظر  )٩(  
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 مـن  املنحـدرين  فطوائـ و أفريقـي  أصل من املنحدرين طوائفو الدينية الطوائف مجيع وكذلك
  ؛لطوائفا من وغريها األصلية الشعوب طوائفو آسيوي أصل

 املتحـدة  األمـم  ومفوضـية  اخلـاص  املقـرر  بـني  أوثـق  تعـاون  إقامـة  على تشجـع  - ٤٧ 
 التمييز؛ مناهضة وحدة مع وخباصة اإلنسان، حلقوق

 باخلــدمات طلبــها، علــى بنــاء الــدول، تزويــد علــى الــسامية فوضــةامل تـحـــث  - ٤٨ 
  كامال؛ تنفيذا اخلاص املقرر توصيات تنفيذ من لتمكينها التقنية واملساعدة ستشاريةاال

 بشرية واردم من يلزمه ما بكل اخلاص املقرر يزود أن العام األمني إىل تطلب  - ٤٩ 
 إىل تقريـر  تقـدمي  من ولتمكينه السرعة وجه وعلى وفعالية بكفاءة واليته إلجناز مالية مساعدةو

 والستني؛ اخلامسة دورهتا يف ةالعام اجلمعية

 الـــسليب لألثـــر خـــاص اهتمـــام إيـــالء يواصـــل أن اخلـــاص املقـــرر إىل تطلـــب  - ٥٠ 
ــصرية ــ للعن ــة العنــصري زوالتميي ــا األجانــب وكراهي ــذلك يتــصل وم ــع علــى تعــصب مــن ب  متت
 اللجـوء  وملتمـسي  املهـاجرين  والـسكان  واللغويـة  الدينية واألقليات العرقية أو القومية األقليات
 واالجتماعية؛ والسياسية واالقتصادية والثقافية املدنية باحلقوقبشكل كامل  والالجئني

 جمـال  يف العنـصرية  ةكافحـ مب أكـرب  التزامـا  تبـدي  أن إىل األعـضاء  الدول تدعو  - ٥١ 
ــق عــن الرياضــة، ــام طري ــشطة القي ــة للتثقيــف بأن ــةاإلو والتوعي ــشديدة دان ــ ال  األعمــال رتكيبمل
  والدولية؛ الوطنية الرياضية املنظمات مع بالتعاون العنصرية،

  
  خامسا    
  عامة مسائل    

 علــى تركــز الــيت اإلنــسان حقــوق جملــس اجتماعــات مواعيــد جبدولــة توصــي  - ٥٢  
 علـى  فيهـا  املـشاركة  يتـيح  حنو على )١(ديربان عمل وبرنامج إعالن وتنفيذ العاملي املؤمتر متابعة
 يف للنظـر  املكرسـة  العامـة  اجلمعيـة  جلسات عيدموا مع مواعيدها تداخل ويتفادى واسع نطاق
  البند؛ هذا

 اخلامـــسة دورهتـــا يف العامـــة اجلمعيـــة إىل يقـــدم أن العـــام األمـــني إىل تطلــــب  - ٥٣  
 القرار؛ هذا تنفيذ بشأن توصيات يتضمن تقريرا والستني

 يف ،والـستني  اخلامـسة  دورهتا يف نظرها قيد املهمة املسألة هذه تبقي أن تقــرر  - ٥٤  
 يتـصل  ومـا  األجانـب  وكراهيـة  العنـصري  والتمييـز  العنـصرية  علـى  القـضاء ” عنونامل بندال إطار
  .“تعصب من بذلك



A/64/437 
 

09-63568 35 
 

  :وتوصي اللجنة الثالثة اجلمعية العامة أيضا باعتماد مشروعي املقررين التاليني  - ٢٧
  

  مشروع املقرر األول    
  اعتماد الوثيقة اخلتامية ملؤمتر استعراض ديربان    

  
  ،العامة اجلمعية إن  
، املعقـود يف جنيـف يف الفتـرة         )١( بالوثيقة اخلتامية ملؤمتر ديربان االستعراضي     ترحبإذ    

 ٦١/١٤٩ يف إطـــار اجلمعيــة العامــة ووفقــا لقرارهـــا    ٢٠٠٩أبريــل  / نيــسان ٢٤ إىل ٢٠مــن  
  ؛٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول١٩املؤرخ 

   تأييد الوثيقة اخلتامية للمؤمتر؛تقرر  )أ(  
 تنفيــذ الوثيقــة اخلتاميــة ملــؤمتر اســتعراض ديربــان يف إطــار التنفيــذ   أيــضا ررتقــ  )ب(  

  .)٢(األعم إلعالن وبرنامج عمل ديربان

_________________ 
  .A/CONF.211/8انظر   )١(  
  .، الفصل األولCorr.1 و A/CONF.189/12انظر   )٢(  
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  الثاين املقرر مشروع    
 العنــصرية علــى التــام القــضاء أجــل مــن العامليــة اجلهــود عــن العــام األمــني تقريــر    

 والتنفيــذ تعــصب مــن بــذلك يتــصل ومــا األجانــب وكراهيــة العنــصري والتمييــز
 ومتابعتهما ديربان عمل وبرنامج إلعالن الشامل

 
 التـام  القـضاء  أجل من العاملية اجلهود عن العام األمني بتقرير علما العامة اجلمعية حتيط 

 والتنفيـذ  تعـصب  مـن  بـذلك  يتـصل  ومـا  األجانـب  وكراهيـة  العنـصري  والتمييـز  العنصرية على
  .)٢٢(تهماومتابع ديربان عمل وبرنامج إلعالن الشامل

  

_________________ 
  )٢٢(  A/64/309.  


