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 الدورة احلادية والسبعون
 *)ب( من جدول األعمال املؤقت 67البند 

القضــاع ع ــع العن،ــايةم والتمييــي العن،ــا م  
ــن    ــ ل  مـ ــ   ـ ــا يت،ـ ــة األجاوـــي ومـ وكااهيـ
ــام    تع،ُّـــيل التن يـــ  العـــام  اعـــ ن و اوـ

   عم  ديا ان ومتا عتهما
ــا يت،ــ         ــي وم ــة األجاو ــي العن،ــا  وكااهي مكافحــة العن،ــاية والتميي

ــان       ــام  عمــ  ديا  ــ  العــام  اعــ ن و او ــ ل  مــن تع،ــيم والتن ي  
 ومتا عتهما

  
 م كاة من األمني العام  

  
يتعاف األمني العام  أن حيي  إىل اجلمعية العامة تقايا املقار اخلاص املعـ   األكـكال    

لتمييي العن،ا  وكااهية األجاوي وما يت،    ل  من تع،ُّيم موتومـا  املعاصاة ل عن،اية وا
 .70/140و  68/151روتري م وال   ُأعّد عمً   قاار  اجلمعية العامة 
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املعـــ   األكـــكال املعاصـــاة ل عن،ـــاية والتمييـــي  تقايـــا املقـــار اخلـــاص   
 العن،ا  وكااهية األجاوي وما يت،    ل  من تع،ُّي

 

 موجز 
يناقش املقار اخلاصم يف ه ا التقايام الدور املهـم الـ   تقـوم  ـي اتياـاخ املت ،،ـة        

ــي العن،ــا  وكااهيــة          ــا ومكافحــة العن،ــاية والتميي ــة يف من ــ  الوطني ــة وط ــع العم الوطني
األجاوــي ومــا يت،ــ   ــ ل  مــن تع،ُّــي. و نــاع ع ــع ردود ع ــع ادــتبيان ُأردــ  إىل الــدول    
ــة      ــةم إىل جاوــي مع ومــاخ أطــا م يــبع املقــار اخلــاص  عــ  أم   األعضــاع واألطــااف املعني
ل ممارداخ اجليدة اليت تتبعها اتياـاخ املت ،،ـة الوطنيـةم واملتبعـة يف ط ـع العمـ  الوطنيـة        

 التمييي العن،ا  وكااهية األجاوي وما يت،    ل  من تع،ي.ملكافحة العن،اية و
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 أوع ة املقار اخلاص -أوال  
 .70/140و  68/151ُيّقدَّم ه ا التقايا عم   قاار  اجلمعية العامة  - 1
 

 اليياراخ الق اية -ألف  
عن امتناوي حلكومة األرجنـتني لتعاواـا معـي أثنـاع عيارتـي ل ب ـد يف       يعاب املقار اخلاص  - 2

ــن   ــدة م ــايو  23إىل  16امل ــي    2016أيار/م ــا عيارتي ــتني قب ت م وحلكــوميت ادــتااليا وفياــيم ال 
 12إىل  7كــاوون األول/ديســمب ومــن  5تعــاين ال ــاف/ووفمب إىل  28املقــارتني ل مــدة مــن 
 وايل.م ع ع الت2016كاوون األول/ديسمب 

ويـود املقــار اخلــاص أن يعــكا ملكومــة املعــاب ع ــع دعوتــي لييــارة الب ــدم ويأمــ  يف   - 3
. كمـا يأمـ  أن يت قـع ردًا إيا يـًا ع ـع ط باتـي عيـارة تاي نـد         2017ت بية هـ   الـدعوة يف عـام    

 وجنوب أفايقيا واتند والوالياخ املتحدة األمايكية واليا ان قب  ااية واليتي.
 

 ع ة األطا األو - اع  
يف  2016إىل آذار/مـار    2015تاد أوع ة املقار اخلاص يف ال تـاة مـن زوع/يوليـي     - 4

م و عـد  Corr.1)و  A/HRC/32/49) تقايا  إىل جم س ملقوق ااوسان يف دورتـي ال اويـة والـ  ثني   
يف املناقعة املواضيعية الافيعة املستو  اليت دعـا إليهـا    م كارك املقار اخلاص2016آذار/مار  

 زوع/يوليي يف ويويورك. 13و  12رئيس اجلمعية العامةم وذل  يف يومي 
  

دور اتيااخ املت ،،ة الوطنية وط ع العم  الوطنية يف منا ومكافحـة   -ثاويا  
العن،ـــاية والتمييـــي العن،ـــا  وكااهيـــة األجاوـــي ومـــا يت،ـــ   ـــ ل   

 تع،ُّي من
 

 مقدمة -ألف  
املك ــف  الواليــة احلــايل وأدــ في يف رت ــف عيــارا م املواضــيعية وتقــارياهم         رأكــا - 5

إىل أمهية وفائدة وضا ط ع عم  وطنيـة ووجـود هياـاخ مت ،،ـة وطنيـة معنيـة        (1)الق اية
،ــاية  املســاواةم نكنــها القيــام  ــدور أدادــي يف التعــاطي مــا األدــباب اجل ريــة ل تمييــي والعن 

 وكااهية األجاوي وتعكي  دياداخ تستهدف مكافحتها.
__________ 

 /www.ohchr.org/EN/Issues/Racismاوظا ع ع األطص تقاريا اليياراخ الق اية املتاملة ع ـع الـاوا ع التاليـةل     (1) 

SRRacism/Pages/CountryVisits.aspx, and A/HRC/11/36, A/HRC/17/40 and A/HRC/18/44. 

http://undocs.org/ar/A/RES/68/151
http://undocs.org/ar/A/RES/70/140
http://undocs.org/ar/A/HRC/32/49
http://undocs.org/A/HRC/11/36
http://undocs.org/A/HRC/17/40
http://undocs.org/A/HRC/18/44
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ــاول الــدور املهــم الــ   تقــوم  ــي اتياــاخ      - 6 ــا يواصــ  املقــار اخلــاص تن ويف هــ ا التقاي
ــا ومكافحــة         ــةم ملن ــ  الوطني ــة  املســاواة( وط ــع العم ــاخ املعني ــة )أو اتيا املت ،،ــة الوطني

ــا    ــي وم ــة األجاو ــي العن،ــا  وكااهي ــاخ     العن،ــاية والتميي ــن تع،ُّــي. فاتيا ــ ل  م يت،ــ   
املت ،،ة الوطنيـة وط ـع العمـ  الوطنيـة ال تتعـاطع فقـع مـا األدـباب اجل ريـة ل تمييـي يف           
رت ف اجملاالخم م   العمالةم واادكانم والتع يمم ووظام العدالةم وإو ـاذ القـاوونم واحل،ـول    

قيــغ تعــيري مؤدســي ع ــع رت ــف الســ ا واخلــدماخم وإمــا هــي تعمــ  أيضــا ع ــع تعــايا و  
 وفعال يف رت ف املؤدساخ احلكومية ومؤدساخ الق اع اخلاص.

ولد  اتياـاخ املت ،،ـة الوطنيـة القـدرة ع ـع تعييـي تعـيري السيادـاخ. وقـد الملـ             - 7
ــ  اتياــاخ ع ــع         ــوح ملقــوق ااوســان يف جم ــس أورو ــا قــدرة ت  تعييــي ُود ــا ردــم   ”م 

 ع ـع إدطـال ُ عـد ل مسـاواة يف  يـا     مسـي السيادـاخ   السياداخ العامة وفعاليتـهام سسـاعدة را  
. ونكـن ت عيـ  هـ   القـدرة     (2)السياداخ والبام  وجبمـا مع ومـاخ تـدعم ردـم السيادـاخ     

 إدــداع املعــورة إىل الســ  اخ التعــايعية والتن ي يــة. ع مــا  ــأن ا،راع القاووويــةم والتوصــياخ   
ــا ت ــ       ــيت  ايه ــن تق،ــي احلــاالخم والبحــوا ال ــة ع ــع األطــصم    املنب ق ــيم ع  ــاخم ه   اتيا

 مسامهاخ مهمة يف إملداا التعيري.
كما يعتقد املقار اخلاص أن اتيااخ املت ،،ة الوطنية وط ـع العمـ  الوطنيـة نكـن      - 8

ــاخ       ــامهت اتياـ ــالم دـ ــبي  امل ـ ــع دـ ــاخ. فع ـ ــي يف املنظمـ ــيري املؤدسـ ــون أدواخ ل تعـ أن تكـ
ق ــاعني العــام واخلــاصم ودعمتــها يف تعييــي  املت ،،ــة الوطنيــة يف تعييــي أداع املنظمــاخ يف ال

املساواة والتنوع وعدم التمييي. وهناك أيضا عدة أم  ة أطا  لقيام اتيااخ املت ،،ة الوطنيـة  
  إدداع املعورة إىل الس  اخ احمل ية  عأن كي ية تعييي املساواة يف عم ها اليومي.

ن طـ ل إدـداع املعـورة إىل    وتتحقغ ه   القدرة لد  اتياـاخ املت ،،ـة الوطنيـة مـ     - 9
والـدعم الـيت تقـدمها هـ        التوجيـي املؤدساخ التاارية ووقا اخ العمـال. ع مـا  ـأن طـدماخ     

اتياــاخم ومــا  ايــي مــن مســوملاخم ومــا تقدمــي مــن توصــياخ منب قــة عــن تق،ــي احلــاالخم   
ولـد   كاوت عن،اًا أدادـيًا يف املسـاعدة ع ـع ت ـور ااردـاخ العمالـة مـري التمييييـة. هـ ام          
 رًةمعـي    ماتيااخ املت ،،ة الوطنية القـدرة ع ـع تعييـي البنيـة التحتيـة املؤدسـية األودـا و اقـاً        

  ل  املساواة ومكافحة التمييي. كما المل  م ـوح ملقـوق ااوسـان يف جم ـس أورو ـا قـدرة       
 قيغ أثا مضاعف سا لديها من مواردم وذل   دعم طائ ـة مـن منظمـاخ    ”ت   اتيااخ ع ع 

 .(2)“ااف املعنية ل قيام  أدوار يف جمال تعييي املساواة ومكافحة التمييياألط
__________ 

ــة      (2)  ــاواةم الوثيقـ ــي املسـ ــة  تعييـ ــة املعنيـ ــان  عـــأن اتياكـــ  الوطنيـ ــام رأ  م ـــوح ملقـــوق ااوسـ جم ـــس أورو ـ
CommDH(2011)2. 
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ويعتقد املقار اخلاص أن العمـ  والعـااكة مـا منظمـاخ اجملتمـا املـدف املعنيـة سسـائ           - 10
املساواة وعـدم التمييـيم يعتـبان م ـااًل ع ـع املماردـة اجليـدة ل ـهيااخ املت ،،ـة الوطنيـة الـيت            

 وع ع يها.ينبعي تس يع الض
ــد  إدــداع املعــورة إىل       - 11 ــاخم ل ــة عــددًا مــن العقب ــاخ املت ،،ــة الوطني وتواجــي اتيا

رت ف اجلهاخ املعنية. فق ـة املـواردم ويف  عـ  احلـاالخ ق ـة اهتمـام اجلهـاخ املعنيـةم قـد أثـاا           
 أيضا ع ع أداع  ع  اتيااخ لواليا ا.

كـ  دولـة التحـدياخ الـيت تواجههـا هـ          أن من املهـم أن  ـّدد   ويعتقد املقار اخلاص - 12
 اتيااخم وأن تقدم إليها الدعم الضاور  ل عم  ال   تقوم  ي.

ك ل م فإن االهتمام خب ع العم  الوطنية لتكم ـة أو تعييـي التعـايعاخ والسيادـاخ      - 13
الوطنية القائمة املتع قة  ديدًا سكافحة العن،اية وكااهية األجاويم نكـن أن يعـيع سييـد مـن     
القوة الدور ال   تقوم  ي اتيااخ املت ،،ة الوطنية. ويعتقد املقار اخلاص أن إجـااع مااجعـة   

ف واالدــتااتياياخ واألدواخ وااجــااعاخ الــيت تت ــ ها ت ــ  اتياــاخ يف اضــ  عها لألهــدا
سهامهام نكـن أن يقـو  إىل أق،ـع ملـد اكـن مـن تـأثري عم ـها. ووظـاًا إىل أن ط ـع العمـ             
الوطنية كاوت مناط اهتمام مك  ني  والياخ دا قني يف مناقعاخ دا قةم مـن طـ ل زحـيص    

ع التمييي العن،ا م ويف منعور كام  مل وضية األمم املتحـدة حلقـوق   ال انة املعنية  القضاع ع 
م (3)“وضا ط ع العمـ  الوطنيـة املناهضـة ل تمييـي العن،ـا ل دليـ  عم ـي       ”ااوسانم  عنوان 

 فسوف يوىل املييد من االهتمام لدور اتيااخ املت ،،ة الوطنية يف ه ا التقايا.
املقـار اخلـاص إىل الـدول األعضـاعم وكـبكاخ      أردـ   ومن أجـ  إعـداد هـ ا التقايـام      - 14

اتيااخ املت ،،ة الوطنية ودائا اجلهاخ املعنية ادتبياوًا  عأن ط ع عم ها الوطنيةم وهياا ـا  
املت ،،ة املعنية  املساواةم م تمسًا تيويد  سع وماخ عن كي ية ارتباط هـاتني ا،ليـتني وعمـ     

العن،اية وكااهية األجاوي وما يت،  هبما مـن  ك  منها ما األطا م وفعاليتهما يف مكافحة 
 -م وردخ ردود من الدول األعضاع التاليةل  ولي يا )دولـة  2016زوع/يوليي  31زييي. وملىت 

املتعــددة القوميــاخ( وتاكيــا وجنــوب أفايقيــا والــداماك ودــ وفاكيا ودــ وفينيا وصــا يا وق ــا 
. (4)عودية وموريتاويــا وواميبيــا واليووــانوقريمييدــتان ولبنــان واملكســي  واملم كــة العا يــة الســ 

ويـود املقــار اخلــاص أن يعــكا  يــا الــدول الــيت أردــ ت ردودهــام والــيت يأطــ  منــها األم  ــة  

__________ 

 ..E.13.XIV.3منعور األمم املتحدةم رقم املبيا  (3) 

املقار اخلاص لعدم ادتعااضي لك  الادود وظاًا لتأطا وصـوتا أو تـأطا تا تـها مـن جاوـي طـدماخ        يأدف (4) 
 املؤزااخ يف األمم املتحدة.
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امل كورة يف ه ا التقايام وال يـيال مهتمـا  ت قـي مييـد مـن املع ومـاخم والـيت قـد ال ُتـدر  يف          
 ه ا التقايا.

 
 ااطار املعيار  والتعايعي - اع  

ي مل  املقار اخلاص أن إوعاع هيااخ مت ،،ة وطنيـة يف التعـايعاخ الوطنيـة ي قـع      - 15
تعــايعا ال ع ــع املســتو  الــدويل فحســيم  ــ  ع ــع املســتو  ااق يمــي أيضــام يف عــدد مــن   

 ال،كوك التعايعية.
 

 املستو  الدويل - 1 
 االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري  

ــادة تـــنص ا - 16 ــي   2) 14ملـ ــاع ع ـــع  يـــا أكـــكال التمييـ ــة ل قضـ ( مـــن االت اقيـــة الدوليـ
أو تعـّين جهـاعًا يف    أن تنعـ   أل  دولـة طـاف ت،ـدر إع وـا ....    ”العن،ا م ع ع مـا ي ـيل   

إطار وظامها القـاووف القـومي يكـون رت،ـًا  ادـت م أو وظـا االلتمادـاخ املقدمـة مـن األفـااد           
واليتـها والـ ين يـّدعون أاـم ضـحايا اوتـهاك أل  مـن احلقـوق         و اعاخ األفـااد الـداط ني يف   

 .“املقارة يف ه   االت اقية ويكووون قد ادتن  وا طاق التظ م احمل ية املتوفاة األطا 
 

 (2001إعالن وبرنامج عمل ديربان )  
م الـ   اعتمـد  املـؤزا    مـن إعـ ن ديا ـان    113يعري املقار اخلاص إىل أوـي يف ال قـاة    - 17

العاملي ملناهضة العن،اية والتمييي العن،ا  وكااهية األجاوـي ومـا يت،ـ   ـ ل  مـن تع،ُّـي       
ــة ذاخ ال،ــ ة ملي مــا     2001أي ول/دــبتمب  8يف  ــاخ ااق يمي ــد ع ــع دعــم اتيا ــد التأكي م أعي

ع ـع   مـن  اوـام  العمـ  مُلّ ـت الـدول      90توجدم وجا  التعايا ع ع إوعائها. ويف ال قـاة  
ملسي االقتضاعم  إوعاع مؤدساخ وطنية مستق ة حلقوق ااوسـانم ُتعـ م ع ـع وجـي     ”القيام 

ــن          ــ ل  م ــا يت،ــ    ــيم وم ــي العن،ــا  وكــا  األجاو اخل،ــوصم سســائ  العن،ــاية والتميي
ــها    ــام   “. تع،ُّــيم وتعييــي هــ   املؤدســاخ وادتعااضــها وتــدعيم فعاليت هــ ام ويتاــاوع  او

تعييـي  ”ع ـع   91مت ،،ـة وطنيـةم إذ ُتح ـّا الـدول يف ال قـاة      العم  ملـدود إوعـاع هياـاخ    
ــة     اختــاذ ط ــواخ تك ــ   ”و “ التعــاون  ــني هــ   املؤدســاخ ومريهــا مــن املؤدســاخ الوطني

لألفااد أو  اعـاخ األفـااد ضـحايا العن،ـاية والتمييـي العن،ـا  وكـا  األجاوـي ومـا يت،ـ            
دعـم هـ   املؤدسـاخ    ”و “ ؤدسـاخ   ل  من تع،ُّي إمكاويـة املعـاركة الكام ـة يف هـ   امل    

واتياــاخ املماث ــة  ودــائ  منــها وعــا وتعمــيم القــواوني وأملكــام القضــاع الوطنيــة املعمــول هبــام 
ووظائ هـا  ط ع ع ع مظاها هـ   املماردـاخ   ان أطا   عية االوالتعاون ما مؤدساخ يف   د
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ويوصـي ع ـع األطـص    وآليا ا واالدتااتياياخ امل،ممة لدرئها ومكافحتـها والقضـاع ع يهـا.    
مــن  اوــام  العمــ م  أوــي ألمــااح مكافحــة العن،ــاية  163ع ــع املســتو  الــوط  يف ال قــاة 

فعالـة يف امليـادين    والتمييي العن،ـا  وكـا  األجاوـي ومـا يت،ـ   ـ ل  مـن تع،ُّـي مكافحـةً         
ـــ  ــية واالقت،ـ ــةم يوصــــع املدويــــة والسيادــ ــة وال قافيــ ــار   ادية واالجتماعيــ ــأن يتضــــمن ااطــ  ــ

لك  الدول ملظاًا صاحيًا وحمددًا ل تمييي العن،ا م وأن يعتم  ع ع دـب  اوت،ـاف    يالتعايع
ــة          ــاخ وطني ــ  مــن طــ ل تســمية هيا ــةم ســا يف ذل ــ  تكــون فعال أو جــب قضــائية أو مــري ذل

 مت ،،ة. مستق ة
مـن  اوـام  العمـ      188وُتحا الدولم ع ع املستويني ااق يمي والدويلم يف ال قـاة   - 18
 ة اتيااخ أو املااكي ااق يمية اليت تناه  العن،اية والتمييي العن،ـا  وكـا    دعم أوع”ع ع 

األجاوي وما يت،   ـ ل  مـن تع،ُّـيم ملي مـا وجـد ذلـ  يف إق يمهـا ويوصـي  إوعـاع ت ـ            
يـوع تـ     ”وتنص ال قاة ع ع أوـي  اتيااخ أو املااكي يف  يا األقاليم ملي ما ال توجد أم اتا. 

ي االضـــ  ع  األوعـــ ة التاليـــةل تقيـــيم ومتا عـــة ملالـــة العن،ـــاية والتمييـــي اتياـــاخ أو املااكـــ
العن،ــا  وكــا  األجاوــي ومــا يت،ــ   ــ ل  مــن تع،ُّــيم وتقيــيم ومتا عــة ملالــة األفــااد أو    

واملعاضــني تــاد و ديــد اال اهــاخ والقضــايا      اردــاخمجمموعــاخ األفــااد ضــحايا هــ   امل   
خ ومريهـا اـا لــي صـ ة  نتــائ  املـؤزااخ ااق يميــة     واملعـك خد و ـا ووعــا وتبـادل املع ومــا   

واملؤزا العامليم و ناع العبكاخ ت   العاياخد وإ ااع األم  ة ع ع املماردـاخ احلسـنةد وتنظـيم    
مح خ ل توعيةد ووضا مقتاملاخ ومل ـول وتـدا ري وقائيـة ملي مـا كـان ذلـ  اكنـًا ومنادـبًام         

مــم املتحــدة واملنظمــاخ ااق يميــة والــدول     مــن طــ ل اجلهــود املعــتاكة و التنســيغ مــا األ     
 ومؤدساخ ملقوق ااوسان الوطنية.

 
 املستو  ااق يمي - 2 

 املنطقة األوروبية  
أوصت امل وضية األورو ية ملناهضة العن،اية والتع،يم اليت أوعأها جم س أورو ـا يف   - 19
 ،،ـة ملكافحـة العن،ـاية    املتع قة  اتياـاخ املت  2م يف توصية السيادة العامة رقم 1993عام 

 النظا  عنايـة يف إمكاويـة   ”وكااهية األجاوي ومعاداة السامية والتع،ي ع ع ال،عيد الوط م 
الســامية والتع،ــي ع ــع إوعــاع هياــة مت ،،ــة ملكافحــة العن،ــاية وُكــا  األجاوــي ومعــاداة  

 .(5)“ال،عيد الوط م إن مل تكن م   ه   اتياة قائمة  ال ع 

__________ 

 .CRI(97)36امل وضية األورو ية ملناهضة العن،اية والتع،يم الوثيقة  (5) 
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التوجيـي املتع ـغ   ”م املعـاوف أيضـا  ادـم    EC/2000/43يي اال ـاد األورو   حيظا توجو - 20
م التمييي ع ع أدا  العـاق أو األصـ  ااثـ . ويعـم  التوجيـي قضـايا       “ املساواة  ني األعااق

العمالـــة واملهـــنم والتـــدريي املهـــ م وعضـــوية منظمـــاخ أصـــحاب األعمـــال واملســـت دمنيم 
الضمان االجتمـاعي والاعايـة ال،ـحيةم والتع ـيمم واحل،ـول       واحلماية االجتماعيةم سا يف ذل 

ع ع الس ا واخلدماخ املتاملة ل امهورم سا يف ذل  اادـكان. وسوجـي هـ ا التوجيـيم يـي      
ع ع  يا الدول األعضاعم أن يكون هبام أو تنع م هياة مت ،،ة لتعييي املسـاواة يف املعام ـة   

احلمايـة ضـد   ”منـي ع ـع أن    24التوجيي يف ال قاة ع ع أدا  العاق أو األص  ااث . وينص 
التمييي ع ع أدا  األص  العاقي أو ااث  من كأاا أن تقو    ع  وجود هياـة أو هياـاخ يف   
كــ  دولــة عضــو زت ــ  صــ ملية   يــ  املعــاك  القائمــةم ودرادــة احل ــول املمكنــةم وتقــد     

 .“املساعدة امل مودة ل ضحايا
 

 منطقة األمريكتني  
م اعتمدخ ال انة املعتاكة  ني الب ـدان األمايكيـة حلقـوق    2013مليياان/يوويي  5يف  - 21

العن،ـاية والتمييـي العن،ـا  ومـا يت،ـ   ـ ل         ناهضـة ااوسان االت اقية األمايكية املعتاكة مل
أ  منـها ع يهـا  عـد. وتـنص االت اقيـة       مل ي،دق دولة لكن 11من تع،ي. ووقعت االت اقية 

ــع أن   13يف املــادة  ــا لتعــايعا ا الداط يــةم  إوعــاع       ”منــها ع  تتعهــد الــدول األطــاافم وفق
مؤدسة وطنية تتوىل مسـؤولية رصـد االم ـال تـ   االت اقيـةم وتقـوم  ـإ  ة األماوـة          تسمية أو

 .“العامة ملنظمة الدول األمايكية هب   املؤدسة
 

 املستو  الوط  - 3 
الدوليـة وااق يميـة املـ كورة أعـ   عم ـت      ي مل  املقار اخلـاص أن  عـ  ال،ـكوك     - 22

كقوة دفا اوعاع هيااخ مت ،،ـة ع ـع ال،ـعيد الـوط . وع ـع دـبي  امل ـالم ف ـي أعقـاب          
األجاوـي ومـا يت،ـ   ـ ل  مـن       يـة هاالعن،ـاية والتمييـي العن،ـا  وكا    ملناهضةاملؤزا العاملي 

يـام ُأوعـ  عـدد مـن ت ـ       يف ديا ان جبنوب أفايق 2001تع،يم ال   ُعقد يف أي ول/دبتمب 
ضــد  اتياــاخ يف أمايكــا ال تينيــة. وقــد ُأوعــات ال انــة الائادــية ملكافحــة التمييــي والعن،ــاية   

(د 62م ال قــاة CERD/C/GTM/14-15)اوظــا  2002يف مواتيمــاال يف عــام  العــعوب األصــ ية
ــاواة  لتعييــــيوُأوعــــات األماوــــة اخلاصــــة  يف الباعيــــ  )اوظــــا  2003يف عــــام  العاقيــــةاملســ

CERD/C/431/Add.8 ــا التمييــي يف العــام   273م ال قــاة ــوط  ملن يف و ســي (د وأوعــ  اجمل ــس ال

http://undocs.org/ar/CERD/C/GTM/14
http://undocs.org/ar/CERD/C/431/Add.8
http://undocs.org/ar/CERD/C/431/Add.8
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. ويف عـام  (7)2004 ة العن،اية يف هندورا  يف عـام ملناهضد وُأوعات جلنة وطنية (6)املكسي 
م ُأوعـــات إدارة معنيـــة  ـــإجااعاخ مكافحـــة التمييـــي داطـــ  مكتـــي أمـــني املظـــامل يف   2006

 (.CERD/C/PRY/1-3ملكام إع ن و اوام  عم  ديا ان )اوظا وفقا أل اراموا  
ــ ل و - 23 ــة   كــ ــاخ مت ،،ــ ــات هياــ ــة م ُأوعــ ــاد األورو    وطنيــ ــي اال ــ ــ  لتوجيــ وقــ

2000/43/EC     يف إي اليـام   (8)التمييـي العن،ـا    ملناهضـة . وه ا هوم م  م ملـال املكتـي الـوط
 ال   ُأوع  سوجي مادوم تعايعي ين   توجيي اال اد األورو .

 امت ـاال لقـاوون احلمايـة    2005كما أوعات جلنة احلماية من التمييي يف   عاريا يف عام  - 24
م وُأوعـ  اجمل ـس الـوط  ملكافحـة التمييـي يف روماويـا عمـ   املادـوم احلكــومي         (9)ضـد التمييـي  

ــم  ــم   137/2000رقـ ــومي رقـ ــاار احلكـ ــس   1194/2001والقـ ــ  اجمل ـ ــيم وعمـ ــأن تنظـ  عـ
قـ  توجيـي اال ـاد األورو   ـالامم     . ومن املهم ااكارة إىل قيام عدد مـن الـدول  ن  (10)الوط 

 مــن عــدم كواــا دوال أعضــاع يف اال ــاد األورو  عنــد تــاريهت إوعــائها تياا ــا املت ،،ــة         
القضــايا الــيت وطنيــة  عـ  الــدول الــيت ال توجـد هبــا هياــة مت ،،ـة     كــ ل  تتنــاول. الوطنيـة 

 املعنية حبقوق ااوسان. عمتعاجلها ه   اتيااخ من ط ل مؤدسا ا الوطنية األ
 

ع ـع منـا ومكافحـة العن،ـاية والتمييـي      الوطنيـة  كيف تعم  اتيااخ املت ،،ـة   –جيم  
 األجاوي وما يت،    ل  من تع،ي يةهاالعن،ا  وكا

 ووظائ ها وأوع تها الوطنية رت ف أوواع اتيااخ املت ،،ة - 1 
ل اتياـاخ  الوطنيـة  اتياـاخ املت ،،ـة  ي مل  املقار اخلاص أن مثة ووعني رئيسيني من  - 25

 املعاوضـة ع يهـا  م أ  املؤدساخ احملايدة اليت تستما إىل ملاالخ التمييي ال ادية احملكمية النمع
الـنمعم الـيت ُتكـاأ  أوعـ تها لـدعم احلـوار مـا        التعييييـة  و قغ فيها وتبت  عـأااد واتياـاخ   

__________ 

م متاح  ال عة اادباوية ع ع الاا ع “(Quiénes Somosمن وكون )”اجمل س الوط  ملنا التميييم املكسي م  (6) 
 .http://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=pagina&id=38&id_opcion=15&op=15التايلل 

قاعدة  ياواخ التعايعاخ الوطنية املتع قة م “Honduras, Decreto Ejecutivo núm. 002-2004” منظمة العم  الدوليةم (7) 
 متاملة ع ع الاا ع التايلل. (NATLEX) ملقوق ااوسان من عي وما يت،    ل  العم  والضمان االجتما

http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_isn=69321&p_country=HND&p_count=259 
 (.2016آب/أمس س  19)جا  االط ع ع يي يف 

 .http://www.equineteurope.org/National-Office-against-Racialل اوظا الاا ع (8) 

 .http://www.equineteurope.org/Commission-for-Protection-Against-36اوظا الاا عل  (9) 

 .http://www.equineteurope.org/National-Council-for-Combatingاوظا الاا ع التايلل  (10) 

http://undocs.org/ar/CERD/C/PRY/1
http://undocs.org/ar/A/RES/137/200
http://www.equineteurope.org/Commission-for-Protection-Against-36
http://www.equineteurope.org/National-Council-for-Combating
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افية  عأن املساواة وعدم التمييـيم وإدـداع    احلقوقم ووضا قاعدة مع التوعيةم واجلهاخ املعنية
 .(11)م لألفااد ال ين يتعاضون ل تمييياملعورة القاوووية والدع

 
 احملكمية النمطاهليئات   

دـ  ة العـاوع يف    لـديها الوطنيـة  من اتيااخ املت ،،ة  ق ةي مل  املقار اخلاص أن  - 26
. “احلسـبة دعـاو   ” قيقاخ من ت قاع و سهال  عضها قد يعم  ك،ـديغ ل محكمـة أو يقـيم    

ونكن ت   اتيااخ أيضـا أن تضـ  ا  ـدور أك ـا فعاليـة يف إو ـاذ التعـايعاخ  ،ـورة مسـتق ة          
. وهـ ا  وجـي طـاص هـو ملـال عـدد مـن مكاتـي أمنـاع املظـاملم           (12)عن العكاو  املقدمة تـا 

يمــا تعــم ي املكاتــي يف األرجنــتني وإدــباويا و ــاراموا  وكودــتاريكا. ون ــ  هــ      تعــم  ف
الســ  ة أيضــا اجمل ــس الــوط  ل ــدفاع عــن ملقــوق ااوســان يف الســ  ادور واملؤدســة الوطنيــة    

 حلقوق ااوسان يف أوروموا .
أن تبــت يف احلالــة مــن مليــا  وطنيــة هياــاخ مت ،،ــة  ةم نكــن أيضــا لعــدكــ ل و - 27

 ي.إجــااع  قيــغ وتوفيــغ مســبقني أو  دووــ مـا يف ملالــة وجــود طــ ف  ــني طــافنيم املوضـوع  
ونكن لبع  اتيااخ أيضا أن تدفا  إملد  احلـاالخ مباكـاة إىل حمكمـة مدويـة او ـاذ ت بيـغ       

اطتيـار  الوطنيـة  ل تمييـي. وعـادة مـا حيـغ ل ـهيااخ املت ،،ـة        ةال، ة املناهضـ  اخذ اخالتعايع
 .(13)تافا دعاو   عأاا ووع القضايا اليت تود أن

 
 النمط التعزيزيةاهليئات   

مك  ـة  تقـد  طـدماخ    الوطنيـة  ي مل  املقـار اخلـاص أن أم ـي اتياـاخ املت ،،ـة       - 28
توفيقية  عاح التوص  إىل ات اق  ني املدعي واملدعع ع ييم من مؤدساخ أو أكـ اصم ومـن   

 التعييييــة ــاقم فــإن  عــ  هــ   اتياــاخ مث  نُّــي العم يــة القضــائية. وإذا تعــ ر التوصــ  إىل ات
أو إدداع املعورة أو تقـد  توصـياخ أو آراع    يةت كري ردائ النمع نكنها إصدار إو اراخ أو 

 .(14)إىل املدعع ع يي  عأن كي ية وقف التمييي

__________ 

 (11) Margit Ammer and others, “Study on equality bodies set up under directives 2000/43/EC, 2004/113/EC 

and 2006/54/EC: synthesis report” (Human European Consultancy and Ludwig Boltzmann Institute of 

Human Rights, 2010) pp.43-44. 
 .70املاجا و سيم ال، حة  (12) 

 .70املاجا و سيم ال، حة  (13) 

 .81املاجا و سيم ال، حة  (14) 
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ــهيااخ املت ،،ــة    - 29 ــة ونكــن ل  ــدم    الوطني ــة وأن تق أيضــا أن تســد  املعــورة القاوووي
ــي   ــد ملقــوقهمم و   تعــاي املســاعدة لضــحايا التميي ــغ  هم حبقــوقهمم ومســاعد م ع ــع تأكي توثي

التمييي. وعادة ما ُيعيأع من وظي ة املعورة القاوووية ه   وجود مكاتـي إق يميـة. وع ـع دـبي      
م دـااً و ًايف املعام ـة املعـورة والـدعم جماوـ     ةاملسـاو املعـ   ا امل الم يقدم أمـني املظـامل النمسـاو     

وهو موجود يف مخسة مكاتي إق يمية توفا اخلـدماخ االدتعـارية يف النمسـام   يينـا ومـااتس      
 وك مين ورخ ولينـي وإوسـبـاوك.

 
 الدعوة  

مـن اتياـاخ    جـيعًا مـن واليـة العديـد    ي مل  املقـار اخلـاص أوـي  ينمـا ُتعـكد  الـدعوة        - 30
يـا   والـنمعم  التعييييـة  كون أ اع لد  اتياـاخ  يعادة ما  ا اجليعم فإن ه لوطنيةا املت ،،ة

منا التمييي مـن قبب ـ     األطااف املعنيةم من أج االض  ع  ي عن طايغ توعية وتدريي رت ف 
تـدعو إىل تعـيري السيادـاخ    الوطنيـة  أصحاب العم . والواقا أن العديد من اتيااخ املت ،،ة 

ــااعاخ وامل ــاخ وااجــ ــا ماردــ ــيت يتبعهــ ــدم  الــ ــ  ومقــ ــحاب العمــ ــدماخ و وأصــ ــواخلــ  رامســ
 .(15)السياداخ

ــاخ املســتهدفة   - 31 ــاخ املت ،،ــة     أل الائيســيةوال ا ــيت تضــ  ا هبــا اتيا ــدعوة ال عمــال ال
خ والنــواد م احلاوــاومــدياو امل ــاعم و أصــحابأصــحاب العمــ م ســا يف ذلــ   هــيلالوطنيــة 

والسـ  اخ العامـةم ورت ـف ااداراخ العامـةم وكـ ل       م العمـال  ومنظما م املهنيـةم ووقا ـاخ  
منظمـــاخ اجملتمـــا املـــدفم وودـــائع ااعــــ مم وقـــواخ العـــاطةم واملهنيـــون القــــاووويونم        

طــــدماخ اادـــــكانم وأصــــحاب املمت كــــاخم واملهنيـــــون يف ق ــــاع التع ـــــيمم      ومقــــدمو 
 .(15)التوظيف ووكاالخ

 
 التوعية  

وعـ ت يف تنظـيم   الوطنيـة  أن اتياـاخ املت ،،ـة    ي مل  املقار اخلـاص مـا االرتيـاح    - 32
ويســان/أ اي (م واليــوم  8سنادــبة األيــام الدوليــةم م ــ  اليــوم الــدويل ل ائ ــة الاومــا )  فعاليــاخ

آذار/مـار (م واليـوم الـدويل ل عـعوب األصـ ية يف       21الدويل ل قضاع ع ع التمييي العن،ا  )
(. 2024-2015مــن أصــ  أفايقــي ) آب/أمســ س(م والعقــد الــدويل ل منحــدرين 9العــامل )

م م ـ   وطنيـة  وي مل  أيضا أن عددا من مح خ مناهضة التمييي قد دكـنتي هياـاخ مت ،،ـة   
ــاخ      ــت إع وـ ــيت   ـ ــي الـ ــايا التمييـ ــة  قضـ ــة املتع قـ ــ خ ااع ميـ ــة  لاحلمـ ــون وااذاعـ  ت ي ييـ

__________ 

 (15) European Network of Equality Bodies, Equality Bodies Combating Discrimination on the Ground of 

Racial or Ethnic Origin (Brussels, 2012), p.17. 
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يم وعقـد  م ووعـا عـدة وثـائغم وإطـ ق منـا ا إلكتاوويـة ملكافحـة العن،ـاية والتمييـ         ال،حفو
 ومؤزااخ. مل قاخ تدريبية

ــني فقـــع سهـــام         - 33 ــاالخ أو مـــوظ ني مك  ـ ــن اتياـــاخ إداراخ ات،ـ ــاَّ  عـــدد مـ وكـ
ــا         ــة وضـ ــ   األفاقـ ــن تـ ــ م. ونكـ ــائع ااعـ ــا ودـ ــاخ مـ ــ  الع قـ ــا يف ذلـ ــاالخم سـ االت،ـ

 الـوعي  إذكـاع اجلمهور أو فااخ مستهدفة حمـدَّدةم تامـي إىل    عامة ادتااتياياخ ات،ال اع م
ــاحلقوقم و ــي  ــة  املســاواةم وإ    تعيي ــة املعني ــاخ الوطني ــااف  اتيا ــ ين   عــ ماالعت األكــ اص ال

 .(16)يععاون  أام واجهوا زيييا ضدهم  عأن دب  االوت،اف املتاملة
من قبب ـ  املعهـد الـوط      2010وُأجا  أملد ه   األم  ة حلم ة إع مية إيا ية يف عام  – 34

ــ        ــتنيم ال ــي والعن،ــاية يف األرجن ــة األجاو ــي وكااهي ــغملكافحــة التميي ــوان اواجمــا  أط    عن
. ويعــم  “األجاوــي والعن،ــاية يــةها تمييــي وكال مناهضــوناملنحــدرون مــن أصــ  أفايقــي ”

 يع الضوع ع ع هوية وثقافـة األرجنتينـيني املنحـدرين مـن أصـ  أفايقـي       البوام  إجااعاخ لتس
 (.28م ال قاة A/HRC/22/4/Add.1/Rev.1الوعي هبما )اوظا  ذكاعوإ
 

 مجع البيانات / القاعدة املعرفية  
 فـإن  ـا  (م A/70/335السـا غ إىل اجلمعيـة العامـة )   م  ما أكد املقار اخلاص يف تقايا   – 35

التمييــي  وقوعــاخاألدلــة عــن  لتح،ــي أداًة أدادــيًة  ُيع ــّد البياوــاخ امل،ــن ة ع ــع أدــا  العــاق
 املت ـ ةد  عاخ الـيت نـار   يف ملقهـا التمييـيد وتقيـيم فعاليـة التـدا ري       اجلماالعاقيد وتقييم ملالة 

اخلاصــة لت،ــحيو الوضــا. وتعــد البياوــاخ امل،ــن ة    البــت يف التــدا ريورصــد التقــدم احملــاعد و 
تعـايعاخ وديادـاخ و ـاام  منادـبة      إعـداد ماياخ تقـوم ع ـع األدلـة و    عن،اا أداديا لوضا

الواليــة الوطنيــة وفعالــة ملكافحــة التمييــي. ولــ ا فمــن األمهيــة سكــان مــنو اتياــاخ املت ،،ــة    
دواخ املنادبة جلما اامل،ائياخ امل،ن ةم جنبا إىل جني الوكـاالخ اامل،ـائية الوطنيـة.    واأل
ويعري املقار اخلاص إىل أمهية  ا البياواخ امل،ن ة كأملد مؤكـااخ رصـد التقـدم احملـاع     ه ام 

يف  2015حنو  قيغ أهداف التنمية املسـتدامة الـيت اعتمـد ا اجلمعيـة العامـة يف أي ول/دـبتمب       
 .70/1رها قاا
 يت  ـي  (17)وي مل  املقار اخلاص أن الدلي  األورو  املتع ـغ  البياوـاخ عـن املسـاواة     – 36
 ا مع وماخ كميـة وكي يـة لكـي يكـون  ودـعها االضـ  ع       الوطنية اتيااخ املت ،،ة من 

__________ 

 European Network of Equality Bodies, Promoting equality: overview of positive measures used byوظــــــــــا ا (16) 

national equality bodies (Brussels, 2008), p.19. 

 .European Commission, European handbook on equality data (Brussels, 2007)اوظا  (17) 

http://undocs.org/ar/A/HRC/22/4/Add.1/Rev.1
http://undocs.org/ar/A/70/335
http://undocs.org/ar/A/RES/70/1
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ــد.   ــة  الاصـ ــا املتع قـ ــا يت  ـــيسهامهـ ــاد األورو  مـ ــي اال ـ ــن  EC/2000/43 توجيـ ــاخ مـ اتياـ
. وقــد دأ ــت اتياــاخ املنعــأة “مســوملاخ مســتق ة  عــأن التمييــي”إجــااع الوطنيــة املت ،،ــة 

املسـاواة   عـن سوجي معاهداخ األمم املتحدة حلقوق ااوسان ع ع م البة الدول جبما  ياواخ 
 لسا غ إىل اجلمعية العامة.فع  املقار اخلاصم م  م يف تقايا  ا كماوالتميييم 

ويؤكد املقار اخلاص  وجي طاص أن هناك ملاجة إىل البياواخ من أج  توجيي ودعـم   – 37
ملاجة إىل اامل،اعاخ يف رت ـف العم يـاخ القضـائية     هناك أيضاوضا السياداخ وتن ي ها. و

إذ أوي أملياوا ما يكون من ال،عيم إن مل يكن مـن املسـتحي م إثبـاخ التمييـي يف ميـاب األدلـة       
 تايـد التااريـة الـيت    املؤدسـاخ التاايبية. ويف املسـائ  العماليـةم  تـا  الوكـاالخ احلكوميـة و     

طـااف  ة لقواوني العمالة وعدم التمييي. ونكـن لأل التأكد من امت ال دياداخ واارداخ العمال
من وجـود  ياوـاخ ماجعيـةم م ـ  ت ـ  املتع قـة  سـوق العمـ م         أيضا االدت ادة املعنية األطا  

ملاجة ك ل  إىل  ياواخ كي يـة وكميـة    هناك. وهي ذا ا مقاروة وتائاها يف ضوئهانكن اليت 
مـد  التمييـي وطبيعتـي اادـهام     عن ع مية . ومن كأن األدلة الاحلس والتوعيةألمااح إرهاف 

ملاجـة إىل  ياوـاخ    مثـة  عأن املسـاواة والتمييـي. وأطـريام     ل نقاش الوط كأدا  مقنا وواقعي 
ال م  عني ل بامل ني من أج  وضـا وتن يـ  ديادـاخ أك ـا فعاليـة يف       وردمتع قة  املساواة كم

مـن اتياـاخ    ًامـا االرتيـاح أن عـدد   جمايل املسـاواة ومكافحـة التمييـي. وي ملـ  املقـار اخلـاص       
تا والية  ا البياواخ املتع قة  املساواة  ديدا. وهـ ا هـو احلـالم مـ  م يف     الوطنية املت ،،ة 
 .(20)والداماك (19)وأملاويا (18)الناوي 

 
 التع ية املواضيعية من جاوي اتيااخ املت ،،ة الوطنية - 2 

ــار اخلــاص   - 38 ــدرك املق ــة الي ــن  ال ائ  ــتعني أن   القضــاياوادــعة م ــيت ي ــاال ــاخ  تعاجله اتيا
املت ،،ة الوطنية دواع مـن طـ ل العـكاو  أو مـن طـ ل العمـ  التاويـي. وتتع ـغ  عـ           

ــه   ــي من ــيت ي   ــالتمييي يف   االقضــايا ال ــا   ق ــاعي اادــكان  يف م ولتوظيفالعمــ /اجمــال تناوت
واخلـدماخ. وهــي مسـائ  دــياا     إمكاويـة احل،ـول ع ــع السـ ا   التمييـي املتع ــغ   و موالتع ـيم 

 تناوتا  إدهاب أدوا .  
 

__________ 

 .www.ssb.no/en/befolkningاوظا  (18) 

 .www.destatis.de/EN/Homepage.htmlاوظا  (19) 

 .www.dst.dk/enاوظا  (20) 

http://www.ssb.no/en/befolkning
http://www.destatis.de/EN/Homepage.html
http://www.dst.dk/en
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 )يف القطاعني العام واخلاص( توظيفالعمل/ال  
املسـائ  الـيت تعاجلهـا اتياـاخ املت ،،ـة الوطنيـة كـيوعا        أك ـا  غ املقـار اخلـاص أن     بأُ - 39
كان العم  هي التمييي يف عم يـة التوظيـفم وال ،ـ  مـن العمـ  ألدـباب زييييـة        س ما يتع غفي

األصـ  العاقـي وااثـ . وتعـم  القضـايا األطـا  ظـاوف العمـ            ألدـباب تتع ـغ  والتحاش 
 .(21)والتاقية وعدم املساواة يف األجا

املسـاواة  املعنيـة   ة ياـ اتأيالندا العمالية  التعاون ما يف املساواة املعنية   انة الوظمت و - 40
أدــبوع مناهضــة العن،ــاية يف مكــان العمــ  ع ــع مســتو   يــا اجلــير  عيــة تعييــي   اأيالنــديف 

م أط قت الوكالة اال اديـة األملاويـة ملناهضـة    ك ل  .(22)التنوع ال قايف وأماكن العم  املتكام ة
ــي معــاوعا   ــاالتميي ــاب العمــ  يف الق ــاعني   ايبي والعــامم  عــأن   اخلــاص م  االكــتااك مــا أر 

ال ت ،ــو عــن هويــة مقــدميها ويكت ــع فيهــا  إظهــار   الــيت ادــت دام ط بــاخ التقــدم ل وظــائف
ــة   يســ أد  إىل ت وهــو مــا ماملــؤه خ والك ــاعاخ ــأثري التمييــي يف عم ي ع الضــوع ع ــع مــد  ت

 .(23)التوظيف
 

 يواءاإلسكان/اإل  
ــة  ــدور وعــع    - 41 ــي يف  نكــن أيضــا أن تضــ  ا اتياــاخ املت ،،ــة الوطني ــا التميي يف من

 انــة الوال دــيما فيمــا يتع ــغ  اادــكان االجتمــاعي. وأصــدرخ   مواايــواعن ادــكق ــاعي اا
ــة   ــدا العــمالية   املســاواة وملقــوق ااوســان  املعني ــا العظمــع وأيالن  يف املم كــة املتحــدة لبي اوي

ــدمي طــدماخ      ــري وظاميــة ملق ــاخ م ــاعي  اتوجيه  عــأن كي يــة  يف ادــكت ندا ادــكان االجتم
مـن أجـ  ت ـاد  التمييـي ع ـع       م1998االمت ال لقاوون املم كة املتحدة حلقـوق ااوسـان لعـام    

را  ـاخ اادـكان    التوجيهـاخ أو الدط . كمـا تعـاا هـ       أدا  وضا اتااةم أو اجلنسية
ــة   ــ  اخ احمل يـ ــاعي والسـ ــكت ندا االجتمـ ــة    يف ادـ ــا املعام ـ ــة ملنـ ــواخ ال عمـ ــاذ اخل ـ ــع اختـ ع ـ

 .(24)والسياداخ التميييية
 

__________ 

 (21) European Network of Equality Bodies, Equality Bodies Combating Discrimination on the Ground of 

Racial or Ethnic Origin (Brussels, 2012), p. 21. 

 (22) www.antidiskriminierungsstelle.de/EN/AboutUs/AnonymApplication/DepersonalisedApplication_nodehtml. 

 .www.equalityhumanrights.com/en/advice-and-guidance/non-statutory-guidance-scottish-public-authoritiesاوظا  (23) 

 .www.defensoria.gob.pe/preguntas-frecuentes.php#a16 (in Spanish; accessed 13 June 2016)اوظا  (24) 
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 التعليم )القبول واحلواجز اللغوية(  
أن ي مل  أن اتياـاخ املت ،،ـة الوطنيـة تقـوم  ـدور وعـع        أيضا يسا املقار اخلاص - 42

هــو اجلهــة  أمــني املظــامل يف  ــريو فــإنيف منــا التمييــي يف النظــام التع يمــي. فع ــع دــبي  امل ــالم  
التع ــيمم  منظومـة داطــ   موظ ــون عـامون ألعمــال التمييييـة الــيت ياتكبـها   ا النظا يفامل ت،ـة  ـ  

داطــ  الــوعارة   توظيفويف املســائ  املتع قــة  ــال  أدــواع فيمــا يتع ــغ  احل،ــول ع ــع التع ــيم      
 تعـاف  تكاوـ  يتعـن احلقـوق )الـ    الـدفاع  ت هياةيف فاوسام أع ن .(25)واملؤدساخ ذاخ ال، ة

طـ ل عـام    او إملـد  أولويا ـ  ملساواة( أن التع ـيم هـ  وا كافحة التميييمل ادم اتياة الع يا  ادا ق
مح ــة توعيــة موجهــة إىل العــباب. و  ــت احلم ــة مدووــة  ــدف إىل كــاح   توأط قــ 2008

عم ياخ التمييي والتدا ري ال عمة ملكافحتـي. كمـا كـان هـدف املدووـة إتاملـة ال اصـة ل عـباب         
 .(26)كافحة التميييمل
 

 السلع واخلدمات على احلصول  
نكن أن تض  ا اتيااخ املت ،،ة الوطنية  دور هام يف منـا التمييـي يف تـوفري السـ ا      - 43

 الق ـاع العـام فحسـيم  ـ  ع ـع مسـتو  املؤدسـاخ اخلاصـة        مسـتو   واخلدماخ لـيس ع ـع   
امل ـاعم والنـواد     دطـول احلامـان مـن    يبـدو من  ني القضـايا والعـكاو  املب ـغ عنـها     وأيضا. 

ومن أج  منـا التمييـي يف احل،ـول ع ـع السـ ا واخلـدماخم وعـا         .(27)تواتااأك اها وال نادق 
ــا را  ــاخ الســياملة يف          ــي يف أدــتااليا  االكــتااك م ــي ملكافحــة التميي ــو دــاوا وي  ــس وي جم 

لتعايـف   “مبادئ توجيهية ملكافحـة التمييـي يف ق ـاع ال نـادق واايـواع     ” 2013ويسان/أ اي  
ام ني فيهــــــا  واجبــــــا م  والعــــــ احلاوــــــاخأصــــــحاب ال نــــــادق وامل ــــــاعم وأصــــــحاب    

 .(28)القاوووية ومسؤوليا م
 

__________ 

 (25) Anti-Discrimination Board of New South Wales, Australian Hotels Association (New South Wales) and 

Tourism Accommodation Australia, Anti-Discrimination Guidelines for the Hotel and Accommodation 

Industry (Sydney, 2013). Available from www.antidiscrimination.justice.nsw.gov.au/. 
 (26)  Mexico, National Council for the Prevention of Discrimination, “Informe anual de resultados del 

programa nacional para prevenir y eliminar la discriminación” (annual report on results of national 

programme to prevent and eliminate discrimination, 2012, in Spanish), p. 62. 

 .www.enar-eu.org/Equality-data-collection-What-isاوظا  (27) 

 (28) European Network against Racism, Racism and Discrimination in Employment in Europe: shadow 

report 2012-2013 (Brussels, 2013), p. 5. 
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 التحدياخ اليت تواجي عم  اتيااخ املت ،،ة الوطنية -دال  
تبني ل مقار اخلاص أن تأثري عم  اتيااخ املت ،،ـة الوطنيـة نكـن أن يظـ  حمـدودام       - 44

ــاخ يف االضــ  ع  واليا ــا أو يف تن يــ     ــيت تواجههــا هــ   اتيا   عم يا ــا. وظــاا ل تحــدياخ ال
 تـأثريا أكـب  العم  ال   تض  ا  ي اتياـاخ املت ،،ـة الوطنيـة     حيداويأم  املقار اخلاص أن 

 معاجلة ه   التحدياخ.    عد
 

 اا  ة وقص - 1 
ــة و ســهام      - 45 ــاخم ســا يف ذلــ  اتياــاخ املت ،،ــة الوطني ــد مــن اتيا  وقــصاعتــب العدي

عـدد العـكاو  الـيت ت قتـها     ق ـة  . وي ملـ  املقـار اخلـاص    عم ـها  يعاقـ  اا  ة عائقا رئيسيا 
 التمييــي العن،ــا  والعاقــيع ــع ط  يــة اتياــاخ املت ،،ــة الوطنيــة والتحقيقــاخ الــيت أجا ــا 

. وي ملـ  املقـار   ةالتمييـي احملظـور  أكـكال  تتع ـغ    أطا   أدبابيف أمليان ك رية تقتان واليت 
اجلـاائم واألملـداا العن،ـاية    دـياق   أيضـا يف  تا ـع تاا  ة   نقصاخلاص أن املسألة املتع قة 

العـعور  ـااف خ مـن    واوعدام ثقة الضـحايا يف وكـاالخ إو ـاذ القـاوون     من  ي تاح ما سبي 
اجلـاائم  ت ـ   الـدول إجـااع  قيقـاخ فوريـة ودقيقـة وحمايـدة يف        أب ع ـع مناكـدة  ود .العقاب

ن الوصـول إىل دـب  االوت،ـاف    ومعاقبة املسؤولني عنها ع ـع حنـو كـافم وزكـني الضـحايا مـ      
 (.Corr.1و  A/HRC/32/49و  A/HRC/29/47و  A/HRC/26/50)اوظا  .(29)القاوووية ال عالة

اا ــ ة يــي االعتــااف    وقــصويعتقــد املقــار اخلــاص اعتقــادا رادــ ا أن مســألة       - 46
يف الوطنيـة  املسامهة اتامة اليت نكـن أن تقـدمها اتياـاخ املت ،،ـة      حيّد من وص ها عام   هبا
ــي. وي ملــ  أن  ســني التعــاون وإقامــة روا ــع مــا منظمــاخ اجملتمــا املــدفم      م كافحــة التميي

أمهيـة   ايتووخباصة املنظماخ اليت ز   جمموعاخ األق ياخ العاقية وال وائف الدينيـةم يعتـبان ذ  
أعضــاع العــبكة األورو يــة ل ــهيااخ املعنيــة  املســاواة يعم ــون مــا  مــافت طاصــة. ويف أورو ــام 

منظمــاخ اجملتمــا املــدفم مــن طــ ل تنظــيم منادــباخ لبنــاع القــدراخ والتــدرييد وادــتهداف  
ل حـوار. ونكـن أن    تـدياخ را  اخ احملامني واملنظماخ العام ة ما ال ااخ احملاومـةد وإوعـاع من  

قنــاة ات،ــال قيمــة جلماعــاخ األق يــاخ العاقيــة وال وائــف  نظمــاخ اجملتمــا املــدف أيضــا متــوفا 
ع ـع النحـو الـ   جـا  إ ـااع  أثنــاع       الدينيـة وم،ـدر مع ومـاخ ل ـهيااخ املت ،،ـة الوطنيـة      

الندوة السنوية األوىل  عأن احلقـوق األدادـية الـيت عقـد ا العـبكة األورو يـة ل ـهيااخ املعنيـة         
ــاا ” املســاواةم  عــأن موضــوع    ــاداة    مالتســامو واالملت ــاداة الســامية ومع ــا ومكافحــة مع ل من

__________ 

 (29) European Network Against Racism,  Afrophobia in Europe: shadow report 2014-2015 (Brussels, 2016), p. 3. 
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 تعـــــاين األول/  2و  1م الـــــيت ُعقـــــدخ يف  اوكســـــ م يـــــومي    “املســـــ مني يف أورو ـــــا 
 .2015 أكتو ا

 
 املوارد البعاية واملالية وقصعدم  - 2 

  ـ   ـاملوارد البعـاية    مل عدة هيااخ مت ،،ة وطنيـة هناك ي مل  املقار اخلاص أن  - 47
واليا ـا  ناـاح. وإضـافة إىل ذلـ م تـأثا عـدد مــن         مـن االضـ  ع   كينـها لتم ال عمـة  واملاليـة 
األعمة االقت،ادية واملالية العامليةم مليا ظ ت احلكوماخ خت ـ  املـوارد    عواقياتيااخ   ت  

ع ـع إاـاع    ة هـ   اتياـاخ  قـدر  احلـّد مـن  العامة يف  يـا اجملـاالخ. وقـد أد  ذلـ   ـدور  إىل      
هبـا. فع ـع دـبي  امل ـالم ذكـا اجمل ـس الـوط  املعـ  سنـا التمييـي يف            تُك د ـ املهـام الـيت   رت ف 

 قيـغ  عـن  اال اديـة   اتيااخ احلكوميةاملوارد يعوق  وقصأن  2012املكسي  يف تقايا  لعام 
 .(30)م م    ديد وتنظيم امليياوية العامة املتع قة  احلغ يف عدم التميييمسندة إليها عدة أهداف

 
 يف  ا البياواخ امل،ن ةال،عو اخ  - 3 

يف تقييم احلالـة املقاروـة ل  اـاخ املعاضـة      اأداديعام  تعتب البياواخ املتع قة  املساواة  - 48
 السيادـاخ العامـة الـيت نكـن أن تسـهم يف تعييـي املسـاواة ويف تقيـيم تن يـ           وضال تميييم ويف 

وااق،ــاعم وتســ ع الضــوع أدواخ قويــة ضــد التمييــي هــ   البياوــاخ وتــوفا  هــ   السيادــاخ.
ــع ــاخ   ع ــ ــة ال اــ ــةملالــ ــي املعّاضــ ــا وال ل تمييــ ــ    تظهــ ــم ذلــ ــة  رمــ ــاعاخ العامــ يف اامل،ــ
 .(31)االدتق،ائية الدراداخ أو
ــيت تواجــي عمــ         - 49 ــ م ي ملــ  املقــار اخلــاص أن أملــد التحــدياخ الائيســية ال ومــا ذل

 الواليـاخ خ يف إطـار  البياوـا  ت ـ  اتيااخ املت ،،ة الوطنيـة هـي القيـود امل اوضـة ع ـع  ـا       
اختـاذ ط ـواخ ادـتباقية    ”املسندة إليها. وأكدخ العبكة األورو ية ملناهضة العن،ـاية ضـاورة   

جلما ووعا  ياواخ عن الدعاو  القضائية والعكاو  املتع قـة  ـالتمييي يف التوظيـف وت،ـنيف     
رقــة يف ن تقايــا عــن كااهيــة األفا و ــيَّ .(32)البياوــاخ ملســي أدــباب التمييــي وجمــال العــكو   

__________ 

اوظا ع ع دبي  امل الم املوقا العبكي ل معهد الوط  لإلمل،اعاخ والتعداد يف األرجنتني  (30) 
(www.indec.gov.ar/sen.asp). 

 European Union Agency for Fundamental Rights, European Union Minorities and Discriminationاوظــــال  (31) 

Survey, Data in Focus Report 3: Rights Awareness and Equality Bodies: strengthening the fundamental 

rights architecture in the EU (Vienna, 2010), p. 13.    متاح ع ع الـاا ع التـايللhttp://fra.europa.eu/eu-midis 
. 

 .http://unia.be/en/about-uniaاوظال  (32) 

http://fra.europa.eu/eu-midis
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يف الب ـدان   اكـون منعـدم  يكـاد  يالبياواخ املتع قة  املساواة  ا أن  املنظمة و سهاأورو ا أعدتي 
ال تتع ـغ دـو    األورو يةم ومن ال،ـعي تقـد  أرقـام دقيقـةم وظـاا ألن املع ومـاخ الـيت  مـا         

الـ ين  اتااة وتارخيهام األما ال   يؤد  إىل عدم ظهـور املنحـدرين مـن أصـ  أفايقـي       خب  ية
يف اامل،ـاعاخ املتع قـة  السـكان ومعـدالخ      ةأورو يـ  انيف أورو ا وحيم ون جنسية   د ولدوا

 .(33)يؤد  إىل أككال أطا  من التمييي احملتم كما الب الة والتح،ي  التع يميم 
،ــن ة يف   ــدان أمايكــا ال تينيــة  عــأن املبياوــاخ وقــص الكمــا الملــ  املقــار اخلــاص  - 50

االقت،ــاديةم وتــأثري تــدا ري اادمــا      - وطنينيم واملؤكــااخ االجتماعيــة تكــوين الســكان الــ  
االجتماعيم والظاوف املعيعية ل ععوب األصـ ية واألكـ اص املنحـدرين مـن أصـ  أفايقـيم       

م وال دـيما  تعـدادا ا رمم أن  ع  الب دان قد أع نت مـؤطاا أاـا تااعـي ا،ن هـ   املسـألة يف      
 .(34)املنحدرين من أص  أفايقيفيما يتع غ حبالة األك اص 

 
 البوع ع ع الساملةعدم  - 4 

 معافــةي ملــ  املقــار اخلــاص أن اتياــاخ املت ،،ــة الوطنيــة تعــاف عمومــا مــن عــدم  - 51
ع مـا  ـأن العوائـغ الـيت  ـول دون عيـادة       عم ـها.  مـن و ـاق   كـ ريا   دم اا حيهبا عامة اجلمهور

العالـي  اقت،ـار وجودهـا ع ـع العاصـمةم ومـن مث        اوع ت   اتيااخ ع ع السـاملةم تتع ـغ يف   
تعّ ر وصول األكـ اص الـ ين يعيعـون يف املنـاطغ الاي يـة والنائيـة إليهـام اـا يـؤد  إىل عـدم           
توافا هـ   اتياـاخ جلميـا فاـاخ السـكانم إضـافة إىل دـاعاخ عم ـها احملـدودةم واالفتقـار إىل           

 املعنيني. املع وماخ والوعي واملعافةم من جاوي أصحاب احلقوق
ــود املقــار اخلــاص ااكــارة إىل    - 52 ــاد األورو       وي مســو أجاتــي يف أورو ــا وكالــة اال 

 عـأن توعيـة اجلمهـور  املنظمـاخ العامـة الـيت تقـدم الـدعم          2010ل حقوق األدادية يف عـام  
ــة أن     ــي. ووجــدخ الدراد ــع املســو     80لضــحايا العن،ــاية والتميي ــبني ع  ــع اجملي ــة ع  يف املائ

دـواع كاوـت    -م أن ي كاوا يف منظمة واملد  إمكااا أن توفا الدعم لضحايا التمييي نكنه ال
منظمـــة ملكوميـــةم أو مؤدســـة أو دـــ  ة مســـتق ة مـــن قبيـــ  اتياـــاخ املت ،،ـــة الوطنيـــةم    

ــة         أو ــبني ادــم هيا ــد  م ل ماي ــدما ُق ــة. كــ ل م ويف املســو و ســيم عن املنظمــاخ مــري احلكومي

__________ 

 Developing National Action Plans against Racial Discrimination: A Practical Guide (Unitedاوظـــــــــــــال   (33) 

Nations publication, Sales No. E.13.XIV.3). 

ــوط  لإلمل،ــاعاخ والتعــداداخم   ت،ــ حي يف     (34)  ــا العــبكي ل معهــد ال ــي  21املوق ــع  2016مليياان/يووي ع 
 .http://www.indec.gov.ar/sen.aspالاا عل 
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يف املائـة منـهم  ـأام مل يسـمعوا هبـا       60( يف   ـدهمم أفـاد   منظمة مكافاة مت ،،ة وطنية )أو
 .(35)قع
واخت   ع  اتيااخ املت ،،ة الوطنية ط ـواخ حنـو عيـادة إمكاويـة وصـول السـكان        - 53

ا احمل يـة  مـ ان يف   ايكـا ع ـع تومليـد هياا    تـ ال عوي اجلماعتـان  تإليها. وع ع دبي  امل ـال ات قـ  
ادـم نكـن    تكون لي فاوع يف  يـا منـاطغ الب ـد     ا اد ماكي املعنية سناهضة التمييي وإوعاع 

Uniaالتعاف ع يي  سهولة هو 
(36). 

 
 احلدود اليت ت اضها طبيعة الوالياخ - 5 

ي مل  املقار اخلاص أن احلدود الـيت ت اضـها طبيعـة الواليـاخ قـد تكـون متأصـ ة يف         - 54
ــد          ــنمع ق ــة ال ــة احملكمي ــا. فمــ  م اتيا ــام املنوطــة هب ــة وامله ــاخ املت ،،ــة الوطني هياكــ  اتيا

تتعـاطع دائمـا مـا قضـايا التمييـي املتعـّددم  ـ  تاّكـيم عوضـا عـن ذلـ م ع ـع أ ـاع أدـباب                ال
ن تعيع إىل أق،ـع ملـد اكـن فـاص التوصـ  إىل قـاار اـائي  عـأن األدـس          التميييم من أج  أ

املوضوعية ل قضية. ولاسا يعود ه ا األما أيضا إىل أّن اتياة قد ال تكـون مكّ  ـة  تع يـة  يـا     
 أككال التمييي امليعوم.

وعندما تتوص  ه   األماط من اتياـاخ إىل قـاار  عـأن األدـس املوضـوعية ل قضـيةم        - 55
تكون لديها  يعهـا السـ  ة الـيت تؤّه ـها الختـاذ قـااراخ م يمـة لألطـااف املعنّيـةم إذ يـوع           ال 

لبعضــها تقــد  توصــياخ فقــع. وهنــاك أيضــا هياــاخ مت ،،ــة وطنيــة أطــا  رت،ــة فقــع     
س اطبة الس  اخ العامة ألدباب تّت،   التميييم ولكنها مري رت،ة س اطبة األطـااف املعنيـة   

. وأطريام ال تست يا اتيااخ املت ،،ة الوطنيةم يف كـ ري مـن احلـاالخم    (37)يف الق اع اخلاص
 احلكم ع ع ال اف املدان  التمييي  دفا ماامةد كما ال نكنها منو تعويضاخ ل ضحية.

ــي      - 56 ــة ملكافحــة العن،ــاية والتميي والملــ  املقــار اخلــاص أيضــا أن ط ــع العمــ  الوطني
ــا يت،ــ     ــي وم ــة األجاو ــ ل  مــن تع،ــيم ملي مــا ُوجــدخم ال تتضــمن    العن،ــا  وكااهي  

 الضاورة إوعاع هيااخ مت ،،ة وطنية معنّية  املساواة. وك ل م عندما تكون ه   اتياـاخ  
موجودة  ال ع م وادرا ما يـا  إكـااكها يف األوعـ ة الـواردة يف ط ـع العمـ  الوطنيـة. ويف        

__________ 

 (35) Data in Focus Report Rights - Awareness and Equality Bodies Strengthening the fundamental rights 

architecture in the EU III, European Union Agency for Fundamental Rights (FRA), 2010, p.13. 

 (36) http://unia.be/en/about-unia. 

 .71املاجا و سيم ص  (37) 
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اوـــاخ ال ايـــدة ل ـــهيااخ هـــ ا ال،ـــددم ينبعـــي أن تأطـــ  الـــدول األعضـــاع يف االعتبـــار اامك 
 املت ،،ة الوطنية  اعتبارها أدواخ لتن ي  رت ف األوع ة املبّينة يف ط ع العم  الوطنية.

 
ــّين يف      -هاع   ــة واملب ــاخ املت ،،ــة الوطني ــي اتيا ــع العمــ  الــ   اضــ  عت   أم  ــة ع 

ط ع العم  الوطنيـة ملكافحـة العن،ـاية والتمييـي العن،ـا  وكااهيـة األجاوـي        
 ،    ل  من تعّ،يوما يت

 
 ع ع ال،عيدين الدويل وااق يمي - 1 

ــي العن،ــا  يف م وضــية األمــم املتحــدة حلقــوق ااوســان      - 57 وضــا قســم مناهضــة التميي
مبــادئ توجيهيــة  عــأن ط ــع العمــ  الوطنيــة حلقــوق ااوســانم فضــ  عــن مبــادئ توجيهيــة   

القسـم إركـاداخ إىل عـدة دول    خل ع العم  الوطنية ل ت قيـف  عـأن ملقـوق ااوسـان. وقـّدم      
يف ما يت،   كي ية إعداد ط ع عم  وطنية ملكافحـة التمييـي العن،ـا م وتـا ا تن يـ  رت ـف       
ت ــ  اخل ــع وقــدم مســاعدة تقنيــة إىل الــدول الــيت تقــوم ملاليــا  وضــا ط ــة مــن هــ ا القبيــ    

 ،،ـة  . ك ل  أقام القسـم كـااكاخ مـا هياـاخ مت    (38)تقوم  تن ي ها أو تنظا يف وضعها أو
وطنيةم وما هيااخ إق يمية ودولية عام ة يف جمال قضايا املساواة والعن،اية والتمييـي العن،ـا    

 وكااهية األجاوي وما يت،    ل  من تعّ،ي.
  ـدا أورو يـام    33منظمة مـن   45وتضم العبكة األورو ية ل هيااخ املعنية  املساواةم  - 58

ي من أدبا يم سـا فيهـا السـنم وااعاقـةم ووـوع      وقد أوي ت هبا مهمة مكافحة التمييي أل  دب
اجلنسم والعاقم واألص  ااث م والدين أو املعتقدم واملي  اجلنسـي. و ـدف هـ   العـبكة إىل     
تعييي املساواة يف أورو ام  ـدعم وزكـني اتياـاخ املت ،،ـة الوطنيـة وعم ـها لتـتمّكن مـن أن         

 .(39)ا قدر أكب من املساواةتكون أدواخ مل ي قّيمة اوعاع جمتمعاخ يسود فيه
وهناك مبادرة مهمة ل  ايغ العام  املع   الت سري الـدينامي والتـا ا ل عـبكة األورو يـة      - 59

م فقــد أردــ  2010ل ــهيااخ املعنيــة  املســاواة تتم ــ  يف إعــداد درادــة ملالــة إفااديــة يف عــام   
ال ايغ ملاالخ من واقا احلياة إىل اتيااخ املعنية  املسـاواة لتح يـ  كي يـة ت بيـغ التوجيـي رقـم       

2000/43/EC      ــة املعمــول هبــا  ال عــ . وأدــ ا ذلــ  عــن ل  ــاد األورو  والتعــايعاخ الوطني
إجااع مقاروة  ني رت ـف احل ـول القاووويـة الوطنيـة تـ   احلـاالخم مـن أجـ   قيـغ األهـداف           
ــد        ــةد و دي ــواوني الوطني ــي يف الق ــغ هــ ا التوجي ــ  وت بي ــة تن ي ــاط يف طايق ــد األم ــةل  دي التالي

__________ 

 (38) http://www.ohchr.org/Documents/Publications/HR-PUB-13-03.pdf. 
 (39) See, for example, the website of the National Institute of Statistics and Censuses of Argentina 

(www.indec.gov.ar/sen.asp). 
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تم ــة يف جمــال احلمايــة أو اجملــاالخ الــيت تت  ــي توضــيحا قاووويــا يف هــ ا التوجيــيد  ال عــااخ احمل
و ديد ال عااخ التعايعية احملتم ة والقائمة يف النظم القاووويـة الوطنيـة. ووتياـة تـ   الدرادـةم      
أرد  ال ايغ العام  توصية إىل أعضاع العـبكة ملـول التمييـي يف ق ـاع اادـكان ع ـع أدـا         

 ن طائ ة الاوما.التحّدر م
األمايكيــة ل وكــاالخ واملنظمــاخ املناهضــة ل تمييــي هــي را  ــة    -والعــبكة األيبرييــة  - 60

تضم وكاالخ وهيااخ ذاخ مقاصد متعاهبةم هدفها  ناع روا ع والتنسيغ املعتاك ل وكـاالخ  
 ـــني املؤدســـاخ احلكوميـــةم والوكـــاالخ ااق يميـــة والدوليـــةم ومنظمـــاخ اجملتمـــا املـــدف         

ؤدساخ األكادنية. و دف هـ   العـبكة إىل مكافحـة  يـا أكـكال التمييـي يف الق ـاعني        وامل
العــام واخلــاصم وع ــع ال،ــعيدين الــوط  والــدويلم مــن طــ ل تبــادل املع ومــاخ واخلــباخم    

 وإوتا  املعارفم واختاذ إجااعاخ وقائية وتعايعية  ني أعضائها.
ل وكــاالخ واملنظمــاخ املناهضــة ل تمييــي يف  األمايكيــة  –وأّدســت العــبكة ا،يبرييــة  - 61
ــام ــبري    2007 ع ــاع أي ــدم      -يف اجتم ــة وع ــة والدنقااطي ــة االجتماعي أمايكــي  عــأن التنمي

عضـوا مـن    39التميييم عقد  اجمل ـس الـوط  ملنـا التمييـي يف املكسـي . وتتـألف العـبكة مـن         
مؤدســـاخ  3منظمـــاخ مـــري ملكوميـــة وطنيـــة ودوليـــةم و  10هياـــة ملكوميـــةم و  21) 18

ــةم و  ــان(  3أكادني ــان دوليت ــةم ووكالت ــا  (40)وكــاالخ إق يمي . وتعمــ  العــبكة  نعــاط يف  ي
  دان أمايكا ال تينيةم وك ل  يف إدباويا والبتعال. ومستها ال ايدة هـي أّن عضـويتها تعـم     
هيااخ ملكومية ُتع  سكافحة العن،اية والتمييي العن،ا م وهيااخ مت ،،ـة وطنيـةم فضـ     

ن منظماخ تا عة ل ماتما املدف تعم   نعاط يف ه ا اجملال. وتتعري أماوتـها  ،ـورة منتظمـة    ع
 عن طايغ  عيا ا العامة.

وال توجد كبكاخ إق يميـة أطـا  مؤل ـة مـن هياـاخ مت ،،ـة مـري ت ـ  املـ كورة           - 62
 أع  م ع ع الامم من أن  ع  فااد  الب دان يضّم هيااخ مت ،،ة وطنية.

 
 ال،عيد الوط  ع ع - 2 

يوّد املقار اخلاص أن ُي  ا الـدول األعضـاع ع ـع  عـ  األم  ـة امل مودـة ع ـع تـدا ري          - 63
وأوع ة اض  عت هبا اتيااخ املت ،،ة الوطنيةم وذل   االدتناد إىل ما ت قا  من ردود ع ـع  

 أع  م فض  عن مع وماخ أطا . 14االدتبيان امل كور يف ال قاة 
__________ 

 (40) European Union Agency for Fundamental Rights, European Union Minorities and Discrimination 

Survey, Data in Focus Report 3: Rights Awareness and Equality Bodies: strengthening the fundamental 

rights architecture in the EU (Vienna, 2010), p. 13. Available from http://fra.europa.eu/eu-midis. 
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املـؤر    045املتعـددة القوميـاخ( أوـيم عمـ   القـاوون رقـم        -ي يا )دولـة  وأفادخ  ول - 64
املناه  ل عن،اية و يـا أكـكال التمييـيم واملادـوم السـامي       2010تعاين األول/أكتو ا  8

ــم  ــؤر   0762رق ــايا   5امل ــاوون ال اف/ين ــة ملكافحــة    2011ك ــ  وطني ــة عم ــدخ ط  م اعُتم
ــي يف كــباط/    ــا أكــكال التميي ــ   اخل ــة ديادــاخ   2012فبايا العن،ــاية و ي . وتتضــمن ه

وادتااتياياخ ورام  كام ة ل مااالخ التاليةل الت  يع الوط  واالدـت ماراخ العامـة ل،ـا     
ــاام         ــي إىل   ــاوون مــن العن،ــاية والتميي ــ ين يع ــاخد ووصــول الســكان ال الســكان مــن األق ي

ةد ومعــاركة الســكان الــ ين اادـكان والعمالــةد وال اــوع ع ــع قــدم املسـاواة إىل وظــام العدالــ  
يعــاوون مــن العن،ــاية والتمييــي يف احليــاة السيادــية واالجتماعيــةد وطــدماخ الاعايــة ال،ــحية   
ــااد العــعوب       ــيمد والعمــ  اايــا  يف صــ وف القــواخ املســ حة ل،ــا  ال  ملــني وأف والتع 

و م وتسـاي   األص يةد وإجااع حبوا يف قضايا العن،اية والتميييد وإوعاع وظام لت قي العـكا 
 ورصد ااجااعاخ اادارية والقضائية يف ملاالخ العن،اية و يا أككال التمييي.

ع وة ع ـع ذلـ م يـنص قـاوون مناهضـة العن،ـاية و يـا أكـكال التمييـي ومادـومي            - 65
التنظيمي ع ع إوعاع ال انـة الوطنيـة ملناهضـة العن،ـاية و يـا أكـكال التمييـيم املسـؤولة عـن          

تن ي  دياداخ وتعايعاخ كام ة ملكافحـة العن،ـاية و يـا أكـكال التمييـي.      تعييي وت،ميم و
وتضـم عضـوية ال انـة الوطنيـة مؤدســاخ ملكوميـةد ومنظمـاخ اجتماعيـةد ومنظمـاخ ري يــة         
ــددة          ــاخ متع ــي و اع ــن أصــ  أفايق ــولي يني م ــن الب ــاخ م ــااد العــعوب األصــ يةد و اع ألف

ــوق ااوســان ل     ــة عــن ملق ــاخد ومنظمــاخ مدافع ــااهقني   ال قاف ــال وامل نســاع والعــباب واألط 
ــة وكــاائو اجملتمــا الضــعي ةد ودــائا مؤدســاخ ومنظمــاخ ملقــوق      واألكــ اص ذو  ااعاق
ااوسان ومنظماخ اجملتما املدفم فضـ  عـن مكتـي م وضـية األمـم املتحـدة حلقـوق ااوسـان         

،ـ تي مااقبـا   املتعـددة القوميـاخ( ومكتـي أمـني املظـاملم وك مهـا يعمـ           -يف  ولي يا )دولـة  
 ويقّدم دعما تقنيا.

وأ  عت الداماك املقار اخلاص ع ـع الـامم مـن عـدم وجـود ط ـة عمـ  وطنيـة عامـة           - 66
ــااهنم فقــد وضــعت ط ــيت عمــ  مت ،،ــتنيم أوالمهــا يف عــام       ــديها يف الوقــت ال  2002ل

ييـــي لتع 2010لتعييــي املســاواة يف املعام ــة والتنــوع ومكافحــة العن،ــايةم وال نائيــة يف عــام         
التمتـا الكامـ   ـاحلقوق    ”املساواة العاقية يف املعام ة. وأفادخ الداماك  ـأن ددـتورها يضـمن    

جلميا األك اصم وأّن القاوون اجلنائي يعاقي ع ع إردال ردائ  تن ـو   “ املدوية والسيادية
ع ع زييي أو  ديد جلماعاخ ذاخ هوياخ حمّددةم وأّن وجـود دافـا زييـي  هـو ظـاف معـدد       

و ة. ك ل م قّدمت الداماك مع وماخ عن هياا ا املت ،،ة الوطنية وهيل اجمل ـس املعـ    ل عق
تت قع العكاو  املقدمـة مـن   “ هياة يع ي ع يها طا ا كبي قضائي” املساواة يف املعام ةم وهو 
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األطااف اليت تيعم تعاضها ل تميييم وتت   قااراخ  عأن ت ـ  العـكاو  ويـوع تـا ال اـوع      
كم ويا ة عن صاملي العكو  عنـد ال ـيومد واملعهـد الـداماكي حلقـوق ااوسـان وهـو        إىل احملا

هياـــة تعييييـــة الـــنمع ل مســـاواة يف املعام ـــةم مـــن طـــ ل أوعـــ ة الاصـــدم والتوصـــياخم          
 املستق ة. واملعاريا

اجمل ــس الــوط  املنــاه  ل عن،ــاية      2015وأفــادخ اليووــان  أاــا أوعــأخ يف عــام      - 67
ة عمــ  وطنيــة ملكافحــة العن،ــاية والتع،ــيم والتنســيغ  ــني اجلهــاخ  والتع،ــيم لوضــا ط ــ

ال اع ة املعنية لتن ي  ت   االدتااتياية. ويعم  املعـاركون يف اجمل ـس ال انـة الوطنيـة حلقـوق      
منظمـة مــري ملكوميـة( وم وضــية    36ااوسـانم وكــبكة تسـاي  العنــف العن،ـا  )سعــاركة    

 املظامل اليوواف. وعقد اجمل ـس اجتماعـي االفتتـاملي    األمم املتحدة حلقوق ااوسان ومكتي أمني
 ــدأ الت  ــيع ألهــداف ادــتااتياية ووضــا أهــدافا      ”م عنــدما 2016ويســان/أ اي   20يف 

ق،رية األج  ومتود ة األج . وقد دّ ع املقار اخلاص الضوع ع ع ه ا امل ال يف تقايـا  عـن   
 (.A/HRC/32/49/Add.1)اوظا  2015عيارتي إىل اليووان يف عام 

ــأن مكتــي أمــني املظــامل ُكّ ــف  وضــا ط ــة عمــ  وطنيــة حلقــوق      - 68 وأفــادخ واميبيــا  
م وُقــدم 2009ااوسـان وفقــا اعـ ن و اوــام  عمـ  فيينــا. و ــدأ وضـا ط ــة العمـ  يف عــام      

. وتتضّمن اخل ـة دـبعة مبـادئ    2014أي ول/دبتمب  30معاوع اخل ة إىل جم س الوعراع يف 
املعــاركةم واملســاعلةم والعــ افيةم وعــدم التمييــيم والكاامــة ااوســاويةم توجيهيــة ل تن يــ  هــيل 

والتمكنيم وديادة القاوون. وتاكي اخل ة ع ع دبعة ملقـوق لإلوسـان حمـّددة  تـا  إىل تعييـي      
وهــيل ال،ــحةم والتع ــيمم وامليــا  وال،ــاف وال،ــحيم واادــكانم واألراضــيم وال اــوع إىل   

ة لكــ  مــن هــ   اجملــاالخم ّ   ديــد أوجــي الق،ــورم وتبيــان  العدالــةم وعــدم التمييــي. و النســب
 جماالخ التدط  الائيسيةم وإدناد مهمة قيادة كّ  تدط  إىل وعاراخ يف احلكومة.

م املـؤر   12وأ  عت املم كة العا ية السعودية املقار اخلاص  أن املادوم امل كي رقم م - 69
ــع االوضــمام إىل االت 1997آب/أمســ س  19 ــنّص ع  ــا    م ي ــع  ي ــة ل قضــاع ع  ــة الدولي  اقي

أككال التمييي العن،ـا  وتن يـ  أملكامهـا سـا يتوافـغ مـا العـايعة اادـ مية. وهـ ا التعـايا           
 يك   املساواة ويّام التمييي العن،ا .

وأ  عت صا يا املقّار اخلاص  عأن ط ع عم ها املتعـّددةم ومنـها ط ـة العمـ  لتن يـ        - 70
د وادتااتياية اادما  االجتمـاعي  2018-2014احلماية مني ل  تاة ادتااتياية منا التمييي و

والـيت تت،ـّد  ل تميـي ضـد السـكان       2025-2016ل ائ ة الاوما يف  هورية صـا يا ل  تـاة   
أيضـا قضـايا    2016من طائ ـة الاومـا يف صـا يا. وتتنـاول ط ـة العمـ  الوطنيـة ل عمالـة لعـام          

الاومــا. هــ ام مــا الع ــم  ــأن ط ــة العمــ  املت،ــ ة  العمالــة الــيت يواجههــا الســكان مــن طائ ــة  
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م  عنــوان احلقــوق  2016مــن تعــايعاخ اال ــاد األورو م واملعتمــدة يف عــام      23 ال ،ــ  
القضــائية واألدادــيةم تضــا تعــدي خ ل قــاوون اجلنــائي مــن كــأاا عيــادة فعاليتــي يف مكافحــة     

اخم منــها عيــادة كعــف العن،ــاية وكااهيــة األجاوــيم مــن طــ ل إدطــال   ــة مــن التحســين
اجلاائم اليت تن و  ع ـع عنـف   ارتكا ـي  ،ـ ة ك ،ـية  ـا  األق يـاخ الوطنيـة واكتعـاف          

تعييـي قـدرة امل ـوح املعـ      ”ه   اجلاائم والقـب  ع ـع ماتكبيهـا. كمـا تتـوطع هـ   اخل ـة        
م وهــو موظــف مســؤول عــن املســاواة يت قــع العــكاو  املتع قــة  اوتــهاكاخ  “حبمايــة املســاواة

اوون ملظا التمييي وإ  مها. و دد ط ـة العمـ  املتع قـة سماردـة ملقـوق األق يـاخ الوطنيـةم        ق
م التعدي خ ع ع قاوون محاية ملقوق وملاياخ األق يـاخ الوطنيـة   2016اليت اعتمدخ يف عام 

 والاامية إىل  سني إمكاوية احل،ول ع ع فاص عم  يف الق اع العام.
منــا ومكافحــة العن،ــاية  عــأن وقــدمت دــ وفاكيا تقايــاا عــن ط ــة عم ــها الوطنيــة  - 71

. 2018-2016وكااهية األجاوي ومعاداة السامية ومري ذل  مـن أكـكال التع،ـي ل  تـاة     
ــياخ و   ــا التحي ــة القائمــة ع ــع أدــا     ط ــابو التنمــيعو ــدف ط ــة العمــ  إىل من الكااهي
اثـ  أو مـا كـاهبيم فضـ  عـن منـا اوتعـار املواقـف         التع،ي القـومي أو العاقـي أو الـدي  أو ا   

لعن،ـايةم وكااهيـة األجاوـي ومـري ذلـ  مـن أكـكال التع،ـي.         ا تعـاا ع ـع  واألعمال اليت 
ــة   وت ــد اائي ــوعاراخ ومؤدســاخ   ينبعــي أن ملهــام ضــا اخل ــة أهــدافا ومواعي ــااد  ال تؤديهــا ف

اية وكااهيـة األجاوـي ومعـاداة    الدولة. وتعاف ال انة احلكومية املعنية  ـمنا ومكافحة العن،
الســامية ومــري ذلــ  مــن أكــكال التع،ــي الــيت تتــألف مــن ا  ــي رت ــف ااداراخ احلكوميــة   

 واملنظماخ مري احلكومية واخلباع األكادنينيم ع ع تن ي  ط ة العم  الوطنية.
 هياـة  2016عـام  لد وفينيا أاا أوعاخ سوجي قاوون احلمايـة مـن التمييـي     وضحتوأ - 72

احلمايـة مـن   ’’ همةس ة مك َّ ه   اتياةو املساواة. هياة الدفاع عن مبدأهيل  ممت ،،ة وطنية
 يااضـ ضـحايا التمييـي فيمـا يتع ـغ  الق    مسـاعدة   االتمييي القائم ع ع أ  أدـا . وتعـم  مهامهـ   

تقـاريا والتوصـياخم   القاووويةم وإجااع عم ياخ الت تيشم و ا البياوـاخ واملع ومـاخم ووعـا ال   
 توعيةم والتواص  ما هيااخ اال اد األورو  املعنية.  ل تنظيم مح خ و

ط ـة عمـ      عد أوي ع ع الامم من أاا مل تضا  املقار اخلاص جنوب أفايقيا أ  عتو - 73
وطنية ملكافحة العن،اية والتمييي العن،ا  وكااهية األجاوي وما يت،ـ   ـ ل  مـن تع،ـيم     

ــا حلقــوق   مث إن . 2016م يف فقــد طاملــت معــاوع ط ــة ل تعــاور العــا    ــوب أفايقي ــة جن جلن
ددتورم تب ل جهـدا ل تعايـ   االوتـهاع مـن معـاوع      المن  9سوجي ال ،   امُلنعأةااوسانم 

جنـوب أفايقيـا   القائمـة لـد    سيادـة  ال ـة مـن كـأاا أن تعـيع     ت ـ  اخل ط ة العم  الوطنيـة. و 
م و ديد أدوار رت ف اتياـاخم   كااهية األجاوي من ط ل تومليد االدتااتياياخفيما يتع غ 
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ملاالخ التميييم وادـتهداف العن،ـاية ع ـع    من أج   ديد وتعكي  فايغ ل دتاا ة السايعة 
ا املـوارد  وجي التحديد ال التمييي  ،ـ ة عامـة. ومـن كـأن ط ـة العمـ  الوطنيـة أيضـا أن  مأـ         

والتـدريي ع ـع    الت قيـف ف جهـود مكافحـة العن،ـاية يف الق اعـاخ املسـتهدفةم وتعـيع       وتكّ 
التنوع. و ، ة أعمم من كأن ط ـة العمـ  الوطنيـة أن تـوفا إطـارام و ـدد أولويـاخم وتضـا         

فيمــا يتع ــغ  الكااهيــةتعــايعاخ جلــاائم  مــن كــأاا وضــاآليــاخ ملكافحــة العن،ــاية. وأطــريام 
 .“ع ع أدا  اتوية” بع  اجلاائم اليت تاتكي 

ــا  عــت وأ - 74 ــار اخلــاص  تاكي ــأ املق ــادة   ــنص    10ن امل ــيم وت مــن ددــتورها  ظــا التميي
. وحيظا ك  من القـاوون املـدف والقـاوون    كديدة احلامانحلماية ال ااخ  “تدا ري طاصة”ع ع 

ــائي التمييــي يف ق اعــاخ حمــددة  ــغ   أيضــا اجلن ــي و قي . وينعــ  القــاوون املتع ــغ سكافحــة التميي
عاجلة العكاو  املتع قة  التمييي. وهـ ا القـاوون   املساواة هياة ملكافحة التمييي و قيغ املساواة مل

وعـا مـن التمييـي  ـت     و 11يتوقـا  ” العام واخلـاص و  ين بغ ع ع اجلهاخ ال اع ة يف الق اعني
ــةل  ــا  األمــــا”و “ال ،ــــ ”العنــــاوين التاليــ ــالتمييي وتن يــــ  األوامــ تعــــدد املالتمييــــي ” و “ ــ

ــي ــا ” و “األوجــ ــري املباكــــا  ” و “التمييــــي املباكــ ــايقاخ يف مكــــان  ” و “التمييــــي مــ املضــ
ب اط ـــــــــ”و “عـــــــــدم وضـــــــــا تاتيبـــــــــاخ معقولـــــــــة” و “اايـــــــــ اع” و “العمـــــــــ 
. وتسـاهم اجلهـود االجتماعيـة    “التمييي القائم ع ع االفتااضـاخ ” و “التحاش” و “الكااهية

 والتع يمية أيضا يف مكافحة التمييي.
يف ألباويـام امُلنعـأ سوجـي القـاوون رقـم       (41)يتيو مكتـي م ـوح احلمايـة مـن التمييـي     و - 75
ــاخل       10 221 ــاخ األق يـ ــها لعـ ــةم منـ ــاخ رت  ـ ــأر ا لعـ ــكاواهم  ـ ــدموا كـ ــحايا أن يقـ ل ضـ

ــة   ــة والاوماوي ــة واليوواوي ــة واأللباوي ــا العــبكي ملكتــي أمــني   كــ ل و .(42)ااوك ييي ــإن املوق م ف
 عـاخ )اادـباوية والعواراويـة   ر ـا ل متـاجم إىل أ املتعـددة القوميـاخ(    -)دولـة  املظامل يف  ولي يـا  

ــارا( ــوا واألنـ ــة     (43)والكيتعـ ــاجم إىل لعـ ــريو متـ ــامل يف  ـ ــبكي ملكتـــي أمـــني املظـ ــا العـ واملوقـ
 .(44)الكيتعوا

__________ 

 .http://unia.be/en/about-uniaاوظا  (41) 

 (42) See Developing National Action Plans against Racial Discrimination: A Practical Guide (United Nations 

publication, Sales No. E.13.XIV.3). 

 .-www.equineteurope.org/-About-usاوظا  (43) 

 (44) European Network of Equality Bodies, Dynamic Interpretation: European Anti-Discrimination Law in 

Practice V (Brussels, 2010), p. 5. 
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ــام  مــا         - 76 ــن ووعه ــدة م ــة فاي ــي هيا ــوط  ملكافحــة التميي ــس ال ــ  اجمل  ــام ن  ويف روماوي
م واجلنسـية وال عـة وال اـة    ةلـ االعم هـا التمييي. وتعـم  معايري أدس من  أدادا 14 ني  اأوع ته

واالوتمـاع   صـا ة   ـريو  وقـص املناعـة البعـاية     ماح ميمن مـري معـد واا  وجود االجتماعية و
ؤد  إىل إضـــعاف تـــهـــدف أو ّت أدـــباب أطـــا  ل تمييـــيإىل إملـــد  ال اـــاخ احملاومـــةم وأ  

القــاوون يف إ  ــال االعتــااف حبقــوق ااوســان واحلايــاخ األدادــية أو احلقــوق الــيت يقاهــا   أو
امليدان السيادي أو االقت،اد  أو االجتماعي أو ال قـايف أو أ  ميـدان آطـا مـن ميـادين احليـاة       

 .(45)العامةم أو التمتا  ت   احلقوق واحلاياخ أو ااردتها
ــاب    - 77 ــدي  يف أعقـ ــون ماوـ ــد وي سـ ــ  معهـ ــي م أوعـ ــ ن ويف املكسـ ــدويل   إعـ ــد الـ العقـ

ــة ل امهــور   أصــ  أفايقــي مــن أجــ  تن   ل منحــدرين مــن  ــة ودوراخ تدريبي ظــيم محــ خ توعي
وإضـافًة إىل ذلـ م   التوصـ  إىل ات ـاق      .(46) عـأن املسـاواة وعـدم التمييـي     نياملدوي املوظ نيو

املعـ  سنـا التمييـي يؤكـد إعمـال مبـدأ املسـاواة وعـدم           ني وعيا اخلدمة املدوية واجمل س الـوط  
أثنـاع أداع واجبـا م. ويف    اال ـاديني  نياملـدوي  ني مـوظ  لالتمييي يف إطار مدووـة قواعـد السـ وك    

( أهـدافا لكـ    2018-2014املكسي  أيضا حيدد البوام  الـوط  ل مسـاواة وعـدم التمييـي )    
مـن  هبـدف الـت  ص   قواعدها وااردا ام وإدماجها وتكيي ها وتعيييهـا   ملااجعةمؤدسة عامة 

 .  (47)تتسامو ما املمارداخ التميييية تعاا أوأو  األملكام التنظيمية واادارية اليت تيسا
ــتنيم  - 78 ــي       عقــدويف األرجن ــة األجاو ــي وكااهي ــوط  ملكافحــة التميي ــن املعهــد ال كــ  م

 الـدورة  2015والعن،ايةم واجمل س اال اد  ل سياداخ العامة املعنية سكافحة التمييـي يف عـام   
املعهـد الـوط  ماصـد التمييـي يف      أط ـغ  2009ويف عـام   .(48) بملان اال اد  ل عـباب لال اوية 

كاة القدمم وهو مبادرة مبتكاة  دف إىل منا و  ي  ومكافحة ملاالخ التمييي الـيت نكـن أن   
 تنعأ يف جمال كاة القدم.

 (49)ويف مال ةم يتم   هدف ط ة العم  الوطنية ملكافحة العن،اية وكااهيـة األجاوـي   - 79

يف وضــا مبــادراخ ملكافحــة العن،ــاية م ــ   (2010 ط ـة ث ثيــة الســنواخ وضــعت يف عــام )
 املبادراخ الععبية.و أوع ة الدعوةم و ناع القدراخم واألوع ة البح يةم

__________ 

 (45) See website of the Ibero-American Network of Agencies and Organizations against Discrimination, “Acerca 

de la RIOOD”, available from www.redriood.org/acerca-de-la-riood/ (in Spanish, accessed 9 June 2016). 

 (46) See website of the Commissioner for Protection from Discrimination, www.kmd.al/. 

 (47) See http://minorityrights.org/country/albania/. 

 (48) See www.defensoria.gob.bo/. 

 (49) See www.defensoria.gob.pe/. 

file://///unhq.un.org/shared/arabic_wordperfect/MSWDocs/_3Final/www.kmd.al/
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ويف أيالندام أط ـغ رئـيس الـوعراع ووعيـا العـدل واملسـاواة وااصـ ح القـاووف ط ـة           - 80
. 2005 يف كــاوون ال اف/ينــايا (50)2008-2005العمــ  الوطنيــة ملكافحــة العن،ــاية ل  تــاة 

يف أيالنـدا أك ـا    كافحـة العن،ـاية وتعـايا إوعـاع جمتمـا     مل اوقدمت اخل ـة توجهـا ادـتااتياي   
وضــا اخل ــة عم يــة تعــاور  تقــائم ع ــع التــداط   ــني ال قافــاخ. وقــد دــبق ــوال ل اميــا و

م سـا يف ذلــ  احلكومــةم  األطــااف املعنيــةكــهاا كــاركت فيهـا طائ ــة عايضــة مـن    12دامـت  
عيون واجملتما املدف. وجاع طاح اخل ة وفاًع  التيام ق عتي أيالنـدا يف املـؤزا   والعاكاع االجتما

. والتمييي العن،ا  وكااهية األجاوي وما يت،   ـ ل  مـن تع،ـي    العاملي ملكافحة العن،اية
وكاوت أيالندا إملد  الدول الاائدة يف العامل يف وضـا ط ـة عمـ  وطنيـة ملكافحـة العن،ـاية       

 األورو  الق ي ة اليت أقدمت ع ع ذل .وإملد  دول اال اد 
م يف ط ا ـي إىل العــعي  فاوســام أع ــن رئـيس  2014كـاوون األول/ديسـمب    31ويف  - 81

ال اوسي سنادبة السنة اجلديـدةم أن مكافحـة كـ  مـن العن،ـاية ومعـاداة السـامية هـي إملـد           
ط ــة العمــ  الوطنيــة ل  تــاة  وضــاوأد  هــ ا إىل  .(51)2015القضــايا الوطنيــة الكــب  لعــام 

 ملكافحة العن،اية ومعاداة السامية. 2015-2017
ــام   - 82 ــكد  يف أوكااوي ــني الوكــاالخم     2008يف عــام وأطــريام ُك ــ  معــتاك   ــغ عام فاي

وادـعة مـن اجلهـاخ ال اع ـة      طائ ـة ملكافحة كااهية األجاوي والتع،ي ااث  والعاقـيم ضـم   
مـن أجـ  معاجلـة هـ   املسـائ    ايقـة متكام ـة. واعتمـد          املعنيةم  ت إكااف جم س الـوعراع 

ال ايغ ط ة عم  ملكافحة كااهية األجاوـي والتمييـي العن،ـا  وااثـ  يف اجملتمـا األوكـااف       
 .(52)2012-2010م وط ة ااث ة ل  تاة 2009-2008ل  تاة 

__________ 

 (50) See www.equineteurope.org/National-Council-for-Combating. 

 (51) See website of the Ibero-American Network of Agencies and Organizations against Discrimination, 

“Prácticas y propuestas antidiscriminatorias”, (in Spanish, accessed 20 June 2016). 

 (52) See www.conapred.org.mx/index.php?contenido=noticias&id=4835&id_opcion=108&op=214 (in Spanish, 

accessed 21 June 2016). 
 (53) Equality Research Consortium, “National Action Plan Against Racism Malta”, December 2010. 
 (54) See www.justice.ie/en/JELR/NPARen.pdf/Files/NPARen.pdf. 
 (55) France, Délégation interministérielle à la lutte contre le racisme et l’antisémitisme, Mobilizing France 

against racism and anti-Semitism: 2015-2017 action plan (Paris, 2015). Available from 

www.gouvernement.fr. 
 (56) See European Commission against Racism and Intolerance, report on Ukraine (fourth monitoring cycle), 

document CRI(2012)6, p. 7. 

file://///unhq.un.org/shared/arabic_wordperfect/MSWDocs/_3Final/www.conapred.org.mx/index.php%3fcontenido=noticias&id=4835&id_opcion=108&op=214
http://www.gouvernement.fr/
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 االدتنتاجاخ والتوصياخ - ثال ا 

ة ع ـع األصـعدة الدوليـة وااق يميـة والوطنيـة      ياملي املقار اخلاص  اجلهود املب ول - 83
من أج  إوعاع هيااخ مت ،،ة وطنية ووضا ط ع عم  وطنية ل قضـاع ع ـع العن،ـاية    

   والتمييي العن،ا  وكااهية األجاوي وما يت،    ل  من تع،ي.
جبديـة يف وضـا ط ـة عمـ  وطنيـة       عـد  ويعاا املقار اخلاص الدول الـيت مل تنظـا    - 84

ــة األجاوــي ومــا يت،ــ   ــ ل  مــن    كــام ة ملكافحــ ة العن،ــاية والتمييــي العن،ــا  وكااهي
تع،يم ال ديما يف السـياق العـاملي املتم ـ  يف املـد املتنـامي مـن معـاعا كااهيـة األجاوـي          

. ويف هـ ا ال،ـددم يعـري    م ع ـع أن ت عـ  ذلـ    السائدة يف ظ  أعمة اتااة ال وي ة األمـد 
( مـن  A/HRC/32/50 إىل جم ـس ملقـوق ااوسـان )   إىل التوصياخ الـواردة يف تقايـا  األطـري   

 األجاوي. اهيةأج  مكافحة العن،اية وكا
م عنـد وضـا ط ـع العمـ  الوطنيـة ملكافحـة       أن تقـوم  الدول يناكد املقار اخلاصو - 85

إوعـاع هياـة    العن،اية والتمييي العن،ا  وكااهية األجاوي وما يت،    ل  من تع،يم 
مت ،،ة وطنيـة تكـون هـي وكالـة تن يـ  رئيسـية. وينبعـي ل ـدول أن ت ملـ  اامكاوـاخ           

األجاوـي   يـة هاال ايدة اليت تتميي هبا اتيااخ املت ،،ة الوطنية يف مكافحة العن،ـاية وكا 
ومريمها من أككال التميييم وأن تب ل ق،ـار  جهـدها ل ـا ع  ـني ط ـع العمـ  الوطنيـة        

التنسيغ  ـني   تعيييوما تقوم  ي من أوع ة ما اتياة املت ،،ة. ويف ه ا ال،ددم يدعو إىل 
 أهداف ط ع العم  الوطنية وتعييي والية اتيااخ املت ،،ة الوطنية ومواردها.

ــدول  ديناكــكمــا  - 86 ــة مت ،،ــة   أن تقــوم املقــار اخلــاص ال ــة وطني ــد إوعــاع هيا م عن
حلقـوق   العامـة  املؤدسـة الوطنيـة    تميييها عـن ملكافحة العن،اية وأككال التمييي األطا م 

هـ     مـنو ااوسانم ولكن ما االمت ال ملبادئ  اريس املتع قة  االدتق ل والزناهة. وينبعـي  
متا عـة أهـداف ط ـة العمـ  الوطنيـة ووضـا       واليـة  م اتياة املت ،،ة الوطنيـةم مـىت أمكـن   

 اخل ع اجلديدة.
التوصية السيادـاتية   يتم   يفم ال جيدم إىل ويف ه ا ال،ددم يعري املقار اخلاصم  - 87

ل انــة األورو يــة ملناهضــة العن،ــاية والتع،ــيم  عــأن اتياــاخ املت ،،ــة   2رقــم العامــة 
اة السـامية والتع،ـي ع ـع ال،ـعيد الـوط م      ملكافحة العن،ايةم وكااهية األجاوـي ومعـاد  

ل  ديـدا  موال ديما ال ،  جيم من الت يي  الـ   يـدر  مهـام ومسـؤولياخ هـ   اتياـاخ      
القضاع ع ع رت ف أككال التمييـيم ورصـد حمتـو  التعـايعاخ وأثاهـا هبـدف        ع عالعم  

أجـ   سـني    وإدـداع املعـورة إىل السـ  اخ التعـايعية والتن ي يـة مـن       دمكافحة العن،اية

http://undocs.org/ar/A/HRC/32/50
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ال وائو واملماردـاخ يف امليـادين ذاخ ال،ـ ةد وتقـد  املسـاعدة إىل الضـحايام سـا يف ذلـ          
م مـــن أجـــ  تـــأمني ملقـــوقهم أمـــام املؤدســـاخ واحملـــاكمد واالدـــتماع إىل  العـــون القـــاووف

العــكاو  وااللتمادــاخ والنظـــا فيهــا  عــأن ملـــاالخ  عينــها والســعي إىل الوصـــول إىل       
ع املعورة  عأن معايري مكافحة التمييـي يف جمـاالخ ت بيقهـاد واملسـامهة     وإددا اخ تادتسوي

 وتــا  املســائ  املتع قـة  ــالتمييي وإ  النــا وعــي عامـة   وتعييــي ديف تـدريي ال اــاخ الائيسـية  
األملكـام   ت ـ  املقار اخلاص الدول مااعاة  يناكدووعا املع وماخ والوثائغ ذاخ ال، ة. و
 لد  إوعاع اتيااخ املت ،،ة الوطنية.

تيويـد اتياـاخ املت ،،ـة الوطنيـة      ضـمان م يوصـي املقـار اخلـاص الـدول      ًاطتامو - 88
ــتمكن مــن  قيــغ إمكاوا ــا   ةاملاليــ وة أالبعــاي دــواعم الكافيــة الواليــاخ واملــوارد  م ملــىت ت

 الكام ةم وال ديما فيما يتع غ  التحدياخ امل كورة أع  .
 
 
 
 
 


