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  جملس حقوق اإلنسان
 الدورة اخلامسة عشرة

  من جدول األعمال٩البند 
 العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من

 امج عمل ديربانأشكال التعصب، متابعة وتنفيذ إعالن وبرن

تقرير املقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز            
العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب بـشأن          

 ٦٤/١٤٧ و٦٣/١٦٢تنفيذ قراري اجلمعية العامة 

  موجز    
 اللذين طلبـت    ٦٤/١٤٧ و ٦٣/١٦٢ بقراري اجلمعية العامة     هذا التقرير عمالً  ُيقدَّم    

ويقدم .  عن تنفيذمها  ما اجلمعية العامة إىل املقرر اخلاص أن يعد جمللس حقوق اإلنسان تقريراً           فيه
يتـضمن  ) A/64/295( لتقرير سابق قدمه املقرر اخلاص إىل اجلمعية العامـة           هذا التقرير حتديثاً  

وسوف يقدم املقـرر    . ٦٣/١٦٢معلومات عن األنشطة اليت تضطلع هبا الدول عمال بالقرار          
 يشمل مسامهات الدول واجلهات املعنية األخرى إىل اجلمعية العامة          ص تقريرا أكثر تفصيالً   اخلا

  .٦٤/١٤٧يف دورهتا اخلامسة والستني، وفقا لقرار اجلمعية العامة 
، اليت تثريهـا    قوق اإلنسان والدميقراطية  املتعلقة حب ويتناول هذا التقرير التحديات       

اسية املتطرفة، مبا يف ذلك مجاعات النازيني اجلـدد         األحزاُب واحلركات واجلماعات السي   
ويبحـث املقـرر    .  عن احلركات األيديولوجية املتطرفة املماثلة     وحليقي الرؤوس، فضالً  

اخلاص يف التقرير بعد مقدمة قصرية الكيفية اليت تطرح هبا هذه األحـزاب واحلركـات               
عدم التمييز؛ واحلق يف احلياة     مبادئ حقوق اإلنسان املتمثلة يف      أمام  واجلماعات التحديات   

ويف األمن الشخصي؛ واحلق يف حرية التعبري والتجمع وتكوين اجلمعيات؛ فضال عن احلق             
  .يف الدميقراطية
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 مقدمة  - أوالً

 طلبـت   نذيل ال ٦٤/١٤٧ و ٦٣/١٦٢ بقراري اجلمعية العامة     هذا التقرير عمالً  ُيقدَّم    -١
نـصري  فيهما اجلمعية العامة إىل املقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييـز الع       

وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب أن يعد جمللس حقوق اإلنسان تقريرا عن تنفيـذ                
ويقدم املقرر اخلاص يف هذا التقرير حتديثا لتقرير سـابق قدمـه إىل             . القرارين املذكورين أعاله  

يتضمن معلومات عن األنشطة اليت تضطلع هبا الدول فيما يتـصل           ) A/64/295(اجلمعية العامة   
ويود املقرر اخلاص أن يبلغ اجمللس بأن تقريرا أكثر تفصيال يشمل مسامهات            . ٦٣/١٦٢رار  بالق

 . الدول واجلهات املعنية األخرى سوف ُيرفع إىل اجلمعية العامة يف دورهتا اخلامسة والستني

، الدميقراطيةوقوق اإلنسان   التحديات املتعلقة حب  ويتناول املقرر اخلاص يف هذا التقرير         -٢
 األحزاُب واحلركات واجلماعات السياسية املتطرفة، مبا يف ذلك مجاعات النـازيني   تثريها اليت

ويبحث الكيفية  .  املتطرفة املماثلة  األيديولوجيةاجلدد وحليقي الرؤوس، فضال عن احلركات       
اليت تطرح هبا هذه األحزاب واحلركات واجلماعات التحديات أمام مبادئ حقوق اإلنـسان             

دم التمييز؛ واحلق يف احلياة واألمن الشخصي؛ واحلق يف حرية التعبري والتجمـع             املتمثلة يف ع  
 . وتكوين اجلمعيات؛ واحلق يف الدميقراطية

التحديات اليت تطرحها األحزاب واحلركات واجلماعـات الـسياسية           - ثانياً  
املتطرفة، مبا يف ذلك مجاعات النازيني اجلـدد وحليقـي الـرؤوس،            

  املتطرفة املماثلة جيةاأليديولوواحلركات 

ما تستند أيديولوجيا وأنشطة األحزاب واحلركـات واجلماعـات الـسياسية       غالباً  -٣
 األيديولوجيـة املتطرفة، مبا يف ذلك مجاعات النازيني اجلدد وحليقي الرؤوس، واحلركـات            

. ىل التعصب والتمييز واالستبعاد وكره األجانـب      إاملتطرفة املشاهبة، بشكل واضح أو خفي،       
حتديات كبرية أمام عدد من حقوق اإلنسان واحلريات األساسية، ثري ومن مثَّ، فإن استمرارها ي

 . وكذلك أمام الدميقراطية نفسها بصورة أعم

ومنذ إقرار الوالية بشأن األشكال املعاصرة للعنصرية والتمييـز العنـصري وكـره            -٤
صة ألصحاب الواليات   ، سنحت الفر  ١٩٩٣األجانب وما يتصل بذلك من تعصب يف عام         

وللمقرر اخلاص احلايل، من خالل الزيارات القطرية اليت قاموا هبا، للنظر يف مسألة األحزاب              
وقد حبثوا، يف هذا السياق، التحديات اليت تطرحها . واحلركات واجملموعات السياسية املتطرفة

 اليت تقـوم علـى      هذه اجلماعات أمام حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك أعمال العنف أو التمييز           
العنصرية وكره األجانب، أو التحريض على هذه األعمال، وقدموا توصيات حمددة يف هـذا              

وقد أثريت هذه املسائل، على سبيل املثال، أثناء البعثـات القطريـة إىل الواليـات               . الصدد
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ـ ) E/CN.4/1996/72/Add.1(والربازيل  ) E/CN.4/1995/78/Add.1(املتحدة األمريكية    ا وأملاني
)E/CN.4/1996/72/Add.2و A/HRC/14/43/Add.2 ( ــسا ، )E/CN.4/1996/72/Add.3(وفرنـ

واجلمهورية ) E/CN.4/1996/72/Add.4(يرلندا الشمالية   آواململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و    
، وإيطاليـا   )A/HRC/4/19/Add.3(، واالحتاد الروسـي     )E/CN.4/2000/16/Add.1(التشيكية  

)A/HRC/4/19/Add.4(   وإستونيا ،)A/HRC/7/19/Add.2(    والتفيـا ،)A/HRC/7/19/Add.3 (
  ).A/HRC/7/19/Add.4(وليتوانيا 

وألغراض هذا التقرير، يود املقرر اخلاص أن يسلط الضوء على بعض التحديات اليت               -٥
مبدأ ) أ(وتشمل هذه التحديات    . تطرحها األحزاب واحلركات واجلماعات السياسية املتطرفة     

احلق يف  ) ج(احلق يف احلياة واألمن الشخصي؛      ) ب(سان املتمثل يف عدم التمييز؛      حقوق اإلن 
ويود املقرر اخلاص أن يؤكد أنـه  . الدميقراطية) د(حرية التعبري والتجمع وتكوين اجلمعيات؛     

 . ال ينبغي اعتبار قائمة املسائل اليت يتناوهلا هذا التقرير قائمة شاملة

  تمثل يف عدم التمييزمبدأ حقوق اإلنسان امل  - ألف  
 ما تدافع األحزاب واحلركات واجلماعات السياسية املتطرفة عن أيـديولوجيا           كثرياً  -٦

تعزز العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب وتقوم بنـشر              
 عدم  هذه األيديولوجيا، وتثري بالتايل الشكوك حول املبدأ الشامل حلقوق اإلنسان املتمثل يف           

والواقع أن هذه األحزاب واحلركات واجلماعات حترض، يف كثري مـن األحيـان،             . التمييز
صراحة أو ضمنا، على التمييز ضد فئات معينة من األفراد فيما يتعلق جبملـة أمـور منـها                  
حصوهلم على فرص العمل أو التعليم أو اإلسكان، أو حقهم يف التصويت أو يف احلـصول                

 . على اجلنسية

 ما يرتبط تنامي األحزاب واحلركات واجلماعات السياسية املتطرفـة داخـل            غالباًو  -٧
جمتمع معني بالصعوبة اليت تواجهها األحزاب السياسية التقليدية يف معاجلة بعـض القـضايا              
االجتماعية واالقتصادية مثل اهلجرة والبطالة وانعدام األمن معاجلة وافية، والفشل يف معاجلتها            

والواقع أن هذه األحزاب واحلركات واجلماعات تعتمد كثريا على حالـة           . انيف بعض األحي  
لقاء اللوم على جمموعات حمددة من السكان فيما يتعلق         إلالسخط العامة يف أوساط السكان      

 وهي تطرح، يف كثري من األحيان، حلوال     .بانعدام األمن والصعوبات االجتماعية واالقتصادية    
سياق، تؤدي أيديولوجيا األحـزاب واحلركـات واجلماعـات         ويف هذا ال  . شعبوية مبسطة 

السياسية املتطرفة وأنشطتها، يف كثري من األحيان، إىل تفاقم املواقف اليت تتسم بالعنـصرية              
 مثل املهاجرين والالجئني وطـاليب     -وكره األجانب عن طريق حتميل بعض الفئات الضعيفة         

سية عن املشاكل اليت تتسبب حباالت القلق وعدم         املسؤولية الرئي  -اللجوء أو أفراد األقليات     
وعلى سبيل املثال، يالحظ املقرر اخلاص، مع األسـف، وجـود           . اليقني يف أوساط السكان   

ميول ملحوظة لإلشارة إىل اهلجرة على أهنا تشكل هتديدا ملموسا للتماسك االجتمـاعي أو              
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 أوقات االضطرابات االقتـصادية،     وبالفعل، تلقى املقرر اخلاص، يف    . اهلوية الوطنية أو األمن   
 . فرص عمل املواطنني" سرقة "بعلى سبيل املثال، تقارير تشري إىل اهتام املهاجرين 

وباإلضافة إىل ما سبق، كثريا ما حترض األحزاب واحلركات واجلماعات املتطرفـة              -٨
يف بلد  على التمييز من خالل التشديد على أن أعضاءها وحدهم هم أصحاب اهلوية الوطنية              

والتاريخ حافل باألمثلة عن أحزاب وحركات ومجاعات سياسـية متطرفـة يـّدعي             . معني
أعضاؤها أهنم وحدهم األصحاب الشرعيون للهوية الوطنية يف بلد معني، وقد اعتمدت هنجا             

والواقع أن هذه األحزاب واحلركات واجلماعات استخدمت       . تقسيميا للغاية يف هذا الصدد    
ن مفهوم اهلوية الوطنية بطريقة مبسطة لتحديد األفراد الذين ميكن اعتبارهم     يف كثري من األحيا   

كـأداة  " اآلخـر "وهكذا، مت التأكيد بقوة على مفهوم       . جزءا من اجملموعة واألفراد الغرباء    
ويف احلـاالت   . للتمييز واختالق اختالفات مصطنعة بني جمموعات معينـة مـن الـسكان           

نيف األفراد بشكل صارم، ويف بعض األحيان إىل تصنيف القصوى، أدى هذا التحديد إىل تص   
ال رجعة فيه، وبالتايل إىل اإلقصاء االجتماعي واملعاملة التمييزية حبق أفراد معينني ومجاعـات          

 . معينة من األفراد

وُينظر عموما إىل مبدأ عدم التمييز باعتباره أحد أهم املبادئ يف جمال حقوق اإلنسان            -٩
ويف هذا السياق،   .  يف مجيع االتفاقيات الدولية األساسية حلقوق اإلنسان       وهو بالتايل مكرس  

يود املقرر اخلاص أن يؤكد من جديد أن أعمال التمييز أو التحريض عليه، حمظورة بـشكل                
ومن مثَّ، فإن من واجب الدول أن متتنع عن التمييز          . واضح يف القانون الدويل حلقوق اإلنسان     

ألفراد على أساس مجلة أمور منها اللون أو النـسب أو األصـل             ضد األفراد أو جمموعات ا    
القومي أو اإلثين؛ وأن متنع هذا التمييز، مبا يف ذلك من جانب اجلهات الفاعلة من غري الدول؛ 

خطوات لضمان أن يتمتع كل شخص على أراضيها، بشكل فعلي، جبميع حقوق            أن تتخذ   و
 . اإلنسان دون متييز من أي نوع

على وجه اخلصوص، يود املقرر اخلـاص أن        " التحريض على التمييز   "بتعلق  وفيما ي   -١٠
 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية اليت تنص علـى أنـه   ٢٠يشري إىل املادة   

ُتحظَر بالقانون أية دعوة إىل الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل حتريضاً علـى               "
 ".و العنفالتمييز أو العداوة أ

 احلق يف احلياة واألمن الشخصي  - باء  

تدعو األحزاب واحلركات واجلماعات السياسية املتطرفة يف بعـض احلـاالت إىل              -١١
وقد حترض الناس علنا وبصورة مباشرة على ارتكاب أعمال عنـف  . التمييز ضد فئات معينة   

ت معينة من الـسكان أو      العنف ضد جمموعا  تربر استخدام   باسم أيديولوجيا التطرف أو رمبا      
وحىت عندما ال تقـوم األحـزاب       . ضد املباين أو املعامل األثرية أو املواقع التارخيية أو الدينية         
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واحلركات واجلماعات السياسية املتطرفة بالتحريض املباشر والعلين علـى العنـف، فـإن             
 . أيديولوجيتها وأنشطتها تسهم يف هتيئة مناخ يفضي إىل تصعيد العنف

ويف هذا السياق، يشكل ارتكاب اجلرائم القائمة على العنصرية وكره األجانب علـى               -١٢
يد أفراد ومجاعات من األفراد يرتبطون ارتباطا وثيقا حبركات متطرفة حتديا كبريا للمجتمعات             

والواقع أن املقرر اخلاص قلق للغاية إزاء التقارير اليت تشري إىل تعرض األفراد             . اليت يزداد تنوعها  
لمضايقات أو االعتداءات أو اهلجمات أو الضرب أو الرشق باحلجارة أو الطعن أو حىت القتل               ل

. بسبب األصل القومي أو اإلثين أو لون اجللد أو غريها من الصفات املادية اليت تظهر علـيهم                
ويبدو أن املهاجرين والالجئني وطاليب اللجوء وأفراد األقليات هم من بني الفئـات الـضعيفة               

تهدفة هبذه األفعال اليت تشكل انتهاكا صارخا للحق يف احلياة واألمن الشخـصي اللـذين               املس
 .  من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية٩ و٦تكفلهما املادتان 

وقد يدمر ارتكاب اجلرائم القائمة على العنصرية وكره األجانـب حيـاة األفـراد                -١٣
تأثريا كبريا على اجملتمع ككل كونه يؤدي إىل إشاعة جو من           املستهدفني، لكنه قد يؤثر أيضا      

ولذلك يود املقرر اخلاص أن يؤكـد       . اخلوف، خصوصا إذا كان اجلناة يفلتون من العقاب       
ضرورة أن تعترف الدول بوجود هذه اجلرائم وأن تعاجلها حبزم من خالل التدابري التـشريعية     

بد أن جترِّم القوانني احمللية األفعال املرتكبة بـدافع         وعلى سبيل املثال، ال     . وغريها من التدابري  
الكراهية العنصرية وكره األجانب أو أن تعترف بالعنصرية أو كره األجانب بوصفهما مـن              

عن هذه األفعـال    وينبغي أن تكفل الدول أيضا حماسبة املسؤولني        . ةلعقوبلالعوامل املشدِّدة   
إنفاذ ملوظفي  تقدمي تعليمات حمددة وتوفري التدريب      وباإلضافة إىل ذلك، ينبغي     . أمام العدالة 

القانون وللسلك القضائي ملساعدهتم على التعامل مع اجلرائم القائمة على العنصرية وكـره             
ومن املهم أيضا مجع بيانات دقيقة وحمدثة ومصنفة إثنيا عن          . األجانب بطريقة فعالة ومناسبة   

 ألهنا قد تساعد على اختاذ قرارات سياسـاتية         اجلرائم القائمة على العنصرية وكره األجانب     
وعالوة على ذلك، ينبغي أن تكفل الدول وعـي الـضحايا           . مستنرية ملكافحة هذه اجلرائم   

ويكتسي هـذا   . حبقوقهم، وبالتايل وصوهلم إىل القضاء، مبا يف ذلك حصوهلم على التعويض          
يشكلون يف الغالب جزءا من األمر أمهية أكرب كون ضحايا الكراهية العنصرية وكره األجانب 

اجملموعات املهمَّشة يف اجملتمع وقد ال يعرفون مكان تقدمي الشكاوى أو يترددون يف إبـالغ               
الشرطة هبذه اجلرائم، إما النعدام الثقة بالشرطة أو خوفا من أعمال انتقاميـة خـصوصا إذا                

 . كانوا من املهاجرين غري الشرعيني

 لتجمع وتكوين اجلمعياتاحلق يف حرية التعبري وا  -جيم   

تواجه الدول معضلة معقدة يف مواجهة خطاب وأنـشطة األحـزاب واحلركـات               -١٤
بينما ينبغي ف. واجلماعات السياسية املتطرفة القائمني على التعصب أو التمييز أو كره األجانب  

وفقا اختاذ تدابري ملواجهة هذا النوع من اخلطاب واألنشطة، جيب على الدول أيضا أن تكفل،             
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للقانون الدويل حلقوق اإلنسان، التمتع الكامل جلميع األفراد وجمموعات األفراد حبقهـم يف             
حرية التعبري، كما جيب أن تتيح جلميع األحزاب واحلركات واجلماعات السياسية إمكانيـة             

ر وكما ذُكر يف الوثيقة اخلتامية ملؤمت     . البقاء والتمتع حبقها يف حرية التجمع وتكوين اجلمعيات       
احلق يف حرية الرأي والتعبري يشكل إحدى الركائز األساسية اليت "استعراض نتائج ديربان فإن   

يقوم عليها اجملتمع الدميقراطي والتعددي، ويشدد كذلك على الدور الذي ميكن أن تؤديـه              
هذه احلقوق يف مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك مـن              

وبالتايل فإن الصعوبة تكمن يف معرفة احلاالت اليت ). ٥٨الفقرة (يع أحناء العامل يف مج" تعصب
 . تكون فيها القيود املفروضة على احلق يف حرية التعبري والتجمع وتكوين اجلمعيات مربرة

ويف هذا الصدد، حيدد القانون الدويل حلقوق اإلنسان احلاالت اليت يكون فيها فرض               -١٥
 من  ١٩فعلى سبيل املثال، فيما يتعلق باحلق يف حرية التعبري، تنص املادة            . هالقيود مسموحا ب  

تستتبع "احلق يف حرية التعبري     العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية على أن ممارسة          
وعلى ذلك جيوز إخضاعها لبعض القيود، ولكن شـريطة أن          . واجبات ومسؤوليات خاصة  

الحترام حقوق اآلخـرين أو مسعتـهم؛       ) أ: (تكون حمددة بنص القانون وأن تكون ضرورية      
رض املادة  وتف". حلماية األمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو اآلداب العامة؛           ) ب(

ُتحظر بالقانون أية   "فهي تنص على أن     .  من العهد أيضا قيودا على احلق يف حرية التعبري         ٢٠
دعوة إىل الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل حتريضا على التمييز أو العـداوة أو                

 من  ٢٢و ٢١وفيما يتعلق باحلق يف حرية التجمع وتكوين اجلمعيات، تشدد املادتان           ." العنف
العهد على أنه ال جيوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا احلق إال تلك اليت ُتفرض طبقـا             
للقانون وتشكل تدابري ضرورية يف جمتمع دميقراطي، لصيانة األمن القومي أو السالمة العامة             

. ياهتمأو النظام العام أو محاية الصحة العامة أو اآلداب العامة أو محاية حقوق اآلخرين وحر              
 من االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشـكال         ٤وباإلضافة إىل ما ذُكر أعاله، تنص املادة        

التمييز العنصري أيضا على احلاالت اليت تكون فيها قيود الدول على احلق يف حرية التعـبري                
ائمة والتجمع وتكوين اجلمعيات مربرة، وهي احلاالت اليت تواجه فيها الدول نشر األفكار الق            

 . على التفوق العنصري أو التحريض على التمييز العنصري

ويالحظ املقرر اخلاص أن حتديد األفعال أو أشكال التعبري اليت تراعي احلدود املبينـة     -١٦
 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، وكذلك يف املادة           ٢٢ إىل   ١٩يف املواد   

على مجيع أشكال التمييز، هو يف النهاية قرار ُيتخذ بعد إجراء            من االتفاقية الدولية للقضاء      ٤
وينبغي أن ُيسترشد دوما يف هذا القرار مبعايري حمددة . تقييم شامل للظروف اخلاصة بكل حالة

 للمعايري الدولية، وأن تتخذَ القراَر حمكمةٌ أو هيئةٌ قضائية مستقلة وحمايدة، مع             وفقاًبوضوح  
 .  والتاريخ والثقافة والسياق السياسيمراعاة الظروف احمللية
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 الدميقراطية  - دال  

تتميز الدميقراطية بشكل خاص بإمكانية إجراء مناقشات مفتوحة وبالتـدفق احلـر              -١٧
ويف هذا السياق، يضمن القـانون      .  اليت ميكن أن ختتلف أو حىت تتنافس فيما بينها         ،لألفكار

إدارة الشؤون العامة، إما مباشرة أو بواسـطة        الدويل حق مجيع املواطنني يف أن يشاركوا يف         
ممثلني خمتارين، ويف أن َينتخبوا وُينتخبوا، يف انتخابات نزيهة تضمن التعبري احلـر عـن إرادة      

 ويؤيد املقرر اخلاص الرأي القائل بأن اجملتمع الدميقراطي جيب أن يتـيح جلميـع         .)١(الناخبني
وطرح أفكـار   وحىت انتقاده   ناقشة النظام القائم    الناس فرصة املشاركة يف الشؤون العامة، وم      

ومع ذلك، فإنه من الضروري . من أجل التغيري والتقدم، مبا يف ذلك األفكار اليت تعترب متطرفة       
أيضا وضع ضمانات ضد أنشطة األحزاب واحلركات واجلماعات السياسية املتطرفـة الـيت             

 . ك مبادئ عدم التمييز واملساواةتنتهك املبادئ الدميقراطية وحقوق اإلنسان، مبا يف ذل

ومما ال شك فيه أن احلّيز املتاح للنقاش العام واملشاركة يف اجملتمع الدميقراطي يسمح                -١٨
تعلمت األحزاب واحلركات فقد ومع ذلك، . بتبادل وجهات النظر البناءة وتعزيزها باستمرار  

م هذا الفضاء املفتوح لنـشر      واجلماعات السياسية املتطرفة، وعلى حنو فعال، كيفية استخدا       
أيديولوجيات العنصرية أو كره األجانب أو التعصب، مما يشكل حتديات خطـرية للنظـام              

ويف الواقع، أثبتت هذه األحزاب واحلركات واجلماعات أهنا قادرة على   . السياسي الدميقراطي 
كثري من األحيان   التأثري على النقاش السياسي حول قضايا ذات صلة بأهدافها اليت تستند يف ال            

وتتمكن هذه األحزاب واحلركـات     . إىل أيديولوجيا قائمة على العنصرية أو كره األجانب       
واجلماعات، من خالل تقدمي أفكار مبسطة وشعبوية حلل مشاكل معقدة تؤثر على جزء كبري 

، مـن كـسب األصـوات يف        ) مثالً بالبطالة أو انعدام األمن أو اهلجرة      تتعلق(من السكان   
خابات، مما يدفع األحزاب السياسية التقليدية إىل التركيز على هذه القضايا احلـساسة،             االنت

األمر الذي يؤدي إىل تعزيز املواقف املتعلقة بالعنصرية أو كره األجانب أو التعصب داخـل               
اجملتمع إذا ما أخفقت األحزاب التقليدية يف تناول هذه القضايا بشكل واف، ويؤثر تـأثريا               

 . السياسات التقدمية اليت توضع حلماية حقوق الفئات الضعيفةسلبيا على 

وقد وضعت اجملتمعات الدميقراطية استراتيجيات خمتلفة للتصدي هلـذه األحـزاب             -١٩
ويود املقرر اخلاص، يف الواقع، أن يعـرب عـن          . واحلركات واجلماعات السياسية املتطرفة   

بيـد  . ها عن األحزاب السياسية املتطرفة    تقديره لألحزاب السياسية اليت قررت أن تنأى بنفس       
أنه يالحظ أن األحزاب السياسية التقليدية قبلت يف بعض احلاالت بناء حتالفات مع األحزاب              
السياسية املتطرفة، وبالتايل توفري الشرعية السياسية هلا ومتكينها من الوصول إىل إدارة الشؤون        

 . العامة، حيث تستطيع تنفيذ أهدافها التمييزية

__________ 

 . من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية٢٥انظر املادة  )١(
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ويرحب املقرر اخلاص أيضا باحلاالت اليت قرر فيها جهاز قضائي مـستقل ونزيـه                -٢٠
. حجز أموال األحزاب واحلركات واجلماعات السياسية املتطرفة أو حلها يف هناية املطـاف            

ومع ذلك، يود املقرر اخلاص توجيه االنتباه إىل قدرة األحـزاب واحلركـات واجلماعـات            
عودة من جديد بأمساء ومراكز أخرى، وبالتايل االستمرار يف نـشر           السياسية املتطرفة على ال   

 . أهدافها القائمة على الكراهية

ويود املقرر اخلاص أن يؤكد أنه ال بد لألحزاب السياسية أن تكفل استناد براجمهـا                 -٢١
ويف . وأنشطتها على احترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية والدميقراطية وسيادة القانون         

ا الصدد، يود أن يؤكد على الدور الذي ميكن للقادة السياسيني أن يضطلعوا به وينبغـي                هذ
عليهم أن يضطلعوا به يف جمال مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانـب ومـا               

ويشري بوجه اخلصوص إىل أمهية أن يدين القادة السياسيون مجيـع           . يتصل بذلك من تعصب   
ا لديهم من أتبـاع     مبيتصدوا هلا   أن  تغذي العنصرية وكره األجانب و    الرسائل السياسية اليت    

 .ومن سلطة معنوية

 االستنتاجات والتوصيات  - ثالثاً  

تطرح األحزاب واحلركات واجلماعات السياسية املتطرفة، مبا يف ذلك مجاعـات             -٢٢
يا كبريا أمام النازيني اجلدد وحليقي الرؤوس، واحلركات األيديولوجية املتطرفة املماثلة حتد        

. عدد من حقوق اإلنسان واحلريات األساسية، ولكن أيضا أمام الدميقراطية بصورة أعـم         
ويرى املقرر اخلاص أنه على الرغم من أن هذه األحزاب واحلركات واجلماعات تتخـذ              

ومع أن أفضل احللول    . أشكاال خمتلفة، ال توجد منطقة يف العامل حمّصنة ضد هذه الظاهرة          
اليت تراعي ظروف كل بلد على حدة، وتراعي بالتايل الـسياق الـسياسي             هي احللول   

الثقايف لكل دولة، فإن املقرر اخلاص يود تقـدمي          - والتارخيي واالقتصادي واالجتماعي  
 . التوصيات العامة املبينة أدناه

يدعو املقرر اخلاص مجيع الدول إىل توخي املزيد من احلـذر حيـال األحـزاب                 -٢٣
ماعات السياسية املتطرفة اليت تروج، صراحة أو ضمنا، لنشر األفكـار           واحلركات واجل 

القائمة على التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية، والتحريض على التمييز العنـصري            
رتكب ضد  ُتوكره األجانب، وكذلك ألعمال العنف أو التحريض على هذه األعمال اليت

اعتماد تـدابري   لى من اليقظة قد تتجسد يف       ويؤكد أن درجة أع   . فئات حمددة من األفراد   
 . ، فضال عن جمموعة واسعة من التدابري التكميلية األخرىتشريعية أو تعزيز إنفاذها

وفيما يتعلق بالتدابري التشريعية، يناشد املقرر اخلاص الدول األطراف يف االتفاقية             -٢٤
. لكامل اللتزاماهتا الدوليـة   الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري االمتثال ا        

 :  من االتفاقية٤ويتعني على الدول األطراف، مبوجب املادة 



A/HRC/15/45 

GE.10-15020 10 

اعتبار كل نشر لألفكار القائمة على التفوق العنـصري أو الكراهيـة              )أ(  
العنصرية، وكل حتريض على التمييز العنصري، وكل عمل من أعمال العنـف أو كـل               

 أو أية مجاعة من أي لون أو أصل إثـين           حتريض على هذه األعمال يرتكب ضد أي عرق       
آخر، وكذلك كل مساعدة للنشاطات العنصرية مبا يف ذلك متويلها، جرمية يعاقب عليها             

 القانون؛ 

إعالن ال قانونية املنظمات، وكذلك النشاطات الدعائية املنظمة وسـائر            )ب(  
 وحظـر هـذه     النشاطات الدعائية األخرى، اليت تعزز التمييز العنصري وحترض عليه،        

 املنظمات والنشاطات واعتبار االشتراك فيها جرمية يعاقب عليها القانون؛ 

عدم السماح للسلطات العامة أو املؤسسات العامة أو الوطنية أو احمللية،             )ج(  
 . بتعزيز التمييز العنصري أو التحريض عليه

 مـن   ٢٢ إىل   ١٩من  كما يدعو املقرر اخلاص الدول إىل أن تنفذ بالكامل املواد             -٢٥
العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، اليت تضمن احلـق يف حريـة التعـبري               

 .والتجمع وتكوين اجلمعيات، واليت حتدد القيود املتعلقة به

ويالحظ املقرر اخلاص أن للشخصيات العامة، وخصوصا السياسيني، قدرة أكرب   - ٢٦
. اجلمهور الواسع الذي ميكنهم الوصـول إليـه       على التأثري يف النقاش العام بالنظر إىل        

ويؤكد بالتايل ضرورة أن ُتحاَسب الشخصيات العامة سياسيا على ما يصدر عنها مـن              
كلمات تنم عن التعصب وتشجع على التمييز والعنف وختلق مناخا مـن اخلـوف يف               

 .أوساط الفئات الضعيفة

رتبطني ارتباطا وثيقا باألحزاب    وفيما يتعلق بارتكاب األفراد وجمموعات األفراد امل        -٢٧
واحلركات واجلماعات السياسية املتطرفة جرائم تتعلق بالعنصرية وكره األجانـب، يـدعو      
املقرر اخلاص الدول إىل ضمان احلق يف احلياة ويف األمن الشخصي، ويف احلمايـة مـن أي         

اءات ضـد   الدول على اختاذ إجر   املقرر اخلاص   ويف هذا الصدد، حيث     . عنف أو أذى بدين   
العنف الذي حتركه دوافع عنصرية، وتوفري سبل انتصاف قانونية فعالة للضحايا، مبا يف ذلك              

كمـا  . حقهم يف طلب تعويضات عادلة وكافية عن أية أضرار تكبدوها نتيجة هلذا العنـف  
حيث الدول على أن تضمِّن قوانينها اجلنائية احمللية حكما يقضي بأن ارتكاب جرمية بدافع أو            

 .للعقوبة يتصل بالعنصرية أو كره األجانب يشكل ظرفا مشدِّدا هدف

ومتثل هيئات إنفاذ القانون وأعضاء السلطة القضائية جهات فاعلة رئيسية يف تنفيذ              -٢٨
. التدابري اليت تتخذها الدول ملنع اجلرائم العنصرية أو جرائم كراهية األجانب واملعاقبة عليها            

بأن تضع الدول برامج تدريبية يف جمال حقوق اإلنسان، مـع           املقرر اخلاص   يوصي  ومن مثَّ،   
التركيز على أعمال العنف القائمة على العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب ومـا             

وينبغي على وجه اخلصوص، توفري برامج تدريب حمددة هتدف إىل          . يتصل بذلك من تعصب   
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املوارد الالزمة للكشف عن اجلـرائم      تزويد هيئات إنفاذ القانون بالتعليمات واإلجراءات و      
 . العنصرية القائمة على كره األجانب والتحقيق فيها وتسجيلها

كما يشجع املقرر اخلاص الدول على زيادة جهودها الراميـة إىل الوصـول إىل                -٢٩
فة اليت تتعرض بشكل خاص خلطر اجلرائم العنصرية يعضفئات اجملتمع، وال سيما الفئات ال 

حد للوهو يناشد بالتايل الدول للعمل مع اجملتمعات احمللية املعنية          . األجانبأو جرائم كره    
من خماوفها؛ وغرس الشعور بالثقة بني الشرطة واجملتمعات احمللية؛ والتشجيع على إبالغ            
الشرطة هبذه اجلرائم؛ وحتسني نوعية ما تقوم به هيئات إنفاذ القانون من مجع للبيانـات               

وبالفعل، يرى املقرر اخلاص أن هـذه       . نصرية وجرائم كره األجانب   املتعلقة باجلرائم الع  
البيانات تساعد يف تطوير سياسات وبرامج فعالة للتصدي للجـرائم واألحـداث ذات             
الدوافع العنصرية، وتقييم ومراقبة فعالية التدابري املتخذة، وإعادة النظر يف التـشريعات            

 . عند الضرورة

ة الذي ُعقد يف    ـة العنصري ـر العاملي ملكافح  ـل املؤمت ده خال ـومثلما أُعيد تأكي    -٣٠
 فإن الربامج والتنظيمات السياسية القائمة على أساس العنـصرية أو كـره            ،٢٠٠١عام  

 تتعارض مع الدميقراطيـة     ،األجانب أو مذاهب التفوق العرقي وما يتصل بذلك من متييز         
املقرر اخلاص من جديد أنه     يؤكد   وباملثل،. ومع احلوكمة القائمة على الشفافية واملساءلة     

ال بد من احلفاظ على الدميقراطية ملنع ومكافحة واستئصال العنصرية والتمييز العنصري            
ـ  وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب على حنو فعال؛ ولذلك             شدَّد علـى   فهو ي

. الدور الرئيسي الذي يتعني على القادة السياسيني واألحزاب السياسية االضطالع بـه           
إىل تقدمي إجابات خبصوص البيانات الشعبوية املفرطـة يف التبـسيط الـيت    يدعوهم كما  

 من خالل وضع النقاط على      ،تطلقها األحزاب واحلركات واجلماعات السياسية املتطرفة     
اهلجرة وانعدام األمـن    شواغل اليت تطرحها قضايا منها      احلروف من جديد فيما يتعلق بال     

 . على االدعاءات غري املنطقية بتقدمي حجج منطقيةوالبطالة، ومن خالل الرد

وباإلضافة إىل ذلك، أوصى املقرر اخلاص األحزاب السياسية بالعمل من أجـل              -٣١
الدينية واللغوية، داخل نظمها وعلى     األقليات  متثيل عادل لألقليات الوطنية أو العرقية، و      

. تعدديـة الثقافيـة جملتمعاهتـا     مجيع املستويات، حىت تعكس نظمها السياسية والقانونية ال       
وأوصى أيضا بأن تؤسس األحزاب السياسية براجمها وأنشطتها علـى احتـرام حقـوق              

وينبغي أن ترفض األحـزاب     . اإلنسان واحلريات األساسية والدميقراطية وسيادة القانون     
ة السياسية يف هذا السياق الدخول يف أي حتالف مع األحزاب املتطرفة اليت تتسم بالعنصري

 . تشكيل أغلبية تستحوذ على السلطة السياسية يف دولة معينةهبدف أو كره األجانب 

وال يكفي الرد على األحزاب واحلركات واجلماعات السياسية املتطرفـة مـن              -٣٢
والواقع أن فرض قيود على احلق يف حرية التعبري وحق التجمـع  . وجهة نظر قانونية فقط   

د صارمة على أنشطة األحزاب السياسية ال يـؤدي         وحق تكوين اجلمعيات، أو فرض قيو     
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وحده إىل إحداث التغيريات املطلوبة يف العقليات والتصورات واخلطـاب ملنـع ظهـور      
ومـن  . األحزاب واحلركات واجلماعات السياسية املتطرفة أو الطعن يف شرعية وجودها         

وعة أوسع بكـثري    الضروري يف الواقع معاجلة األسباب اجلذرية هلذه الظاهرة بواسطة جمم         
ويف هذا الـصدد،    . من التدابري السياساتية الرامية إىل احلد من العنصرية وكره األجانب         

أوصى املقرر اخلاص بأن تتخذ الدول خطوات ملموسة لرفع مستوى الوعي لدى السكان 
حول اآلثار السلبية أليديولوجيا وأنشطة األحزاب واحلركات واجلماعـات الـسياسية           

ثل التعليم أداة رئيسية لتعزيز القيم الدميقراطية وحقوق اإلنسان وغرس روح        ومي. املتطرفة
وقد تساعد التدابري املبتكرة األخـرى      . التسامح والتفاهم واالحترام يف سن مبكرة جدا      
مبادرات تنفيذ وقد تشمل هذه التدابري . أيضا يف املسامهة يف بناء جمتمعات تعددية وجامعة     

. معارض أو عروض فنية، ومؤمترات، وما إىل ذلـك        إقامة  ثقافات، و يف جمال احلوار بني ال    
وقد تساعد هذه التدابري يف إتاحة اجملال ملختلف فئات السكان لالندماج واملـشاركة يف              

 .النقاش حول قضايا حمددة من اختيارهم

، أكد املقرر اخلاص بقوة الدور الذي يقوم به اجملتمع املـدين يف تعزيـز               وأخرياً  -٣٣
وأوصى بالتايل بـأن تتعـاون      . امح والتفاهم واملبادئ الدميقراطية وحقوق اإلنسان     التس

الدول بشكل وثيق مع مجيع األطراف املعنية الفاعلة يف اجملتمع املدين على وضع وتنفيـذ               
التدابري الرامية إىل مواجهة األحزاب واحلركات واجلماعات السياسية املتطرفة ومكافحة          

 . عنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب بشكل أعمالعنصرية والتمييز ال

        


