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  2015كانون األول/ديسمرب  17 يف قرار اختذته اجلمعية العامة
 ](A/70/487) على تقرير اللجنة الثالثة بناء[

 
حماربة متجيـد الناييـة والناييـة اجلديـدة واملمارسـار األلـر  الـ          - 70/139

ــ        ــرية والتمييـ ــن العن ـ ــرة مـ ــرال املعاعـ ــارة األملـ ــايفم يف إةـ تسـ
 يت ل بذلك من تع ب العن ري وكرايفية األجانب وما

 
 ،إن اجلمعية العامة 
والعهـد الـدو     (1)مبيثاق األمم املتحدة واإلعالن العـامل  قوـوق اإلنسـان    إذ تسترشد 

واالتفاقيــة الدوليــة لءوعــاء عءــك ليــت أملــرال التمييــ    (2)اخلــاب بــاقووق املدنيــة والسياســية 
 وغرييفا من عروك حووق اإلنسان ذار ال ءة باملوضوع، (3)العن ري
ــان     وإذ تشييييير  ــوق اإلنســـ ــة حوـــ ــراري جلنـــ ــار قـــ ــ ر   2004/16إىل أحرـــ املـــ

وقـرارار لءـ     (5)2005نيسان/أبريل  14امل ر   2005/5 و (4)2004نيسان/أبريل  16
 (6)2008 آذار/مــار  28املــ ر   7/34الوــرارار  ال ســيما، وذار ال ــءةحوــوق اإلنســان 

ــ ر   18/15 و ــبتمرب  29املـــــــــــــــــ ــ ر   21/33 و (7)2011أيءول/ســـــــــــــــــ املـــــــــــــــــ

_______________ 

 (.3 -ألف )د  217الورار  (1)
 (، املرفق.21 -ألف )د  2200انظر الورار  (2)
(3) United Nations, Treaty Series, vol. 660, No. 9464. 
(، E/2004/23) 3  امللحيييل  اييي   2004واصجتمييياع   لمجليييال اصاتييييا    الوثييياال الر يييية ل انظـــر  (4)

 ألف. الثاين، الفرع الف ل

 (، الف ل الثاين، الفرع ألف.E/2005/23) 3مللحل  ا    ا2005املرجت نفسه،  (5)

 (، الف ل الثاين.A/63/53) 53معية العامة  الدو ة الثالثة والستون  امللحل  ا  لجالوثاال الر ية ل :انظر (6)

 ثاين.(، الف ل الA/66/53/Add.1)ألف  53ا سة والستون  امللحل  ا  الدو ة الساملرجت نفسه،  (7)

http://undocs.org/ar/A/70/487
http://undocs.org/ar/E/2004/23
http://undocs.org/ar/E/2005/23
http://undocs.org/ar/A/63/53
http://undocs.org/ar/A/66/53/Add.1


والنايية اجلديدة واملمارسار األلر  ال  تسـايفم يف إةـارة األملـرال    حماربة متجيد النايية 
 A/RES/70/139 املعاعرة من العن رية والتميي  العن ري وكرايفية األجانب وما يت ل بذلك من تع ب
 

2/11 

 2005 كـانون األول/ديسـمرب   16املـ ر    60/143 ا، وقراراهت(8)2012 أيءول/سبتمرب 28
ــ ر   61/147 و ــمرب   19املـ ــانون األول/ديسـ ــ ر  62/142 و 2006كـ ــانون  18 املـ كـ

 64/147 و 2008 كــانون األول/ديســمرب 18املــ ر   63/162 و 2007األول/ديســمرب 
ــ ر   ــ ر   65/199 و 2009كــانون األول/ديســمرب   18امل كــانون األول/ديســمرب   21امل
املــــــ ر   67/154 و 2011كــــــانون األول/ديســــــمرب  19املــــــ ر   66/143 و 2010
ــ ر   68/150 و 2012كــانون األول/ديســمرب   20  2013ن األول/ديســمرب كــانو 18امل
املتعءوـــة  ـــذل املســـرلة، والوـــرارار  2014كـــانون األول/ديســـمرب  18املـــ ر   69/160 و

ــ ر   61/149 ــمرب  19املــ ــانون األول/ديســ ــ ر   62/220 و 2006كــ ــانون  22املــ كــ
 64/148 و 2008كــانون األول/ديســمرب  24املــ ر   63/242 و 2007 األول/ديســمرب

ــ ر   ــ ر   65/240 و 2009 كــانون األول/ديســمرب  18امل كــانون األول/ديســمرب   24امل
 ر  املـــــــــ 67/155 و 2011كـــــانون األول/ديســـــمرب  19املـــــ ر   66/144 و 2010
ـــر  20 ـــون األول/ديسمبــــ ـــ ر   68/151 و 2012كانــــ ــمرب   18املــــ ــانون األول/ديسـ كـ

دعوة عامليـة  ”، املعنون 2014كانون األول/ديسمرب  18امل ر   69/162 قراريفا، و2013
من أجـل اتخاـاذ إجـراءار مءموسـة لءوعـاء التـار عءـك العن ـرية والتمييـ  العن ـري وكرايفيـة            
األجانــــب ومــــا يت ــــل بــــذلك مــــن تع خــــب والتنفيــــذ ال ــــامل إلعــــالن وبرنــــام  عمــــل   

 ،“ومتابعتهما ديربان
ضـحايا   العامـة  ـدا التوعيـة مبعانـاة     ةهتا اجلمعيـ مببادرار مهمة ألر  اختـذ  تنوهوإذ  

ذلـك، مـن    يف العن رية والتميي  العن ري وكرايفية األجانب وما يت ل بذلك من تع ب، مبا
ــار  ، ــرق و ــارة الرقيــق عــرب      مــا املنظــور الت ــاء ذكــر  ضــحايا ال يتعءــق بوجــه لــاب بذحي

 األطءس ، احمليط
وإذ ت ـري   ،لسـبع  إلن ـاء حمرمـة نـورمرب     الذكر  السنوية ا وإذ تضع يف اعتبا ها 

الـذي جرممـف فيـه كيانـار مـن ضـمنها تنظـيم         يفـا رمة وقراراحمل يفذل يف يفذا ال دد إىل ميثاق
إ   إ  ( وليـــت مروناتـــه، مبـــا يف ذلـــك تنظـــيم فـــافنSSقـــوار اقمايـــة املســـءحة إ  إ  )

(Waffen SSمن لالل إدانة أععائه املعترا  م رمسيًا لعءوعهم يف ،)   ارترا  جرائم حـر 
لعءمهــم بارترا ــا، وإىل األحرــار  وجــرائم ضــد اإلنســانية يف ســياق اقــر  العامليــة الثانيــة أو 

 وقراريفا، األلر  ذار ال ءة من ميثاق احملرمة

_______________ 

 (، الف ل الثاين.A/67/53/Add.1) ألف 53  الدو ة السابعة والستون  امللحل  ااملرجت نفسه،  (8)

http://undocs.org/ar/A/RES/60/143
http://undocs.org/ar/A/RES/61/147
http://undocs.org/ar/A/RES/62/142
http://undocs.org/ar/A/RES/63/162
http://undocs.org/ar/A/RES/64/147
http://undocs.org/ar/A/RES/65/199
http://undocs.org/ar/A/RES/66/143
http://undocs.org/ar/A/RES/67/154
http://undocs.org/ar/A/RES/68/150
http://undocs.org/ar/A/RES/69/160
http://undocs.org/ar/A/RES/61/149
http://undocs.org/ar/A/RES/62/220
http://undocs.org/ar/A/RES/63/242
http://undocs.org/ar/A/RES/64/148
http://undocs.org/ar/A/RES/65/240
http://undocs.org/ar/A/RES/66/144
http://undocs.org/ar/A/RES/67/155
http://undocs.org/ar/A/RES/68/151
http://undocs.org/ar/A/RES/69/162
http://undocs.org/ar/Add.1
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الءـذين اعتمـد ا    إىل األحرار ذار ال ءة من إعالن وبرنام  عمل ديربـان  وإذ تشر 
يت ـل بـذلك مــــن     امل متر العامل  ملنايفعة العن رية والتميي  العن ري وكرايفيــة األجانــب وما

من برنـام    86 من اإلعالن والفورة 2، وخباعة الفورة (9)2001أيءول/سبتمرب  8تع ب يف 
 24  امل رلــة العمــل، واألحرــار ذار ال ــءة مــن الوةيوــة اخلتاميــة ملــ متر ديربــان االستعراضــ  

 منها، 54 و 11، وخباعة الفورتان (10)2009نيسان/أبريل 
يف يفـذا ال ـدد أن كـثريًا مـن منـاطق العـا  ت ـهد انت ـارًا ألحـ ا            وإذ يثر جزعها 

فيها لاعار النايي  اجلـدد وحءيوـ  الـر،و ،     سياسية وحركار ولاعار متطرفة ملىت، مبا
 فة،وكذلك حركار وإيديولوجيار عن رية متطر

إياء ليت مظايفر العنف واإلريفا  ال   ءف حديثًا بسـبب   وإذ يساو ها بالغ القلل 
 تع ب، الزنعار الوومية العنيفة والعن رية وكرايفية األجانب وما يت ل بذلك من

ال يادة الريفيبة يف حاالر التميي  والتع ـب والعنـف املتطـرا     ببالغ القلل د كوإذ ت 
بــدافت معــاداة الســامية وكرايفيــة اإلســالر وكرايفيــة املســيحية والتحامــل عءــك أتبــاع الــديانار    

 واملعتودار األلر ،
بالــذكر  الســنوية الســبع   2015إىل أن اجملتمــت الــدو  احتفــل يف عــار   وإذ تشيير 

اقــر  العامليــة الثانيــة، وإذ ترحــب يف يفــذا ال ــدد باجلءســة الرمسيــة لالنت ــار عءــك الناييــة يف 
 يف إطار الدورة التاسعة والست  لءجمعية العامة،   2015أيار/مايو  5يف اخلاعة ال  ُعودر 

إن ـاء األمـم    ىلإة فعـي أن يفذا اقدث التار   قد سايفم يف هتيئة الظروا امُل وإذ تؤكد 
 اقر ، يف املستوبل و نيب األجيال املوبءة الوقوع يف ويالراملتحدة ابتغاء منت اقرو  

والوةيوـة اخلتاميـة ملـ متر     (9)األحرار ذار ال ءة من إعالن ديربان تعيد تأكيد - 1 
الءـــذين أدانـــف الـــدول فيهمـــا اســـتمرار الناييـــة اجلديـــدة والفاملـــية   (10)ديربـــان االستعراضـــ 

ىل العنـف والوائمـة عءـك التحيـ  العن ـري والوـوم        واإليديولوجيار الوومية الداعية إ اجلديدة
ــوايفر ال     ــذل الظ ــا أن يف ــف فيهم ــا، وأعءن ــودة وهوريف ــف     وع ــا كان ــًا مهم ــا إطالق ميرــن تربيريف

 والظروا؛ األحوال

_______________ 

 ، الف ل األول.Corr.1و  A/CONF.189/12ر انظ (9)

 ، الف ل األول.A/CONF.211/8ظر ان (10)

http://undocs.org/ar/CONF.189/12
http://undocs.org/ar/A/CONF.211/8
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بتوريـر املوـرر اخلـاب جملءـ  حوـوق اإلنسـان املعـ          ميع التقيدير  علميا  حتيط  - 2 
باألملــرال املعاعــرة لءعن ــرية والتمييــ  العن ــري وكرايفيــة األجانــب ومــا يت ــل بــذلك مــن    

 ؛(11)69/160 يفاتع ب، الذي أعد بناء عءك الطءب الوارد يف قرار
ملفوض األمم املتحدة السام  قوـوق اإلنسـان وملفوضـية     تعرب عن تقديرها - 3 

وــوق اإلنســان ملــا يبذالنــه مــن جهــود ملرافحــة العن ــرية والتمييــ  العن ــري  مــم املتحــدة قاأل
يت ــل بــذلك مــن تع ــب، بســبل مــن بينــها تعهــد املفوضــية لواعــدة    وكرايفيــة األجانــب ومــا

ــب        ــة األجان ــ  العن ــري وكرايفي ــة العن ــرية والتميي ــة حملارب ــة بالوســائل العمءي ــار املتعءو البيان
 ع ب؛ت يت ل بذلك من وما

إياء متجيد اقركة الناييـة والناييـة اجلديـدة واألععـاء      تعرب عن بالغ القلل - 4 
( بــري ملــرل مــن األملــرال، بســبل منــها إقامــة Waffen SSالســابو  يف تنظــيم فــافن إ  إ  )

ــة        ــة واقركــة النايي ــدًا ملاضــ  النايي ــة متجي ــة وتنظــيم تظــايفرار عام ــاين والن ــب التذكاري املب
حماولة اعتبار يف الء األععاء واألملـااب الـذين حـاربوا التحـالف      ة واعتبار أووالنايية اجلديد

 املنايفض هلتءر وتعاونوا مت اقركة النايية م ارك  يف حركار حترير وطنية؛
إىل الت ــديق العــامل  عءــك االتفاقيــة الدوليــة لءوعــاء عءــك ليــت أملــرال   تييدعو - 5 

، وت ـجت الـدول األطـراا الـ    ت ـدر بعـد       وإىل تنفيـذيفا عءـك  ـو فعـال     (3)التميي  العن ري
من االتفاقية عءك الويار بذلك، اعترافًا منها بالت ـاب جلنـة    14اإلعالن املطءو  مبوجب املادة 

التميي  العن ـري بتءويـ  ودراسـة الرسـائل الـواردة مـن األفـراد أو لموعـار األفـراد          الوعاء عءك 
امل مول  بوالية الدولة الطرا ممن يدخعون أهنم ضـحايا النتـهاك مـن جانبـها ألي مـن حوـوقهم       

 املن وب عءيها يف االتفاقية؛
ــو     تشيييييد  - 6  ــاب بوجـــ ــرر اخلـــ ــية املوـــ ــك توعـــ ــدول  ”عءـــ ــر الـــ أن حتظـــ

ري ميجـــد النظــار النــايي وحءفـــاءل واملنظمــار املت ــءة بـــه، رمسيــًا كـــان      تــذكا  احتفــال  أي
، كمــا ت ــدد عءــك أن أي احتفــال مــن يفــذا الوبيــل إجحــاا   ــق ذكــر   (12)“رمســ  غــري أو

 حت ــك مــن ضــحايا اقــر  العامليــة الثانيــة ولــه تــرةري ســءا عءــك األطفــال وال ــبا ، ال أعــداد
التـدابري الاليمـة، طبوـًا لءوـانون الـدو  قوـوق        وت كد يف يفـذا ال ـدد أ يـة أن تتاـذ الـدول     

ــة املســءحة إ  إ  )     ــوار اقماي ــد تنظــيم ق ــت SSاإلنســان، لءت ــدي ألي احتفــال ميجي ( ولي
 (؛Waffen SSإ  ) إ  مروناته، مبا يف ذلك تنظيم فافن

_______________ 

(11) A/70/321. 

 .73جت نفسه، الفورة املر (12)

http://undocs.org/ar/A/70/321
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إياء احملاوالر املترررة الراميـة إىل تـدني  أو يفـدر الن ـب      تعرب عن القلل - 7 
مف لتاءيـد ذكـر  مـن حـاربوا الناييـة أةنـاء اقـر  العامليـة الثانيـة، وإىل نـب  رفـار            ال  أقي

ألذيفا بطـرق غـري م ـروعة، وحتـد الـدول يف يفـذا ال ـدد عءـك الوفـاء           أولئك األملااب أو
مــن  34، ول وعــًا منــها االلت امــار املن ــوب عءيهــا يف املــادة  ذار ال ــءةالتــار بالت اماهتــا 

 ؛(13)1949األول التفاقيار جنيف لعار الربوتوكول اإلضايف 
ت ايد عدد اقـوادث ذار الطـابت العن ـري يف ليـت أ ـاء       تالحظ مع القلل - 8 

العا ، مبا يف ذلـك وهـور لاعـار حءيوـ  الـر،و  املسـ ولة عـن العديـد مـن يفـذل اقـوادث            
وعــودة ن ــو  العنــف الوــائم عءــك العن ــرية وكرايفيــة األجانــب الــذي يســتهدا ضــمن مــن 

ــة أو    ــار الوومي ــتم  ل قءي ــراد املن ــة أو يســتهدفهم األف ــة أو العرقي ــك   الديني ــا يف ذل ــة، مب الءغوي
 االعتداء عءك البيور بذضرار اقرائق فيها، وختريب املدار  وأماكن العبادة؛

أن يفـذل األعمـال ميرـن اعتباريفـا أعمـاال تنـدرا يف نطـاق         تؤكد مين جدييد   - 9 
لرجف عـن نطـاق اقـق يف حريـة التجمـت السـءم  ويف        ما ريفا إذاميرن تربي ال االتفاقية، وأنه

مـن العهـد    20 تروين اجلمعيار واقق يف حرية التعبري، وأهنا ميرن أن تندرا يف نطـاق املـادة  
وجيــوي أن ختعــت لويــود معينــة عءــك النحــو        (2)الــدو  اخلــاب بــاقووق املدنيــة والسياســية     

 من العهد؛ 22 و 21 و 19املن وب عءيه يف املواد 
 أي إنرار أو حماولة إلنرار حمرقة اليهود؛   بدون حتفظ تدين - 10 
بدعوة املورر اخلاب إىل احملافظة ب رل فعء  عءك مواقـت احملرقـة الـ      ترحب - 11 

النـاييون كمعسـررار لءمـور واالعتوـال والعمـل الوسـري والسـجن، وبت ـجيعه         استادمها 
الدول عءك اختاذ تدابري، مبـا يف ذلـك تـدابري عءـك عـعيد الت ـريعار وإنفـاذ الوـانون والتعءـيم،          

 ؛(14)من أجل وضت حد جلميت أملرال إنرار حمرقة اليهود
بالدول أن تواعل اختاذ اخلطوار املناسبة بطرق منها الت ـريت الـوط ،    هتيب - 12 

طبوا لءوانون الـدو  قوـوق اإلنسـان، مـن أجـل منـت اخلطـا  الـذي يبـد الررايفيـة وأعمـال            
 التحريض عءك العنف ضد املنتم  إىل الفئار الععيفة؛

_______________ 

(13) United Nations, Treaty Series, vol. 1125, No. 17512. 

(14) A/69/334 76، الفورة. 

http://undocs.org/ar/A/69/334
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ــرائم  تعيييرب عييين بيييالغ القهيييا  - 13   مـــن حمـــاوالر اســـتغالل معانـــاة ضـــحايا جـ
واجلــرائم ضـــد اإلنســانية الــ  ارتربـــها النظــار النــايي أةنـــاء اقــر  العامليــة الثانيـــة         اقــر  

 اإلعالنار التجارية؛ يف
حت ـك   ال أن املمارسار املبينة أعالل ت رل إجحافًا  ق ذكر  أعداد تؤكد - 14 

جلــرائم الــ  مــن ضــحايا اجلــرائم املرتربــة ضــد اإلنســانية يف اقــر  العامليــة الثانيــة، وخباعــة ا   
ــة املســءحة   ــوار اقماي ــها تنظــيم ق ــذين حــاربوا التحــالف   SS) إ  إ  ارترب ( واألملــااب ال

ــال وال ــبا ، وأن عــدر        ــ ةر ســءبًا يف األطف ــة، وت ــاونوا مــت اقركــة النايي ــر وتع ــايفض هلتء املن
ت دي الدول بفعالية هلذل املمارسار يتعارض مت االلت امار ال  تعهدر  ا الدول األععـاء  

ــءة      يف ــار ذار ال ـــ ــا يف ذلـــــك االلت امـــ ــة، مبـــ ــاق املنظمـــ ــدة مبوجـــــب ميثـــ ــم املتحـــ األمـــ
 ومبادئها؛ مبواعديفا
أن يفذل املمارسار ت ج  األملرال املعاعـرة لءعن ـرية والتمييـ      أيضاتؤكد  - 15 

العن ري وكرايفية األجانب وما يت ل بذلك مـن تع ـب وتسـهم يف انت ـار وترـاةر أحـ ا        
فيها لاعتا النـايي  اجلـدد وحءيوـ  الـر،و ،      سياسية وحركار ولاعار متطرفة خمتءفة، مبا

 وتدعو يف يفذا ال دد إىل ييادة اليوظة؛
ــية   تعيييرب عييين القليييل - 16  لرـــون التحـــديار الـــ  تطرحهـــا األحـــ ا  السياسـ

 واقركار واجلماعار املتطرفـة يف ميـداين حوـوق اإلنسـان والدميوراطيـة تعتـرب حتـديار  عامليـة        
 من بءد مبنر  منها؛ ما

عءــك ضــرورة اختــاذ التــدابري الاليمــة لوضــت حــد لءممارســار املبينــة     تشييد  - 17 
اختاذ تدابري أكثر فعالية، وفوًا لءوانون الدو  قوـوق اإلنسـان، ملرافحـة     أعالل، وهتيب بالدول

 تءك الظوايفر واقركار املتطرفة ال  ت رل لطرًا حويويًا يهدد الويم الدميوراطية؛
الدول عءك اعتماد م يد مـن التـدابري لتـوفري التـدريب ألفـراد ال ـرطة        تشجع - 18 

فهم بذيــديولوجيار األحــ ا  السياســية واقركــار    ويفيئــار إنفــاذ الوــانون األلــر  لتعــري    
واجلماعار املتطرفة ال  ت ـرل أن ـطة الـدعوة الـ  تعـطءت  ـا حتريعـا عءـك ممارسـة العنـف           
ــة بــدافت      بــدافت العن ــرية وكرايفيــة األجانــب ولتع يــ  قــدرهتم عءــك الت ــدي لءجــرائم املرترب

يف تودمي مـرترا يفـذل اجلـرائم لءعدالـة      العن رية وكرايفية األجانب والوفاء مبس وليتهم املتمثءة
 ومرافحة اإلفالر من العوا ؛

إياء ارتفاع عـدد املواعـد الـ  ي ـغءها ممثءـو األحـ ا         تعرب عن بالغ القلل - 19 
املتطرفة ذار الطابت العن ري أو الوائمة عءك كرايفية األجانب يف عدد من الربملانـار الوطنيـة   
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ضــرورة قيــار ليــت األحــ ا  السياســية الدميوراطيــة بترســي  واحملءيــة، وت كــد يف يفــذا ال ــدد 
برالهــا وأن ــطتها عءــك مبــدأ احتــرار حوــوق اإلنســان واقريــار والنــه  الــدميوراط  وســيادة  
الوانون واقرم الرمليد، وبذدانة ليت اخلطابار ال  تن ر األفرار الوائمة عءك التفوق العرقـ   

تـرجي  األملـرال املعاعـرة لءعن ـرية والتمييـ  العن ـري        أو الررايفية العرقية، والـ  هتـدا إىل  
 وكرايفية األجانب وما يت ل بذلك من تع ب؛

لرون الت نيف اإلةـ  والعنـف الـذي متارسـه ال ـرطة ضـد        تعرب عن القلل - 20 
الفئار الععيفة يثنيان العحايا عـن طءـب االنت ـاا بسـبب عـدر ةوتـهم يف النظـار الوـانوين،         

ا ال ــدد عءــك حتســ  التنــوع دالــل وكــاالر إنفــاذ الوــوان ، وفــرض وت ــجت الــدول يف يفــذ
العووبار املالئمـة عءـك املـووف  العـام  الـذين يـدانون باسـتادار العنـف انطالقـا مـن دوافـت            

 عن رية أو يدانون باستادار لطا  يبد الررايفية؛
ايفر إياء وقـوع ييـادة يف اقـاالر املبءـه عنـها مـن مظـ        عرب عن بالغ القللت - 21 

العن رية يف التظايفرار الرياضية، مبا فيها تءك الـ  ترتربـها اجلماعـار املتطرفـة، مبـا يف ذلـك       
الـدول واالحتـادار الرياضـية وغرييفـا مـن      ب هتيـب لاعار النايي  اجلـدد وحءيوـ  الـر،و ، و   

ــل يفــذل اقــوادث،     ذار ال ــءة امل ــءحة  اجلهــار عــاحبة  ــت مث ــة إىل من ــدابري الرامي ــ  الت تع ي
ب يف الوقف ذاته أيعـًا بـاخلطوار الـ  اختـذيفا العديـد مـن الـدول واالحتـادار واألنديـة          وترحي

 الرياضية لءوعاء عءك العن رية يف التظايفرار الرياضية؛
إىل توعــية املوــرر اخلــاب بــرن تــدرا الــدول ن ــًا يف الوــانون اجلنــائ     تشيير - 22 

قائمــة عءــك كرايفيــة   أيفــداا عن ــرية أو الــوط  يعتــرب مبوجبــه ارترــا  جرميــة هلــا دوافــت أو  
تــرد يف قوانينــها  ال ، وت ــجت الــدول الــ  (15)األجانــب ورفــًا م ــددًا يســم  بتغءــي  العووبــة  

  تءك التوعية؛أحرار من يفذا الوبيل عءك أن تنظر يف
عءك أن جـذور التطـرا جـذور متعـددة األوجـه وجيـب معاجلتـها مـن          تشد  - 23 

لــالل تــدابري مالئمــة مثــل التعءــيم والتوعيــة وت ــجيت اقــوار، وتوعــ  يف يفــذا ال ــدد ب يــادة 
ــية       ــ ا  السياسـ ــطة األحـ ــديولوجيار وأن ـ ــار إيـ ــبا  برلطـ ــة ال ـ ــة إىل توعيـ ــدابري الراميـ التـ

 ر املتطرفة؛واقركار واجلماعا
يرتســيه التعءــيم  ميــت أملــراله مــن أ يــة  مــا ، يف يفــذا ال ــدد،جمييد اتؤكييد  - 24 

ذلــك التثويــف يف لــال حوــوق اإلنســان، باعتبــار ذلــك عمــال مرميــال لءتــدابري   يف لاعــة، مبــا
 الت ريعية، وهتيب بالـدول أن تواعـل االسـتثمار يف التعءـيم، مبنايفجـه التوءيديـة وغـري التوءيديـة        

_______________ 

 .81املرجت نفسه، الفورة  (15)
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السـواء، لتحويـق أيفـداا عـدة، منـها تغـيري املواقـف ومواجهـة األفرـار املتعءوـة بالتراتـب             عءك
والتفوق العرقي  والت دي لترةرييفا السءا وتع ي  قيم املسـاواة ونبـذ التمييـ  واحتـرار اجلميـت،      

 عءك النحو الذي بيمنه املورر اخلاب؛
عءك التوعـية الـ  قـدمها املوـرر اخلـاب إىل اجلمعيـة العامـة يف دورهتـا          تشد  - 25 

الرابعة والست  ال  أكد فيها أ يـة تـدري  مـادة التـاريـ فــــ  التعريـف باألحـداث املرسـاوية         
 ؛(16)واملعاناة الب رية ال  ن رر عن اعتماد إيديولوجيار من قبيل النايية والفاملية

ري واملبــادرار اإلجيابيــة األلــر  الراميــة إىل التوريــب بــ    أ يــة التــداب تؤكييد - 26 
ــدة املســتديرة         ــل اجتماعــار املائ اجملتمعــار وإتاحــة اجملــال هلــا إلجــراء حــوار حويوــ  مــن قبي
واألفرقة العامءة واقءوار الدراسية، مبا يف ذلك عود اقءوار التدريبيـة لءمـووف  اقرـومي     

األن طة ال  يبادر  ا ممثءـو اجملتمـت املـدين والـ       ال سيماة، وواإلعالمي ، وأ ية أن طة التوعي
 تتطءب الدعم املتواعل من الدول؛

عءـك الـدور اإلجيـال الـذي ميرـن أن ت ديـه الريانـار والـربام  املعنيــة          تشيد   - 27 
التابعـة ل مـم املتحـدة، ول وعـًا منظمـة األمـم املتحـدة لءتربيـة والعءـم والثوافـة، يف اجملـاالر            

 املذكورة آنفا؛
مــن االتفاقيــة الــ  ت ــجب مبوجبــها الــدول األطــراا   4املــادة  جمييد اتؤكييد  - 28 

النظريـار الوائءـة بتفـوق أي عـرق      ليت أملرال الدعاية والتنظيمار الوائمـة عءـك األفرـار أو   
ال  حتاول تربيـر الررايفيـة العن ـرية     أعل عرق  واحد، أو أية لموعة أملااب من لون أو أو
التروي  هلما بري ملرل من األملرال، وتتعهد باختـاذ تـدابري إجيابيـة عءـك      ميي  العن ري أووالت

الــ  األفعــال األعمــال الفــور لءوعــاء عءــك ليــت أملــرال التحــريض عءــك يفــذا التمييــ  وليــت  
 تنطوي عءيه، وتتعهد، حتويوًا هلذل الغاية ومت املراعاة الواجبة لءمبادئ الواردة يف اإلعالن العـامل  

 يء : من االتفاقية، مبا 5ولءحووق املن وب عءيها عراحة يف املادة  (1)قووق اإلنسان
الررايفيــة العرقيــة  اعتبــار كــل ن ــر ل فرــار الوائمــة عءــك التفــوق العرقــ  أو   )أ( 

ــ  العن ــري وليــت أعمــال العنــف أو    ريض عءــك ارترــا  يفــذل  التحــ والتحــريض عءــك التميي
أعــل عرقــ  آلــر وتــوفري      أيــة لموعــة أملــااب مــن لــون أو     األعمــال ضــد أي عــرق أو  

 مساعدة ألن طة ذار طابت عن ري، مبا يف ذلك متويءها، جرمية يعاقب عءيها الوانون؛ أي

_______________ 

(16) A/64/295104ورة ، الف. 

http://undocs.org/ar/A/64/295
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األن ــطة الدعائيــة املنظمــة وليــت األن ــطة الدعائيــة أيعــا إعــالن املنظمــار و ) ( 
ا لءتميي  العن ري وحترض عءيـه منظمـار وأن ـطة غـري م ـروعة وحظريفـا       األلر  ال  تروي

 أن طة من يفذا الوبيل جرمية يعاقب عءيها الوانون؛ واعتبار امل اركة يف منظمار أو
امل سســار العامــة، ســواء كانــف وطنيــة   عــدر الســماس لءســءطار العامــة أو  )ا( 

 ه؛التحريض عءي حمءية، بالتروي  لءتميي  العن ري أو أو
ضـرورة أن ظظـر الوـانون أي دعـوة إىل الررايفيـة الووميـة        جمد ا أيضاتؤكد  - 29 

ــة أو أو ــ  أو   العرقي ــك التميي ــة ت ــرل حتريعــًا عء ــرب أي ن ــر   العــداء أو الديني ــف، وأن يعت العن
التحـريض عءـك التمييـ  العن ـري      الررايفيـة العرقيـة أو   ل فرار الوائمة عءك التفـوق العرقـ  أو  

ترا  يفـذل األعمـال جـرائم يعاقـب عءيهـا الوـانون،       التحريض عءك ار وليت أعمال العنف أو
 يتنـا  مـت حريـة الـرأي والتعـبري، عءـك  ـو        ال وفوًا لاللت امار الدولية لءدول، وأن يفذا اقظر

 من الوةيوة اخلتامية مل متر ديربان االستعراض ؛ 13جر  تركيدل يف الفورة  ما
اقق يف حرية الرأي والتعـبري   بالدور اإلجيال الذي ميرن أن ت ديه ممارسة تقر - 30 

ــف،       ــها اإلنترنـ ــائل منـ ــا، بوسـ ــا وإعطائهـ ــار وتءويهـ ــا  املعءومـ ــة التمـ ــار قريـ ــرار التـ واالحتـ
 مرافحة العن رية والتميي  العن ري وكرايفية األجانب وما يت ل بذلك من تع ب؛ يف

ــد اســتادار اإلنترنــف إلملــاعة ون ــر العن ــرية     تعييرب عيين القلييل  - 31  مــن ت اي
يفيــة العن ــرية وكرايفيــة األجانــب والتمييــ  العن ــري ومــا يت ــل بــذلك مــن تع ــب،    والررا

وهتيب يف يفذا ال دد بالدول األطراا يف العهد الدو  اخلاب باقووق املدنيـة والسياسـية أن   
تت ــد  النت ــار األفرــار امل ــار إليهــا أعــالل يف إطــار احتــرار االلت امــار الــ  تءويهــا عءيهــا     

من العهد الءتان تعمنان اقق يف حرية التعبري وحتـددان األسـ  الـ  ميرـن      20 و 19املادتان 
 االستناد إليها يف توييد ممارسة يفذا اقق بطريوة م روعة؛

بعرورة تع ي  استادار ترنولوجيـار املعءومـار واالت ـاالر اجلديـدة،      تقر - 32 
ــا ــ      يف مب ــف، ليفســهار يف مرافحــة العن ــرية والتميي ــك ملــبرة اإلنترن ــة   ذل العن ــري وكرايفي

 تع ب؛ األجانب وما يت ل بذلك من
بالدور اإلجيال الذي ميرـن لوسـائل اإلعـالر أن توـور بـه يف حماربـة        أيضاتقر  - 33 

العن رية والتميي  العن ري وكرايفية األجانب وما يت ل بذلك من تع ـب، ويف تع يـ  ةوافـة    
 التسام  و سيد التنوع يف لتمت متعدد الثوافار؛

 عـاحبة امل ــءحة ذار ال ــءة الــدول واجملتمـت املــدين وسـائر اجلهــار    تشيجع  - 34 
فيهـا الفـرب الـ  توفريفـا ملـبرة اإلنترنـف ووسـائل         ليت الفرب املتاحة، مبـا عءك االستفادة من 
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 التواعل االجتماع ، ملرافحة ن ر األفرار الوائمة عءك التفوق العرق  أو الررايفيـة العرقيـة وفوـاً   
  قووق اإلنسان، ولت جيت قيم املساواة وعدر التميي  والتنوع والدميوراطية؛لءوانون الدو 

مــن االتفاقيــة عءــك النظــر  4الــدول الــ  أبــدر حتفظــار عءــك املــادة  تشييجع - 35 
 يف سحب تءك التحفظار عءك سبيل األولوية، عءك النحو الذي أكدل املورر اخلاب؛ جديًا

ك ال عيدين اإلقءيم  والدو   ـدا الت ـدي   أ ية تع ي  التعاون عء تالحظ - 36 
جلميت مظايفر العن رية والتميي  العن ري وكرايفيـة األجانـب ومـا يت ـل بـذلك مـن تع ـب،        

 يتعءق باملسائل املطروحة يف يفذا الورار؛ ما وخباعة يف
أ ية التعاون عءك  و وةيق مت اجملتمت املدين وآليـار حوـوق اإلنسـان     تؤكد - 37 

الدولية واإلقءيمية بغرض الت دي بفعالية جلميت مظايفر العن ـرية والتمييـ  العن ـري وكرايفيـة     
األجانب وما يت ل بذلك من تع ب، ول ح ا  السياسية واقركار واجلماعـار املتطرفـة،   

دد وحءيو  الـر،و ، وغرييفـا مـن اقركـار اإليديولوجيـة املتطرفـة       فيها لاعتا النايي  اجل مبا
يت ــل بــذلك  ض عءــك العن ــرية والتمييــ  العن ــري وكرايفيــة األجانــب ومــا املماةءــة الــ  حتــري

 تع ب؛ من
الدول األطراا يف االتفاقية عءك كفالة أن تتعـمن ت ـريعاهتا أحرـار     تشجع - 38 

 منها؛ 4 االتفاقية، مبا يف ذلك أحرار املادة
الدول عءك اعتماد الت ـريعار الاليمـة ملرافحـة العن ـرية مـت كفالـة        تشجع - 39 

 من االتفاقية؛ 1مت املادة  أن يرون تعريف التميي  العن ري يف تءك الت ريعار متوافوًا
الدستورية الـ  تتاـذ بغـرض     إىل ضرورة أن تتسق التدابري الت ريعية أو تشر - 40 

ذار الطــابت العن ــري أو الوائمــة عءــك   قركــار واجلماعــار املتطرفــة الت ــدي ل حــ ا  وا
فيها لاعتا النـايي  اجلـدد وحءيوـ  الـر،و ، واقركـار اإليديولوجيـة        كرايفية األجانب، مبا

مـن   5 و 4املتطرفة املماةءـة، مـت املعـايري املرعيـة قوـوق اإلنسـان الدوليـة، ول وعـا املـادت           
 الدو ؛ من العهد 22إىل  19االتفاقية واملواد 

 (5)2005/5إىل طءــــب جلنــــة حوــــوق اإلنســــان يف قراريفــــا   أيضيييياتشيييير  - 41 
يواعل املوـرر اخلـاب النظـر يف يفـذل املسـرلة وأن يوـدر توعـيار ب ـرهنا يف توـاريرل املوبءـة            أن

 وأن يءتم  آراء اقرومار واملنظمار غري اقرومية يف يفذا ال دد ويععها يف اعتبارل؛
يف أن تورد يف تواريريفا املعدة لالستعراض الـدوري   الدول عءك النظر تشجع - 42 
املودمـة إىل يفيئـار املعايفـدار املعنيـة معءومـار عـن اخلطـوار الـ  اختـذهتا          تواريريفـا  ال امل و
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ملرافحة العن رية والتميي  العن ري وكرايفية األجانب وما يت ل بـذلك مـن تع ـب، وذلـك     
 ورار؛حتويوا أليفداا ملىت من بينها تنفيذ أحرار يفذا ال

 توــارير عــن تنفيــذ يفــذا الوــرار، خباعــة يف  إىل املوــرر اخلــاب أن يعــدم تطلييب - 43 
إىل اآلراء  أعـــالل، اســـتنادًا 26 و 25 و 14 و 13 و 9 و 7 و 6 و 4يتعءـــق بـــالفورار  مـــا
أعالل، لتوـدميها إىل اجلمعيـة العامـة     41لطءب الءجنة امل ار إليه يف الفورة  يتم لعها وفوًا ال 
 دورهتا اقادية والسبع  وإىل لء  حووق اإلنسان يف دورته الثانية والثالة ؛ يف

ــدمف      تعييرب عيين تقييديرها   - 44  ــ  ق ــة ال ــري اقرومي ــار غ ــار واملنظم لءحروم
 اريرل املودمة إىل اجلمعية العامة؛سياق إعداد تو معءومار إىل املورر اخلاب يف

أن يفذل املعءومار يفامـة مـن أجـل تبـادل اخلـربار وأفعـل املمارسـار         تؤكد - 45 
فيهـا لاعتـا النـايي      يف لال مرافحة األح ا  السياسية واقركار واجلماعار املتطرفة، مبـا 

ــ          ــة ال ــة املتطرف ــن اقركــار اإليديولوجي ــا م ــر،و ، وغرييف ــ  ال ــك  اجلــدد وحءيو حتــرض عء
 العن رية والتميي  العن ري وكرايفية األجانب وما يت ل بذلك من تع ب؛

اقرومار واملنظمار غري اقرومية عءك التعاون عءك  و كامل مـت   تشجع - 46 
 أعالل؛ 43املورر اخلاب يف أداء املهار املبينة يف الفورة 

عءـة املعنيـة عءــك   اقرومـار واملنظمـار غـري اقروميـة واجلهـار الفا     تشيجع   - 47 
نة فيه عءك أوسـت نطـاق ممرـن، بطـرق     ن ر املعءومار املتعءوة مبحتو  يفذا الورار واملبادئ املبيم

 منها وسائل اإلعالر دون االقت ار عءيها؛
 أن تبو  املسرلة قيد نظريفا. تقر  - 48 
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