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الدورة احلادية والسبعون
البند ( 67أ) من جدول األعمال املؤقت*
القضاء على العنصرية والتمييز العنصري وكراهية
األجانــو ومــا يتصـ نــعلب مــن اعصــو القضــاء
علــــى العنصــــرية والتمييــــز العنصــــري وكراهيــــة
األجانو وما يتص نعلب من اعصو

األشــلال املعاصــرة للعنصــرية والتمييــز العنصــري وكراهيــة األجانــو
وما يتص نعلب من اعصو
معكرة من األمني العام
قـو
يتشرف األمني العام نأن حيي إىل اجلمعيـة العامـة اقريـر املقـرر اجملـا قلـ
اإلنسان املعين ناألشلال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصـري وكراهيـة األجانـو ومـا يتصـ
ـد عمــا نقــراري اجلمعيــة العامــة 139/70
نــعلب مــن اعصــوم مواومــا رواــأيم والــعي أاعـ جل
و .140/70
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اقريـــر املقـــرر اجملـــا املعـــين ناألشـــلال املعاصـــرة للعنصـــرية والتمييـــز
العنصري وكراهية األجانو وما يتص نعلب من اعصو
موجز
قـو اإلنسـان املعـين ناألشـلال
يقدم هعا التقرير العي أعـد املقـرر اجملـا قلـ
املعاصرة للعنصـرية والتمييـز العنصـري وكراهيـة األجانـو ومـا يتصـ نـعلب مـن اعصـو إىل
اجلمعيـــة العامـــة عمـــا نقرارهـــا  139/70نشـــأن بارنـــة يـــد النازيـــة والنازيـــة اجلديـــدة
واملمارسات األخرى اليت اساهم يف إثارة األشلال املعاصرة من العنصـرية والتمييـز العنصـري
وكراهية األجانو وما يتص نعلب من اعصوم والقرار  .140/70وطلبت اجلمعيـة العامـةم
يف القرار 139/70م إىل املقرر اجملا أن يعد اقريرا عن انفيع القـرارم اسـتنادا إىل ااراء الـيت
يــتم هع ــا مــن احللومــات واملنامــات ،ــأ احللوميــةم لتقدلــم إىل اجلمعيــة العامــة يف دور ــا
احلادية والسبعني.
ويتضمن التقرير مقدمة مقتضبة عن مضمون القرار 139/70م ومـوجزا للمسـاتات
اليت أرسلت ا  11دولة عضـوا نشـأن انفيـع القـرارم ـا يف رلـب ملراء املنامـات ،ـأ احللوميـة
واملنامات األخرى نشأن القرارم وعدداً من االستنتاجات والتوصيات.
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أوال  -مقدمة
 - 1يقــدم هــعا التقريــر الــعي أعــد املقــرر اجملــا املعــين ناألشــلال املعاصــرة للعنصــرية
والتمييــز العنصــري وكراهيــة األجانــو ومــا يتص ـ نــعلب مــن اعصــو عمــا نقــرار اجلمعيــة
العامـة  139/70املعنــون ”بارنـة يــد النازيــة والنازيـة اجلديــدة واملمارسـات األخــرى الــيت
اســاهم يف إثــارة األشــلال املعاصــرة مــن العنصــرية والتمييــز العنصــري وكراهيــة األجانــو
وما يتص نعلب من اعصو“م وقرار اجلمعية العامة .140/70
 - ٢ويساور اجلمعية القلـ إزاء انتشـار أ ـزاي سياسـية و ركـات وهاعـات مت ر ـة يف
أحنــاء كــمأة مــن العــاهم ــا ي ــا هاعــات النــازيني اجلــدد و ليقــم الــر و ومــا لاثل ـ ا مــن
احلركــات األيديولوجيــة املت ر ــةم األمــر الـــعي أدى إىل ازايــد أعمــال العنــ القــا م علـــى
العنصرية واصاعد اجمل اي العي حيـع علـى اللراهيـة يف السـا ة العامـةم علـى حنـو مـا أشـار
إليم املقرر اجملا يف اقارير سانقة (اناـر  A/HRC/32/49و )A/70/321م وقـد أشـارت اجلمعيـة
العامـــــةم يف قرارهـــــا 139/70م إىل ال لـــــو الصـــــادر عـــــن جلنـــــة قـــــو اإلنســـــانم يف
قرارها 5/٢005م نأن يواص املقرر اجملا التفلأ مليـاً يف هـع املسـألة وأن يضـص اوصـيات
نشـأاا يف اقــارير املقبلــة وأن يلــتم ملراء احللومـات واملنامــات ،ــأ احللوميــة ويضــع ا يف
اعتبار  .ويف القـرار نفسـمم طلبـت اجلمعيـة أيضـا إىل املقـرر اجملـا أن يعـد اقـارير عـن انفيـع
القـرارم اسـتنادا إىل ااراء الـيت يـتم هع ـا و قــا ل لـو جلنـة قـو اإلنسـان املـعكور أعــا م
قــو
ورلــب لتقــدل ا يف الــدورة احلاديــة والســبعني لل معيــة العامــة واقــدل ا إىل لــ
اإلنسان يف دورام المانية والماثني.
 - 3وشــددت اجلمعيــة العامــةم يف قرارهــا  139/70علــى اوصــية املقــرر اجملــا نوجــوي
”أن حتاــر الــدول أي ا تفــال اــعكاري ل ــد الناــام النــازي و لفــاء واملنامــات املتصــلة نــمم
رمسياً كان أو ،أ رمسم“م وأكدت أتية أن اتخع الدول التدانأ الازمةم طبقاً للقـانون الـدو
حلقو اإلنسانم للتصدي ألي ا تفال ل ِّد انايم قوات احلماية املسلحة إ إ ( )SSوهيـص
ملوناامم ا يف رلب انايم ا ن إ إ ( .)Waffen SSوأعرنت اجلمعية العامة أيضا عن القلـ
إزاء احملاوالت املتلررة الرامية إىل ادني أو هدم النصو اليت أقيمت لتخليد ركرى من ارنوا
النازيـة أثنـاء احلــري العامليـة المانيــةم وإىل نـبو ر ـات أول ــب األشـخا أو أخــعها ن ـر ،ــأ
مشروعةم وحتث الدول يف هعا الصدد على الو اء التام نالتزاما ـا رات الصـلةم وخصوصـاً منـ ا
االلتزامــات املنصــو علي ــا يف املــادة  34مــن التواوكــول اإلاــايف األول الافاقيــات جني ـ
لعام .1949
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 - 4ويف القرار نفسمم ال ات اجلمعية العامـة أيضـا مـص القلـ ازايـد عـدد احلـواد رات
ال ا نص العنصري يف هيص أحناء العـاهم ـا يف رلـب ر ـور هاعـات ليقـم الـر و املسـؤولة
عن العديد من هع احلواد وعودة نشوي العنـ القـا م علـى العنصـرية وكراهيـة األجانـو
العي يست دف امن مـن يسـت د م األ ـراد املنـتمني لاقليـات القوميـة أو العرقيـة أو الدينيـة
أو اللغوية .كما أدانت اجلمعية العامة ندون حتفـ أي إنلـار أو باولـة إلنلـار برقـة الي ـودم
ور بــت نــدعوة املقــرر اجملــا إىل احملا اــة نشــل علــم علــى مواقــص احملرقــة الــيت اســتخدم ا
النازيون كمعسلرات للموت واالعتقال والعمـ القسـري والسـ نم ونتشـ يعم الـدول علـى
اختار ادانأم ا يف رلب ادانأ على صعيد التشريعات وإنفار القانون والتعليمم من أج واـص
د جلميص أشلال إنلـار برقـة الي ـودم وأهانـت نالـدول أن اواصـ اختـار اجمل ـوات املناسـبة
ن ر من ا التشـريص الـوطينم طبقـا للقـانون الـدو حلقـو اإلنسـانم مـن أجـ منـص اجمل ـاي
العي يبث اللراهية وأعمال التحريع على العن اد املنتمني إىل الف ات الضعيفة.
 - 5وو قا للممارسة املتبعة يف التقارير السانقةم يقدم املقرر اجملا يف هعا التقريـر مـوجزًا
للمعلومات الواردة عن األنشـ ة رات الصـلة الـيت ااـ لعت لـا الـدول األعضـاء عمـا نقـرار
اجلمعيــة العامــة  .139/70وإنــان إعــداد التقريــرم أرســلت مفواــية األمــم املتحــدة حلقــو
اإلنسان معكرة شفوية إىل الدول األعضاء يف  15ملرار/مار ٢016م ورسـالة إىل املنامـات
،أ احللومية ا لو ي مـا معلومـات عـن انفيـع القـرار .و لـول  30زيران/يونيـم ٢016م
وردت ردود مــن األرجنــتنيم وكونــام وأملانيــام وإي اليــام واللويــتم واملغــريم ونــارا،وايم
واالحتـاد الروســمم واململلـة العرنيــة السـعوديةم والســنغالم وارينيـداد واونــا،و .والقـى املقــرر
اجملــا أيضــا مســاتات مــن االحتــاد العــاملم للمحــارنني القــدماءم ومنامــة الي ــود يف نلغاريــام
والل نــة الاافيــة املعنيــة لا حــة النازيــةم والل نــة املعنيــة قــو اإلنســان يف الافيــا( .)1ويــود
املقرر اجملا أن يشلر هيص من سـاتوا علومـات يف هـعا التقريـرم ويعـري عـن أسـفم لعـدم
لنم من النار يف الردود اليت وردت نعد  30زيران/يونيم .٢016
 - 6ويرد أدنا ملخص للمعلومات الواردةم على النحو امل لوي يف الفقرة  43من القـرار
.139/70

__________

( )1للن االطاع على الردود األصلية يف ملفات أمانة مفواية قو اإلنسان.
4/25

16-13939

A/71/325

ثانيا  -املساتات الواردة من الدول األعضاء
أل

 -األرجنتني

 - 7أشــارت لومــة األرجنــتني إىل العديــد مــن املبــادرات املتخــعة حملارنــة يــد النازيــة
والنازية اجلديدة واملمارسات األخـرى الـيت اسـاهم يف إثـارة األشـلال املعاصـرة مـن العنصـرية
والتمييز العنصري وكراهية األجانـو ومـا يتصـ نـعلب مـن اعصـوم ـا يف رلـب دور وزارة
العــدل و قــو اإلنســانم واملع ــد الــوطين مللا حــة التمييــز وكراهيــة األجانــو والعنصــريةم
وخباصة ج ودتا الرامية إىل انفيع اجمل ة الوطنية مللا حة التمييز.
 - ٨وأنــرزت احللومــة تل ـ األنش ـ ة الــيت يض ـ لص لــا املع ــد الــوطين مللا حــة التمييــز
وكراهية األجانو والعنصرية إلجناز م متمم وال سـيما العمـ الـعي اضـ لص نـم و ـدة التفاعـ
المقايف يف مديرية اعزيز وا وير املمارسات املناهضة للتمييز .واعـا هـع الو ـدةم الـيت أنشـ ت
يف عام ٢011م مسألة بددة هم التمييز العنصري اد اجلماعات اليت شـللت ا أساسـاً هويـات
مشــتركة اــرابأل ناألص ـ العرقــم أو األمــة أو التقاليــد أو الــدين أو اللغــة أو األص ـ اإلقليمــم.
وشــددت احللومــة علــى أن التركيــز علــى التفاعـ المقــايف هــو طريقــة إلعــادة صـيا،ة العاقــات
املدمرة والتراابية املتأصلة يف النازية والنازية اجلديدة وكراهية األجانو والتمييز العنصري.
 - 9وشــددت احللومــة علــى أتيــة وســا أل اإلعــام الرقميــة ناعتبارهــا ــاالً بــدداً يلــزم
انايمم ألاا للن استخدام ا لنشر خ ـاي العنصـرية وكراهيـة األجانـو والتعصـو .ونتي ـة
لعلبم صُمم ” املنـت مـن أجـ إنترنـت خاليـة مـن التمييـز“ لرصـد إاا ـة اسـتخدام اإلنترنـت
لل ميــص واــمااا .و يمــا يتعل ـ ناللش ـ عــن ماــاهر العنصــرية والنازيــة والنازيــة اجلديــدة
وكراهيــة األجانــو علــى شــبلة اإلنترنــتم يعمـ هــعا املنــت اال ترااــم مــص املرصــد الشــبلم
إلجياد احللو ل يف الوقت املناسو من أج امان إزالة احملتوى املعادي للسامية من اإلنترنت.
 - 10وركرت احللومة أن املع د الوطين مللا حة التمييز وكراهية األجانـو والعنصـرية قـد
أنشــأ مركــز شــلاوى للــن أن يقــدم يــم األ ــراد واملنامــات شــلاوى نشــأن أي نــوع مــن
التمييز .على سبي املمالم أدت الة رُدِّدت ي ا هتا ات معادية للسـامية خـال مبـاراة للـرة
القدم إىل معاقبة ناد أرجنتيين للرة القدم .واتعل الة أخرى نزيادة احلواد املتصلة نالنازيـة
اجلديــدة يف مــار ديـ نااــام قاطعــة نــوين مليــر م يــث اسـتُ دف اقتمــص احمللــم ــواد
اــرابأل نالنــازيني اجلــدد ومعــاداة اململــيني خــال الســنة املااــية .واــتق مركــز لتلقــم الشــلاوى
ومساعدة احايا أعمـال كراهيـة األجانـو والعنصـرية يف مـار ديـ نااـا ملواج ـة ازايـد هـعا
النوع من احلواد .
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 - 11ووج ت احللومة االنتبـا إىل قيقـة أنـم علـى الـر،م مـن أن انتشـار النازيـة والنازيـة
اجلديدة واألشلال املعاصرة للتمييز العنصري وكراهية األجانو وما يتص نعلب من اعصـو
داخ اقتمص املدين قد اباطأ علـى الصـعيد الـوطينم اأخـع املؤسسـات احللوميـة هـع املواقـ
واأليديولوجيات مأخع اجلد.

ناء  -كونا
 - 1٢أنلغت لومة كونا املقرر اجملا أاا اـرى أن مـن احليـوي إنشـاء األسـ السياسـية
والقانونية واالقتصادية واالجتماعية علـى الصـعيد الـوطينم مـن أجـ الن ـاا يف معاجلـة هيـص
ماـــاهر كراهيـــة األجانـــو والعنصـــرية املـــعكورة .ويف كونـــام أع يـــت األولويـــة لاعتـــراف
الدســتوري بــدأ املســاواة واعتمــاد اــدانأ اشــريعية ارمــم إىل القضــاء علــى التمييــز العنصــري
والتمسب ار التمييز مجميص أشلالم.
 - 13وشددت احللومة على أن كراهيـة األجانـو ه اوجـد اار يـاً كاـاهرة اجتماعيـة يف
كونا .وال ات احللومة مص القل أنم يف العديـد مـن املنـاط والبلـدان يف العـاهم وخاصـة يف
نلدان الشمال الصناعمم ال ازال العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانـو قا مـةم ـا يف
رلــب نأشــلال جديــدة وأكمــر ا ــوراً .ويت ســد اســتمرارها يف مواصــلة اشــلي هعيــات
وأ زاي سياسـية اتـبب نـرامن عنصـريةق وإقامـة النصـو التعكاريـة واناـيم املاـاهرات العامـة
لتم يــد املااــم النــازي والنازيــة اجلديــدةق وبــاوالت اشــويم أو اــدمأ النصــو التعكاريــة
ألول ـــب الـــعين ـــارنوا النازيـــةق وصارســـة اإلقصـــاء االجتمـــاعم والتـ ـ ميو ـــا شـــعوي
و موعــات إثنيــة وأقليــات و ــات اجتماعيــة أخــرى و ــات مــن األ ــرادق وانتشــار سياســات
وقــوانني ييزيــة يف ــال او ــرةق واعتمــاد اشــريعات مللا حــة اإلرهــاي اتــيق هامش ـاً كــبأاً
لإلجراءات التعسفية وصارسة السل ة العامة على أسا التمييز والعنصرية وكراهية األجانو.
 - 14وســل ت احللومــة الضــوء علــى أن كونــا اعتقــد اعتقــاداً راســخاً أن اســتمرار وعــودة
النازيــة اجلديــدة والفاشــية اجلديــدة و،أتــا مــن األيــديولوجيات القوميــة العنيفــة القا مــة علــى
التحيز العنصري والقوممم انبغم إدانتـ ما علـى الصـعيد الـدو وال للـن اتيرتـا ناسـتخدام
التاعو واالنتقا ية يف احل ن املتعلقـة مارسـة احلـ يف الت مـص السـلمم والـوين اجلمعيـات
واحل يف رية الرأي والتعبأ.
 - 15وأكدت احللومة عزم ا على دعم اجل ود الراميـة إىل اـمان التنفيـع اللامـ إلعـان
ونرنامن عم ديرنان واعتماد ادانأ عملية جديدة للقضاء علـى األشـلال املعاصـرة للعنصـرية
والتمييز العنصري والتعصو.
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 - 16وأ ــادت احللومــة أن كونــا عملــت يف هيــص أحنــاء العــاه علــى اقــد اجملــدمات يف
ــاالت الصــحة والتعلــيم والريااــة إلاا ــة صــول املايــني مــن الفقــراء والشــعوي األصــلية
واقتمعــات املنحــدرة مــن أص ـ أ ريقــم وأ ــراد الف ــات االجتماعيــة الضــعيفة األخــرى علــى
قو اإلنسان األساسية.

جيم  -أملانيا
 - 17أكدت لومة أملانيا أن من مسـؤولية احللومـات واقتمـص املـدين ملا حـة العنصـرية
و،أها مـن أشـلال التمييـزم ـا يف رلـب إدانـة أي شـل مـن أشـلال يـد النازيـة والنازيـة
اجلديدة واملمارسات األخـرى الـيت اسـ م يف إثـارة األشـلال املعاصـرة مـن العنصـرية والتمييـز
العنصري وكراهية األجانو وما يتص نـعلب مـن اعصـو .وأكـدت احللومـة أاـام ناـرا إىل
املسؤولية عن التاريخ املاامم ملتزمة نشل خا واج ة هعا التحدي.
 -1٨وأشارت احللومة إىل أن ملا حة العنصرية م أولوية عليا يف جدول أعمـال احللومـة
للن ا ال است يص أن حت املشللة فردها .ومن مثم قد سل ت الضوء على أمملة التعـاون مـص
اقتمص املدينم ا يف رلب إنشاء ”منتدى ملا حة العنصـرية“م الـعي يضـم طا فـة واسـعة مـن
صملم اقتمص املدين.
 - 19وشددت احللومة على أن ملا حـة هيـص أنـواع القوالـو النم يـة عـن طريـ نـرامن
التعليم والتوعية العامة أمر أساسم مللا حة العنصرية .ويف هعا الصددم ركـرت احللومـة عـدة
مبادراتم مم ”التماسب مـن خـال املشـاركة األهليـة“ق والوكالـة االحتاديـة للترنيـة املدنيـةق
والتحال من أج الدلقراطية والتسامق .وأ ادت احللومة أيضـا نـأن الزيـارات التعليميـة إىل
املواقص التعكارية واملؤسسات امللرسة للحفاظ على ركرى اجلـرا م الـيت ارالبـت خـال تـرة
النازية شا عة يف املدار يف هيص أحناء أملانيا.
 - ٢0وأشــارت احللومــة إىل أن ايــة قــو اإلنســان نصــفة عامــة و اــر املمارســات
التمييزيــة اشــل جــزءاً مــن اــدريو أ ــراد الشــرطة .ــأ راد الشــرطة يتلقــون دورات دراســية
اتناول رـاهرة كراهيـة األجانـو والعنصـرية .واـنص املـادة  130مـن القـانون اجلنـا م األملـاين
على أن أي شـخص يستحسـن اجلـرا م املرالبـة حتـت احللـم النـازي أو ينلرهـا أو يقلـ مـن
شـأاام يتعـر للسـ ن ملـدة اصـ إىل سـ سـنوات .وكـعلبم ـكن انتـ اح كرامـة اــحايا
احللــم النــازي ناستحســان اجلــرا م أو يــد النازيــة أو اتيــر اجلــرا م املرالبــة حتــت احللــم
النازي للن أن يعاقو علي ا نالس ن ملدة اصـ إىل ثـا سـنوات .وأ ـادت احللومـة أيضـا
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نأن اجلرا م اليت ان وي على التمييز اد األشـخا اسـ وحتلـ نشـل منفصـ ناعتبارهـا
جرا م كراهيةم وأن احملاكم اشدد العقونات عموماً إرا كانت اجلرلة ندا ص اللراهية.
 - ٢1وأنـــرزت احللومـــة إنشـــاءها مـــؤخرًا رقـــة عمــ مللا حـــة خ ـــاي اللراهيـــة علـــى
اإلنترنتم نالتنسي مص العديد مـن منامـات اقتمـص املـدين والشـركاتم ـا يف رلـب يسـبوح
و،و ،واويتر .كما أنلغت احللومة أاا اؤيد نقوة أعمال منامـة األمـن والتعـاون يف أورونـا
يف ملا حة التعصو وجرا م اللراهية.

دال  -إي اليا
 - ٢٢أشارت لومة إي اليا إىل مرسوم ا التشريعم املؤرخ  1كانون الماين/ينـاير ٢016م
العي يقضم نأن اإلهانة العلنية اشل اان رر ا مشـددا للعقونـة .وأنلغـت احللومـة أيضـا أن
امللتو الوطين مللا حة التمييز العنصري قد اناول ك صارسـة مـن املمارسـات الـيت اسـ م يف
اأجين العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانو وما يتصـ نـعلب مـن اعصـو يف خ ـة
العمـ ـ الوطنيـــة الماثيـــة مللا حـــة العنصـــرية وكراهيـــة األجانـــو الـــيت اعتمـــدت يف أيلـــول/
سبتمت .٢015
 - ٢3وأنرزت احللومة إنشاء مرصد وسا أل اإلعام والشبلات االجتماعية نشأن خ ـاي
اللراهيــة يف كــانون الماين/ينــاير ٢016م الــعي يركــز علــى اإلنــاب عــن خ ــاي اللراهيــة
املنشور على اإلنترنت وكعلب على حتلي هع القضية والتعرف علي ا و م ا .وجيري يوميـا
حتلي ملالف من اجمل انات املنشـورة علـى اإلنترنـتم و رسـة نسـبة كـبأة منـ ا وإدراج ـا يف
اقـارير موااــيعية .أمـا املنشــورات األخـرىم الــيت اشــل نسـبة أقـ وللنـ ا اعتــت رات طــانص
ييزي شديدم تبلـ إىل الشـبلات االجتماعيـة إلزالتـ ا أو إىل أج ـزة إنفـار القـانون للتحقيـ
واملا قة القضا ية.
 - ٢4وأشارت احللومة إىل انعقاد لقة عم ادريبيـة ملـدة ثاثـة أيـام لفا ـدة أج ـزة إنفـار
القــانونم نام ــا مرصــد األمــن مــن األ عــال التمييزيــة لزيــادة وعــم أ ــراد الشــرطة نتــدانأ منــص
التمييز وملا حتمم ال سيما جرلـة اللراهيـة وخ ـاي اللراهيـة .ويف أيار/مـايو ٢013م وقـص
مرصـد منامــة األمـن وملتــو املؤسسـات الدلقراطيــة و قـو اإلنســان التـانص ملنامــة األمــن
والتعاون يف أورونـا مـعكرة افـاهم نشـأن انفيـع نرنـامن ”اـدريو أج ـزة إنفـار القـانون علـى
ملا حــة جــرا م اللراهيــة“ .واملرصــد عضــو يف الفرقــة العاملــة املعنيــة نتحســني اإلنــاب عــن
جــرا م اللراهيــة واس ـ يل ا يف االحتــاد األوروعم التانعــة لوكالــة االحتــاد األوروع للحقــو
األساســية .وأنشـ ت الفرقــة العاملــة يف اشــرين المــاين/نو مت  ٢014اونــا مــص ”اســتنتاجات
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اقل ـ نشــأن ملا حــة جــرا م اللراهيــة يف االحتــاد األوروع“ الــيت اعتمــدها ل ـ االحتــاد
األوروع عــام ٢013م ودعــا يــم الــدول األعضــاء إىل اختــار التــدانأ املناســبة لتش ـ يص اقــين
علي م والش ود على اإلناب عن جرا م اللراهية.

هاء  -اللويت
 - ٢5أكدت لومة اللويت أاا ال اش ص النازية أو النازيـة اجلديـدة أو صارسـات أخـرى
مــن هــعا القبي ـ م وأن هــعا النــوع مــن احلــواد واملاــاهر ،ــأ موجــودة يف البلــد وحيارهــا
القانون .وشددت احللومة على أن اللويـت صـدقت علـى تلـ املعاهـدات الدوليـة الراميـة
إىل ملا حة هيص أشلال العنصريةم ا يف رلب التصدي علـى االافاقيـة الدوليـة للقضـاء علـى
التمييز العنصري نلا ة أشلالم .وعندما ادخ املعاهدات الدولية اليت صدقت علي ـا اللويـت
يز النفارم كاا اصبق جزءاً ال يت زأ من التشريعات الوطنية .ولعلبم اُلـزم هيـص الوكـاالت
احللوميةم وكعلب األ رادم نالتقيد نأ لام ام وجيو على السل ة القضـا ية أن الفـ ا تـرام
هع األ لام.
 - ٢6وركرت احللومة العديد من األ لام الواردة يف الدسـتورم منـ ا املـادة 7م الـيت اشـأ
إىل املساواة ناعتبارها إ دى دعا م اقتمصم واملادة ٢9م اليت الر املبدأ العـام لعـدم التمييـز.
وأواــحت احللومــة أن التمييــز علــى أســا ”اللــون“ و ”املمتللــات“ ،ــأ مــعكور ألنــم
ال يوجد ييز عنصـري يف اللويـت وأن صـيا،ة املـادة الفـم لتبديـد أي شـلوح .واملـادة 35
من الدستور الف رية االعتقاد .واـنص املـادة  166مـن الدسـتور علـى ـ التقااـم دون
ييــز أو افرقــة .ولــعلبم حيــ ألي شــخص انتــ لت قوقــم الل ــوء إىل احملــاكم اللويتيــة
اللتما احلماية القضا ية.
 - ٢7وأشــارت احللومــة إىل التشــريعات احملــددة الــيت اشــم أ لامــا راميــة إىل ملا حــة
التمييز العنصري والعنصريةم ا يف رلب املادة  6مـن القـانون رقـم  ٢4لعـام  196٢وكـعلب
املــادة  6مــن املرســوم نالقــانون رقــم  4٢لعــام 197٨م الــيت حتاــر علــى اوي ــات والنــواديم
ــا ي ــا النــوادي الريااــيةم ”التــدخ أو التعــر للسياســة أو املنازعــات الدينيــة أو إثــارة
العصبيات ال ا فية أو العنصرية أو املعهبية“ .ويتضمن القانون اجلنا م اللـوييت أيضـا أ لامـا
عامة ـرم نشـر األ لـار الضـارة الـيت للـن أن اـؤثر علـى الناـام االجتمـاعم واالقتصـادي يف
البلــد .أمــا يمــا يتعل ـ نالــدينم املــادة  19مــن القــانون رقــم  3لعــام  ٢006حتاــر املســا
نالعات اإلوية أو القرملن اللر أو األنبياء أو صـحانة الـنص صـلم ال عليـم وسـلم أو زوجااـمم
يف ني أن املادة  11من القانون رقم  61لعام  ٢007حتار على املم اراخيص البث نـث
أو إعادة نث مواد ا عن يف العات اإلوية أو الدينم أو انال من ما نالسخرية أو العم.
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 - ٢٨وركــرت احللومــة أيضــا املــادة  1مــن املرســوم نالقــانون رقــم  19لعــام ٢01٢م الــيت
حتاــر الــدعوة أو احلــع علــى كراهيــة أو ازدراء أي ــة مــن ــات اقتمــص نــأي وســيلة مــن
وسا التعبأق أو إثارة الفنت ال ا فية أو القبليةق أو نشـر األ لـار الداعيـة إىل افـو أي عـر
أو هاعة أو لـون أو أصـ أو مـعهو ديـين أو جـن أو نسـوق أو التحـريع علـى عمـ مـن
أعمال العن وعا الغر ق أو إراعة أو نشر أو طبص أو نـث أو إعـادة نـث أو إنتـا أو اـداول
أي بتوى أو م بوع أو مادة مر ية أو مسموعة أو نث إشاعات كارنة اتضـمن مـا مـن شـأنم
أن يــؤدي إىل مــا اقــدم .واــنص املــادة  ٢مــن نف ـ املرســوم نالقــانونم علــى معاقبــة ك ـ مــن
ا ــال احلاــر املنصــو عليــم يف املــادة األوىل مــن هــعا القــانون نــاحلب مــدة
يرالــو ع ـ ً
ال ازيـد علـى سـبص ســنوات و،رامـة ال اقـ عــن  10 000دينـار وال ازيـد علــى 100 000
دينار كوييت أو نك دى هااني العقونتني.
 - ٢9وأشــارت احللومــة إىل عــدة أ لــام واردة يف القــانون اجلنــا م ارمــم إىل ملا حــة
التعصــوم والقولبــةم والوصــمم والتمييــزم والتحــريع علــى العنـ وصارســتم اــد األشــخا
نســبو دينــ م أو معتقــدهم .ومــن هــع األ لــام املــواد مــن  109إىل  111و  113مــن
القانون رقـم  16لعـام 1960ق واملـادة  7مـن القـانون رقـم  63نشـأن ملا حـة جـرا م اقنيـة
املعلومـــات لعـــام ٢015ق واملاداـــان  19و  ٢1مـــن القـــانون رقـــم  3لعـــام  ٢006نشـــأن
امل بوعـات والنشــر .وشــددت احللومــة كــعلب علـى ـ األشــخا الــعين اعراــوا لــارى
نتي ة أعمـال ،ـأ مشـروعة يف امل البـة نـالتعويع عـن األاـرار الـيت حلقـت لـمم علـى النحـو
املنصو عليم يف املرسوم نالقانون رقم  67لعام .19٨0

واو  -املغري
 - 30أنلغــت لومــة املغــري عــن اإلطــار القــانوين الــعي ي ــدف إىل التصــدي للتمييــز يف
القانون العامم ا يف رلب القانون  09-34املؤرخ  ٢وز/يوليم  ٢011املتعل نناـام الرعايـة
الصــحية واحلصــول علــى اجملـدمات الصــحيةم والا حــة الداخليــة للمستشــفيات لعــام ٢011م
واالسترااي ية اجلديدة املتعلقة ناملر العقلم للفتـرة ٢016-٢01٢م واالسـترااي ية الوطنيـة
مللا حة اإليدز و صول امل اجرين والاج ني وطالص الل وء على اجملدمات الصحية.
 - 31وأشارت احللومة إىل املادة  5-30٨من قانون العقوناتم الـيت اقضـم ناملعاقبـة علـى
التحريع على التمييـز العنصـري أو اللراهيـة .وع اعزيـز هـع األ لـام ناملـادة 1-1-431م
اليت اعرِّف اللراهية نأاـا ازدراء األشـخا والنفـور منـ م نسـبو العـر أو الـدين أو اجلـن
أو اللـون .وأشـارت احللومـة أيضـا إىل أن مشــاريص القـوانني الماثـة املتعلقـة نـالل وء واو ــرة
واال ــار ــري مناقشــت ا اليــا .وعــاوة علــى رلــبم ــكن القــانون رقــم 13-٨3م املتعل ـ
10/25

16-13939

A/71/325

ناالاصاالت السمعية البصرية حتار اإلعانـات الـيت للـن أن اعـزز القوالـو النم يـة السـلبية
عن املرأةق واإلعانات التمييزيـة املتعلقـة نـالعر واجلـن واجلنسـية والـدينق واإلعانـات الـيت
حتــأل مــن كرامــة النــا ق واإلعانــات العنيفــةق واإلعانــات الــيت حتــر علــى الســلوح الضــار
يمــا يتعل ـ نصــحة النــا أو أمن ـ م أو البضــا ص أو احلمايــة البي يــة .وعــاوة علــى رلــبم ــكن
الفص  39امللرر من قانون الصحا ة والنشر املؤرخ  15اشـرين المـاين/نو مت  195٨حياـر
التحــريع علــى التمييــز العنصــري أو علــى اللراهيــة أو العنــ العتبــارات اتعلــ نــاجلن
أو األص أو اللون أو االنتماء العرقم أو الديين .واعـزز اختصاصـات شـركة اإلنتـا السـمعم
البصري األ لام القانونية املتعلقة ناإلعانات السلبية.
 - 3٢وأشارت احللومة أيضا إىل التدانأ املتخعة مللا حة التمييز اد األجانو .قد واـص
املغـري اســترااي ية وطنيــة متعلقــة نــاو رة والل ـوء وقــدم الــدعم إىل منامــات اقتمــص املــدين
العاملــة يف ــال او ــرةم لــدف اعزيــز التســامق وملا حــة اللراهيــة والتمييــز .كمــا نامــت
الوزارة املللفـة ناملغارنـة املقـيمني يف اجملـار وشـؤون او ـرة لقـة دراسـية نشـأن ”حتـديات
التعددية المقا ية ورهانـات االنـدما “ .وإاـا ة إىل رلـبم ااخـعت اـدانأ اسـترااي ية لتعزيـز
إملانية وصول األجانو إىل الرعاية الصحيةم والتعلـيمم وسـو العمـ م والسـلنم واملسـاعدة
القانونيةم واملساعدة واالجتماعية واإلنسانيةم ا يف رلب ادانأ اسـت دف الشـباي والريااـةم
واقتمص املدين.
 - 33وأكدت احللومة التزام ا لا حة التمييـز العنصـري وكراهيـة األجانـو يف السـ ون
نضمان القم هيص را السـ ون اجلـدد التـدريو املناسـو دا مـا .وأكـدت احللومـة أيضـا
التزام ــا نضــمان أن يشــم اعلــيم األطفــال اعلــم مبــاد التســامق واالعتــدال وقبــول ااخــر
والتعايو الديينم ونترنية األطفال على ملا حة الت رف والعنـ والتمييـز العنصـري .ونتي ـة
العتمــاد نرنــامن ملا حــة األميــة يف املســاجدم هنــاح عــدد مــن ــات التوعيــة نشــأن ااثــار
السلبية املترابة على التمييز نلا ـة أشـلالم .ويـنام مركـز التوثيـ واألنشـ ة المقا يـة مـؤ رات
و لقات دراسية يشدد ي ا على أن اإلسام دين اسامق.
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زاي  -نارا،واي
 - 34أ ادت لومة نارا،واي نأن دستورها لم األسبقيةم وجو مادام 137م علـى سـا ر
القواعد القانونية أخرى .وأكدت احللومة أيضا أن نارا،واي قد صدقت على شـ الصـلوح
الدولية الـيت التـزم احللومـة وجبـ ا نـا ترام احلقـو واحلريـات وناعتمـاد اـدانأ اتمشـى مـص
أ لام الب الصلوح .ويف ما يتعل ناومة البلدان األمريليـةم أكـدت احللومـة أن االافاقيـة
األمريلية حلقو اإلنسان أداة عالة لتحديد مدى دستورية القـوانني ولضـمان ا تـرام قـو
اإلنســان يف هيــص أحنــاء القــارة .واــنص املــادة  13مــن االافاقيــةم املتعلقــة نـــ ” ريــة الفلــر
والتعبأ“م على طا فة واسعة من احلقو اليت الفـ هـع احلريـةم وخاصـة لاشـخا الـعين
يتحملــون مســؤولية نقـ املعلومــات واعميم ــا .وال جيــوز أن ختضــص صارســة هــعا احلـ لرقانــة
مسبقة .أما املادة  5من االافاقية تنص على أنم ”اعتت جرا م يعاقِو علي ا القـانون أي دعايـة
للحــري أو أي دعــوة إىل اللراهيــة القوميــة أو العرقيــة أو الدينيــة اشــل حتريضــا علــى العنـ
،ــأ القــانوين أو علــى أي عمـ ملخــر صاثـ اــد أي شــخص أو هاعــة مــن األشــخا م أليــة
أسبايم ا يف رلب العر أو اللون أو الدين أو اللغة أو االنتماء الوطين“.
 - 35وأشارت احللومة أيضا إىل املـادة  140مـن الدسـتورم الـيت حتـدد نـارا،واي نوصـف ا
دولة متعددة المقا ات اعترف نتنـوع التركيبـة االجتماعيـة للسـلان نـاملعب الـوارد يف االافاقيـة
الدوليــة للقضــاء علــى التمييــز العنصـري نلا ــة أشــلالم .ويف مــا يتعلـ نــاأل زاي واحلركــات
السياسية القا مة على اإليديولوجيات التمييزية أو املدا عة عن النازيـةم شـددت احللومـة علـى
أن الدســتور يقــر (يف املــادة  )٢4ناحلريــة اإليديولوجيــة وحياــر علــى األ ــزاي واحلركــات
السياســية إقامــة ننيــات ان ــويم إمــا نصــورة مباشــرة أو ،ــأ مباشــرةم علــى اســتخدام العن ـ
كوســيلة ملمارســة السياســة أو علــى الــدعوة إىل رلــب (املــادة  .)1٢6واإليــديولوجيات الــيت
اــرو للتعصـو والتمييــز اــد األقليــاتم علــى أســا الــدين أو العــر أو احلالــة االجتماعيــة
أو على أسا املفااات السياسية أو النقانية باورة وجو القانون (املادة .)٨٨
 - 36وأشارت احللومـة أيضـا إىل القـانون رقـم  97/1-160مـن القـانون اجلنـا مم الـعي
جيرمم يف املادة ٢3٨م العم العي يتوخىم علنـا أو يف اجتمـاع أو عـن طريـ وسـا النشـرم
اإلخــال نالســلم العــام مــن خــال التســتر علــى (أ) الشــروع يف جرلــة أو ارالالــا الفعلــم
(ي) أي شخص مدان نارالاي جرلة .و وجو القانونم جيوز معاقبة هع اجلرلـة نالسـ ن
ملدة اص إىل ثا سنوات أو ند ص ،رامة .وينص القـانون أيضـا علـى ـر التحـريع علـى
ارالاي أعمـال يعاقـو علي ـا القـانون (املـادة  )٢37ويُف َـم أاـا اشـل عمـا حيـر م علنـا
أو يف اجتمـــاع أو عـــن طريـــ اللشـ ـ العلـــين عـــن املنشـــوراتم علـــى ارالـــاي أعمـــال
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،أ مشروعة .وانص املادة  ٢37من القانون اجلنا م أيضا على أنم للـن معاقبـة مـرالص هـعا
التحريع نالس ن ملدة اص إىل س سنوات أو ند ص ،رامة.

اء  -االحتاد الروسم
 - 37أعادت لومة االحتاد الروسم اأكيد التزام ا نبـعل كـ ج ـد صلـن ملنـص املنامـات
واحلركــات الفاشــية مــن العمــ يف البلــدم و قــا للقــانون االحتــادي رقــم 80-FZم الصــادر يف
 19أيار/مــايو  1995نشــأن ”ختليــد ركــرى انتصــار الشــعو الســو يييت يف احلــري الوطنيــة
العامــى  .“1945-1941وأواــحت احللومــة سياســت ا املتعلقــة لا حــة اإليــديولوجيات
القو مية اليت اعتن األ لار النازيةم على النحو املنصو عليم يف املرسـوم رقـم  1666الصـادر
عن ر ي االحتاد الروسم يف  19كانون األول/ديسمت  ٢01٢نشأن السياسة اإلثنية لاحتـاد
عام .٢0٢5
الروسم للفترة املمتدة
 - 3٨وأ ادت احللومة نأن اااهرات الفاشية والنازية و،أها مـن أ لـار التفـو العنصـري
اُا َـ قضــا يا وجــو القــانون وأن اــدانأ وقا يــة قــد اعتمــدت يف ااونــة األخــأةم وخباصــة
لتفــادي إشــراح الشــباي يف الــب التاــاهرات واأل لــار وازديــاد الدعايــة وــا يف صــفو م.
وأشارت احللومة إىل أن القا مة رقم ٢0م الـيت دخلـت يـز النفـار وجـو األمـر التـوجي م
املشــترح املــؤرخ  1شــباف /تاير  ٢016والصــادر عــن ملتــو املــدعم العــام (رقــم )11/65
ووزارة الشــؤون الداخليــة (رقــم )1م حتــدد مــواد القــانون اجلنــا م الــيت اُســتخدم يف ميــص
التقارير اإل صا ية عـن جـرا م املت ـر نيم ـا ي ـا الـب املرالبـة نسـبو اللراهيـة أو العـداوة
العرقية واإلثنية.
 - 39وأنلغــت احللومــة أيضــا عــن إ صــاءات مــن عــام  )٢(٢015اتعل ـ نــاجلرا م احملــددة
وجو املادة ( ٢٨0النداءات اليت حتر اجلم ور على القيام نأنشـ ة مت ر ـة) واملـادة ٢٨٢
(التحريع على اللراهية أو العداوةم أو إهانة اللرامـة اإلنسـانية) مـن القـانون اجلنـا م .وأانلـ
كــعلب عــن إ صــاءات جنا يــة أخــرى اشــم أعــداد األشــخا الــعين (أ) أادينــوا نارالــاي
أعمال ارمم إىل التحريع علـى اللراهيـة أو العـداوة أو إهانـة اللرامـة اإلنسـانية علـى أسـا
العــر أو االنتمــاء اإلثــين أو الــدين ( 370شخصــا)ق (ي) أادينــوا نكصــدار نــداءات حتــر
اجلم ـور علـى القيـام نأنشـ ة مت ر ـة اقــص حتـت طا لـة املـادة  )1( ٢٨0مـن القـانون اجلنــا م
__________

( )٢اراُلبت  1 3٢9جرلة ا رف يف  ٨4من أص  ٨5من قة من مناط االحتاد الروسـمم واراُلـو أكمـر مـن
نصــف ا ناســتخدام شــبلة اإلنترنــت (اقــص  ٨٢5جرلــة حتــت طا لــة املــادة  ٢٨٢و  ٢56جرلــة حتــت طا لــة
املادة  ٢٨0من القانون اجلنا م).
16-13939

13/25

A/71/325

( 51شخصــا)ق (ي) أادينــوا نكصــدار نــداءات حتــر اجلم ــور علــى القيــام نأنشـ ة مت ر ــةم
ناســـتخدام وســـا أل اإلعـــامم اقـــص حتـــت طا لـــة املـــادة  )٢( ٢٨0مـــن القـــانون اجلنـــا م
( ٢6شخصا)ق
 - 40وأ ادت احللومة كعلب أن نسبة او مـات املت ر ـة علـى األ ـرادم ـا يف رلـب الـب
اليت ان وي على أعمال عن م كانت خـال السـنة املااـية أقـ مـن خُمـ مـوع األعمـال
اإلجرامية املت ر ة ( 110جرا م) .واش د هع األرقام نوجود مسـتوى معـني مـن االسـتقرارم
ا يف رلب يما يتعل نالتوارات يف ما نني اقموعات اإلثنية ويف ما نـني األديـان .وإاـا ة إىل
رلبم ركرت احللومة حتديداً أن معاـم اجلـرا م جـرا م نسـي ة اقـص حتـت طا لـة املـادة 115
من القانون اجلنا م.
 - 41وأواـــحت احللومـــة أاـــام يف عـــام ٢015م ركـــزت أساســـا علـــى مســـألة كشــ
اجلماعــات اإلجراميــة املنامــة الــيت اتــبب إيديولوجيــة أصــولية والتحقيــ نشــأاا .وركــرت
احللومة أيضا عـدد الـب اجلـرا م ( 6٢جرلـة ان ـوي علـى اـدنأ املـؤامرات املت ر ـة وإنشـاء
املنامات املت ر ة وانايم عمليات ك من ما) .ونسـبو التغـيأ الـعي طـرأ مـن يـث اركيـز
انايم العم الرامم إىل كشـ مصـادر ويـ اإلرهـاي والت ـرف و فيف ـا يف عـام ٢015م
ازداد عــدد احلــاالت املبل ـ عن ـ ا نـــمعام قــدر  13مقارنــة نعــام ٢014م يمــا ازداد عــدد
احلاالت اليت ان وي على كش وقمص جرا م اإلنترنت املت ر ة ننسبة  34يف املا ة.
 - 4٢وأعرنــت احللومــة عــن التزام ــا نــص الجملاعــات نــني اقموعــات اإلثنيــة الــيت قــد ازيــد
التـــوار ـــدةً واـــؤدي إىل أعمـــال الشـــغو وعـــن انراط ـــا يف رلـــب .واســـتنادا إىل املرســـوم
رقم  60٢املـؤرخ  5أيار/مـايو  ٢01٢م املتعلـ نتعزيـز الو ـام نـني اقموعـات اإلثنيـةم منعـت
دوا ر إنفار القانون أكمر من  100اشتباح نني الب اقموعات.
 - 43وأواــحت احللومــة سياســت ا يف ــال ارنيــة األطفــال والشــباي الراميــة إىل منــص
دو العنصرية والت رفم وال سيما من خال إطار سياسة الدولة املتعلقـة نالشـباي للفتـرة
املمتـــدة ـــ عـــام ٢0٢5م الـــيت اعتمـــدت وجـــو األمـــر املـــؤرخ  ٢9اشـــرين المـــاين/
نو مت ٢014م والتنامن احللـومم املعنـون ”الترنيـة الوطنيـة ملـواطين االحتـاد الروسـم للفتـرة
“٢0٢0-٢016م اليت اعتمدت وجو األمر املؤرخ  30كانون األول/ديسمت .٢015
 - 44وأ ادت احللومة أاـا اـو اهتمامـاً خاصـاً لترنيـة األطفـال الرو يـة واألخاقيـةم وأن
التامن الترنوية ارمم إىل انمية صفات من قبي التسامق وا ترام المقا ات األخرى واالنفتـاا
على احلوار والتعاون .ومن مثم كن هيص املدار االنتدا ية التانعة للحلومة والبلـديات اع ـم
دورة أساســية شــاملة نشــأن المقا ــات الدينيــة واألخاقيــات العلمانيــة انتغــاء اعري ـ الشــباي
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نالتقاليد الدينيـة والمقا يـة لشـعوي االحتـاد الروسـم .ومنـع  1أيلول/سـبتمت ٢015م أدخلـت
احللومة مادة معنونة ”أس المقا ة الرو ية واألخاقيـة لشـعوي روسـيا“ يف منـاهن التعلـيم
يف هيص املدار االنتدا ية.
 - 45وركــرت احللومــة أيضــا أن مســألة اعزيــز التســامق ــا أعضــاء األديــان املختلفــة
نوقشــت يف املــؤ ر الــدو المالــث لعلــوم األديــان املعقــود يف الفتــرة مــن  ٢7إىل  ٢9نيســان/
أنري ٢016م العي نام يف إطار سلسلة املؤ رات املعنونة ”قراءات نيغيي “.

طاء  -اململلة العرنية السعودية
 - 46أ ــادت لومــة اململلــة العرنيــة الســعودية نــأن العديــد مــن القــوانني الوطنيــة حتاــر
العنصرية والتمييز العنصري وكراهيـة األجانـو ومـا يتصـ نـعلب مـن اعصـوم ومنـ ا الناـام
األساســم للحلــم (املــواد  ٨و  ٢6و )47م وناــام امل بوعــات والنشــر (املــادة )9م وناــام
ملا حة جرا م املعلومااية (املادة )3م وناام االجراءات اجلزا يـة (املـادة  .)٢وأنـرزت اململلـة
العرنية السعودية أن االافاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري نلا ة أشلالم قـد أصـبحت
جزءً من قانواا احمللم.
 - 47وأ ــادت احللومــة أيضــا أنــم جيــوز ألي مــواطن أو مقــيم يتعــر النت ـ اح قوقــم أن
ي لو االنتصاف ن ر ش م ا يف رلب عـن طريـ كبـار املـديرين يف الوكـاالت احللوميـةم
ومؤسســات قــو اإلنســان احللوميــة و،ــأ احللوميــةم وأمــراء املنــاط م والــديوان املللــمم
وديوان و الع دم والسل ة القضا ية.
 - 4٨وأشارت احللومـة أيضـا إىل أن ناـام اجلمعيـات واملؤسسـات األهليـة (املـادة ))٢( ٨
حيار اأسي اجلمعيات اليت ارو أل لار التفو العنصري أو اللراهية العنصـرية .وناإلاـا ة
إىل األ لام الواردة يف املادة  ٨من الناام املعكور أعا م أصـدرت وزارة الشـؤون اإلسـامية
والــدعوة واإلرشــاد وثــا عم ـ واعليم ـات أل مــة املســاجد والوعــاظم حتاــر علــي م التــروين
جمل اي اللراهية.
 - 49وأ ادت احللومة نـأن اوي ـة العامـة للريااـة اسـتخدم هيـص أنـواع األنشـ ة الريااـية
مللا حة العنصرية وانبيم اقتمص إىل أخ ارها .ونالتعاون مـص أج ـزة أخـرىم اـنام هـع اوي ـة
ات اوعية وحتـعر مـن أخ ـار ا لتعصـو الريااـم .واـنام احللومـة أنشـ ة بليـة وإقليميـة
ودوليــة منتامــة اســاعد علــى التقريــو نــني تل ـ المقا ــات واقتمعــات .ومــن أنــرز هــع
األنش ة م رجان اجلنادرية للترا والمقا ة.
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 - 50واعتــت احللومــة منامــات ومؤسســات اقتمــص املــدين شــركاء أساســيني يف ج ودهــا
الرامية إىل اية قو اإلنسان واعزيزها .واتلقى كيانات اقتمـص املـدين الشـلاوى واتحقـ
من ام والش االنت اكاتم واـنام ـات اوعيـة لتعزيـز التسـامق وللقضـاء علـى العنصـرية
ولتنبيم النا إىل أخ ارها .واصدر هع الليانات أيضا اقـارير عـن الـة قـو اإلنسـان يف
اململلة العرنية السعودية.

ياء  -السنغال
 - 51أشارت لومة السـنغال إىل املـادة  9٨مـن دسـتور السـنغالم الـيت اـدمن يف القـانون
الوطين أ لام معاهدات قـو اإلنسـان الدوليـة واإلقليميـة الـيت الـون السـنغال طر ـا ي ـا.
وأنرزت احللومة أن التمييز العنصري باور وجو التشريعات الوطنية وأنـم ه اعـر أمـام
اان أي قضايا ان وي على أعمال عنصرية .ومص رلـبم لـي مـن ،ـأ املعتـاد أن
احملاكم
جنــد أمســاء رمزيــة ازدرا يــة مقرونــة نــبعع اجلنســيات علــى شــبلات التواصــ االجتمــاعم
ومنتديات النقاش عت اإلنترنت.
 - 5٢وأكــدت احللومــة أاــا اعتمــدت أ لامــا اشــريعية ارمــم إىل اعزيــز اإلطــار القــانوين
مللا حــة العنص ـريةم اســتلماال لتصــديق ا علــى االافاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى هيــص أشــلال
التمييز العنصري يف عـام  .197٢واشـم هـع التـدانأ القـانون رقـم  77-٨1لسـنة 19٨1
املتعل ناملعاقبة على األ عال التمييزية العنصرية أو العرقية أو الدينيةق والقـوانني رقـم 0٢-79م
و  03-79و 17-٨1م الـــيت حتاـــر هيـــص أشـــلال التمييـــز علـــى أســـا العـــر أو اجلـــن
أو الدين كأسا لانضمام إىل ران ة أو احلصول على عضوية ي ا.
 - 53وأشارت احللومة أيضا إىل املـادة  5مـن الدسـتورم الـيت اـنص علـى أن أي عمـ مـن
أعمال التمييز العنصري أو اإلثين أو الديين يعاقو عليم القـانون .وعـاوة علـى رلـبم اتضـمن
املادة  7-431من القانون اجلنـا م اعريفـا للعنصـرية وكراهيـة األجانـوم واـنص املـادة ٢33
ملــرراً مــن القــانون اجلنــا م علــى أن كـ مــن يُحــرِّ علــى أعمــال التعصــو نــني النــا مــن
تل األديان أو املعاهو الدينية أو حياول التحريع على القيام لا يعاقو نغرامة اتراوا مـن
 50 000إىل  500 000رنب من رنلات اجلماعة املاليـة األ ريقيـة والسـ ن ملـدة اتـراوا
نني ستة أش ر وسنتني.
 - 54و يما يتعل عاملة األجانوم كن احللومة ال يز نـني األجانـو واملـواطنني يف اـو أ
ــر التعلــيم والرعايــة الصــحية والعدالــة .وللــن ألي أجــنص أن يقــدم التماســا إىل احملــاكم
السنغالية لتأكيد قوقم أو التما سُب االنتصاف من أعمال التمييز اد .
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 - 55وأنلغت احللومـة أيضـا عـن إنشـاء الل نـة السـنغالية حلقـو اإلنسـان يف عـام 1997
وكعلب مديريـة قـو اإلنسـان وو ـدة ملا حـة اال ـار ناألشـخا داخـ وزارة العـدل.
وأكدت احللومة أن الب لد يستضـي تلـ اجلماعـات العرقيـة والدينيـة الـيت اعـيو يف سـام
مص نعض ا البعع.

كاف  -ارينيداد واونا،و
 - 56أ ــادت لومــة ارينيــداد واونــا،و أنــم ر،ــم عــدم اعتمــاد اشــريعات جديــدة متعلقــة
لا حة العنصرية وكراهية األجانو يف السنوات األرنص املااـيةم يتضـمن الدسـتور عـددا مـن
ادانأ احلماية اد التمييز نشل عام .وناملم م حيمم عدد من القوانني التشـريعية سـلان البلـد
من العنصرية والتمييـز العنصـريم ـا يف رلـب قـانون الـا ؤ الفـر ()٢000م وقـانون اوي ـة
املعنية نالنار يف الشلاوى اد الشرطة ()٢006م وقانون اجلـنق ()19٢1م وقـانون اإلاـرار
الليدي ( )19٢5وقانون التحـريع علـى إثـارة الفـنت ()19٢0م وقـانون ملا حـة اإلرهـاي
( )٢005وقانون احمللمة اجلنا ية الدولية (.)٢006
 - 57وأكدت احللومـة الـدور الـعي اضـ لص نـم وزارة التنميـة اقتمعيـة والمقا ـة والفنـونم
اليت اعم على حتقي اعاون أعم نني األشخا من تل اجمللفيات المقا ية والعرقية.

ثالما  -املساتات الواردة من املنامات ،أ احللومية واملنامات األخرى
 -منامة الي ود يف نلغاريا ”شالوم“

أل

 - 5٨أعرنــت منامــة الي ــود يف نلغاريــا عــن القل ـ يمــا يتعل ـ ناأل ــدا الــيت يــزعم أاــا
وقعت يف مدينة أوديسام أوكرانيـام يف أيار/مـايو ٢014م يـث هـاجم مسـلحون أوكرانيـون
رو نزعة قومية مت ر ة يصيحون نشعارات من قبي ”املـوت ألعـدا نا“ نعـع املـدنيني وقتلـوا
عدداً من م .وأ ادت املنامة أن السـل ات األوكرانيـة ه انشـع نعـد أي ملليـة خاصـة للتحقيـ
يف هع االدعاءات.

ناء  -الل نة الاافية املعنية لا حة النازية
 - 59أعرنت الل نة الاافية املعنية لا حة النازية عن قلق ا إزاء ازايـد انـامم نزعـة النازيـة
اجلديــدة يف هيــص أحنــاء الافيــا .وو قــا ملــا ركراــم الل نــةم يــزعم أن عــدة شخصــيات سياســية
ادعت أن ام الافيا ك زء من احتاد اجلم وريات االشتراكية السو يااية يف عام  1940كـان
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جرلة شنعاء وأن ا تال أملانيا النازية وا يف عام  1941كـان عمـا يقصـد منـم حتريـر شـعو
الافيا من اا اد الباشفة.
 - 60وأ ــــادت الل نــــة أن نرملــــان الافيــــا قــــد اعتمــــد إعانــــا يف  ٢9اشــــرين األول/
أكتونر  199٨نشأن مقاالم يل الافيا يف احلري العامليـة المانيـةم اع ـدت الدولـة يـم مايـة
شــرف بــارع يل ـ الافيــا وكرامت ـ مم وســوجلى نــني رقــة ”ليتانــد“ التانعــة لســرية احلمايــة
املسلحة النازية ا ن إ إ وأعضاء ركة التحرير الوطين.
 - 61وأشارت الل نة أيضا إىل أن الافيا مـا ت ـت اعقـد أيامـا سـنوية الرلـا ألعضـاء يلـ
الافيــا منــع عــام 199٨م وأن املــدار ومؤسســات مــا قبـ التعلــيم املدرســم يف الافيــا اــنام
مايســمى ”دروســا يف الوطنيــة“ يــزعم أن األطفــال يلقنــون خاوــا اــاريخ قــدامى احملــارنني يف
سرية احلماية املسلحة النازية كممال على كيفية اية الـوطن .نيـد أن وزارة اجملارجيـة أ ـادت
نأن هع اال تفاالت مناسبات خاصة ال ادعم ا الدولة .ومص رلـبم ادعـت الل نـة أن الافيـا
حتلم الرقانة على احلدود قب عدة أيـام مـن هـع اال تفـاالت السـنوية واصـدر قـوا م سـوداء
ملنص أعضاء احلركات الدولية املناهضة للفاشية من دخول البلد ملعاراة اال تفاالت.

جيم  -الل نة املعنية قو اإلنسان يف الافيا
 - 6٢أنلغــت الل نــة املعنيــة قــو اإلنســان يف الافيــا عــن املســأة الســنوية لتلــر بــارع
الفيلــ الاافــم التــانص ملنامــة لتناــيم ــا ن إ إ م الــيت عقــدت يف مركــز ريغــا يف ملرار/
مــار  ٢016شــاركة أعضــاء التملــان مــن ــزي التحــال الــوطين املشــارح يف احللــم.
و يما يتعل نكملانية مشاركة احللومة يف األ دا م أنلغـت الل نـة أن هنـاح مـزاعم افيـد أن
ر ــي الــوزراء أصــدر اعليمــات إىل الــوزراء نعــدم املشــاركةم ،ــأ أنــم أنلغ ــم نأنــم لــن يعــو
مشاركت م أو يدين أي مسؤول نسبو مشاركتم يف احلد .
 - 63وأ ادت الل نة أيضا أن إ دى احملاكم نرأت ناش ًا لينياً مت ر اً نارزاً يـدعى ليونـارد
إنليجمل يف أيلول/سبتمت  ٢015للمرة المانية .ويزعم أن السـيد إنلـيجمل رو لـنص مـزور معـاد
للسامية معنون ”اعاليم ي ودي سو يايت“ .وعلـى اجلانـو اإلجيـاعم أشـارت الل نـة إىل الناـر
يف أول دعوى جنا ية اتعل نالتحريع على اللراهية الدينية يف ملرار/مـار  .٢016وأ ـادت
الل نة أيضـا ر ـع سـ الشـركات اسـ ي البوانـة اإلللترونيـة  www.zarya.lvالـيت أسسـ ا
عـدد مــن نشـ اء املعاراــة الراديلــاليني ومنامـة ،ــأ لوميــة .ويـزعم أن سـ الشــركات
ادعى أن اودف من البوانة اإلللترونية هو منق اجلنسية ”لغأ املواطنني“.
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دال  -االحتاد العاملم للمحارنني القدماء
 - 64أ ــاد االحتــاد العــاملم للمحــارنني القــدماء أن يــد النازيــة واحلركــة النازيــةم وكــعلب
صعود النازية اجلديدة وادني املعاه والنصو التعكارية املقامة للعين ارنوا النازيـةم مسـا
امأ نال قل أعضا م .وركر االحتاد قرارات عديـدة نشـأن هـع املسـألة اعتمـدها يف عـدد مـن
هعياام العامةم وال سيما الب اليت اعتمدت يف عامم  ٢009و .٢01٢
 - 65وقــدم االحتــاد أيضــا القــرارات والوثــا رات الصــلة املتعلقــة نــكجراءات املتانعــة الــيت
اختــع ا الران ــات األعضــاء يف الســنوات الــما التاليــة العتمــاد اجلمعيــات العامــة لاحتــاد
القرارات املعكورة أعا .

رانعا  -االستنتاجات والتوصيات
 - 66يعري املقرر اجملا عن امتنانم جلميص احللومـات وهيـص املنامـات ،ـأ احللوميـة
ومنامات اقتمص املدين على املعلومات املقدمة نشأن التـدانأ املنفـعة عمـا نقـرار اجلمعيـة
العامــة  139 /70م ويشــأ يف هــعا الصــدد إىل أتيــة التعــاون اللامـ مــص الواليــة املســندة
قو اإلنسان .3٢ /٢5
إليمم على النحو املبني يف قرار ل
 - 67ويا املقرر اجملا أن نعع املساتات اشأ إىل الاواهر احملددة يف قرار اجلمعية
العامــة  139 /70وإىل انتشــار هاعــات الــيمني املت ــرف .وشــددت مســاتات دول أخــرى
علــى أن هــع الاــواهر ال اوجــد داخ ـ ــدودها .ويعيــد املقــرر اجمل ـا التأكيــد علــى أن
التحديات املتعلقة قو اإلنسان والتحديات الدلقراطية اليت ا ر ا األ زاي واحلركات
واقموعات السياسية املت ر ة هم حتديات عامليةم وما من نلـد بصـ ن اـدها ويـدعو الـدول
وأصحاي املصلحة ااخرين إىل التحلم زيد من اليقاة وإىل األخع نزمام املبـادرة يف اعزيـز
اجل ود املبعولة واإلرادة السياسية لإلقرار لع التحديات والتصدي وا نفعالية.
 - 6٨ويؤكــد املقــرر اجملــا أيضــا علــى وجــوي أن حتاــر الــدول أي ا تفــال اــعكاري
ل ــد الناــام النــازي و لفــاء واملنامــات املتصــلة نــمم ســواء أكــان رمسي ـًا أم ،ــأ رمســم.
ويشأ املقرر اجملا إىل الفقرة  14من قرار اجلمعية العامة  139 /70الـعي شـددت يـم
اجلمعية العامة علـى أن هـع املمارسـات اشـل إجحا ـًا ـ ركـرى أعـداد ال حتصـى مـن
اــحايا اجلــرا م املرالبــة اــد اإلنســانية يف احلــري العامليــة المانيــةم وخباصــة اجلــرا م الــيت
ارالبت ا قوات احلماية املسلحة النازية ـا ن إ إ واألشـخا الـعين ـارنوا التحـال
املناهع وتلر واعاونوا مص احلركة النازيةم وقد اؤثر سلباً يف األطفال والشبايم وأن عـدم
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اصـدي الــدول نفعاليــة وـع املمارســات يتعــار
األعضاء يف األمم املتحدة وجو ميما املنامة.

مـص االلت زامــات الــيت اع ـدت لــا الــدول

 - 69ويف هعا الصددم يؤكد املقرر اجملـا مـن جديـد إدانتـم ألي مـن ماـاهر التعصـو
الــديين أو التحــريع أو التحــرش أو العن ـ املرالــو اــد األشــخا أو ال وا ـ علــى
أسا األص العرقم أو املعتقد الديين .وعاوة على رلبم ما زال املقـرر اجملـا يسـاور
القل إزاء استمرار النـزوع إىل اختار أكباش داء مـن الف ـات الضـعيفةم ومنـ ا امل ـاجرون
وطالبو الل وء واملنتمون إىل األقليات اإلثنية .وما زال ممـ هـعا اجمل ـاي لمـ أداة عالـة
للسياســيني الــعين ال هــدف وــم إال شــد اجلمــاهأ علــى ســاي التماســب االجتمــاعم
و قو اإلنسان .ور ا يلون استمرار نعع الزعماء السياسيني يف إطـا العبـارات الـيت
اــنم عــن نعــرات التفــو العرقــم ومعــاداة الســامية وااراء املفعمــة ناللراهيــةم دون رقيــو
أو سيوم مؤشرا على أن اقتمعات ناات ات م نشـل خ ـأ ومتزايـد إىل اقبـ خ ـاي
اللراهية واأل لار املت ر ة.
قـو

 - 70ويشأ املقرر اجملا إىل التوصـيات املقدمـة يف التقـارير السـانقة إىل لـ
اإلنســــــــان (اناــــــــر  A/HRC/23/24و  A/HRC/26/50و  A/HRC/29/47و )A/HRC/32/49
واجلمعية العامة (انار  A/68/329و  A/69/334و  )A/70/321ويـود أن يؤكـد مـن جديـد أاـا
ال ازال صاحلة وسارية .وارد هع التوصيات أدنا .

أل

 التدانأ التشريعية - 71ير ــو املقــرِّر اجملــا ناملعلومــات املقدمــة نشــأن اصــدي الــدول علــى طا فــة مــن
الصــلوحم ــا ي ــا االافاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى التمييــز العنصــري نلا ــة أشــلالمم
وإدراج ــا أ لــام االافاقيــة يف أطرهــا القانونيــة والدســتورية الوطنيــة .وحيــث الــدول الــيت
ه اقم نعـد نالتصـدي علـى االافاقيـة وإصـدار إعـان وجـو املـادة  14منـ ا علـى القيـام
نــعلبم يــث يصــبق مــن اختصــا جلن ـ ة القضــاء علــى التمييــز العنصــري ال ةقــم ودراســة
الرسا الواردة من األ راد أو موعات األ ـراد املشـمولني نن ـا واليتـ ام الـيت يـدجلعون
ي ا وقوع م احايا النت اح من جانو دولة طرف ألي من قـوق م املنصـو علي ـا يف
هع االافاقية.
 - 7٢ويش ص املقرِّر اجملا الدول على اعتماد التشريعات الازمـة مللا حـة العنصـريةم
مص امان اوا اعري التمييز العنصري مص املـادة  1مـن االافاقيـة الدوليـة للقضـاء علـى
التمييز العنصري نلا ة أشلالم .ويـدعو إىل حتـديث التشـريعات الوطنيـة اجملاصـة لا حـة
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العنصرية لتواكو ا لترديد العلـين املتزايـد جمل ـاي اللراهيـة والتحـريع علـى العنـ اـد
الف ات الضعيفة .ويف هعا الصـددم يشـأ إىل وجـوي أن يراعـى يف أي اـدانأ اشـريعية أو
دستورية اُعتمد نقصد التصـدي لا ـزاي السياسـية واحلركـات واجلماعـات املت ر ـةم ـا
ي ــا هاعتــا النــازيني اجلاــدد وروي الــ ر و احلليقــة واحلركــات األيديولوجيــة املت ر ــة
املشالةم أن الون متوا قة مص املعـايأ الدوليـة حلقـو اإلنسـان رات الصـلة .وحيـث أيضـا
الدول على الو اء ا علي ـا مـن التزامـات وجـو املـادة  4مـن االافاقيـة الدوليـة للقضـاء
علــى التمييــز العنصــري نلا ــة أشــلالم واملــواد  19إىل  ٢٢مــن الع ــد الــدو اجملــا
ناحلقو املدنية والسياسية.
 - 73ويا املقرِّر اجملا مص التقدير أن عدة دول قد نصجلت يف قوانين ا اجلنا ية علـى
أن الدوا ص العنصـرية واملتصـلة نلراهيـة األجانـو اشـل رر ـًا مشـدداً للعقونـةم ونالتـا
انشــأ عن ـ ا عقونــات أشــدم ال للمحرجل اــني حســو وإنــا ملــن ينســاقون وراءهــم أيضــاً.
وإر ير و املقـرِّر اجملـا ناملعلومـات املقدمـة خبصـو التـدانأ املتخـعة ملنـص التمييـز اـد
أعضـــاء األقليـــات والســـلان املنحـــدرين مـــن أصــ أ ريقـــم وطا فـــة الرومـــا وامل ـــاجرين
والاجـ ني وطــالص الل ــوءم وللفالــة إدمــاج م يف اقتمــصم كنــم حيــث الــدول علــى كفالــة
التنفيع اللام والفعـال للتـدانأ القانونيـة والسياسـااية واملؤسسـية الراميـة إىل ايـة أ ـراد
هع الف اتم ويوصم نأن اضمن الدول أل راد هع الف ـاتم علـى حنـو عـال ودونـا ييـز
مـن أي نــوعم احلـ يف األمـن وإملانيــة الل ــوء إىل القضـاءم ويف احلصــول علـى التعــويع
املناسو واملعونة القانونيةم وعلى املعلومات املا مة يما يتعل قوق مم ضا عن مقاااة
املسؤولني عن اجلرا م العنصرية املرالبـة اـدهم واوقيـص العقونـات املناسـبة علـي مم ـا يف
رلب احل يف احلصول على اعويع عن األارار اليت حلقت لم من جراء الب اجلرا م.
 - 74ويشــــأ املقــــرِّر اجملــــا إىل الفقــــرة  13مــــن الوثيقــــة اجملتاميــــة ملــــؤ ر ديرنــــان
االستعراام()3م اليت انص على أن حيار القانون أي دعوة إىل اللراهية القومية أو العرقيـة
أو الدينية اشل حتريضاً على التمييز أو العداوة أو العن م كما ينبغم ار نشر األ لـار
القا مــة علــى التفــو العرقــم أو اللراهيــة العرقيــةم أو التحــريع علــى التمييــز العنصــري
وكعا هيص أعمال العن أو التحريع علي ا .ويف هعا الصددم يناشد املقـرِّر اجملـا هيـص
الـدول ا تـرام االلتزامـات الــيت اع ـدت لـا يف إعـان ونرنــامن عمـ ديرنـانم الـعي يعــد
إطاراً شاماً للعم املناهع للع نصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانو.
__________
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ناء  -التدانأ السياسية
 - 75يدعو املقرِّر اجملا الدول وهيص أصحاي املصلحة للتصـدي لا ـزاي السياسـية
جلــدد وروي الــر و احلليقــة
واحلركــات واجلماعــات املت ر ــةم ــا ي ــا هاعتــا النــازيني ا ا
واحلركــات األيديولوجيــة املت ر ــة املش ـ الة .ولــعلب ينبغــم جلميــص اجل ــات الفاعِلــة رات
الصلة أن اتوخى املزيـد مـن اليقاـةم ويت لـو رلـب مواصـلة واـص اـن شـام يسـتند إىل
إطار قانوين قـوي المِّلـم اـدانأ أخـرى ر يسـيةم كـتامن التمقيـ والتوعيـةم والنـ ن الـيت
اركز على الضحايا .وينبغم كـعلب ابـادل املمارسـات اجليـدة نانتاـامم ـا يف رلـب نعـع
املمارسات املعكورة يف هعا التقريرم نني هيص اجل ات الفاعلة النش ة يف هعا امليدان.
 - 76وجيدد املقرِّر اجملا دعوام إىل الساسة واأل زاي السياسية أن يدينوا نشدة هيـص
الرسا اليت انشر األ لار القا مة على التفو العنصـري أو اللراهيـة أو التحـريع علـى
التمييز العنصري أو كراهية األجانو .وينبغم وؤالء الساسة أن يدركوا ما وم مـن سـل ة
أخاقيةم وأن يستخدموها يف اعزيز التسامق واال ترامم ناإل ام عن اشلي التحالفـات
مص األ زاي املت ر ة رات ال ـانص العنصـري أو القا مـة علـى كراهيـة األجانـوم ومراعـاة
ارورة أن اع بِّر النام السياسية والقانونية عن ال انص املتعدد المقا ات قتمعا م.

جيم  -التمقي

ونناء القدرات

 - 77يشأ املقرِّر اجملا إىل أن التمقي ال يزال أكمر الوسا عالية يف ملا حـة التـأثأ
السلص احملتم لا زاي السياسية واحلركات واجلماعات املت ر ـة علـى الشـباي .ويشـأ
املقــرِّر اجملــا إىل اقريــر املوااــيعم لعــام )4(٢013م الــعي أوصــى يــم الــدول نــأن اقــر
نالــدور امل ــم الــعي ي ؤديــم التمقي ـ يف ملا حــة العنصــرية والتمييــز العنصــري وكراهيــة
األجانو وما يتص نعلب من اعص وم وخاصة يف اعزيز مباد التسـامق وا تـرام التنـوع
العرقم والديين والمقايف ويف منص انتشـار احلركـات والدعايـة العنصـرية املت ر ـة واللارهـة
لاجانــو .وينبغــم أيض ـاً أن اتــو ر للقــا مني علــى إنفــار القــانون وأ ــراد اجل ــاز القضــا م
القدرة على التعام مـص اجلـرا م املرالبـة نـدا ص العنصـرية أو كراهيـة األجانـو أو معـاداة
السامية أو كراهية اململيني من خال التدريو الشام واإللزامم يف ال قـو اإلنسـانم
مص التركيز حتديداً على اجلرا م اليت يرالب ام ندا ص عنصري أو نـدا ص كراهيـة األجانـوم
أشخا وم صلة ناأل زاي السياسية واجلماعات واحلركات املت ر ة.
__________

(.A/HRC/23/56 )4
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دال  -اإلنترنت ووسا التواص االجتماعم
 - 7٨يلــرر املقــرِّر اجملــا اإلعــراي عــن قلقــم إزاء ازايــد اســتخدام اإلنترنــت ووســا
التواصـ االجتمــاعم مــن جانــو األ ــزاي السياســية واحل ركــات واجلماعــات املت ر ــة يف
اــروين ونشــر مــواد عنصــرية( .)5وهــو يــدعو الــدول إىل أن اغتــنم هيــص الفــر م ــا ي ــا
الفر اليت اتيح ا شبلة اإلنترنتم من أج التصدي لنشر األ لار القا مـة علـى التفـو
العرقم أو اللراهية العرقيةم واروين قيم املساواة وعدم التمييز والتنوع والدلقراطيةم مـص
ا تــرام التزاما ــا وجــو املــاداني  19و  ٢0مــن الع ــد الــدو اجملــا نــاحلقو املدنيــة
والسياسية .وينبغم للدول اختار التدانأ لصد األ لـار والتحيـزات القا مـة علـى العنصـرية
والتمييز العنصري وكراهية األجانو ومـا يتصـ نـعلب مـن اعصـو واعزيـز ريـة التعـبأ
اليت اـؤ دي دورًا جبـارًا يف اعزيـز الدلقراطيـة وملا حـة إيـديولوجيات العنصـرية وكراهيـة
األجانو القا مة على التفو العرقم.

هاء  -األلعاي الريااية
 - 79ي يو املقرِّر اجملا نالـدول أن اعـزز التـدانأ الراميـة إىل منـص احلـواد العنصـرية
والقا مة على كراهية األجانو يف املناسبات الريااـية .وكمـا أشـار يف اقريـر إىل اجلمعيـة
العامة يف عـام )6(٢014م كنـم يشـدد كـعلب علـى الـدور الر يسـم لالعـاي الريااـية يف
اعزيز التنوع المقايف والتسامق والو ام .ويوصم املقرِّر اجملا نـأن اغتـنم الـدول واجل ـات
املعنية األخرىم ممـ االحتـادات الريااـيةم هـع املناسـبات الريااـية لتعزيـز قـيم التسـامق
واال ترام .وهو يعكر نالفقرة  ٢1٨من نرنامن العمـ ( )7الـيت حتـث الـدول علـى العمـ م
نالتعاون مص املنامات احللومية الدوليةم والل نـة األوملبيـة الدوليـةم واالحتـادات الريااـية
الدوليــة واإلقليميــةم علــى اشــديد اللفــاا اــد العنصــرية يف الريااــة نوســا مــن نين ـ ا
امقي شباي العاه من خال صارسة الريااة دون أي نوع مـن التمييـز ونـالروا األوملبيـة
اليت اقتضم التفاهم والتسامق والجملاهة والتضامن نني البشر.

__________

(A/HRC/26/49 )5م الفرع المالث.
(.A/69/340 )6
( A/CONF.189/12 )7و Corr. 1م الفص األول.
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واو  -إنلار برقة الي ود
 - ٨0يلــرر املقــرِّر اجملــا إدانتــم امل لقــة ألي إنلــار أو باولــة إلنلــار برقــة الي ــود
وجلميــص ماــاهر التعصــو الــديين أو التحــريع أو املضــايقة أو العنــ اــد األشــخا
أو اقتمعات احمللية على أسا األص العرقم أو املعتقد الديين .ويلرر دعوام إىل احملا اـة
الفع الــة علــى مواقــص احملرقــة الــيت اســتخدم ا النــازيون كمعســلرات للمــوت واالعتقــال
والعم القسري وا لس نم وحيث الدول علـى اختـار اـدانأ اشـريعية وامقيفيـة لواـص ـد
إلنلار برقة الي ود.

زاي  -اقتمص املدين واملؤسسات الوطنية حلقو اإلنسان
 - ٨1يــعك ر املقــرِّر اجملــا نأتيــة التعــاون الوثي ـ مــص اقتمــص املــدين وااليــات الدوليــة
واإلقليميــة حلقــو اإلنســانم مــن أج ـ امللا حــة الفعالــة لا ــزاي السياســية واحلركــات
جلــدد وروي الــر و احلليقــة واحلركــات
واجلماعــات املت ر ــةم ــا ي ــا هاعتــا النــازيني ا ا
األيديولوجية املت ر ة املشـالة .وينبغـمم نشـل خـا م التشـديد علـى أتيـة الـدور الـعي
اض لص نم منامات اقتمص املدين ومؤسساام يف هص املعلومـا تم والعمـ نشـل وثيـ مـص
الضحايام واعزيز املباد الدلقراطية و قو اإلنسانم وينبغـم مواصـلة ابـادل املمارسـات
اجليــدة يمــا نــني هيــص اجل ــات صــا بة املصــلحة .وير ــو املقــرِّر اجملــا نالتنســي نــني
اوياكـ احللوميــة وكيانــات اقتمــص املــدين لاســتفادة إىل أقصــى ــد مــن اجل ــود املبعولــة
العتماد واعزيز السياسات املناهضة للتمييزم ويش ص الب اجل ود.
 - ٨٢ويدعو املقرِّر اجملـا أيضـًا املؤسسـات الوطنيـة حلقـو اإلنسـان إىل واـص نـرامن
مناســبة لتش ـ يص التســامق مــص اجلميــص وا تــرام اجلميــصم وجلمــص املعلومــات رات الصــلة.
ويــدعو كــعلب اوي ــات املتخصصــة الوطنيــة وخ ــأل العمـ الوطنيــة املعنيــة نالقضــاء علــى
العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانو وما يتص نعلب من اعصو إىل أن ارصـد
أيضاً عن كمو راهرة الناز ية والنازية اجلديدة وإنلار برقة الي ود.

اء  -وسا أل اإلعام
 - ٨3يود املقرِّر اجملا أن يشـدد علـى الـدور اإلجيـاع الـعي اؤديـم وسـا أل اإلعـام يف
ملا حة انتشار األ لار املت ر ةم وال سيما يف ملا حـة القوالـو النم يـة واملسـاعدة علـى
إقامة ثقا ة التسامقم واالا اع ندور يساعد على االندما يف اقتمـص عـن طريـ إاا ـة
اقال لاقليات العرقية كم اُسمص صو ا.
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طاء  -احلاجة إىل اإل صاءات والبيانات املصنفة

()٨

 - ٨4يلرر املقرِّر اجملا التوصيات املدرجـة يف اقـارير السـانقة نشـأن احلاجـة إىل هـص
نيانات وإ صاءات مصنفة عن اجلرا م املرالبة ندا ص عنصري أو ندا ص كراهيـة األجانـو
أو معــاداة الســامية أو كراهيــة اململــينيم نغيــة حتديــد أنــواع اجلــرا م املرالبــةم وخصــا ص
الضــحايا واجلنــاةم ومــا إرا كــانوا ينتمــون إىل أ ــزاي سياســية أو ركــات أو هاعــات
مت ر ة .ومن شأن هع البيانات املصنفة أن اتيق مـاً أ ضـ للاـاهرة وأن حتـدد التـدانأ
الفعالة اليت جيو اختارهـا للتصـدي لتلـب اجلـرا م .ويشـأ املقـرِّر اجملـا كـعلب إىل أتيـة
هص البيانا ت املصنفة ناعتبارها مؤشراً من مؤشرات رصد التقدم احملـرز حنـو انفيـع أهـداف
التنميــة املســتدامة الــواردة يف خ ــة التنميــة املســتدامة لعــام  ٢030الــيت اعتمــد ا اجلمعيــة
العامة يف  ٢5أيلول/سبتمت .)9(٢015

ياء  -مسا أخرى
 - ٨5ويف اجملتــامم ــكن املقــرِّر اجملــا م إر يعتــرف ناألتيــة البالغــة إلنقــاء مســألة األشــلال
املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانو وما يتص نـعلب مـن اعصـو علـى
جدول األعمال الدو م كنم يـود اإلشـارة إىل مـا ااـ لص نـم مـن أعمـال ـ اان يف إطـار
الوالية امللل لا .وهعا التقرير هو التقرير العاشر العي ا لو اجلمعية العامة اقدلم نشـأن
هــع املســألة .وقــد ســعى املقــرِّر اجملــا دا مــام نــالتزام واف ــم شــديدينم إىل الو ــاء ن لــو
اجلمعية العامة نتقد اقريرين سنوينيم أ دتا إىل ل قو اإلنسان وااخر إىل اجلمعيـة
العامــة .ويلــرر املقــرِّر اجملــا دعواــم إىل الناــر يف نَ ــن نــدي مــن أج ـ اوجيــم االهتمــام
ناستمرار إىل هع الااهرة واسـليأل الضـوء علـى طانع ـام وهـو مـا للـن أن يشـم ابسـيأل
عملية اإلناب لتقتصر على اقد اقرير سنوي وا ـد إىل اجلمعيـة العامـة .مـن شـأن إعـداد
اقرير مو د أن يتيق هص ااراء من هيص الردود املقدمة .ويسلأل املقرِّر اجملا الضوء أيضاً
على أن ملليات اإلجراءات اجملاصة وا أساليو عم تلفـةم كالرسـا والزيـارات ال اق ةريـةم
للن استخدام ا ملواصلة معاجلة هع املسألة امل مة .ويلرر املقرِّر اجملا اإلعراي عن أملـم
أن انار اجلمعية العامةم يف دور ا احلادية والسبعنيم يف مقتر اام يف ما ريـم مـن مـد اوالت
ويف عملية اختار قرار نشأن هعا املواوع.
__________

(.A/70/335 )٨
( )9القرار .1/70
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