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 مجلس حقوق اإلنسان
 الثانية والثالثونالدورة 
 من جدول األعمال 9البند 

العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من 
 أشكال التعصب: متابعة وتنفيذ إعالن وبرنامج عمل ديربان

تقريرررر المقررررر المررراب المعنرررم باألشررركال المعالررررة للعنصررررية والتمييرررز   
 العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب

 مذكرة أعّدتها األمانة  
 والرمييذذذذ  للعنصذذذذ    املعاصذذذذ   باألشذذذذ ال املعذذذذي اخلذذذذا  امل،ذذذذ   بحذذذذ   يف هذذذذلا الر،  ذذذذ   

  رعلذذ  فيمذذا عليهذذا وقذذ  الذذي الرطذذا ا  تعصذذ  مذذن بذذلل   رصذذ  ومذذا األجانذذ  وكذذ   العنصذذ  
 و  كذذا  أ ذذ ا  وجذذا  الذذي  ط  هذذاباسذذرم ا  يذذد ا   ،ذذاا اونلذذاي والرحذذد ا  الد ، ا يذذ  

 او د الاجيذ  واحل كذا  ال ؤوس و لي،ي اجلد  الناز ني مجاعرافيها  مبا مرط ف   سياسي  ومجاعا 
امل،   اخلا   شذع   و ظ  ساب، . ت،ا    يفالي تطّ ا هلا  امللأل  أ ضا  و رناول  املشاهب . املرط ف 

متّجذذذد  تعبذذذ ا  إزاء مشذذذ ل  احل كذذذا  املرط فذذذ  واسذذذرم ا  بعذذذق اجلماعذذذا  يف إ ذذذ ا ب،لذذ  بذذذال 
 الناز  . 

 ت،ذذا     اللذذاب،  أي قذذدح منذذل  ئيلذذي تطذذا ا   عذذدح  ذذدو  أ و   ذذا امل،ذذ   اخلذذا   
إىل كذذذ  مذذذن اجلمعيذذذ  العامذذذ  وسلذذذو  ،ذذذاا اونلذذذاي  وأي الراصذذذيا  امل،دمذذذ  يف  عذذذن املا ذذذا 

  اللاب  بشأي هل  امللأل  ال ت ال صاحل .
هذلا الرذا  خب وصذا   و ُاج  امل،   اخلا  يف ت،     هلا االجتاها  العام  احملد    ذى 

والذذي ال  ذذ ال  ط  هذذا الد ، ا يذذ  علذذي صذذعيد ا ذذ اح و  الرحذذد ا  علذذي صذذعيد  ،ذذاا اونلذذاي
وس الناز ني اجلد  و لي،ي الذ ؤ  را  مبا فيها مجاعمرط ف  سياسي  ومجاعا  و  كا  أ  ا  وجا 

ر ذذ ا  االسذذرنراجا  الذذي وخيرذذرا امل،ذذ   اخلذذا  الر،  ذذ  ب .املشذذاهب واحل كذذا  او د الاجيذذ  املرط فذذ  
   انرهي إليها والراصيا  الي قدمها يف الر،ا    اللاب، .
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تقريرررر المقررررر المررراب المعنرررم باألشررركال المعالررررة للعنصررررية والتمييرررز   
 العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب

 مقدمة  -أولا  
 70/139 العامذذذ  اجلمعيذذذ  ،ذذذ ا ب عمذذذ   إىل سلذذذو  ،ذذذاا اونلذذذاي  الر،  ذذذ  هذذذلا ح ،ذذذد   -1

 مبحا بذذ  املرعلذذ  ال،ذذ ا  ذلذذ  تنفيذذل عذذن ت،  ذ ا    عذذدّ  أي اخلذذا  امل،ذذ   إىل اجلمعيذذ  فيذذ   لبذذ الذل  
 مذذن املعاصذذ   األشذذ ال إثذذا   يف هاتلذذا الذذي األخذذ   واملما سذذا  اجلد ذذد  والناز ذذ  الناز ذذ  متجيذذد

 إىل ملذذرندا  يف ذلذذ  تعصذذ   مذذن بذذلل   رصذذ  ومذذا األجانذذ    وكذذ العنصذذ   والرمييذذ  العنصذذ   
الثانيذذذ    و تذذذ يف  اونلذذاي  ،ذذذاا سلذذو إىل لر،د ذذذ  احل اميذذذ   غذذ  واملنظمذذذا  احل امذذا  آ اء

 والث ثني  يف مجل  اجلها  الي  ،دم  إليها.
  طلذ  جلنذ   ،ذاا اونلذاي سذذاب،ا  ب 70/139يف ال،ذذ ا   أ ضذا  اجلمعيذ  العامذ   ذّكذ  و  -2

 ااصذ  امل،ذ   اخلذا  النظذ  يف هذل  امللذأل  و ،ذدح تاصذيا  بشذأ ا يف  أي  2005/5يف ق ا ها 
 أخذذذلها يف و لذذذرمو آ اء احل امذذذا  واملنظمذذذا  غذذذ  احل اميذذذ  يف هذذذلا الصذذذد  و  ت،ذذذا     امل،بلذذذ 

 . لبان 
الرطذذا ا  الذذي وقذذ  عليهذذا فيمذذا  رعلذذ  باسذذرم ا  و بحذذ  امل،ذذ   اخلذذا  يف هذذلا الر،  ذذ   -3

 ومجاعذا  و  كذا  أ ذ ا الذي  ط  هذا وجذا  اي والرحذد ا  الد ، ا يذ  يد ا   ،اا اونلذ
واحل كذا  او د الاجيذذ  املرط فذذ     مبذا فيهذذا مجاعرذا النذذاز ني اجلذذد  و لي،ذي الذذ ؤوسمرط فذذ  سياسذي 
امل،   اخلا   شذع  ب،لذ    ظ يف ت،ا    ساب، . و الي تط ا إليها امللأل   أ ضا  و رناول . املشاهب 
 د الناز  . متجّ  ا تعب  إ  ا  رط ف  واسرم ا  بعق اجلماعا  يفمش ل  احل كا  امل إزاءبال  
أي قذذدح ت،ذذا     اللذذاب،   منذذل ئيلذذي  تطذذا ا   و   ذذا امل،ذذ   اخلذذا  عذذدح  ذذدو  أ  -4

( وسلذذو  ،ذذاا اونلذذاي A/70/321و A/69/334عذذن هذذل  امللذذأل  إىل كذذ  مذذن اجلمعيذذ  العامذذ   
 A/HRC/23/24 وA/HRC/26/50 وA/HRC/29/47 وأي الراصذذذيا  امل،دمذذذ  يف اللذذذاب  بشذذذأي  )

 هل  امللأل  ال ت ال صاحل . 

 وجماعررررا  وحركررررا  أحررررزا  بوجررررود يتعلرررر  فيمررررا الررررواردة المعلومررررا  -ثانياا  
 الرررر،و   وحليقرررم الجررردد النرررانيين جماعترررا فيهرررا بمرررا متطرفرررة سياسرررية 

 المشابهة المتطرفة اإليديولوجية والحركا 
 ذذذ ال امل،ذذذ   اخلذذذذا   شذذذع  ب،لذذذذ  بذذذال  إزاء اسذذذذرم ا  انرشذذذا   ذذذذاا   العنذذذ  بذذذذداف  ال  -5

ال،اميذذ  والعنصذذ    وكذذ   األجانذذ  ومذذا  رصذذ  بذذلل  مذذن تعصذذ  علذذي الصذذعيد العذذاملي  وال  ذذ ال 
 ع   عن ال،ل  إزاء متجيد احل ك  الناز   يف منا   حمد  . و   ا ب،لذ  ت ذ ا  املما سذا  الذي 
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العص    للعنص    وتطذ   يذد ا  فيمذا  رصذ  ةما ذ  الد ، ا يذ  و ،ذاا اونلذاي  تؤج ج األش ال
امل ت بذذ  بذذداف  كذذ    وتا يذذد،ا  ويا ذذ  الفاذذا  الضذذعيف  مذذن األفذذ ا  مذذن اجلذذ ائا العنصذذ    واجلذذ ائا

 األجان . 
   رصذذذ ومذذذا األجانذذذ  وكذذذ   العنصذذذ   والرمييذذذ  العنصذذذ    مل افحذذذ  العذذذاملي املذذذؤمت وأثنذذذاء  -6

جبنذذا  أف  ،يذذا  ويف إعذذ ي وب نذذامج عمذذ      بذذاي يف 2001عذذاح  يفاملع،ذذا   تعصذذ  مذذن بذذلل 
 علذذذي ال،ائمذذذ  اللياسذذذي  املنظمذذذا و  البيانذذذا بذذذأي  علذذذي إثذذذ    اع فذذذ  الذذذدول   بذذذاي املعرمذذذد ن 

دأ  مبذ ترنذا  كليذ   مذ  املرص  ب  والرميي الع قي  الرفاا دأمب علي أو األجان  ك   أو العنص   
 ال شيد. واحل ا الد ، ا ي 

وكما ذك  امل،   اخلا  يف ت،ا     املاا يعي  اللاب،  امل،دم  إىل سلو  ،اا اونلذاي  -7
 A/HRC/23/24 وA/HRC/26/50 وA/HRC/29/47 ف،ذذذذذذد لذذذذذذّ   رل،ذذذذذذي معلامذذذذذذا  تفيذذذذذذد بذذذذذذأي  )

يف عذذد  بلذذداي  األ ذذ ا  واحل كذذا  واجلماعذذا  اللياسذذي  املرط فذذ  اسذذرم   يف اكرلذذا  النفذذاذ
مثذذ  اجتذذا  وذذا فذذاز زثلذذي األ ذذ ا  اللياسذذي  املرط فذذ   ومنذذا  . ففذذي أو وبذذا علذذي وجذذ  اخلصذذا  

بعذذد  مذذن امل،اعذذد ال ملانيذذ  علذذي الصذذعيد ن احمللذذي واوقليمذذي. و لذذاو  امل،ذذ   اخلذذا  ال،لذذ  ألي 
أل ذذذذ ا  بعذذذذق األ ذذذذ ا  اللياسذذذذي  الر،ليد ذذذذ  يف بعذذذذق الذذذذدول ال تذذذذ ال تشذذذذ   يالفذذذذا  مذذذذ  ا

اللياسذذي  املرط فذذ . لذذلل    شذذّد  امل،ذذ   اخلذذا  علذذي  ذذ و   أي تُ،ذذيا مجيذذ  األ ذذ ا  اللياسذذي  
الد ، ا يذذ  ب اسهذذا وأنشذذطرها علذذي أسذذاس ا ذذ اح  ،ذذاا اونلذذاي واحل  ذذا   وتُذذد ن اخلطابذذا  

  ذ  أو اللياسي  الذي تلذرهدت تذأجيج األف ذا  العنصذ    أو ال،ائمذ  علذي كذ   األجانذ  أو الرميي
  املرعصب .

و لذاو   وال   ال وصا الفاا  الضعيف   كاملهاج  ن وال جاني  واسذرهدافها ملذرم  ن. -8
عذن ا تفذا  معذدال  البطالذ   األئم  إل،اء امل،   اخلا  ال،ل  إزاء ت ا د مي  ال،ا   اللياسيني إىل

 ال األفذ ا  املنرمذاي إىل  ذ وختفيق االسرح،اقا  االجرماعي  وز ا   الف،  علذي فاذا  معينذ . فذ 
واألشخا  املنحذد وي مذن أصذ  أف  ،ذي واألفذ ا  املنرمذاي إىل  الد ان  اوس مي  والد ان  اليها   

 لرهدفاي و ُاَصماي و رع  اي للعن   وها مذا قذد  رخذل شذ   مهامجذ   سرمعا  ال وما احمللي 
معلامذا   أ ضذا  د تل،ذي امل،ذ   اخلذا  املنازل بإ  اقهذا وخت  ذ  مبذامل املذدا س أو  و  العبذا  . وقذ

عذذذن الرهد ذذذدا  الذذذي ترعذذذ ا هلذذذا النلذذذاء امللذذذلما  احملّجبذذذا  واالعرذذذداءا  البدنيذذذ  علذذذي أئمذذذ  
امللاجد. وكما ذُك  يف ت،ا     اللاب،    نبغي لل،ا   اللياسيني أي  رخلوا مجي  الرداب  ال زم  

م ئم   وواصذ  أثنذاء فذ ا  ال كذا  االقرصذا     ملعاجل  ال،ضا ا االجرماعي  واالقرصا    معاجل 
وإ انذذذ  مظذذذاه  العنصذذذذ    وكذذذ   األجانذذذ  والرعصذذذذ  املرصذذذ  هبمذذذا إ انذذذذ   قا ذذذ   وعذذذدح اسذذذذرخداح 
اخلطا  املرط ت  وهي زا س  ملحال  باج  خا  أثناء س  احلمذ   االنرخابيذ  بغيذ  كلذ  

   (.A/HRC/29/47و A/HRC/26/50 االنرخابا   انظ  الاثي،رني
وقا  أفعال علي منط مرشاب  متّجد الناز    ك سا الصذلي   أ ضا  و   ا امل،   اخلا   -9

هدا  إىل  حا ا حم ق  اليها  أو يف املذدا س اليها  ذ   وانرهذا  الُنُص  الرلكا    امل املع،ات علي
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مرط فذ  إىل إن ذا  حم قذ   نذ  ي مجاعذا    م  امل،اب  اليها   . و ُد ن امل،   اخلا  سد ا  ملذاعي
الذذذي تن ذذذ  احمل قذذذ  تلذذذها يف إ يذذذاء الناز ذذذ  وغ هذذذا مذذذن  اليهذذذا  وي  ذذذ  الرذذذا  خب. فهذذذل  الن عذذذا 

 ال،اميذذ  والناز ذذ  اجلد ذذد . النرشذذا  مظذذاه  خصذذب  وهتياذذ  أ  ذذي  األ ذذد الاجيا  املرط فذذ  ونشذذ ها
 ال،ذذاناي يف الر،ليذ  مذذن شذأ ا أو ن ا هذذاإ أوحم قذذ  اليهذا   تأ يذدبأ،يذ  جتذذ     ذلّك  امل،ذ   اخلذذا و 

العنصذ   و شذ     اخلطذا  لاعد علي ت و ج  قد اون ا  هلا وواص  علي اعربا  أي الا ي 
 أشذذذ ال مجيذذذ  علذذذي لل،ضذذذاء الدوليذذذ  االتفاقيذذذ  مذذذن( أ 4 املذذذا   مباجذذذ  ك اهيذذذ  خطذذذا مذذذن َ   
 .العنص   الرميي 
املاا ذذذذيعي  اللذذذذاب،   فذذذذإي نذذذذ   خطذذذذا  ال  اهيذذذذ  وكمذذذذا ذُكذذذذ  يف ت،ذذذذا    امل،ذذذذ   اخلذذذذا   -10

يف وسذذائط اوعذذ ح علذذي شذذب    أ ضذذا  العنصذذ   واملرعّصذذ  يف اخلطذذا  اللياسذذي قذذد تصذذاعد  
يما  ذذذد املهذذذاج  ن بصذذذف  عامذذذ   اون نذذذ   ويد ذذذدا  يف شذذذب ا  الرااصذذذ  االجرمذذذاعي  وال سذذذ

رلذذذبني إىل الد انذذذ  اوسذذذ مي   شذذذم  ال جاذذذني وملرملذذذي اللجذذذاء  وكذذذلل   ذذذد األفذذذ ا  املن مبذذذا
 A/HRC/26/50واألفذذذ ا  املنرمذذذني إىل سرمعذذذا  ال ومذذذا احملليذذذ   انظذذذ  الذذذاثي،رني  والد انذذذ  اليها  ذذذ 

هلذا  ضذا   املرط فذ  واجلماعا  ألي احل كا  أ ضا  (. و لاو  امل،   اخلا  قل  A/HRC/29/47و
 علي أو الشب ي   مااقعها علي االجرماعي وتنش  الرااص  وشب ا  اون ن  علي شب   نشط
عليهمذا  ويذّ ا والعنذ  العنصذ   للرمييذ  تذ ّو  مذاا  معها  املرعا ف  للمنظما  الشب ي  املااق 

أي الذذذنظا  أ ضذذذا  و   ذذذا امل،ذذذ   اخلذذذا   وسذذذيل   لراسذذذي  شذذذب   مؤ ذذذدها يف العذذذا . وُتلذذذرخدمها
 ذا  الصذل  املرعل،ذذ  باسذذائط الرشذذ  عا انرهذا   للمعاقبذذ  علذذي املعمذال هبذذا يف العد ذد مذذن الذدول

الذي  أي  ذاال  خطذا  ال  اهيذ  الرااص  االجرماعي غ  فعال . و   ا امل،   اخلا  بأسذ 
 ظذ   او انذ  ال،ضذائي  يف هذل  احلذاال  معذدل   وأيالعدال  باملعاقب  عليها قليلذ  جذدا   نظا قضي

 . أ ضا  مردنيا للغا   
وصا   اال  تط ت يف صفات قاا  الش   . ف،د  اما وتلّ،ي امل،   اخلا  معل -11

أُفيذذذد بذذذأي أفذذذ ا ا  مذذذن قذذذاا  الشذذذ    يف بعذذذق الذذذدول   ّوجذذذاي صذذذ ا    للف ذذذ  واخلطذذذا  اليميذذذي 
لألجانذذ  بصذذفرها ال كيذذ  كحذذ اس للنظذذاح العذذاح ومذذالفني عمذذذاميني  وال ذذا  املرطذذ ت وال،ذذامي 

(. و لذاو  امل،ذ   اخلذا  قلذ  بذال  A/HRC/29/47و A/HRC/23/24الذاثي،رني  أ ضذا  للدول   انظ  
 عذذذن أ يانذذذا   جمذذذاييُ الر،ذذذا    الذذذي تفيذذذد بذذذأي  ذذذباد الشذذذ    يف بعذذذق  ول أو وبذذذا الشذذذ قي   إزاء

 تل،ذذذذذي عذذذذذن أو/و العنيفذذذذذ  االعرذذذذذداءا  وأ  اللفظيذذذذذاالعرذذذذذداءا   وأ املضذذذذذا ،ا  لاقذذذذذ  الرذذذذذدخ 
 املهذذاج  نمذذن  سذذيما الو   كذذ   األجانذذ بذذداف    اجلذذ ائا العنصذذ    واجلذذ ائا  ذذحا امذذن  شذذ او ال
 إزاء أ ضذذا  و لذذاو   ال،لذذ   .احلذاا   هذذل  يف الرح،يذذ عذذن و  األقليذا  املنرمذذني إىل فاذذا   فذ ا األو 

اال عاءا  بر ا د تاّ د أف ا  الشذ    يف جذ ائا عنذ  جنلذي وعنذ  قذائا علذي نذا  اجلذنو  ذد 
نيذذ   وهذذي اجلذذ ائا الذذي غالبذذا  مذذا ال  بلّذذ  النلذذاء املنحذذد ا  مذذن أصذذ  أف  ،ذذي ونلذذاء األقليذذا  اوث

 عنها وال ي،   فيها ي،ي،ا  وافيا . 
وصذا  عذدح اوبذ ن عذن  و غرنا امل،   اخلا  هل  الف ص  ليع   سد ا  عن شذااغل  -12

الر،ذدح إىل اللذلطا  املخرصذ  واوبذ ن  بلب  ع وت الضحا ا عذن العد د من اجل ائا العنص   



A/HRC/32/49 

5 GE.16-05650 

 تع  اا هلا خشي  االنر،اح مذنها أو م،ا ذاهتا  وواصذ  إذا كذاي و ذ  إقذامرها عن احلاا   الي
غ  ملر،  أو غ  نظامي(  أو اعر،ا ا  منها أي الش    لن ي،ذ  يف هذل  احلذاا    أو النعذداح 

 أ ضذذذا  ث،ذذذرها يف نظذذذاح ال،ضذذذاء اجلنذذذائي  فضذذذ   عذذذن احلذذذااج  اللغا ذذذ  وجهلهذذذا ة،ذذذاقها  انظذذذ  
(. وعذذ و  علذذي ذلذذ   فذذإي عذذدح تذذاف  بيانذذا   قي،ذذ  A/HRC/29/47و A/HRC/23/24 الذذاثي،رني
ةلذذذذ  نذذذذا  اجلذذذذنو   املصذذذذنف    مبذذذذا يف ذلذذذذ  البيانذذذذا ةلذذذذ  األصذذذذ  اوثذذذذي مصذذذذّنف  و د ثذذذذ 

  قذد  عطذي انطباعذا  أنذ  ال تاجذد جذ ائا نياملهاج  ن وملرملي اللجاء غذ  النظذاميسيما عن  وال
واحل كذذا  واجلماعذذا  اللياسذذي  املرط فذذ  أو أ ذذا أقذذ  انرشذذا ا  زذذا هذذي األ ذذ ا   ت ت بهذذاعنصذذ    

الرااص   علي  يف الااق . ويّ  امل،   اخلا  الدول علي اختاذ م  د من الرداب  لرحلني ملرا 
بذذّ  الشذذعا  بالث،ذذ  بذذني الضذذحا ا وجهذذاز  الشذذ    لخمذذاوفها  و مذذن أجذذ  ختفيذذ  الضذذحا ا  مذذ 

أي تنشذذذظ نظمذذذا  مفّصذذذل  لرلذذذجي  هذذذل   أ ضذذذا  وهياذذذا  اعرمذذذ  املذذذدمل  نبغذذذي للذذذدول و واال عذذذاء. 
  احلاا   واوب ن عنها و صدها  ولرشجي  الضحا ا علي اوب ن عنها.

 قذاح هبذا أفذ ا  وسماعذا  علذي صذل  ت،ذا    باقذا  اعرذداءا أ ضذا  وتل،ي امل،   اخلا    -13
م  وجذي امليذ  اجلنلذي واملثليذا   أفذ ا  مذن مرط ف  ومجاعذا  الناز ذ  اجلد ذد   ذد  يني  جبماعا 

وهذل  اجلماعذا  ذاهتذا الذي تعرذد  علذي األقليذا  الع قيذ  ومتيذ   ذدها  ومغا    اهلا   اجلنلاني .
اجلنلذي . و ذ   أفذ ا  علذي أسذاس هذا رها  يف اعرذداءا  علذي أ ضذا  وت ّو  للرميي   ذدها مرا  ذ  

مرعذذد   تشذذم  نذذا  اجلذذنو واللذذن واجلنلذذي   امل،ذذ   اخلذذا  أي ها ذذ  الفذذ   ترذذأل  مذذن م انذذا 
واملهن  واملي  اجلنلذي والذ أ  اللياسذي واالنرمذاء الذد ي واألصذ  االجرمذاعي  ولذلل    نبغذي أي 

وا  اح اجلميذ    وي ييذ  أو تنمذيط أو متييذ   أسذاس الع قذا   املربا ل  اي الرلامح والرفاها 
الذذذي   وامل ابطذذذ  يف الغالذذذ   ال الرمييذذذ  املرعذذذد  أشذذذ  أ ضذذذا      ذذذا. و جبميذذذ  أنااعهذذذا اونلذذذاني 

 رع ا هلا األف ا  علي أساس أصلها الع قي أو لا ا أو نلذبها أو أصذلها ال،ذامي أو اوثذي أو 
العنذذ  العنصذذ   أعمذذال و اجذذ  االنربذذا  يف هذذلا الصذذد  إىل ن،ذذ  اوبذذ ن عذذن  ؛مذذيلها اجلنلذذي

الذذي تلذذرهدت املثليذذني وم  وجذذي امليذذ  اجلنلذذي واملثليذذا  ومغذذا    اهلا ذذ  اجلنلذذاني . لذذلل   يذذ  
   امل،   اخلا  الدول علي اختاذ الرداب  ال زم  للرعام  م  الطبيع  املرداخل  لشى أش ال الرميي .

 A/HRC/26/50وباو الذذذذذذذذذ  إىل ت،ذذذذذذذذذا    امل،ذذذذذذذذذ   اخلذذذذذذذذذا  اللذذذذذذذذذاب،   انظذذذذذذذذذ  الذذذذذذذذذاثي،رني  -14
  مذاز  فذ (   ع   امل،   عن قل،  إزاء ا تفا  عد  احلاال  املبل   عنها املرصذل  بA/HRC/29/47و
  واسذذذرخداح شذذذعا ا  وإ ذذذاءا  عنصذذذ    يف تلذذذ  ال،ذذذدح كذذذ   مبا  ذذذا  أثنذذذاء عنصذذذ    الفرذذذا و 

 قل،ذذا    تثذذاملناسذذبا . ونظذذ ا  أل،يذذ   و  ال  ا ذذيني احمل فذذني يف إهلذذاح الشذذبا   فذذإي هذذل  احلذذاا   
عذذن  أ ذذ  يف أنذذ  ال م ذذاي للعنصذذ    والرعصذذ  يف ال  ا ذذ .  . و عذذ   امل،ذذ   اخلذذا   سذذد ا  بالغذذا  

الل   ذّ    13/27 اونلاي  ،اا سلو ق ا  يف الاا    املرطلبا ب و لّك   يف هلا اللياا 
صذذذذ    يف فيذذذذ  اعلذذذذو الذذذذدول واملنظمذذذذا  الدوليذذذذ  واوقليميذذذذ  املعنيذذذذ  علذذذذي ت ثيذذذذ  م افحذذذذ  العن

ال  ا ذذ   باسذذائ  منهذذا اسذذرحدا  وتنفيذذل مذذدونا  ل،ااعذذد اللذذلا  تعذذات قضذذي  األ ذذد الاجيا  
  أوساد املشجعني. املرط ف  والرعص  يف
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 الستنتاجا  والتوليا  -ثالثاا  
بررالن ر إلررم عررد  تويررر الوفررة فررم الفترررة التررم أبلررص فيهررا المقرررر المرراب عررن  ررذه  -15

التولرريا  التررم ارردمها فررم تقرراريره السررابقة المقدمررة إلررم كررل مررن المسررةلة  يكرررر المقرررر 
( والجمعيررررررة A/HRC/29/47و A/HRC/26/50و A/HRC/23/24مجلررررررس حقرررررروق اإلنسرررررران  

. وتررد  رذه التولريا  مروجزةا ئمة( ألنها ل تزال لالحة ومالA/70/321و A/69/334العامة  
  أدناه ومجّمعة بحسب موفوعها.

ب إلم جمية الدول تقديم معلوما  عن اإلجراءا  المتَّمذة ويطلب المقرر الما -16
 بشرةن 70/139فم إاليم كل منها فيما يتعل  باألحكا  الرواردة فرم اررار الجمعيرة العامرة 

 إثررررارة فررررم تسررررا م التررررم األخررررر  والممارسررررا  الجديرررردة والنانيررررة النانيررررة تمجيررررد محاربرررة
 مررن بررذلك يتصررل ومررا األجانررب وكررره العنصررري والتمييررز العنصرررية مررن المعالرررة األشرركال
 تعصب. 

 التدابير السياسية -ألف 
 األحررزا  لمواجهررة الرردول تبررذلها التررم للجهررود تقررديره عررن المرراب المقرررر يعررر  -17

 الر،و  وحليقم الجدد النانيين حركتا فيها بما المتطرفة  السياسية والجماعا  والحركا 
 المضرم اردماا  أنر  ينبورم المراب المقررر ويرر  المشرابهة. المتطرفة اإليديولوجية والحركا 

 بمرا فيهرا أخرر   بتردابير مكمَّرالا  اروي ارانونم إطرار إلرم يسرتند شامل نهج وتنفيذ وفة فم
 الضحايا . علم يركز ونهج والتوعية  التثقيف كبرامج الرئيسية  السياساتية التدابير
 الديمقراطيرررة ارريم علررم المحاف ررة أن تضررة دائمرراا فررم اعتبار ررا أن للرردول وينبوررم -18

 األجانررررب وكررررره العنصررررري والتمييررررز العنصررررية ومكافحررررة لمنررررة مسررررةلة أساسررررية وتوطيرررد ا
 واألحررزا  القيررادا  علررم يجررب تعصررب  علررم نحررو فعررال. لررذلك  مررن بررذلك يتصررل ومررا

العرام  اائمة علم التفوق أفكاراا  تبث التم المطابا  ُتدين إدانة ااطعة جمية أن السياسية
 أن وينبوررم األجانررب. كررره أو العنصررري  التمييررز علررم التحررري  أو العنصرررية   يررةالكرا أو

وأن يشررجعوا علررم ثقافررة  يتمتعررون بهررا  التررم األخالايررة بالسررلطة يكررون  ررعلء علررم درايررة
 الطرابة ذا  المتطرفرة األحرزا  مرة تحالفا  تشكيل عن يمتنعوا وأن والحترا   التسامح
  لألجانب. الكاره أو العنصري

 التدابير التشريعية -باء 
 إلررم دعرروة كمررا ذُكررر فررم الوثيقررة المتاميررة إلعررالن وبرنررامج عمررل ديربرران  فرر ن أي -19

 أو العررداء أو التمييررز علررم تحريضرراا  يشرركل ممررا اررد الدينيررة أو العرايررة أو القوميررة الكرا يررة
العرارم  التفروق األفكرار القائمرة علرم وكرذلك ح رر نشرر القرانون  يح ر ا أن العنف ينبوم

 العنرررررف أعمرررررال العنصرررررري  وجميرررررة التمييرررررز علرررررم والتحرررررري  العنصررررررية  الكرا يرررررة أو
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 ذه األعمال. وفم  رذا الصردد  يهيرب المقررر المراب بجميرة  علم ارتكا  التحري  أو
ديربران  و رو إطرار شرامل  عمرل وبرنرامج إعرالن فرم المقطوعرة اللتزامرا  تحترر  الدول أن

بررةن تعتمررد  أيضرراا األجانررب. ويولررم  وكررره العنصررري والتمييررز صررريةإلجررراءا  مكافحررة العن
 الدوليرة التفاايرة ذلرك فرم بمرا اإلنسان  لحقوق الدولية مة المعايير الدول تشريعا  تتف 

 بموجرب للتزاماتهرا خراب ا تمرا  إيرالء مرة العنصرري  التمييرز أشركال جمية علم للقضاء
ينبورررم للررردول أن تقررررَّ فرررم القرررانون الجنرررائم التفاايرررة. وبهرررذا المصررروب   مرررن 4 المرررادة

 علم اائم أو عنصري  دف أو بدافة الداخلم لكل منها حكماا يقضم بةن ارتكا  جريمة
 للعقوبررة مشررداداا  ظرفرراا  يشرركل كررره المثليررين علررم اررائم أو للسررامية معرراد   أو األجانررب كررره

 أشد. عقوبا  تطبي  يستوجب
 علررم أن الرردول ملزمررة بمقافرراة مرتكبررم الجرررائم مجرردداا  ويشرردد المقرررر المرراب -20

بدافة العنصرية أو كره األجانب أو معادة السامية  وبمحاربرة إفالتهرم مرن العقرا . وينبورم 
تكفررررل إجررررراء تحقيقررررا  سررررريعة ووافيررررة ونزيهررررة فررررم  ررررذه الجرررررائم  ومعاابررررة  للرررردول أن

 المسعولين عن واوعها بعقوبا  مناسبة. 
 الجررائم لضرحايا إتاحة الفرلرة كاملرة تكفل أن علم الدول الماب المقرر ويحث -21

 ذلرك فرم بمرا سبل انتصراف اانونيرة فعالرة  بدافة العنصرية أو كره األجانب للحصول علم
 الجرررائم. ويولررم تلررك جررراء مررن بهررم لحقرر  التررم األفرررار عررن تعرروي  طلررب فررم الحرر 
 الجررائم الالنمرة لضرحايا والنفسية والطبية القانونية المساعدة تقديم الدول تكفل بةن أيضاا 

 وبسرررربل بحقررررواهم تعمررررل علررررم ترررروعيتهم وأن األجانررررب برررردافة كررررره الجرررررائم أو العنصرررررية
تتوالررل بقررردر أكبررر مرررة  المتاحرررة. وينبوررم للررردول أن القضررائية وغيرررر القضررائية النتصرراف

ره الجررررائم بررردافة كررر الفئرررا  الضرررعيفة أو األاليرررا  األكثرررر عرفرررة للجررررائم العنصررررية أو
األجانررب  بهرردف اسررتعادة ثقررة  ررذه الفئررا  فررم مسررعولم إنفرراذ القررانون وفررم ن ررا  القضرراء 

 الجنائم  وأن تيّسر اإلبالغ عن  ذه الجرائم علم نحو أفضل. 

 البيانا  المصّنفة -جيم 
يكررررر المقررررر المررراب التولررريا  المقدمرررة فرررم التقرررارير السرررابقة  ول سررريما تلرررك  -22

ررة (A/70/335إلررم الجمعيررة العامررة   يرررالمقدمررة فررم تقريررره األخ   بةنرر  ينبوررم للرردول أن تجما
برردافة كرره األجانرب والجرررائم  مصرّنفة عررن الجررائم العنصررية والجررائم بيانرا  وإحصراءا 

السرامية لتحديرد أنرواأل األفعرال الجرميرة المرتكبرة  وسرما  كرل مرن الضرحايا  معادية بدافة
إلررم أحررزا  أو حركررا  أو جماعررا  سياسررية متطرفررة.  والجنرراة  والتةكررد إن كررانوا ينتمررون

 نوعيرة لتحسرين ما يكفم مرن المروارد الماليرة والبشررية والتقنيرة أن توفر أيضاا وينبوم للدول 
 المردنم المجتمرة مشاركة التةكد من مة إن ُوجد   ذه الن م بالفعل  البيانا  جمة ن م
 لمصولية.ا حماية تكفل بطريقة تُنفذ أن علم العملية   ذه فم
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 التعليم -دال 
بررةن التعلرريم ي ررل أكثررر الوسررائل فعاليررة فررم التصرردي للتررةثير  يررذّكر المقرررر المرراب -23

السلبم المحتمل لألحزا  والحركا  والجماعا  السياسية المتطرفة علم الشربا . وفرم 
ذي  مررن برنررامج عمررل ديربرران  وإلررم تقريررره الموافرريعم 136معرررا اإلشررارة إلررم الفقرررة 

  (A/HRC/23/56)الصررلة المقررد  إلررم مجلررس حقرروق اإلنسرران فررم دورترر  الثالثررة والعشرررين 
يولم المقرر الماب بةن تعترف الدول بة مية دور التعليم فم مكافحة العنصرية والتمييرز 
العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصرب  وبمالرة فرم تعزيرز مبردأي التسرامح 

والردينم والثقرافم ومنرة انتشرار الحركرا  والدعايرة العنصررية والقائمرة  واحترا  التنوأل اإلثنم
أيضرراا ويكرررر المقرررر المرراب  علررم كررره األجانررب المتطرفررة  ول سرريما فيمررا بررين الشرربا .

التررم ارردمها فررم التقريررر المررذكور بةنرر  ينبوررم للرردول أن تعترررف بة ميررة دور التعلرريم  تولرريت 
كرار المتحيرزة  والتوييرر اإليجرابم لألفكرار السرلبية  الرسمم وغير الرسرمم فرم تفكيرك األف

 ونيادة التفا م وتقوية تماسك المجتمة. 
وكررذلك  إلنكار ررا محاولررة أي أو لمحراررة اليهررود إنكررار ويُرردين المقرررر المرراب أي -24

 العنررف الرردينم أو المضررايقة الدينيررة أو التحررري  الرردينم أو التعصررب الرردينم م ررا ر جميرة
الررردينم.  المعتقرررد أو العرارررم األلرررل أسرررا  علرررم الطوائرررف أو شرررمابالترررم تسرررتهدف األ

ويشررجة الرردول علررم اتمرراذ ترردابير محررددة  منهررا التشررريعية والتعليميررة  ك دمررا  التثقيررف 
بمحراة اليهود فم المنا ج الدراسية  لمنة النزعة التحريفية لوارائة الحرر  العالميرة الثانيرة 

 أيضاا ويشجة المقرر الماب  الجماعية التم ارتكبها النانيون.ومنة إنكار المحراة واإلبادة 
معسكرا  للمو  ومعسركرا   علم الحفاظ الفعلم علم الموااة التم استمدمها النانيون

 اعتقال وُسمرة وسجون.

 بناء القدرا  - اء 
يولم المقرر الماب بزيادة تعزيز ادرا  مسعولم إنفراذ القرانون وأعضراء القضراء  -25

بررردافة التحيّرررز العنصرررري أو القرررائم علرررم كرررره األجانرررب أو كرررره  عامرررل مرررة الجررررائمعلرررم الت
المثليررين أو التحيّررز فررد السررامية. وينبوررم أن يقرردَّ  إلررم المسررعولين العمرروميين  بمررن فرريهم 
موظفو إنفاذ القانون  تدريب شامل وإلزامم فم مجال حقوق اإلنسران  يشرمل تردريباا يركرز 

بدافة كره األجانب الترم يرتكبهرا أفرراد علرم لرلة  عنصرية والجرائمتحديداا علم الجرائم ال
أن تروفَّر لمروظفم إنفراذ  أيضراا باألحزا  والجماعا  والحركا  السياسية المتطرفة  وينبوم 

القرررانون المبرررادج التوجيهيرررة واإلجرررراءا  الالنمترررين لتمكيرررنهم مرررن تحديرررد  رررذه الجررررائم 
 تكفررل أن أيضرراا ر المرراب علررم أنرر  ينبوررم للرردول والتحقيرر  فيهررا وتسررجيلها. ويشرردد المقررر 

توالل موظفم إنفاذ القانون مة الفئرا  الضرعيفة األكثرر عرفرة للجررائم العنصررية أو القائمرة 
علررم كررره األجانررب أو المعاديررة للسررامية  لتمفيررف مماوفهررا وشررواغلها المشررروعة  واسررتعادة 

 عن  ذه الجرائم بالقدر الكافم. ثقتها فم تطبي  سيادة القانون  وتشجيعها علم اإلبالغ
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 المطا  اإللكترونم العنصري أو الكاره لألجانب -واو 
يالحرررل المقررررر المررراب بقلررر  تزايرررد اسرررتمدا  شررربكة اإلنترنررر  ووسرررائ  اإلعرررال   -26

الجتمررراعم لتررررويج المحترررو  العنصرررري ونشرررره. فينبورررم للررردول أن توترررنم جميرررة الفررررب 
مبرررردأ التفرررروق العنصررررري أو الكرا يررررة العنصرررررية   لمكافحررررة نشررررر األفكررررار القائمررررة علررررم

ارريم المسرراواة وعررد  التمييررز والتنرروأل والديمقراطيررة  مررة احترررا  التزاماتهررا بموجررب  وترررويج
من العهد الدولم الماب بالحقوق المدنيرة والسياسرية. وينبورم للردول  20و 19المادتين 

تحيررز أن تسررعم إلررم تعزيررز حريررة أثنرراء اتمرراذ ترردابير لمكافحررة األفكررار المتطرفررة وم ررا ر ال
التعبيررر التررم تررعدي دوراا حاسررم األ ميررة فررم تعزيررز الديمقراطيررة ومكافحررة األيررديولوجيا  

 العنصرية والكار ة لألجانب. 

 الريافة -ناي 
يذّكر المقرر الماب بتوليات  بشةن تعزيز التدابير الرامية إلرم منرة الحروادل الترم  -27

ألجانرررب فرررم األحررردال الريافرررية  مشررريراا إلرررم دور الريافرررة ترررنم علرررم العنصررررية أو كرررره ا
مرن برنرامج  218برالفقرة أيضراا الرئيسم فم تعزيز التنوأل الثقافم والتسرامح والوئرا . ويرذّكر 

 عمررررل ديربرررران التررررم تحررررث الرررردول  بالتعرررراون مررررة المن مررررا  الحكوميررررة الدوليررررة واللجنررررة
 فررم العنصرررية مكافحررة تكثيررف علررم يررة واإلاليم الريافررية والتحررادا  الدوليررة األوليمبيررة
  نوأل. أي من دون تمييز الريافة عن طري  ممارسة العالم شبا  بتثقيف الريافة 

 المجتمة المدنم -حاء 
 المردنم المجتمرة فرم  رذا السرياق مرة الوثير  التعاون بة مية يذّكر المقرر الماب -28

وينبوررم  بوجرر  خرراب  التشررديد علررم الرردور  اإلنسرران. لحقرروق واإلاليميررة الدوليررة واآلليررا 
الذي يضطلة ب  المجتمة المدنم فرم جمرة المعلومرا  والعمرل بشركل وثير  مرة الضرحايا 
وتعزيز المبادج الديمقراطية وحقوق اإلنسان. ويهيب المقرر المراب بالمعسسرا  الوطنيرة 

مرة الجميرة لحقوق اإلنسان أن تستحدل برامج مناسبة تهدف إلم ترويج لثقافة التسرامح 
 واحترا  الجمية  وأن تجمة معلوما  مناسبة عنها. 

    


