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  ملخص

اجمللـس  وهو التقرير األول الذي يقدمـه إىل        . ٧/٣٤يقدَّم هذا التقرير وفقاً لقرار جملس حقوق اإلنسان           
وأُعد التقرير بعد اختتام مؤمتر اسـتعراض نتـائج         . ٢٠٠٨أغسطس  / آب ١املكلف احلايل بالوالية، الذي ُعيِّن يف       

، وينظر بالتفصيل يف الوثيقة اخلتامية للمؤمتر، وكذلك آراء املقرر اخلـاص            ٢٠٠٩أبريل  /ديربان، املعقود يف نيسان   
اخلاص قضية الفقر والعنصرية، اليت يعتربها من أحد التحديات الرئيسية كما يتناول املقرر . بشأن عملية نتائج ديربان

  .يف مكافحة العنصرية

وأثنـاء  . الدويل مبكافحة العنصرية  بوجه خاص لتجديد االلتزام     وكان مؤمتر استعراض نتائج ديربان هاماً       
ضاء أن تشارك يف مؤمتر اسـتعراض     العملية التحضريية اليت أدت إىل عقد املؤمتر، طلب املقرر اخلاص إىل الدول األع            

نتائج ديربان على حنو بناء وبروح من التعاون، مشرياً إىل أن املشاكل املرتبطة بالعنصرية هي من األمهية مبكان لكي                   
ورغم غياب بعض الدول األعضاء، فإن الوثيقة اخلتامية ملؤمتر اسـتعراض نتـائج ديربـان               . يسمح للمؤمتر بالفشل  
راء من جانب مجيع الدول األعضاء اليت حضرت املؤمتر؛ وهو إجناز رائع، وال سيما يف ضوء املناخ اعُتمدت بتوافق اآل

  .السياسي الشديد التوتر الذي أحاط باملؤمتر

الطبقة والعـرق أو    : والبعد الرئيسي ملكافحة العنصرية هو التداخل بني مؤشرين اجتماعيني رئيسيني، مها            
اص، أثناء واليته، النظر يف هذه املسألة بعمق بغية تقدمي توصيات إىل الدول األعضاء              ويزمع املقرر اخل  . األصل اإلثين 

، حسب األصل اإلثين  ة  ـات مبوَّب ـوألسباب عديدة، منها عدم وجود بيان     . تكون سليمة وذات سياسات توجيهية    
فئة جلمع البيانـات    وبصفة خاصة، ال توجد صكوك من هذه ال       . مل توضح بعض الصالت القائمة بني العرق والفقر       

بيد أن البيانات الوطنية بالنسبة إىل العديد       . عاملياً، متكِّن من القيام مبقارنة شاملة بني املناطق ملستويات فقر األقليات          
ويذكِّر املقرر اخلـاص بـأن      . من البلدان تثبت بوضوح أن األقليات العرقية أو اإلثنية تتأثر على حنو غري متناسب بالفقر              

 االقتصادية كثرياً ما يكون نتيجة التركة التارخيية، مثل الرق يف القارة األمريكية،     -يات من الناحية االجتماعية     ضعف األقل 
ونظم الوضع املوروث يف قارات أخرى وكذلك نظم التمييز الرمسي والتمييز الذي ترعاه الدولة ضد األقليات القائمة منذ                  

بب قعود احلكومات عن اختاذ اإلجراءات الالزمة، استمرت أوجه التفاوت املنشأة  وبس. أمد بعيد يف العديد من أحناء العامل      
ويركز املقرر اخلاص على ضرورة اختاذ      . تارخيياً لتؤثر بقوة يف جمموعات األقليات بعد فترة طويلة من إلغاء التمييز النظامي            

  .أفراد األقلياتعدد من التدابري امللموسة بغية معاجلة املستويات املتفاوتة للفقر لدى 
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  احملتويات
  الصفحة  الفقـرات  

  ٤  ١    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمة  - أوالً 
  ٤  ١٥-  ٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مؤمتر استعراض نتائج ديربان  - ثانياً 

  ٤  ٤-  ٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . جتديد االلتزام الدويل مبكافحة العنصرية   - ألف  
  ٥  ٦-  ٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . الوثيقة اخلتامية ملؤمتر استعراض نتائج ديربان  - باء   
  ٥  ١١-  ٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ريةحرية التعبري ومكافحة العنص  - جيم  
  ٦  ١٥- ١٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حتويل الوعود إىل أعمال: اخلطوات التالية  - دال   

  ٧  ٣٩- ١٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الفقر والعنصرية  - ثالثاً 
  ٨  ٢٧- ٢٠  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مجع البيانات املتعلقة بالفقر والعرق  - ألف  
  ١٠  ٣٥- ٢٨  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . احلق يف عدم التعرض للتمييز  - باء   
  ١٢  ٣٩- ٣٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . التدابري اخلاصة لتصحيح االختالالت التارخيية  - جيم  

  ١٣  ٤٧- ٤٠  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أنشطة املقرر اخلاص  - رابعاً 
  ١٣  ٤١- ٤٠  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . زيارات املقرر اخلاص  - ألف  
  ١٣  ٤٧- ٤٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أنشطة أخرى للمقرر اخلاص  - باء   

  ١٥  ٥٤- ٤٨  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التوصيات - خامساً 
  مرفق

  ١٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . التزامات الدول األعضاء كما وردت يف الوثيقة اخلتامية ملؤمتر استعراض نتائج ديربان
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   مقدمة-  أوالً
، هو أول تقرير يقدمه إىل اجمللس املكلـف  ٧/٣٤ا التقرير، الذي أُعد وفقاً لقرار جملس حقوق اإلنسان     هذ  - ١

وينظر هذا التقرير، الذي أعد يف أعقـاب اختتـام مـؤمتر      . ٢٠٠٨أغسطس  / آب ١احلايل بالوالية، الذي ُعيِّن يف      
قرر اخلاص بشأن عملية استعراض نتائج ديربـان        استعراض نتائج ديربان، بالتفصيل يف وثيقته اخلتامية، ويف آراء امل         

كما يتناول املقرر اخلاص مسألة الفقر والعنصرية، اليت يعتربها حتدياً أساسياً يف مكافحة العنـصرية               ). اجلزء األول (
  ).اجلزء الثاين(

   مؤمتر استعراض نتائج ديربان-  ثانياً
  الدويل مبكافحة العنصريةااللتزام  جتديد -  ألف

الدويل مبكافحة االلتزام  عالمة على جتديد ٢٠٠٩أبريل /عقاد مؤمتر استعراض نتائج ديربان يف نيسان يعترب ان  - ٢
وأثناء العملية التحضريية اليت أدت إىل املؤمتر، طلب املقرر اخلاص إىل الدول األعضاء املشاركة يف مـؤمتر   . العنصرية

ن املشاكل املتعلقة بالعنصرية هي من األمهية مبكان لكي         التعاون، مؤكداً أ  من  روح  وباستعراض النتائج بصورة بناءة     
 مبناسبة اليوم العاملي للقضاء ٢٠٠٩مارس / آذار٢١وبصفة خاصة ويف بيان صحفي صدر يف . يسمح للمؤمتر بالفشل

 على التمييز العنصري، دعا املقرر اخلاص الدول ومنظمات اجملتمع املدين على السواء إىل املشاركة يف املفاوضـات                
اإلطار وشدد املقرر اخلاص على أن إعالن ديربان وبرنامج العمل ال يزاالن ميثالن . املؤدية إىل مؤمتر استعراض النتائج

  . ملكافحة العنصريةالدويل األكثر مشوالً

 من جدول أعمال املؤمتر ٩ويود املقرر اخلاص أن يشري إىل البيان الذي ألقاه يف اجللسة العامة يف إطار البند            - ٣
ذي ذكر فيه أن الدول األعضاء بتأكيد التزامها باحلركة الدولية ملكافحة العنصرية توجه كذلك رسالة هامـة إىل                  ال

دوائرها احمللية مفادها أن العنصرية غري مقبولة وأن على مؤسسات الدولة أن تكافحها حبزم جبميع األدوات القانونية                 
ائج ديربان تعين كذلك ترك الربامج السياسية جانباً ألن الفوارق وأضاف أن املشاركة يف عملية استعراض نت   . املتاحة

. اإليديولوجية تؤدي إىل عدم اهتمام اجلمهور باملشكلة احلقيقية وامللموسة للعنصرية وباألشخاص الذين يعانون منها             
، دعا جمدداً مجيـع     ولذلك. الدويل مبكافحة العنصرية يكتسي أمهية حيوية مل يسبق هلا مثيل         االلتزام  وقال إن جتديد    

أعضاء اجملتمع الدويل، وخباصة األعضاء الذين اختاروا عدم املشاركة يف مؤمتر استعراض نتائج ديربان، إىل التعهـد                 
ودعا بصورة خاصة الواليـات املتحـدة     . جمدداً ودولياً بااللتزام بالقضية املشتركة املتمثلة يف القضاء على العنصرية         

  . هذه العملية، بناء على جتربتها التارخيية يف مكافحة العنصريةوالرئيس أوباما إىل قيادة

ورغم غياب بعض الدول األعضاء، فقد اعتمدت مجيع الدول احلاضرة الوثيقة اخلتامية ملؤمتر استعراض نتائج   - ٤
 سائداً يف مـؤمتر     ويعترب ذلك إجنازاً رائعاً، ال سيما يف ضوء املناخ السياسي املتوتر الذي كان            . ديربان بتوافق اآلراء  

ويؤكد املقرر اخلاص   . وبناء على ذلك، يأسف املقرر اخلاص لعدم مشاركة عشر دول أعضاء يف املؤمتر            . االستعراض
سيما من جانب رئيس الفريـق       أن الوثيقة اخلتامية تعكس الطريقة القديرة اليت أديرت هبا العملية االستعراضية، ال           

ويؤكد املقرر اخلاص . تنازالت اهلامة بل الصعبة اليت قدمها العديد من األطرافالعامل فيما بني الدورات، وكذلك ال
 .أن هذه هي الطريقة اليت تعمل هبا األمم املتحدة، أي التركيز على األرضية املشتركة وليس على التفرقة
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   الوثيقة اخلتامية ملؤمتر استعراض نتائج ديربان-  باء

 مثاين سنوات على مؤمتر ديربان، ال يزال هناك مستوى مل يسبق له مثيل              يالحظ املقرر اخلاص أنه بعد مرور       - ٥
ويف هذا السياق، يؤكد املقرر . من التضليل اإلعالمي واملعلومات اخلاطئة بشأن حمتويات إعالن وبرنامج عمل ديربان

 اخلتاميـة ملـؤمتر     اخلاص على ضرورة القيام بأنشطة للتوعية مبحتوى كل من إعالن وبرنامج عمل ديربان والوثيقة             
ة املتعلقة بأهداف هذه النصوص األساسية على نطاق واسـع،  ـومات العامـاستعراض نتائج ديربان بغية نشر املعل     

ويف هذا السياق، يذكِّر املقرر اخلاص بأن الوثيقة اخلتامية دعت منظومة األمم املتحدة، . وال سيما يف وسائط اإلعالم
 القيام حبمالت إعالمية فعالة بقصد إبراز أمهية الرسالة الواردة يف إعالن وبرنامج             وخاصة إدارة شؤون اإلعالم، إىل    

  ).١٤٣الفقرة (عمل ديربان وآليات متابعتهما 

وتتضمن الوثيقة اخلتامية ملؤمتر استعراض نتائج ديربان كذلك عدداً من األحكام اليت ستوجه مباشرة وحتديداً   - ٦
ويشري املقرر اخلـاص    . مم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان يف مكافحة العنصرية       عمل اآلليات الدولية ومفوضية األ    

مـن أجـل   ) ٥٠الفقرة (بوجه خاص إىل توصية املفوضية جبمع أمثلة ألفضل املمارسات ونشرها على حنو مناسب              
سي لتعزيز وتبـادل    وسيساعد وجود إطار مؤس   . تزويد اجلهات املعنية بوضع السياسات يف مجيع أحناء العامل باملعلومات         

 بالفعـل   أفضل املمارسات اجملتمع الدويل على استخالص الدروس املستفادة اليت ميكن نقلها إىل سياقات أخرى، مما ميثل               
  .أحد أهم األدوار اليت ميكن ملنظومة األمم املتحدة أن تضطلع هبا يف هذه العملية

   حرية التعبري ومكافحة العنصرية-  جيم

 التعبري ومكافحة العنصرية إحدى القضايا الرئيسية أثناء املفاوضات اليت جرت بـشأن             كانت مسألة حرية    - ٧
ويرى املقرر اخلاص أن النص املتفق عليه يف مؤمتر استعراض النتائج ميثل . الوثيقة اخلتامية ملؤمتر استعراض نتائج ديربان

حبقوق اإلنسان ملعاجلة هذه القضية يف السنوات       معلماً يف الطريق الذي ستسلكه هيئات منظومة لألمم املتحدة املعنية           
ويف هذا السياق، يثين املقرر اخلاص على مجيع الدول األعضاء اليت شاركت يف املفاوضـات لنجاحهـا يف         . القادمة

  .التوصل إىل هذه األرضية املشتركة، اليت ستيسر تنفيذ هذه االلتزامات مستقبالً

ة اخلتامية اعترافاً جلياً بالدور اإلجيايب الذي ميكن أن تؤديه ممارسـة            ويرحب املقرر اخلاص باعتراف الوثيق      - ٨
احلق يف حرية الرأي والتعبري يف مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعـصب                  

  ).٥٨الفقرة (وبأن هذا احلق من الركائز األساسية للمجتمع الدميقراطي والتعددي ) ٥٤الفقرة (

ويف الوقت نفسه، أعربت الوثيقة اخلتامية عن القلق إزاء ما حدث يف السنوات األخرية من زيادة يف أعمال                    - ٩
ويف هذا السياق، يذكّر   . التحريض على الكراهية اليت استهدفت مجاعات وأشخاص ينتمون إىل أقليات عرقية ودينية           

 من العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة         ٢٠يه املادة   املقرر اخلاص بأن الوثيقة اخلتامية أكدت، وفقاً ملا تنص عل         
والسياسية، احلظر الكامل والفعال ألي دعوة إىل الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل حتريضاً على التمييز               

للقضاء على مجيـع     من االتفاقية الدولية     ٤وباإلضافة إىل ذلك، تشري الوثيقة اخلتامية إىل املادة         . أو العداء أو العنف   
أن نـشر  " للجنة القضاء على التمييز العنصري يؤكد من جديد   ١٤أشكال التمييز العنصري وإىل التعليق العام رقم        

أي أفكار تقوم على التفوق العرقي أو الكراهية العرقية أو التحريض على التمييز العنصري، فضالً عن أعمال العنف                  
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، جيب إعالهنا جرمية يعاقب عليها القانون، وفقاً لاللتزامات الدوليـة الـيت             أو التحريض على ارتكاب هذه األفعال     
  ".تعهدت هبا الدول، وأن هذا احلظر يتمشى مع حرية الرأي والتعبري

ويرحب املقرر اخلاص بتركيز الوثيقة اخلتامية أساساً على صياغة األحكام القانونية الواردة يف الـصكوك                 - ١٠
عهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشـكال             الدولية، وال سيما يف ال    

ويؤكد اعتماُد الوثيقة اخلتامية بتوافق اآلراء أن الصياغة املستقاة من هذه الصكوك هي بالفعـل               . التمييز العنصري 
 . العنصرية أو الدينيةطريق التقدم يف تناول القضايا الصعبة، مثل قضية التحريض على الكراهية

ويود املقرر اخلاص كذلك أن يركز على البيان املشترك الذي ألقاه مع املقررة اخلاصة املعنية حبرية الـدين                    - ١١
رر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية احلق يف حرية الرأي والتعبري، السيد فرانك        ـري، واملق ـجواملعتقد، السيدة أمساء جهان   

مؤمتر استعراض نتائج ديربان بشأن التحريض على الكراهية العنصرية أو          نيب الذي عقد يف إطار      يف اللقاء اجلا  ال رو،   
تكريس احلوار بشأن هذه املـسائل يف اإلطـار         يلزم  وبيَّن املكلفون بالواليات الثالثة، بصفة خاصة، أنه        . )١(الدينية

ورغم أن العهد   . اص باحلقوق املدنية والسياسية   القانوين الدويل القائم املناسب، املنصوص عليه يف العهد الدويل اخل         
وفـضالً  . ٢٠ و١٩نص على حرية التعبري، فقد حدد بوضوح كذلك قيود هذه احلرية، كما تقضي بذلك املادتان             ي

الدول بالقانون أي دعوة إىل الكراهية القومية أو العنصرية أو "  على أن حتظر٢٠ من املادة ٢عن ذلك، نصت الفقرة 
  ال تزال٢٠د أن حتديد األفعال اليت ميكن أن تقع يف إطار املادة            ـبي. "شكل حتريضاً على التمييز والعداوة والعنف     الدينية ت 

وتساءل املكلفون بواليات عما يشكل حتريضاً على العنف، أو العداء أو التمييز، واخلط الفاصل بـني           . عملية صعبة 
من منظور قانوين، أكدوا أن لكل جمموعة من األعمال اخلصائص و.  وخطاب الكراهية-  وإن اعُترب هجومياً - النقد 

اخلاصة هبا وال ميكن تقييمها والبت فيها، سواء كان ذلك من جانب قاضٍ أو أي هيئة حمايدة أخـرى، إال وفقـاً                      
  .للظروف اليت ارتكبت فيها مع مراعاة السياق احملدد هلا

  حتويل الوعود إىل أعمال:  اخلطوات التالية- دال 

لو نفذ إعالن وبرنامج عمل ديربان على حنو مناسب وفعال ملا كانت هناك حاجة إىل العديد من األحكام                    - ١٢
ال توجد منتشرة يف مجيع أحناء العامل والعنصرية ال تزال  ولألسف،  . الواردة يف الوثيقة النهائية ملؤمتر استعراض نتائج ديربان       

  .ت والسياسات املناسبة الالزمة ملكافحة هذه املشكلة على النحو الوايفكذلك يف أكثرية البلدان املؤسسات والتشريعا

ذلك، فإن التحدي الرئيسي أثناء السنوات اخلمس القادمة هو حتويل الوعود وااللتزامـات الـواردة يف                لو  - ١٣
أعمال ملموسـة   الوثيقة اخلتامية ملؤمتر استعراض نتائج ديربان، وكذلك يف إعالن وبرنامج عمل ديربان ذاهتما، إىل               

تؤثر حبق يف حياة األشخاص املتأثرين مباشرة بالعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بـذلك مـن                  
ويذكِّر املقرر اخلاص بأن املسؤولية الكربى لتنفيذ هذه األعمال تقع على الدولة، كما تقّر بذلك الوثيقـة                 . تعصب
 إىل االلتزامات الواضحة اليت أخذهتا علـى         أن تبادر إىل التفكري، استناداً     ومن مث، ينبغي للسلطات الوطنية    . اخلتامية

من وللمجتمع املدين كذلك دور أساسي . تقييم التشريعات الوطنية والسياسات العامةيف عاتقها يف الوثيقة اخلتامية،  

                                                      

)١( http://www2.ohchr.org/english/issues/rqcism/rapporteur/docs./Joint_Statement_SRs.pdf.  
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 وضـع الـسياسات     باملـشاركة يف  الواجب أن يقوم به، ليس يف جمال قابلية احلكومات للمساءلة فحسب، ولكن             
  . أيضاًوتنفيذها

وضع معامل واضحة لقياس تنفيذ إعالن وبرنامج عمل        أنه يلزم   ويعتقد املقرر اخلاص، بصورة أكثر حتديداً،         - ١٤
وتقييم مدى استجابة كل دولة عضو للوفاء بالتزاماهتا        بصورة فعالة   ديربان والوثيقة اخلتامية ملؤمتر استعراض نتائج ديربان        

 بذلك  ريات الالزمة ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل         يالتغملا كانت   و. الوثائقمبوجب هذه   
امللموسة لتقييم أداء الدول وتقدمها احملـرز يف        فإنه يلزم وجود بعض املعايري      ،  ة األجل ريات طويل يمن تعصب هي تغ   

ر أساسي تضطلع به يف هذا السياق جبعل الدول األعضاء  وآلليات حقوق اإلنسان الدولية دو    . حتقيق هذه االلتزامات  
  .مسؤولة باستمرار عن التزاماهتا ومبتابعة أدائها

ويف هذا السياق، سيستعمل املقرر اخلاص، بالنظر إىل واليته، الوثيقة اخلتامية ملؤمتر استعراض نتائج ديربان                 - ١٥
. ه أثناء زياراته القطرية ويف األنشطة النظامية األخرى       كمخطط أويل وإطار نظري لتحليل املسائل ذات الصلة بواليت        

املتعلـق  وحلل املقرر اخلاص، بصفة خاصة، التزامات الدول األعضاء مبوجب الفرع اخلامس من الوثيقة اخلتاميـة                
 ملكافحة كل مظاهر العنصرية والتمييـز العنـصري  الُصُعد تحديد مزيد من التدابري واملبادرات امللموسة على مجيع        ب

تنفيذ إعالن وبرنامج عمل ديربـان والتـصدي        ل اًوكره اجلانب وما يتصل بذلك من تعصب والقضاء عليها، تعزيز         
للتحديات واملعوقات اليت تعترض تنفيذمها، مبا يف ذلك يف ضوء ما جرى من تطورات منذ اعتماد إعالن وبرنـامج                   

اللتزامات العملية الـيت أخـذهتا الـدول    لقائمة قة  املرفقة هبذه الوثي   داولاجلوترد يف   . ٢٠٠١عمل ديربان يف عام     
ورغم أن هذا اإلطـار     . تلك االلتزامات املتعلق ب وكذلك بعض املؤشرات األولية ملتابعة األداء       على عاتقها   األعضاء  

 سيستعمل أساساً لوفاء املقرر اخلاص بواليته، فإنه حيث الدول األعضاء على اعتماد ُنهج مماثلة عند تقييم جهودهـا   
كما جيدد املقرر اخلاص استعداده ملساعدة الدول األعضاء . احمللية لتنفيذ الوثيقة اخلتامية ملؤمتر استعراض نتائج ديربان

  .روح من التعاون واالحترام املتبادلبعلى الوفاء بالتزاماهتا 

   الفقر والعنصرية-  ثالثاً
املاضية، بتحليل بعض الصالت القائمة بني الفقـر        السنة  يف  األنشطة اليت اضطلع هبا     يف  قام املقرر اخلاص،      - ١٦

والزيارات القطرية اليت قام هبا أثناء واليته، وكذلك التجارب من والعنصرية، مبا فيها الصالت اليت تستند إىل جمموعة 
كافحة واملقرر اخلاص مقتنع بأن البعد الرئيسي مل      . األحباث األكادميية والسياسات التوجيهية بشأن هذا املوضوع      إىل  

ـ وي. الطبقة والعرق أو األصل اإلثين    : العنصرية يتمثل يف التداخل بني مؤشرين اجتماعيني رئيسيني مها          املقـرر   زمعت
. األعضاءمدروسة وسياسية املنحى للدول     من أجل تقدمي توصيات     طوال واليته    النظر يف هذه املسألة بعمق       اخلاص

  .متواصل، وسيتم حتسينه وتوسيع نطاقه بالتدريجالفرع هو عمل وبناء على ذلك، فإن حتليل املقرر اخلاص هلذا 

، مل ُتوضَّح بعـد الـصالت       حسب األصل اإلثين  وألسباب عديدة، مبا فيها االفتقار إىل مجع بيانات مبوبة            - ١٧
على ، بعدم وجود أدوات من هذا النوع جلمع البيانات وجه خاصويذكِّر املقرر اخلاص، ب. القائمة بني العرق والفقر

بيد أن البيانات الوطنية للعديد . املستوى العاملي، متكن من إجراء مقارنات بني األقاليم ملستويات الفقر لدى األقليات
من البلدان تثبت مبا ال يدع جماالً إىل الشك أن األقليات العرقية أو اإلثنية تتأثر بصورة غري متناسبة بالفقر؛ من ذلك                 

أمثلة عملية عن املستويات املرتفعة من      ) A/HRC/4/9( بقضايا األقليات قدمت يف تقريرها       أن اخلبرية املستقلة املعنية   
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اناجيتس يف نيبال؛ والربيطانيني واجل - الفقر يف أوساط املنحدرين من أصول أفريقية يف الربازيل؛ والداليت واملسلمني 
لسود من أصل أفريقي، والربيطانيني من أصل  كارييب، والربيطانيني ا- من أصل هندي، والربيطانيني من أصل أفريقي 

لغة سان يف ناميبيا؛ واألقليـات      املتحدثة ب قلية  األباكستاين، والربيطانيني من أصل بنغالديشي يف اململكة املتحدة؛ و        
العرقية يف فييت نام؛ واألقليات املهاجرة والعرقية يف االحتاد األورويب؛ واألمريكيني املنحدرين من أصـل أفريقـي،                 
واألمريكيني املنحدرين من أصل هندي والسكان األصليني يف أالسكا والسكان املنحدرين من أصل إسباين أو مـن                 

ومما ال شك فيه أنه يوجد ارتباط وثيق جداً بني العرق والفقر            . بلدان أمريكا الالتينية يف الواليات املتحدة األمريكية      
  .يف أكثرية البلدان

 االقتصادي لألقليات ينتج عامة عن تركة تارخيية، مثل أثر الرق           - الضعف االجتماعي    ويالحظ املقرر اخلاص أن     - ١٨
يف القارة األمريكية، وأنظمة الوضع املوروث يف القارات األخرى وكذلك أنظمة التمييز النظامي والتمييز الـذي ترعـاه                

راءات الالزمة،  ـب قعود الدول عن اختاذ اإلج     وبسب. الدولة ضد األقليات القائم منذ أمد بعيد يف العديد من أرجاء العامل           
  .التمييز الرمسيزوال ال تزال أوجه التفاوت القائمة تارخيياً تؤثر بشدة يف جمموعات األقليات بعد فترة طويلة من 

التصدي للمستويات املتفاوتة من الفقـر لـدى أفـراد          من أجل   ومثة حاجة إىل عدد من التدابري امللموسة          - ١٩
يف التقارير القادمة، فإنه سريكز علـى       مبزيد من التفصيل    ددة  احملتدابري  ال املقرر اخلاص حتليل     بينما يعتزم و. األقليات

عن علومات موثوقة   مبواضعي السياسات   لتزويد  احلاجة إىل مجع البيانات     : ثالث قضايا أساسية يف هذا التقرير وهي      
 تنفيذ االلتزام بعدم التمييز تنفيذاً كامالً؛ واحلاجة إىل اختـاذ            االقتصادية لألقليات؛ واحلاجة إىل    - احلالة االجتماعية   

  .تدابري حمددة لتدارك أوجه التفاوت التارخيية

  مجع البيانات املتعلقة بالفقر والعرق- ألف 

 الرغم من أمهية العالقة القائمة بني الفقر والعرق، فإن املعارف املكتسبة بشأهناعلى يالحظ املقرر اخلاص أنه   - ٢٠
حسب األصـل   وكما أُسلف، تتمثل إحدى املشاكل يف رفض حكومات عديدة مجع البيانات املبوبة             . حمدودة جداً 

وكثرياً ما تستند أسباب عدم مجع هذه الفئة من البيانـات إىل            . ، وهو نشاط حيظره القانون يف بعض احلاالت       اإلثين
بيـد أن االمتنـاع، يف   . ، مثل ما حدث أثناء احملرقةاًشواغل مشروعة إزاء االستخدامات املؤذية هلذه البيانات سابق 

 لالعتراف ببعض جمموعات األقليات يعترب كذلك رفضاًحسب األصل اإلثين بعض األحيان، عن مجع البيانات املبّوبة 
  .يف بلد ما وهشاشة الوضع الذي تواجهه هذه اجملموعات

يف كـبرية   أدى إىل فجـوة     حسب األصل اإلثـين     ويشدِّد املقرر اخلاص على أن عدم مجع بيانات مبوبة            - ٢١
فبدون معرفة أكثر اجملموعات األقليات تأثراً بالفقر وعدم االسـتفادة مـن            . املعلومات حتول دون وضع السياسات    

ويعين االفتقار  . احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يستحيل تقريباً وضع سياسات عامة ملعاجلة هذه املشاكل           
رمسياً وأن السياسات اليت يتم إعدادها لصاحل هذه األقليات، إن وجدت،           " غري بارزة "نات أن هذه األقليات     إىل البيا 

  .معلومات سليمة من الناحية التجريبيةوليس إىل ستستند إىل افتراضات 

عات يف الطابع الالمتجانس جملمو   حسب األصل اإلثين    ويتمثل السبب الرئيسي يف لزوم وضع بيانات مبوبة           - ٢٢
.  أيـضاً فيما بينهااحتياجاهتا بل ختتلف فحسب " األغلبيات"وليس هلذه اجلماعات احتياجات خمتلفة جتاه      . األقليات
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منوذج واحـد   "وسيؤدي االفتقار إىل البيانات اليت تبني لواضعي السياسات انعدام التجانس هذا، ال حمالة إىل اعتماد ُنُهج                 
مـن   ال بـد  ومن أجل وضع سياسات فعالة،. ة على السواء، سُيكتب له الفشل     جملموعات األقليات كاف  " يصلح للجميع 

 يكون السكن أهم مشكلة جملموعة ما،     فبينما   .االحتياجات واحلاالت احملدَّدة لكل جمموعة من جمموعات األقليات       معرفة  
توقعات ل الستجابةركة يف اشتاملسياسة الوستفشل . يكون التمييز يف جمال العمالة القضية األساسية جملموعة أخرىقد 

  .كل من اجملموعتني

أيضاً إىل احتمال أن تؤدي هـذه       حسب األصل اإلثين    وتشري بعض احلُجج املعارِضة جلمع البيانات املبوبة          - ٢٣
. ويرفض املقرر اخلاص هذا املفهوم    . البيانات إىل مزيد من اإليذاء والقوالب النمطية بشأن استبعاد بعض اجملموعات          

 وال ميكن . بعدت بعض اجملموعات يف بلد ما، فمن املرجح بالفعل أن تكون ضحايا متييز وُعرضة للقوالب النمطية               وإذا است 
إنكار البيانات اليت تزيد من تأكيد هذه الظروف على أساس أهنا ستؤدي إىل مزيد من التمييز؛ بل إن االفتقـار إىل                     

  . )٢(ؤدي إىل املزيد من االستبعادالبيانات ذاته هو الذي قد يؤدي إىل قلة الربوز وقد ي

 ُبعـدَّي    فيه ويف هذا السياق، يود املقرر اخلاص أن يشري إىل اقتراح مفيد جداً تقدَّم به أحد الباحثني ُيحلِّل                  - ٢٤
  :اإلحصاءات اإلثنية ومها

فسري ينبغي أن ُيفسِّر احلق األساسي يف عدم التعرُّض للتمييز العنصري على أساس أن هذا الت              : حق  )أ(  
األصل اإلثين، إذا كانت تلك البيانـات       /يتضمن حق الضحية يف احلصول على بيانات إحصائية مبوبة حسب العرق          

   ُيثبت التمييز؛ قاطعاًدليالً
ينبغي تفسري االلتزام اإلجيايب للحكومة لكفالة املساواة الفعالة دون مراعاة العرق أو األصل : واجب  )ب(  

  .)٣(جتهيز وحتليل واستخدام اإلحصاءات غري الشخصية املبوبة حسب األصل اإلثيناإلثين، على أنه يشمل مجع و

، وخباصة إمكانية اسـتخدام هـذه       حسب األصل اإلثين  واملشاكل احملتملة اليت ُيثريها مجع البيانات املبوبة          - ٢٥
ويود املقرر اخلاص   . البيانات ألغراض وضع سياسات عنصرية واستبعادية، ميكن جتاوزها باعتماد ضمانات أساسية          
احلق يف اخلصوصية : أن ُيشري يف هذا الصدد إىل بعض املبادئ الواردة يف الوثيقة اخلتامية ملؤمتر استعراض نتائج ديربان

  ).١٠٤الفقرة (ومبدأ التحديد الذايت للهوية 

وينبع هذا املبدأ   .  حسب األصل اإلثين   مع البيانات املبوبة  جللتحديد الذايت للهوية دعامة     أن يكون ا  وينبغي    - ٢٦
مباشرةً من تفسري جلنة القضاء على التمييز العنصري لالتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري يف إطار التوصية             

العكس، دَّدة، إذا مل يكن هناك ما ُيربر العامة الثامنة، اليت تؤكد فيها أنه ينبغي لتحديد أفراد جمموعة عرقية أو إثنية حم
 من ذلك - ورغم أن التحديد الذايت غري خالٍ من املشاكل . إىل مبدأ التحديد الذايت من جانب الفرد املعينأن يستند 

 على أهنم ينتمون هلا بسبب اخلـشية مـن          أنه ميكن ألفراد ينتمون إىل أقليات ما أن ميتنعوا عن حتديد أنفسهم ذاتياً            
                                                      

)٢( See for example K. Ramsay, Disaggregated Data Collection: A Precondition for Effective 

Protection of Minority Rights in South East Europe, Minority Rights Group International, August 2006.  
)٣( D. Petrova, "Ethnic statistics", Roma Righs: Quarterly Journal of the European Roma Rights 

Centre, No. 2, 2004 .  
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ستند إىل مفهوم هام يتمثل يف عدم وجوب فرض الدولـة           االضطهاد أو تلحق هبم أضرار، فإن هذا التحديد الذايت ي         
  .هوية على فرد ما

كما ينبغي للمبدأ الرئيسي يف وضع برامج مجع البيانات أن يشمل إشراك جمتمعات األقليات يف مجيع مراحل   - ٢٧
ة ويف االستخدامات وكثرياً ما ال تثق جمموعات األقليات يف السلطات احلكومي. العملية، مبا يف ذلك التصميم والتنفيذ

 الثقـة   وجـد وبإشراك هؤالء يف تصميم وتنفيذ عمليات مجع البيانات، لن ت         .  حسب األصل اإلثين   للبيانات املبوبة 
  .املتباَدلة فحسب بل ستؤدي كذلك إىل تصميم أفضل للدراسات االستقصائية اليت ُتراعي شواغل األقليات من البداية

   احلق يف عدم التعرض للتمييز- باء 

 االقتصادية لألقليات هو إعمال احلق يف عـدم         - الواجب األول للدول عند التصدي للهشاشة االجتماعية          - ٢٨
ويرد .  كامالً يف مجيع اجملاالت، وخباصة يف جماالت احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية           التعرُّض للتمييز إعماالً  

قوق اإلنسان ويف العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، احلق يف عدم التعرض للتمييز يف اإلعالن العاملي حل  
. ويف االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري ويف الصكوك الرئيسية الدولية حلقـوق اإلنـسان               

وباإلضـافة إىل   . وبذلك، فإن عدم التمييز ميثّل معلماً وحقاً مشتركاً يؤثر يف التمتع جبميع حقوق اإلنسان األخرى              
  .النظم القانونيةمعظم الصكوك الدولية، يعترب عدم التمييز حقاً دستورياً يف 

ويذكِّر املقرر اخلاص بأن الدول مل تنفذ حىت اآلن احلق يف عدم التمييز، رغم قوته واتساع نطاقه، تنفيـذاً                     - ٢٩
مبا فيها التمييز العنصري منتشراً، وكثرياً ما يكون        وال يزال العديد من أشكال التمييز،       . كامالً يف مجيع أحناء العامل    

  .وكان ذلك موضعاً لالهتمام يف والية املقرر اخلاص منذ بدايتها.  يف سياسات وتشريعات الدولة،بشكل رمسي

وقد أشار املقرر اخلاص من قبل إىل عدم التكافؤ يف إتاحة احلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة                    - ٣٠
وتشمل بعض األمثلة الرئيسية املرافق الصحية، مثل املستشفيات والعيادات الطبية، وأنابيب املياه وغريها             . لألقليات

من املشاريع اليت اسُتبعدت عمداً من مناطق جغرافية تسود فيها األقليات وجمموعات السكان األصليني، وال تستفيد                
 اإلدارية اليت تتطلب احلصول علـى إذن رمسـي مـن            بعض األقليات من اخلدمات الطبية بسبب التدابري واللوائح       

املسؤولني احلكوميني ملغادرة املناطق اليت يقيمون هبا، وال يستطيع األشخاص احملرومني من اجلنسية بطريقة تعسفية من 
  .)٤(احلصول على الرعاية الصحية والعالج الطيب األساسي

وتشمل أمثلة  . فراد األقليات بالنسبة أل عاملة  امل التفاوت يف    وساهم أيضاً التمييز يف احلق يف التعليم يف دوام          - ٣١
واضحة هلذا الشكل من أشكال التمييز رفض السلطات إصدار وثائق اهلوية ألفراد بعض األقليات اإلثنية، مما حيـول     

عينة من احلضور ؛ وقيام بعض املدرسني مبنع التالميذ من أقلية إثنية أو طبقة م          )٥(دون التحاقهم باملدارس أو اجلامعات    

                                                      

)٤( A/HRC/4/19/Add.1 ١٧٨ و١٢٦ و١٢٢، الفقرات.  
)٥( A/HRC/7/19/Add.5 ٨٤-٨٢، الفقرات.  
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؛ وعدم االعتراف رمسياً مبدارس األقليات الذي يؤدي إىل عدم أهلية تالميذ مدارس األقليات لاللتحـاق                )٦(باملدارس
 .)٨(؛ وعدم اإلشارة إىل ثقافة وتاريخ األقليات أو السكان األصليني يف املناهج الدراسية)٧(باجلامعات

ى مثل السكن والعمالة واالستفادة من خدمات العدالة والعالقات         واألمثلة على ذلك كثرية يف جماالت أخر        - ٣٢
حظر التمييز  : وفضالً عن ذلك، ُيذكِّر املقرر اخلاص بأن حلظر التمييز بعدين رئيسيني مها           . مع هيئات تنفيذ القوانني   

يت يفترض مبدئياً أهنا    يف حد ذاته، وهو األمر املطلوب يف األمثلة املشار إليها أعاله، وحظر السياسات واإلجراءات ال              
وقد تنتج هذه اآلثار من تطبيق تدابري تبدو غري عنصرية بطريقة متييزية . غري متييزية، واليت ترتب مع ذلك آثاراً متييزية       

  .أو من وضع تدابري غري عنصرية يف الظاهر ولكن تؤثر على حنو غري متناسب على األقليات

تمييزية ذات األثر غري املتناسب على األقليات اإلجراءات املتعلقـة          ومن األمثلة الواضحة للسياسات غري ال       - ٣٣
توزيع األشخاص الذين يتعاطون    بني  ففي العديد من البلدان، هناك فجوة واسعة        . بتنفيذ قوانني مكافحة املخدرات   

هذه احلالة  األشخاص املدانني جبرائم تتصل باملخدرات حيث تكون األغلبية يف          توزيع  املخدرات من عامة السكان و    
ويدل ذلك على أن سياسات مكافحة املخدرات، رغم أهنا غري متييزية أساساًً، تنفـذ              . لألشخاص املنتمني لألقليات  

  .بطريقة متييزية ضد األقليات، مثل تشديد وجود الشرطة يف املناطق اليت تكون غالبية السكان فيها من األقليات

 سياسة ما حمايداً من الناحية العنصرية، قد يؤدي مضمون هذه ويف حاالت أخرى، حىت عندما يكون تطبيق       - ٣٤
 اختالف العقوبات املتعلقة باملخدرات اليت ترتب آثاراً السياسة إىل آثار غري متناسبة بالنسبة لألقليات، من ذلك مثالً      

األفيون، فنظـراً   واملثال التقليدي على ذلك هو االختالف بني كراك األفيون ومسحوق           . عقلية وفيسيولوجية مماثلة  
لرخص كراك األفيون فإنه أكثر رواجاً يف أوساط األقليات، ويؤثر بالتايل االختالف يف العقوبـة احملـددة لكـراك         

  .)٩(األفيون، وهي أشد قدراً، على حنو غري متناسب على األقليات

مة بشأن عدم التمييز اليت     وفيما يتعلق بتعزيز عدم التمييز، يرحب املقرر اخلاص بصورة خاصة بالتوصية العا             - ٣٥
وسيكمِّل هذا التعليق العام األوسـع      . تعكف اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية على صياغتها        

، )٧ و٤التعليقان العامان رقم ( واألكثر امتداداً عمل اللجنة بشأن عدم التمييز ضد حقوق حمددة، مثل السكن نطاقاً
التعليق (، واملياه )١٤التعليق العام رقم (، والصحة )١٣التعليق العام رقم  (، والتعليم   )١٢ العام رقم    التعليق(والغذاء  

وسيوفر هذا التعليق   ). ١٩التعليق العام رقم    (والضمان االجتماعي   ) ١٨التعليق العام رقم    (، والعمل   )١٥العام رقم   
ر اخلاص يود أن يشدد على أن معظم حاالت التمييـز           بيد أن املقر  . املزيد من الوضوح والدقة لواضعي السياسات     

حتدث يف جماالت واضحة من القانون وال يتسبب فيها بالتايل تقييم غامض اللتزامات الدولة بل سياسات واضـحة                  
   .تستهدف األقليات

                                                      

)٦( E/CN.4/2005/18/Add.1٣١لفقرة ، ا. 

)٧( E/CN.4/2006/16/Add.2 ٥٧، الفقرة. 

)٨( E/CN.4/2005/18/Add.2 ٤٠، الفقرة. 

)٩( A/HRC/11/36/Add.3 ٨٧، الفقرة. 
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   التدابري اخلاصة لتصحيح االختالالت التارخيية- جيم 

 من املساواة وملنع تكرار أخطاء املاضي اليت أدت إىل وجود اختالالت            عدم التمييز أمر ال غىن عنه لتهيئة مناخ         - ٣٦
ويالحظ املقرر اخلاص، مع ذلك، أن جمرد إعمال احلق يف عدم التمييز لن يساعد يف تـصحيح االخـتالالت                   . كبرية

ب أحناء العامل؛ بل الكبرية الناشئة على مدى عقود أو قرون من التمييز وذلك بسبب املخلفات التارخيية للعنصرية يف أغل
ومن مث، فإن هناك حاجـة      . إن تلك املخلفات سُتبقي ببساطة على الفجوة احلالية اليت تفصل بني األقليات واألغلبيات            

. إىل اختاذ إجراءات حمدَّدة لتصحيح هذه االختالالت التارخيية من أجل تعزيز املساواة احلقيقية لألقليات مـع غريهـا                 
 من املادة األوىل من االتفاقية      ٤ن احلاجة إىل تلك التدابري اخلاصة قد تأكدت بالفعل يف الفقرة            ويذكِّر املقرر اخلاص بأ   

  .)١٠(الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري

ويف حني أن املقرر اخلاص يذكِّر بالتنبيه الوارد يف االتفاقية بشأن الطابع املؤقت لتلك التدابري اخلاصة، فإنـه                    - ٣٧
 عن قلقه إزاء امليل املُالَحظ مؤخراً يف مناطق عديدة من العامل إىل التراجع عن تلك التدابري وإزالتها قبل حتقيـق                     ُيعرب

  .أهداف االندماج

ويتمثل . ويذكِّر املقرر اخلاص بثالثة أسباب رئيسية تربر احلاجة إىل تلك التدابري اخلاصة وتبّين فائدهتا يف الواقع  - ٣٨
هنا ُوضعت لتصحيح أشكال من احليف التارخيي وجلرب الضرر الواقع يف املاضي، كالرق والعـزل               السبب األول يف كو   
ويتجلى السبب . ويساعد العمل اإلجيايب يف تصحيح ما خلفته تلك األحداث التارخيية يف هذا العصر. والفصل العنصري

 حتسني نوعية التعليم، ويستفيد منها بوجه خاص        الثاين يف كَون التدابري اخلاصة املتخذة يف املدارس، مثالً، تساعد على          
وقـد بيَّنـت الدراسـات      . التالميذ الذين تركوا مدارس يطبق فيها نظام الفصل العنصري والتحقوا مبدارس خمتلطـة            

ظـام  االجتماعية والتربوية يف الواقع أن املدارس املختلطة تسجِّل أداًء أكادميياً عاماً أفضل من املدارس اليت يطبق فيها ن                 
ويتمثل السبب األخري يف كَون املدارس وأماكن العمل املختلطة تساعد يف تشجيع ثقافة دميقراطية يف               . الفصل العنصري 

  .)١١(جمتمعات تعددية، حمققةً درجات خمتلفة من التعاون والتفاعل بني الناس من خمتلف اخللفيات العرقية أو اإلثنية

تغلب على العنصرية والتمييز قلة فرص التفاعل وبناء عالقات يومية بـني     ومن أهم الصعوبات القائمة حالياً لل       - ٣٩
وبتصحيح تلك التشوهات التارخيية، تساعد التدابري اخلاصة، كالعمل اإلجيايب، يف          . خمتلف اجملموعات العرقية أو اإلثنية    

 الصدد، تساعد على إقامة حصن وهي، يف هذا  . بناء جمتمع أقوى وأكثر دميقراطية تتعاون فيه بانتظام خمتلف اجملموعات         
  .منيع لدرء األشكال اليت قد تتخذها العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب يف املستقبل

                                                      

ال تعترب من قبيل التمييز العنصري أية تدابري خاصة يكون الغرض الوحيد من اختاذها تأمني التقـدم الكـايف                   " )١٠(
ألفراد احملتاجني إىل احلماية اليت قد تكون الزمة لتلك اجلماعـات وهـؤالء             لبعض اجلماعات العرقية أو اإلثنية احملتاجة أو لبعض ا        

األفراد لتضمن هلا وهلم املساواة يف التمتع حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية أو ممارستها، شرط عدم تأدية تلك التدابري، كنتيجة                   
وشرط عدم استمرارها بعد بلوغ األهداف اليت اختذت        لذلك، إىل إدامة قيام حقوق منفصلة ختتلف باختالف اجلماعات العرقية،           

 ".من أجلها

لالطالع على استعراض معّمق هلذه األسباب، انظر الرأي املخالف الذي أدىل به القاضي ستيفن بـريري مـن               )١١(
 .آباء تالميذ املدارس اجملتمعية ضد منطقة سياتل التعليميةاحملكمة العليا يف الواليات املتحدة يف قضية 



A/HRC/11/36 
Page 13 

   أنشطة املقرر اخلاص- رابعاً 
   زيارات املقرر اخلاص- ألف 

 طلبات لزيارة عدد من البلدان كما جـدَّد         ٢٠٠٨أغسطس  / آب ١مهامه يف   وّجه املقرر اخلاص بعد استالم        - ٤٠
وهو، عند التخطيط للزيارات القطرية والقيام هبا، يأخذ يف         . طلبات الزيارات القطرية اليت قدمها املقرر اخلاص السابق       

يراعي أمهية حتقيـق التـوازن   حسبانه املبدأ األساسي القائل بأن العنصرية مشكلة كونية ذات آثار عاملية، ومن مث فإنه              
  .اجلغرايف ومعاجلة طائفة واسعة من احلاالت اليت هتم واليته

ويسُر املقرر اخلاص على وجه اخلصوص أنه تلقى ردوداً إجيابية من حكومات بوليفيا، والبوسـنة واهلرسـك،                   - ٤١
الواليات إلجراء زيارة قطرية هو تعبري عن وهو يعتقد أن جمرد دعوة صاحب والية من . وأملانيا، واإلمارات العربية املتحدة

ويف هذا الشأن، يسرُّ املقرر اخلـاص أنـه         . رغبة الدولة والتزامها مبكافحة العنصرية وببدء حوار بناء مع صاحب الوالية          
 .٢٠٠٩أكتوبر  / وأخرى إىل اإلمارات العربية املتحدة يف تشرين األول        ٢٠٠٩يونيه  /سُيجري زيارة إىل أملانيا يف حزيران     

  .٢٠١٠وسيقدَّم التقريران املتعلقان هباتني الزيارتني إىل اجمللس يف عام 

   أنشطة أخرى للمقرر اخلاص- باء 

، حضر املقرر اخلاص االجتماع التحضريي اإلقليمي ألفريقيا، الذي         ٢٠٠٨أغسطس  / آب ٢٥ و ٢٤يف يومي     - ٤٢
وحضر االجتماع دول أعضاء وممثلون عن اجملتمع املدين        . ُعقد يف أبوجا، يف إطار اإلعداد ملؤمتر استعراض نتائج ديربان         

وأبرز املقرر اخلاص يف مالحظاته أن العنصرية . من أفريقيا بغرض صياغة موقف موحَّد من مؤمتر استعراض نتائج ديربان
كلة ويشكل اإلمجاع على االعتراف بأن العنصرية مش      . وكره األجانب والتعصب مشاكل كونية تؤثر على العامل بأسره        

وقد بيَّنت التجربة املشتركة يف مكافحة العنصرية       . أساسية من مشاكل العصر احلاضر أول خطوة يف اإلعداد ملكافحتها         
ويف هذا السياق، يتمثل احلل الوحيد املمكن للتصدي ملشكلة عاملية حقاً يف العمـل              . أنه مل َيسلَم جمتمع من تلك اآلفة      
حظ املقرر اخلاص أيضاً أن املؤمترات الدولية ملكافحة العنصرية اليت ُعقـدت يف             وال. الدويل املتضافر على مجيع الصُعد    

، أتاحت إنشاء إطار قانوين متني يف القانون الدويل مل حيظـر            ٢٠٠١املاضي، مبا فيها مؤمتر ديربان الذي ُعقد يف عام          
 بال شك اعتبار الوثيقة اخلتامية والحظ كذلك أنه ميكن. العنصرية فحسب، بل أشار إىل وسائل ملموسة للتغلب عليها        

وختم . اليت خرج هبا مؤمتر ديربان اجلُهد الدويل األمشل واألكثر طموحاً الذي ُبِذل يف مكافحة العنصرية على اإلطالق                
مداخلته بالقول إن مؤمتر استعراض نتائج ديربان، واالجتماع اإلقليمي ألفريقيا خصوصاً، ُيتيح فرصة فريدة لتجديـد                

  .إلعراب عن إرادة سياسية قوية لتشجيع مكافحة العنصرية ولتنفيذ إعالن وبرنامج عمل ديربانالعهد ول

، ألقى املقرر اخلاص كلمة أمام اللجنة التحضريية ملؤمتر استعراض نتـائج            ٢٠٠٨أكتوبر  / تشرين األول  ٦ويف    - ٤٣
ية وطموح إعالن وبرنامج عمل ديربـان،       ديربان يف دورهتا املوضوعية الثانية اليت انعقدت يف جنيف، وأثىن على مشول           

الذي هو بادرة أمل للعاملني على مكافحة مجيع أشكال العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك                  
وأضاف أن إعالن وبرنامج عمل ديربان حدد بوضوح أهم االستراتيجيات الدولية واإلقليمية والوطنية اليت       . من تعصب 

بيد أن املقرر اخلاص الحظ أن إطار العمـل غـري           . نتصاف من أشكال اجلور التارخيي والظلم احلايل      جيب تنفيذها لال  
ومن مث، فإن مـؤمتر     . املسبوق الذي وضعه إعالن وبرنامج عمل ديربان مل ُينفَّذ بعد بشكل كامل يف مجيع أحناء العامل               
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لكبرية، وتعزيز االستراتيجيات الفعالة من أجل حتقيق       استعراض نتائج ديربان فرصة فريدة لسّد تلك الثغرات التنفيذية ا         
األهداف الطموحة احملدَّدة يف إعالن وبرنامج عمل ديربان، وإعادة بناء توافق اآلراء الدويل القوي الذي صيغ يف ديربان  

  .يف إطار مكافحة العنصرية جبميع أشكاهلا

بدعوة من جملس أوروبا، مؤمتر حقوق اإلنـسان        ، حضر املقرر اخلاص،     ٢٠٠٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٢ويف    - ٤٤
وركَّز املقرر اخلاص يف مداخلته على املـسائل املتعلقـة خبطـاب            . يف اجملتمعات املتنوعة ثقافياً، الذي ُعقد يف الهاي       

نع وأوضح أن املناقشات بشأن الدعوة إىل الكراهية وكيفية املوازنة بني م          . الكراهية والتحريض على الكراهية العنصرية    
هذه الدعوة وحرية التعبري تشكل يف الوقت احلاضر حمور املناقشات الدائرة يف هيئات منظومة األمم املتحـدة املعنيـة                   

، الذي طُرح ألول مرة يف إطـار  "التشهري باألديان"والحظ أن هذه املناقشات متحورت حول مفهوم . حبقوق اإلنسان 
ض أهم جوانب النقاش، أشار املقرر اخلاص إىل أن النقاش علـى            وبعد إبراز بع  . ١٩٩٩جلنة حقوق اإلنسان يف عام      

للـدعوة إىل الكراهيـة     "إىل املفهوم القانوين املوجود     " التشهري باألديان "الصعيد الدويل هو بصدد التحول من مفهوم        
رب حتوالً إجيابياً، إذ إنـه      ، والذي يعت  "القومية أو العرقية أو الدينية اليت تشكِّل حتريضاً على التمييز أو العداوة أو العنف             

وتناول املقرر اخلاص كذلك بعض املسائل التقنية       . يساعد على زيادة فهم االلتزامات القانونية الواقعة على عاتق الدول         
والقانونية الناشئة عن تطبيق قوانني مكافحة التحريض، مبا يف ذلك عتبة تطبيقها، واحلاجة إىل معلومات حمددة السياق                 

وأشار املقرر اخلاص علـى وجـه       .  كل حالة على حدة وبعض املعايري الضرورية عند تطبيق تلك القوانني           وإىل حتليل 
أكتـوبر  /التحديد إىل حلقة اخلرباء الدراسية اليت نظمتها مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان يف تشرين األول 

 تدابري السياسة العامة، خاصة على الصعيد الداخلي،        وأبرز كذلك، يف اخلتام، ضرورة اختاذ جمموعة أوسع من        . ٢٠٠٨
  .إلزالة األسباب اجلذرية للعنصرية

، شارك املقرر اخلاص يف حلقة دراسية بشأن منع اإلبادة اجلماعية، انعقدت ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين٢١ويف   - ٤٥
وإىل جانب التوقيع على بيان أصدره عدد . يف جنيف برئاسة فرانسيس دنغ، املستشار اخلاص املعين مبنع اإلبادة اجلماعية

وقال إن اإلبادة اجلماعية    . من أصحاب الواليات، ركَّز املقرر اخلاص على شرح الرابط بني العنصرية واإلبادة اجلماعية            
. والتطهري العرقي وغري ذلك من جرائم احلرب ترتبط تقليدياً بظهور إيديولوجيات إقصائية قائمة على العرق أو اإلثنية                

وعلى سبيل املثال، بيَّنت األفعال اليت ارتكبها أتباع اإليديولوجية النازية أو إيديولوجية قوة اهلوتو كيف ميكن أن تؤدي         
. أشكال متطرفة من العنصرية، تتخفى يف كثري من األحيان خلف قناع القومية الراديكالية، إىل كوارث تفوق الوصف                

زته جلنة القضاء على التمييز العنصري يف مسائل تتعلق باإلبادة اجلماعية، وهو            وأثىن املقرر اخلاص على العمل الذي أجن      
عمل مجع بني التركيز على العوامل البعيدة املدى والعوامل القصرية املدى وعلى األسباب اجلذرية وراء ظهور عوامـل                  

من شأن استيعاب هذه العوامـل أن  و. فورية األثر من شأهنا أن تؤدي إىل إشعال فتيل العنف اجلماعي يف أوقات معينة          
وأضاف املقرر اخلاص أن سلوك هنج مناهض للعنصرية والتمييز هو بالتـايل            . يؤدي باجملتمع الدويل إىل الرد بقوة أكرب      

ضروري يف حاالت ما بعد الرتاع، وخاصة يف السياقات اليت تنشأ عقب حدوث إبادة مجاعية، لضمان عـدم تكـرار     
 على وجه اخلصوص، معاجلة الشروخ العرقية أو اإلثنية اليت حتدث أثناء الرتاع بوسـائل               وجيب،. حدوث تلك املآسي  

ويف حني أن احللول القصرية األمد واألسهل       . منها برامج واسعة النطاق للمصاحلة الوطنية تشجِّع التعاون بني اإلثنيات         
، )كإنشاء أحزاب سياسية ذات توجه إثين(ثنية  تطبيقاً قد تؤدي يف بعض األحيان إىل ما يشبه الفصل بني اجملموعات اإل            

فإن احللول الوحيدة الدائمة هي تلك اليت تبين جسوراً بني اجملتمعات احمللية وتسمح هلا بتحديد هويتها مـن خـالل                    
  .مستقبل مشترك
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اصـرة  ، شارك املقرر اخلاص يف مؤمتر ولنت بارك املتعلق بالتحـديات املع           ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ٢٣ويف    - ٤٦
وأثناء املؤمتر، تنـاول املقـرر      . واملستقبلية اليت تواجه حقوق اإلنسان، الذي عقد يف وست ساسكس باململكة املتحدة           

وتناول حتديداً  . اخلاص بعض اجلوانب املوضوعية يف مؤمتر استعراض نتائج ديربان ودوره احملوري يف مكافحة العنصرية             
وقال املقرر اخلاص إن بعض اجملموعات قـد حتـاول          . الية على مكافحة العنصرية   اآلثار اليت ميكن أن ختلِّفها األزمة امل      

توجيه الرأي العام حبيث تولِّد لديه رداً قوياً معادياً للهجرة وجتعله ُيْنحي بالالئمة على املهاجرين يف املشاكل االقتصادية       
قد تضافرت مظاهر كره األجانب هذه أحياناً       و. احلالية يف ظل االرتفاع الصاروخي ملعدالت البطالة واخنفاض األجور        

مع التحيز العنصري ومع القوالب العنصرية اجلامدة، إذ ميكن يف كثري من األحيان متييز املهاجرين عن غريهم استناداً إىل 
ن وقال إنه ميكن بسرعة مالحظـة أ      . وتناول املقرر اخلاص كذلك مسألة التداخل بني الفقر والعرق        . عرقهم أو إثنيتهم  

الشرائح األفقر من السكان يف العديد من املناطق تتكّون يف معظمها من األقليات العرقية أو اإلثنيـة وذلـك بـسبب               
فقد وضع الفقر  . وهذا الوضع اهليكلي يضع صعوبات عديدة أمام تعزيز املساواة        . خملفات تارخيية وبسبب التمييز احلايل    

صول على التعليم وعلى السكن الالئق والرعاية الصحية يورث الفقـر           إذ إن عدم احل   . أفراد األقليات يف حلقة مفرغة    
ومن مث فإن التخلص من الشَرك املزدوج       . جيالً بعد آخر ويؤدي إىل ترسيخ التحيز والقوالب النمطية العنصرية جتاههم          

  .للعنصرية والفقر شرط ال بد من حتقيقه لتعزيز املساواة وعدم التمييز

، شارك املقرر اخلاص يف الفريق الرفيع املستوى املعين باالحتفال باليوم الـدويل             ٢٠٠٩مارس  / آذار ١٩ويف    - ٤٧
 نظراً النعقاد مؤمتر استعراض ٢٠٠٩وذكّر بأن اليوم الدويل كان ذا داللة خاصة يف عام . للقضاء على التمييز العنصري

قرر اخلاص الضوء كذلك على عـدد مـن         وسلَّط امل . نتائج ديربان الذي كان مقرراً بعد شهر فقط من ذلك التاريخ          
املسائل املوضوعية، منها األثر املزدوج الذي سيكون لألزمة املالية على األقليات مبا هلا من آثار مدمرة على وضـعهم                   

فستعاين األقليات، كغريها، من اخنفاض األجور وارتفاع البطالة بل حىت من زيادة            . االجتماعي واالقتصادي الضعيف  
وهي باإلضافة إىل ذلك ستكون أكثر عرضة للعديد من مظاهر العنصرية والتمييـز             . ت املعيشة وحرجها  تدين مستويا 

. العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب قد تتجلى يف زيادة التعصب جتاه األجانب، وخاصة املهاجرين                
 النمو االقتصادي ويف التفاعل االجتمـاعي       وهناك نزوع، يف السياق احلايل، إىل تناسي مسامهة املهاجرين اإلجيابية يف          

بل إنه سُينظر إىل املهاجرين على األرجح كمنافسني على فرص العمل الشحيحة وعلـى اخلـدمات                . والتنوع الثقايف 
واألحزاب السياسية، يف كثري من األحوال، على استعداد لالستثمار يف هذه املخاوف من أجـل حتقيـق                 . االجتماعية

 تزال املنابر السياسية العنصرية واملعادية لألجانب منتشرة، ويف ذلك دليل على فشلنا اجلمـاعي يف                فال. مآرب سياسية 
  . مكافحة العنصرية بشكل فعال

   التوصيات-خامساً 
يشكل إعالن وبرنامج عمل ديربان والوثيقة اخلتامية ملؤمتر استعراض نتائج ديربان أكثر األطر مشوالً ملكافحة                 - ٤٨

ويوصي املقرر اخلاص بشدة بأن تنشئ الدول األعـضاء         . يتمثل التحدي الرئيسي يف تنفيذ هاتني الوثيقتني      و. العنصرية
ويوصـي  . رمسياً آليات تنفيذ حمددة متكِّن من تنفيذ التعهدات اليت قُدِّمت يف مؤمتر استعراض نتائج ديربان تنفيذاً كافياً                

  .دافاً ومقاييس ملموسة لتنفيذ الوثيقة اخلتاميةاملقرر اخلاص حتديداً بأن تعتمد الدول األعضاء أه
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ويوصي املقرر اخلاص بشدة بأن تعلن البلدان اليت مل تشارك يف مؤمتر استعراض نتائج ديربان عـن دعمهـا                     - ٤٩
  .للوثيقة اخلتامية والتزامها بتنفيذها

رر اخلاص باعتبار االتفاق البّنـاء      وفيما يتعلق مبسألة التحريض على الكراهية العنصرية أو الدينية، يوصي املق            - ٥٠
 من ٢٠الذي مت التوصل إليه يف الوثيقة اخلتامية ملؤمتر استعراض نتائج ديربان أساساً لزيادة فهم العتبات احملددة يف املادة       

ييـز   من االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشـكال التم         ٤العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية ويف املادة         
  .العنصري، مبا يف ذلك سلسلة احللقات الدراسية اإلقليمية اليت ستنظمها مفوضية حقوق اإلنسان

ويدعو املقرر اخلاص األعضاء إىل اعتماد هنج شامل يف تناول املشاكل املتصلة بتداخل الفقر والعرق أو اإلثنية                   - ٥١
أن تستعرض الدول األعضاء السياسات والـربامج       وهو يوصي، على وجه اخلصوص، ب     . السائدة يف خمتلف أحناء العامل    

اليت قد تؤثر على األقليات العرقية أو اإلثنية أكثر من غريها وبأن تعيد صياغتها بالنظر إىل ضـعف تلـك األقليـات                      
ية االجتماعي واالقتصادي، وبأن تنفذ تدابري فعالة من أجل زيادة متتع تلك الفئات باحلقوق املدنية والثقافية واالقتصاد               

  .والسياسية واالجتماعية

وكشرط أساسي مسبق ألي عمل يرمي إىل معاجلة الضعف االجتماعي واالقتصادي الذي يعانيـه األشـخاص                -٥٢
املنتمون إىل أقليات إثنية أو عرقية، يوصي املقرر اخلاص بأن جتمع الدول بيانات مصّنفة حسب اإلثنيات ومؤشرات متكّن                  

وينبغي . يت تواجهها تلك اجملموعات ومن االسترشاد هبا يف وضع السياسات يف هذا الصدد            من حتديد املشاكل الرئيسية ال    
  .دائماً احترام مبادئ اخلصوصية والتحديد الذايت للهوية وإشراك مجيع اجملتمعات احمللية يف أنشطة مجع تلك البيانات

باب قومية أو عنصرية أو إثنية أو دينيـة         ويذكِّر املقرر اخلاص باحلظر الشامل واألساسي للتمييز بناء على أس           - ٥٣
الذي ينص عليه القانون الدويل حلقوق اإلنسان، ويوصي بشدة بأن تراجع الدول التشريعات والسياسات اليت قد متيِّز                  

  .بشكل مباشر أو غري مباشر ضد جمموعات بعينها

فيها الرق والعزل والفصل العنصري وغـري       وإلصالح االختالالت التارخيية اليت أنشأهتا العنصرية والتمييز، مبا           - ٥٤
ذلك من أشكال اإلقصاء، يوصي املقرر اخلاص بأن تتخذ الدول األعضاء تدابري لتشجيع إدماج األقليات العرقيـة أو                  

  .اإلثنية يف جماالت التعليم والصحة والسكن والعمل وغريها
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  مرفق  
  ؤمتر استعراض نتائج ديربانالتزامات الدول األعضاء كما وردت يف الوثيقة اخلتامية مل

  ١اجلدول 
  إطار العمل املؤسسي

  التدابري امللموسة  التزامات الدول األعضاء  املوضوع  الفقرة
إجراءات ملنع العنصرية ومكافحتـها     ٥٦

  واستئصاهلا
اختاذ تدابري فعالة وملموسة وشاملة ملنع ومكافحة واستئصال كـل          

كره األجانب ومـا    أشكال ومظاهر العنصرية والتمييز العنصري و     
  .يتصل بذلك من تعصب

ُوضعت وُنفذت خطط عمـل وطنيـة ملكافحـة         
  .العنصرية

وضع برامج وطنية لتيسري الوصول إىل مجيع اخلدمات االجتماعيـة            الربامج الوطنية  ١٠٥
  .دون متييز األساسية

حظر التمييـز يف التمتـع بـاحلقوق االقتـصادية          
   .واالجتماعية والثقافية مبوجب القانون

ُوضعت برامج وطنية لتيسري احلصول على اخلدمات       
  .االجتماعية األساسية

دور الربملان وتـشريعات مكافحـة        ١١٢
  العنصرية

تشجيع الربملانات على أن تعاجل بانتظام مسألة العنصرية والتمييـز          
العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعـصب، هبـدف           

ات املتعلقة مبكافحة التمييز،    ترسيخ تشريعاهتا، مبا يف ذلك التشريع     
وتشجيعها على حتسني السياسات الرامية إىل مكافحـة العنـصرية       

  .والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب

  .اعُتمدت تشريعات ملكافحة العنصرية
نوقشت املشاكل املتعلقـة بالعنـصرية بانتظـام يف         

  .الربملان

 عمل وطنية ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره        وضع خطط   خطط العمل الوطنية  ١١٤
األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، ورصد تنفيذها بالتشاور مع          

  .أصحاب املصلحة املعنيني

ُوضعت ونفِّذت خطط عمـل وطنيـة ملكافحـة         
  .العنصرية

رنامج عمـل    من إعالن وب   ٩٠احلرص، لدى تنفيذ أحكام الفقرة        املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان  ١١٥
ديربان، على أن تكون للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان مراكز         
تنسيقية ُتعىن بالعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل 
بذلك من تعصب، وكذلك القدرة علـى املـسامهة يف حـصول            

  .الضحايا على سبل انتصاف فعالة

لدى املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنـسان مراكـز        
  . أو مصاحل تعىن باملشاكل املتعلقة بالعنصريةتنسيقية



  

  )تابع( ١اجلدول 

  التدابري امللموسة  التزامات الدول األعضاء  املوضوع  الفقرة
إنشاء وجتهيز هيئات وآليات خمتصة لتنفيذ السياسات العامة الرامية           اآلليات املؤسسية  ١١٦

ا يتصل  إىل استئصال العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وم       
  .بذلك من تعصب

أنشئت داخل بنيان الدولة مؤسسات بعينها ملعاجلـة        
  .مشاكل العنصرية

إنشاء هيئات مستقلة، ما مل تكن موجودة بالفعل، لتلقي الشكاوى            اهليئات املستقلة لتلقي الشكاوى  ١٢٠
من ضحايا العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتـصل    

  .بذلك من تعصب

ُعني أمنـاء مظـامل لتلقـي       /يئات مستقلة أنشئت ه 
  .املتعلقة بالعنصرية الشكاوى

١٢٣  
  

إدراج الدول، يف تقاريرها الوطنية املقدمة إىل آليـة االسـتعراض             االستعراض الدوري الشامل
الشامل التابعة جمللس حقوق اإلنسان، معلومات عن التدابري    الدوري

ييز العنصري وكـره    املتخذة من أجل منع ومكافحة العنصرية والتم      
  .من تعصب اجلانب وما يتصل بذلك

مناقشة العنصرية يف التقارير الوطنيـة املقدمـة إىل         
  .االستعراض الدوري الشامل
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  ٢اجلدول 
  التشريعات الداخلية واإلطار العاملي حلقوق اإلنسان

  التدابري امللموسة  التزامات الدول األعضاء  املوضوع  الفقرة
لكراهيـة  التحريض علـى ا     ٦٩

  العنصرية أو الدينية
 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة        ٢٠وفقاً ملا تنص عليه املادة      

والسياسية، ُتحظر حظراً كامالً وفعاالً أي دعوة إىل الكراهية القومية أو 
العنصرية أو الدينية تشكل حتريضاً على التمييز أو العداء أو العنـف،            

  .الضرورية التشريعية والسياساتية والقضائيةوذلك باختاذ مجيع التدابري 

 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق      ٢٠ُتنفَّذ املادة   
  .املدنية والسياسية من خالل التشريعات الوطنية

السوابق القضائية الوطنية يف قضايا التحريض على       
 .الكراهية العنصرية أو الدينية وفقاً للمعايري الدولية

إعالن عدم قانونية كل املنظمات القائمة على أفكار أو نظريات ترتكز             ريةحظر املنظمات العنص  ٩٩
على تفوق أي عرق أو مجاعة من لون أو أصل إثين واحد، أو املنظمات 
اليت حتاول تربير أو تعزيز أي شكل من أشكال الكراهية والتمييز على            
أساس قومي وعنصري وديين وحظر هذه املنظمات، واختاذ تدابري فورية 
وإجيابية الستئصال كل حتريض على هذا التمييز أو كل عمـل مـن             

  .أعماله

  .منع تلك املنظمات مبقتضى القانون

٩٦  
٩٧  

 من إعـالن    ٧٨توقيع الدول على مجيع الصكوك املذكورة يف الفقرة           اإلطار القانوين الدويل
  .وبرنامج عمل ديربان، والتصديق عليها أو االنضمام إليها

 الصكوك املعتمدة بعد املؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية التوقيع على مجيع
والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بـذلك مـن تعـصب،          

  .والتصديق عليها أو االنضمام إليها

التصديق على اتفاقية حقـوق األشـخاص ذوي        
  .اإلعاقة وبروتوكوهلا االختياري

التصديق على الربوتوكول االختيـاري امللحـق       
الدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية       بالعهد  

  .واالجتماعية والثقافية
التصديق على اتفاقية محاية وتعزيز تنوع أشـكال        

  التعبري الثقايف
إدراج الدول، يف تقاريرها الوطنية املقدمة إىل آلية االستعراض الدوري            االستعراض الدوري الشامل  ١٢٣

 التدابري املتخذة ملنع الشامل التابعة جمللس حقوق اإلنسان، معلومات عن
ومكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك         

  .من تعصب

مناقشة العنصرية يف التقارير الوطنية املقدمـة إىل        
  .آلية االستعراض الدوري الشامل
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  ٣اجلدول 

 العدالة وإنفاذ القانون واإلفالت من العقاب

  التدابري امللموسة  عضاءالتزامات الدول األ  املوضوع  الفقرة
٥٧  
٦٠  
٩٨  

املعاقبة على األنشطة العنصرية  
  واملعادية لألجانب

مكافحة اإلفالت من العقاب    
  على مثل تلك األفعال

مكافحة اإلفالت من العقاب على أفعال تنم عـن العنـصرية والتمييـز             
العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وكفالة الوصـول          

  . على وجه السرعة، وتقدمي جرب منصف وكاف إىل الضحاياإىل العدالة
املعاقبة على األنشطة املتسمة بالعنف والعنصرية وكره األجانب اليت تقوم          
هبا مجاعات ترتكز على إيديولوجييت النازية اجلديدة والفاشية اجلديدة وغري          

  .ذلك من اإليديولوجيات القومية القائمة على العنف

   جرائم الكراهية؛مجع البيانات بشأن
  .وضع تشريعات مناسبة بشأن جرائم الكراهية

تدريب املسؤولني عن إنفاذ القانون على التحقيق يف        
  .تلك اجلرائم ومالحقة مرتكبيها

وجود سبل انتصاف فعالة ومناسبة وتيسري احلصول       
  .عليها

 مكافحة اإلفالت من العقاب على اجلرائم املرتكبة بدافع العنصرية أو كره              
األجانب بوسائل منها اعتماد تشريعات مالئمة، وكذلك تعديل أي قوانني    
وأنظمة تنشئ أو تؤبد العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب ومـا           

  .أو إلغاؤها يتصل بذلك من تعصب، أو إبطال تلك القوانني واألنظمة،

  

اإلفالت من العقاب علـى       ٦٥
  جرائم اإلبادة اجلماعية

 من العقاب على جرائم اإلبادة اجلماعية وفقاً للقـانون          مكافحة اإلفالت 
  . والتعاون مع احملاكم اجلنائية الدولية].....[الدويل 

  .التصديق على اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية
  .التصديق على نظام روما األساسي

التعاون مع احملكمة اجلنائية الدولية ومـع احملـاكم          
  .املخصصة

  . فعالة ومناسبة واحلصول عليهاوجود سبل انتصاف
ضمان إمكانية وصول مجيع األشخاص داخل والية الدولة القضائية، مبـن      الوصول إىل العدالة  ١٠٠

فيهم ضحايا العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك          
من تعصب، إىل العدالة وكذا الوصول إىل املؤسسات واآلليات املالئمـة           

دولة من أجل احلصول على اعتراف باجلرم، وعلى جرب أو ترضية           التابعة لل 
  .عادلة ومنصفة وكافية تعويضاً عن أي ضرر

الوصول إىل العدالة مضمون مبقتـضى القـانون ويف     
  الواقع؛

A  .وجود سبل انتصاف فعالة وكافية والوصول إليها
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  )تابع( ٣اجلدول 

  امللموسةالتدابري   التزامات الدول األعضاء  املوضوع  الفقرة
املالحقة القضائية يف جـرائم       ١٠١

  العنصرية والتمييز العنصري
ضمان أن يكون التحقيق يف مجيع أعمال العنصرية والتمييـز          
العنصري، وال سيما تلك اليت يرتكبها موظفو إنفاذ القانون،         
حتقيقاً نزيهاً وكامالً ُيجرى يف الوقت املناسب، وضـمان أن         

لك األعمال إىل العدالـة ووفقـاً       يتم تقدمي املسؤولني عن ت    
للقانون، وأن يتلقى الضحايا التعويض أو الترضـية بـشكل          

  .فوري وعادل ومالئم عن أي ضرر يلحق هبم

  .ُحظرت العنصرية والتمييز العنصري مبوجب القانون
يتم التحقيق يف قضايا العنصرية والتمييز العنصري، خاصـة         

ن، ومالحقة مرتكبيها   تلك املتعلقة مبسؤولني عن إنفاذ القانو     
  على الفور؛

  .مجع البيانات بشأن الشكاوى املتعلقة بالعنصرية
عدم اللجوء إىل التنميط القائم على أسباب حيظرها القـانون            التنميط العرقي  ١٠٢

الدويل، مبا يف ذلك األسباب العنصرية أو العرقية أو الدينية،          
  .وحظر ذلك التنميط مبوجب القانون

  .مبوجب القانون ويف الواقعُحظر التمييز 
  .مجع البيانات املتعلقة بأنشطة الشرطة



  

  ٤اجلدول 
 اجملموعات الضعيفة

  التدابري امللموسة  التزامات الدول األعضاء  املوضوع  الفقرة
العنصرية يف مناطق عبـور       ٧٥

  احلدود
منع مظاهر العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك      

مناطق عبور حدود البلدان، وخاصـة إزاء املهـاجرين         من تعصب يف    
  .والالجئني وملتمسي اللجوء

برامج تدريبية للموظفني العاملني يف جماالت إنفاذ القانون        
  .واهلجرة واحلدود، وللمدعني العامني ومقدمي اخلدمات

اء غـري   اختاذ تدابري ملكافحة استمرار املواقف املتسمة بكره األجانب إز          غري املواطنني  ٧٦
املواطنني وتصورهم من خالل قوالب منطية سلبية، مبا يف ذلـك مـن             
جانب السياسيني وموظفي إنفـاذ القـانون ومـوظفي اهلجـرة ويف            

  .وسائط اإلعالم

  .برامج تدريبية ملوظفي إنفاذ القانون وموظفي اهلجرة
  .برامج تدريبية يف وسائط اإلعالم تقوم هي بتنظيمها

٧٧  
٧٨  

هنج شامل ومتوازن إزاء اهلجرة بوسائل من مجلتها تعزيز احلوار          اعتماد    اهلجرة
الدويل بشأن اهلجرة، وإقامة شراكات حقيقية بني بلدان املنشأ والعبور          
واملقصد، واستكشاف مجيع سبل التآزر املمكنة بني إدارة اهلجرة وتعزيز          
ــن       ــاجرين م ــا للمه ــة مل ــاة التام ــع املراع ــة، م التنمي

  .حقوق اإلنسان
اض سياسات اهلجرة غري املتسقة مع االلتزامات الدولية املتعلقـة          استعر

حبقوق اإلنسان وتنقيح هذه السياسات، عند اللزوم، متهيداً إللغاء كـل      
  .السياسات واملمارسات التمييزية

  .مت تقييم التشريعات
  .أُلغيت السياسات واملمارسات التمييزية

ـ    خدم املنازل من املهاجرين  ٧٩ ذ تـشريعات حلمايـة خـدم املنـازل املهـاجرين،      اعتمـاد وتنفي
ال سيما النساء، بصرف النظر عن وضعهم القانوين كمهاجرين، وإتاحة          
السبل هلم للوصول إىل آليات شفافة لتقدمي الشكاوى ضـد أربـاب            
العمل، مع التشديد على أنه ينبغي أالّ تعاقب تلك اآلليات املهـاجرين،            

 يف كل االعتداءات، مبا فيها إسـاءة        ودعوة الدول إىل التحقيق الفوري    
  .املعاملة، وإىل معاقبة مرتكبيها

  .ُوضعت تشريعات حتمي خدم املنازل من املهاجرين
أُنشئت مؤسسات لدعم خدم املنازل املهاجرين، مبـا يف         

  .ذلك يف الشكاوى املتعلقة بالتمييز
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  )تابع( ٤اجلدول 

  ري امللموسةالتداب  التزامات الدول األعضاء  املوضوع الفقرة
مضاعفة اجلهود الرامية إىل مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره          األشخاص املشردون داخلياً  ٨١

األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، ومحايـة حقـوق اإلنـسان            
  .لألشخاص املشردين داخلياً والبحث عن حلول دائمة ألوضاعهم

  . لياًُوضعت برامج ملعاجلة وضع األشخاص املشردين داخ

احلرمـان التعــسفي مــن    ٨٣
  اجلنسية

االمتناع عن اختاذ تدابري متييزية وعن سن أو إبقاء تـشريعات حتـرم             
األشخاص من جنسيتهم تعسفاً، خاصة إذا كانـت هـذه التـدابري            

  .والتشريعات جترد الشخص من جنسيته

أُلغت التشريعات اليت حترم األشـخاص مـن جنـسيتهم     
  .تعسفاً

استعراض الدول، على سبيل األولوية، مدى ما اعتمدته ونفذته مـن             سايناملنظور اجلن  ٨٨
سياسات وبرامج وتدابري حمددة ملراعاة املنظور اجلنساين عند وضع كل          

  .الربامج وخطط العمل الرامية إىل مكافحة العنصرية

مت تقييم السياسات والربامج من حيث تعمـيم مراعـاة          
  .املنظور اجلنساين

٩١  
٩٢  
٩٣  

إدماج منظور يراعي حقوق اإلنسان، يضع يف االعتبار خصوصاً نوع            ار باألشخاصاالجت
اجلنس والسن، من أجل مكافحة مجيع أشكال االجتـار باألشـخاص           
والقضاء عليها، وال سيما االجتار بالنساء واألطفال والفئات الـضعيفة          
األخرى، مع عدم إغفال املمارسات اليت تعّرض حياة أفراد من البـشر   

طر أو تؤدي إىل أشكال متنوعة من الرق واالستغالل، كاسـتعباد           للخ
املدين واستغالل األطفال يف املـواد اإلباحيـة وألغـراض جنـسية            

  .والعمل القسري
تعزيز التعاون الثنائي ودون اإلقليمي واإلقليمي والدويل يف جمال االجتار          

  .باألشخاص، وخاصة النساء واألطفال
ل ملا هلم   ـر ومساعدهتم مع االحترام الكام    ضمان محاية ضحايا االجتا   

ـ     ل ـمن حقوق اإلنسان، والعمل بنشاط على تـشجيع إعـادة تأهي
  .ضحايا االجتار

  .مت سّن وتنفيذ التشريعات
ُوضعت وُنفذت وكُرست خطط عمل وطنيـة وإقليميـة    

  .وعاملية
  .ُنفذت مبادرات على املستويني الثنائي واإلقليمي

 االجتار ومساعدهتم وإعـادة     ُوضعت برامج حلماية ضحايا   
  .تأهيلهم



  
  ٥اجلدول 

 التدابري اخلاصة لصاحل اجملموعات الضعيفة

  التدابري امللموسة  التزامات الدول األعضاء  املوضوع  الفقرة
٧٠  
٧١  
٧٢  
١١٣  

تدابري خاصة لـصاحل    
  اجملموعات الضعيفة

دعم التدابري الرامية إىل إزالة االعوائق وإىل زيـادة فـرص األشـخاص             
ملنحدرين من أصول أفريقية وآسيوية ومن الشعوب األصلية واألشخاص         ا

املنتمني إىل أقليات قومية أو عرقية أو دينية أو لغويـة يف املـشاركة يف               
جماالت احلياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافيـة للمجتمـع         

جمها وتوسيع نطاقها، وإيالء اهتمام خاص حلالة املرأة خصوصاً من خالل د
  .ل وخلق فرص العملـالفعلي يف سوق العمل ويف برامج در الدخ

توجيه التدابري اخلاصة، مبا فيهـا التـدابري التـصحيحية أو اإلجيابيـة،             
واالستراتيجيات أو اإلجراءات لكي تستفيد منها جمتمعات األشـخاص         

  .املنحدرين من أصول أفريقية وجمتمعات الشعوب األصلية
 استراتيجيات وبرامج وسياسات، تشمل مجلـة       تشجيع الدول على وضع   

أو  أمور منها اختاذ تدابري خاصة، من قبيل التـدابري أو االسـتراتيجيات           
اإلجراءات التصحيحية أو اإلجيابية، لتمكني ضحايا العنـصرية والتمييـز         
العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعـصب، مـن إعمـال             

ة إعماالً  ـة واالجتماعي ـدية والسياسي حقوقهم املدنية والثقافية واالقتصا   
  .تاماً

تدابري خاصة ينص عليهـا القـانون أو أُدرجـت يف           
  .اسات العامةـالسي

مجع البيانات بشأن اجملموعات الضعيفة وحصوهلا علـى        
  .احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية أو متتعها هبا
لنظم التمثيل العادل لألقليات يف األحزاب السياسية ويف ا       

  .السياسية والقانونية
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  ٦اجلدول 
 مجع البيانات

  التدابري امللموسة  التزامات الدول األعضاء  املوضوع  الفقرة
١٠٣  
١٠٤  

مجع البيانات املصّنفة   
ــات  ــسب اإلثني ح

  ووضع املؤشرات

إنشاء آليات جلمع البيانات اإلحصائية املوثوقة واملصنفة وجتميعها وحتليلها         
اسع ونشرها، واختاذ مجيع التدابري األخـرى ذات        وتوزيعها على نطاق و   

ضحايا العنصرية والتمييـز     الصلة الالزمة إلجراء تقييم منتظم حلالة مجيع      
  .العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب

وضع نظام جلمع البيانات، مبا يف ذلك املؤشران املتعلقان بتكافؤ الفـرص    
 احلق يف اخلصوصية ومبدأ التحديد      وعدم التمييز، يتيح، مع احلفاظ على     

الذايت للهوية، تقييم وتوجيه صياغة السياسات واإلجراءات الراميـة إىل          
استئصال العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من 
تعصب، والنظر، عنـد االقتـضاء، يف التمـاس مـساعدة مفوضـية             

  .حقوق اإلنسان

  .توفري آليات مجع البيانات
  .وفري البيانات املّصنفة حسب اإلثنياتت

  .توفري مؤشرات تكافؤ الفرص وعدم التمييز



  
  ٧اجلدول 

 املشاركة السياسية

  التدابري امللموسة  التزامات الدول األعضاء  املوضوع  الفقرة
١١٠  
١١١  

ــشاركة  ــة وامل الدميقراطي
  السياسية

ليـات  تشجيع األحزاب السياسية على العمل من أجل متثيل عادل لألق     
الوطنية أو العرقية أو الدينية أو اللغوية، داخل نظام أحزاهبا وعلى كل            
مستوياته، مبا يضمن جتسيد نظُمها السياسية والقانونية تعدَد الثقافات         
يف جمتمعاهتا، وتشجيعها على إنشاء مزيد من املؤسسات الدميقراطيـة          

 مـن  القائمة على املشاركة هبدف جتنب التمييز ضد قطاعات حمـددة         
  .اجملتمع وهتميشها وإقصائها

حتسني املؤسسات الدميقراطية وزيادة املشاركة وجتنب هتميش قطاعات        
  .حمددة من اجملتمع وإقصائها والتمييز ضدها

التمثيل العادل لألقليـات يف األحـزاب الـسياسية ويف          
  .النظامني السياسي والقانوين

يضمن القانون مشاركة كـل اجملموعـات يف العمليـة          
  .سياسيةال
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  ٨اجلدول 
 التزامات أخرى

  التدابري امللموسة  التزامات الدول األعضاء  املوضوع  الفقرة
شن محالت إعالمية فعالة لتدعيم مكافحة مجيع مظاهر العنصرية       احلمالت اإلعالمية  ٥٥

 .والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب
  .ية على املستوى الوطينُشّنت محالت إعالمية ملناهضة العنصر

توزيع إعالن وبرنامج عمل ديربان والوثيقة اخلتامية على نطاق     
  .واسع على مجيع مؤسسات اجملتمع املدين

جتارة الرقيق عرب احملـيط       ٦٤
  األطلسي

 بشأن ٦٣/٥ و٦٢/١٢٢ و٦١/١٩تنفيذ قرارات اجلمعية العامة 
  .جتارة الرقيق عرب احمليط األطلسي

أنشطة أخرى لتخليد ذكرى جتارة الرقيق عرب       برامج تثقيفية و  
  .احمليط األطلسي

إعمال احلقوق الثقافية عن طريق تعزيز احلوار والتعـاون بـني             احلقوق الثقافية  ١٠٩
الثقافات واألديان على كل املستويات، وال سيما على املستوى         

  .احمللي ومستوى القواعد الشعبية

  .ني األديانُوضعت برامج للحوار بني الثقافات وب

املدافعون عـن حقـوق       ١١٧
  اإلنسان

محاية املدافعني عن حقوق اإلنسان، وخاصة العاملني يف جمـال          
مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل        
بذلك من تعصب، وإزالة كل ما قد يعيـق عملـهم الفعـال             
 ويتعارض مع املقاييس واملعايري الدوليـة حلقـوق اإلنـسان،         

السماح هلم بالعمل حبرية من أجل تعزيز حقـوق اإلنـسان           و
  .ومحايتها

  .ُوضعت برامج مناسبة حلماية املدافعني عن حقوق اإلنسان
  .حتقق ضمان احلق يف حرية تكوين مجعيات ضماناً كامالً

  .تنفيذ إعالن املدافعني عن حقوق اإلنسان

  

--
 - 

 - 
 - 


