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  جملس حقوق اإلنسان 
  الدورة الثالثة عشرة

   من جدول األعمال٩البند 
  العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من

  وبرنامج عمل ديربانمتابعة وتنفيذ إعالن : أشكال التعصب

، بوليفيا  *، الربازيل، بنما  *، أوروغواي، باراغواي  *االحتاد الروسي، األرجنتني، إكوادور       
، *، سـنغافورة  *، اجلمهورية الدومينيكية  *، بيالروس *، بريو ) املتعددة القوميات  -دولة  (

، *يـا ، كولومب *، كوبا، كوسـتاريكا   )* البوليفارية -مجهورية  (، فرتويال   *شيلي، صربيا 
  مشروع قرار): باسم اجملموعة األفريقية(نيجرييا 

    ١٣.../  
عامل رياضي خال من العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتـصل            

  بذلك من تعصب
  إن جملس حقوق اإلنسان،  
إىل اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية           إذ يشري   

عهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة، واالتفاقيـة          والسياسية، وال 
الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، وإعالن وبرنامج عمل فيينـا، وإعـالن              
وبرنامج عمل ديربان ويشدِّد على أمهيتها يف مكافحة العنصرية والتمييز العنـصري وكـره              

  عصب،األجانب وما يتصل بذلك من ت
 بأن املؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانـب           وإذ يعترف   

 من إعالن وبرنامج عمل ديربان،      ٢١٨وما يتصل بذلك من تعصب حيث الدول، يف الفقرة          
على العمل، بالتعاون مع املنظمات احلكومية الدولية، واللجنة األوملبية الدولية، واالحتـادات            

__________ 
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الدولية واإلقليمية، على تشديد الكفاح ضد العنصرية يف الرياضة بطرق منها تثقيف            الرياضية  
شباب العامل من خالل ممارسة الرياضة دون أي نوع من التمييز وبروح املباريات األوملبية اليت 

  تقتضي التفاهم والتسامح والرتاهة والتضامن بني البشر؛
 ديربان حيث مجيع اهليئـات الرياضـية         بأن مؤمتر استعراض نتائج    وإذ يعترف أيضاً    

 من وثيقته اخلتامية، على أن تشجع، َعرب احتاداهتا الوطنية واإلقليمية           ١٢٨الدولية، يف الفقرة    
والدولية، على إقامة عامل رياضي خالٍ من العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب ومـا              

  يتصل بذلك من تعصب؛
غة عاملية ُتسهم يف تثقيف النـاس بقـيم التنـوع            بإمكانات الرياضة كل   وإذ يسلِّم   

والتسامح واإلنصاف، وكأداة ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل         
  بذلك من تعصب،

 بفائدة املناسبات الرياضية اجلماهريية يف تعزيز ودعم الرياضة من          وإذ يعترف كذلك    
 ٦٣/١٣٥هذا الصدد، بقرار اجلمعيـة العامـة   أجل مبادرات التنمية والسالم، ويرحب، يف      

 الذي تعترف فيه اجلمعية العامة بقيمـة الرياضـة          ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ١١املؤرخ  
بوصفها وسيلة لتعزيز التعليم والتنمية والسالم وترحب فيه بإنشاء مكتب األمم املتحدة املعين             

  بتسخري الرياضة ألغراض التنمية والسالم،
بإمكانات الرياضة يف املسامهة يف حتقيق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة،             وإذ يسلِّم   

، بوسعها أن تعزز السالم     ٢٠٠٥يالحظ أن الرياضة، كما أُعلن يف مؤمتر القمة العاملي لعام           و
  والتنمية وأن ُتسهم بتهيئة جو من التسامح والتفاهم،

ني العـام املعـين بتـسخري     باملسامهة احملتملة للمستشار اخلاص لألم    وإذ يسلِّم أيضاً    
الرياضة ألغراض التنمية والسالم، وملكتب األمم املتحدة املعين بتسخري الرياضـة ألغـراض             
التنمية والسالم، وبوحدة التربية البدنية والرياضة التابعة ملنظمة األمم املتحدة للتربية والعلـم             

م، يف مكافحـة العنـصرية      والثقافة، ولفريق أصدقاء تسخري الرياضة ألغراض التنمية والسال       
  والتمييز العنصري وكره األجانب ما يتصل بذلك من تعصب يف جمال الرياضة،

شراك النساء والفتيـات يف ممارسـة الرياضـة         إل الضرورة امللحة    وإذ يسلِّم كذلك    
ألغراض التنمية والسالم، ويرحب، يف هذا الصدد، باألنشطة اليت ترمي إىل تعزيز وتـشجيع              

  ات على املستوى العاملي،هذه املبادر
 ٢٠٠٩أكتـوبر   / تشرين األول  ١٩ املؤرخ   ٦٤/٤ بقرار اجلمعية العامة     وإذ يرحِّب   

ل األعلى األومليب، ويرحب أيضاً، يف هذا     ثَبشأن بناء عامل سلمي أفضل من خالل الرياضة واملَ        
معية العامة   الذي دعت فيه اجل    ٦٤/٣الصدد، باعتماد اجلمعية العامة يف ذلك التاريخ قرارها         

  اللجنة األوملبية الدولية إىل املشاركة يف دورات اجلمعية العامة وأعماهلا بصفة مراقب،
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 الذي حيث فيـه     ٢٠٠٨سبتمرب  / أيلول ١٨ املؤرخ   ٩/١٤ إىل قرار اجمللس     وإذ يشري   
اجمللس مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان على اختاذ تدابري، بالتشاور مع خمتلـف              

ظمات الرياضية وغريها من املنظمات الدولية، لتمكينها من اإلسهام يف مكافحة العنصرية            املن
  والتمييز العنصري،

 ٢٠ املـؤرخ    ٢٠٠٥/٦٤ إىل قرار جلنة حقـوق اإلنـسان رقـم           وإذ يشري أيضاً    
، الذي أدانت فيه اللجنة مجيع األفعال العنصرية يف األحداث الرياضية،           ٢٠٠٥أبريل  /نيسان

 الدول والرابطات واالحتادات الرياضية الوطنية واإلقليمية والدولية على اختـاذ           وحثت مجيع 
  تدابري حازمة ملنع وقوع هذه األفعال، 

 إزاء األحداث العنصرية اليت وقعت مؤخراً يف مناسبات         وإذ ُيعرب عن قلقه الشديد      
ي، ويشري  رياضية، واستهدفت، بوجه خاص، األفارقة واألشخاص املنحدرين من أصل أفريق         

  إىل احلاجة إىل تغيري هذا اإلرث العنصري، 
 لتدابري معينة مثل مدونة األحكام التأديبية لالحتاد الدويل لكرة          وإذ ُيعرب عن تقديره     
 تنص صراحة على املعاقبة على أي قول أو فعل ينطوي على االزدراء أو التمييز أو             يتالقدم، ال 

  ة أخرى،أو عقوب/التحقري باإليقاف أو الغرامة و
 املبادرات اليت اختذهتا منظومة األمـم املتحـدة والرابطـات     وإذ يالحظ مع التقدير     

واملنظمات الرياضية الوطنية واإلقليمية والدولية لتعزيز التنمية والسالم عن طريـق الرياضـة             
   بأمهية األعمال اليت تقوم هبا املنظمات الشعبية،،والتربية البدنية، ويعترف، يف هذا الصدد

 ٢٠١٠ باستعداد جنوب أفريقيا باستضافة مباريات كأس العامل يف عام           وإذ يرحب   
اليت ينظمها االحتاد الدويل لكرة القدم، واليت ُتقام ألول مرة يف القـارة األفريقيـة اعترافـاً                 
بإسهامها يف النهوض بالرياضة العاملية، ويشري إىل ما قدمه رؤساء الـدول واحلكومـات يف               

  يقي من دعم ومساندة للجهود املبذولة من أجل ضمان جناح املناسبة،االحتاد األفر
 إىل الدعوة املوجهة إىل االحتاد الدويل، يف إطار دورة كأس العامل لكـرة              وإذ يشري   

 اليت سُتقام يف جنوب أفريقيا، إلعداد موضوع بارز بشأن القـيم غـري              ٢٠١٠القدم لعام   
  العنصرية يف جمال كرة القدم،

 الطلب املقدم إىل املفوضة السامية حلقوق اإلنسان، بصفتها األمـني           جمدداًوإذ يؤكد     
العام ملؤمتر استعراض نتائج ديربان، بأن تعرض الدعوة املذكورة على االحتاد الدويل لكرة القدم              

  وبأن توجه أنظار اهليئات الرياضية الدولية ذات الصلة إىل مسألة العنصرية يف جمال الرياضة،
ـ  ينظمه تنيلكأس العامل ال  لدوريت   باستضافة جنوب أفريقيا والربازيل      وإذ يرحب    ا م

 على التوايل، وباستضافة سـنغافورة      ٢٠١٤ وعام   ٢٠١٠االحتاد الدويل لكرة القدم يف عام       
؛ واستضافة أملانيا ملباريـات  ٢٠١٠للدورة األوىل من األلعاب األوملبية الصيفية للشباب لعام       

ـ        ٢٠١١كأس العامل للنساء لعام      افة مدينـة   ض اليت نظمها االحتاد الدويل لكرة القدم؛ واست
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 لدورة األلعاب األوملبية الـشتوية لعـام        ،فانكوفر بكندا، ومدينة سوتشي باالحتاد الروسي     
، على التوايل؛ واستضافة مدينة لنـدن  ٢٠١٤ ودورة األلعاب األوملبية للمعوقني لعام   ٢٠١٠

 ودورة األلعاب األوملبية    ٢٠١٢ األوملبية الصيفية لعام     ومدينة ريو دي جانريو لدورة األلعاب     
، على التوايل؛ ويشدِّد على أمهية اغتنام هذه املناسبات لتعزيز التفـاهم            ٢٠١٦للمعوقني لعام   

والتسامح والسالم وتعزيز وتقوية اجلهود املبذولة ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره           
  األجانب وما يتصل بذلك من تعصب،

 بااللتزام املشترك إلقامة عامل رياضي خالٍ من العنـصرية والتمييـز            يسلّّم  -١  
العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، ويدعو مجيع الدول إىل اختاذ مجيـع               

  التدابري الضرورية لتحقيق هذه الغاية؛
ها نظمي اليت   ٢٠١٠ بالُبعد التاريخ والفريد لدورة كأس العامل لعام         يرحب  -٢  

االحتاد الدويل لكرة القدم يف جنوب أفريقيا، واليت متثل املرة األوىل اليت تستضيف فيها القارة               
  األفريقية مثل هذه املناسبة الرياضية الكربى؛

 على أمهية مكافحة اإلفالت من العقاب علـى أعمـال العنـصرية             يؤكد  -٣  
جمال الرياضـة، وحيـث     والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب يف           

الدول على اختاذ مجيع التدابري املناسبة، وفقاً لتشريعاهتا احملليـة والتزاماهتـا الدوليـة، ملنـع              
ومكافحة مجيع مظاهر العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بـذلك مـن              

علـى اجلـرائم   تعصب يف سياق املناسبات الرياضية والتصدي هلا، ولضمان املعاقبة القانونية   
  املرتكَبة بدافع العنصرية، حسب االقتضاء؛

 على أمهية مكافحة أفعال التحريض على التمييز أو العداوة أو العنف            يشدِّد  -٤  
  يف املناسبات الرياضية والتصدي هلا؛

 الدول بقوة على تنظيم ومتويل محالت التوعية من أجل منع ومكافحة            يشجع  -٥  
   وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب يف جمال الرياضة؛العنصرية والتمييز العنصري

 املكلفني بواليات مبوجب اإلجراءات اخلاصة، على النظر، يف إطار          يشجع  -٦  
والياهتم احلالية، يف أبعاد حقوق اإلنسان ويف اإلمكانات اليت تتيحها الرياضة اخلاليـة مـن               

  ذلك من تعصب؛العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل ب
 الدول إىل النظر يف أن ُتدرج يف تقاريرها السنوية، املقدَّمة إىل اجمللس             يدعو  -٧  

مبوجب آلية االستعراض الدوري الشامل، معلومات عن التدابري الرامية إىل مكافحة العنصرية            
والتمييز العنصري وكره األجانـب وما يتصل بذلك من تعصب يف جمـال الرياضـة، وإىل               

 الرياضة كأداة ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بـذلك             تعزيز
  من تعصب؛
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مجيـع   الدول على تقاسم خرباهتا وممارساهتا الفضلى يف مكافحـة           يشجع  -٨  
العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعـصب يف جمـال     أشكال  

  حلوار بني الثقافات يف جمال الرياضة ومن خالهلا؛الرياضة، ويف تشجيع االندماج وا
 رئيس جنوب أفريقيا، ورئيس االحتاد الدويل لكرة القدم، واألمـني           يدعو  -٩  

العام لألمم املتحدة إىل تعزيز ودعم املوضوع البارز بشأن القضاء على العنصرية يف جمال كرة               
  ؛٢٠١٠قيا يف عام القدم خالل دورة كأس العامل اليت سُتنظَّم يف جنوب أفري

 البلدان املضيفة إىل اغتنام الفرصة اليت تتيحها املناسـبات الرياضـية            يدعو  -١٠  
الكربى لتنظيم محالت لتوعية اجلمهور مبسألة استئصال العنصرية والتمييز العنصري وكـره            
األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وذلك بالتعاون مع مفوضة األمم املتحـدة الـسامية        

إلنسان، واملستشار اخلاص لألمني العام املعين بتسخري الرياضـة ألغـراض التنميـة       حلقوق ا 
والسالم، واجلهات املعنية يف األمم املتحدة، واللجنة األوملبية الدولية، واالحتاد الدويل لكـرة             

  القدم، واهليئات الرياضية الدولية األخرى املعنية؛
ملستشار اخلاص لألمني العام املعـين       املفوضة السامية إىل التعاون مع ا      يدعو  -١١  

بتسخري الرياضة ألغراض التنمية والسالم، واجلهات املعنية يف األمم املتحدة، واللجنة األوملبية            
الدولية، واالحتاد الدويل لكرة القدم، والرابطات واالحتادات الرياضية الدوليـة واإلقليميـة            

وضـع بـرامج    لومية، واجملتمع املـدين،     والوطنية األخرى ذات الصلة، واملنظمات غري احلك      
الستئصال العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب يف جمال             

  ستخدام الرياضة كأداة للقضاء على مجيع أشكال التمييز؛الالرياضة، و
 املفوضة السامية، واملستشار اخلاص لألمني العام املعـين بتـسخري           يشجع  -١٢  

غراض التنمية والسالم، واجلهات األخرى املعنية يف األمم املتحدة على التعاون مع            الرياضة أل 
اهليئات الرياضية ذات الصلة يف مناقشة التدابري العملية الرامية إىل مكافحة العنصرية والتمييز             
العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب يف جمال الرياضة، مثل وضع وتعزيـز               

 ملكافحة العنصرية يف جمال الرياضة، ومنح شهادات دولية لألندية والرابطات مدونات السلوك 
الرياضية املتعاونة مع الربامج املعنية باستئصال العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما            

  يتصل بذلك من تعصب يف جمال الرياضة؛
 عنـد    املفوضة السامية ورئيس اجمللس على توجيـه دعـوة،         يشجع أيضاً   -١٣  

االقتضاء، إىل ممثلي اهليئات الرياضية الدولية، مثل رئيس اللجنة األوملبية الدولية ورئيس االحتاد 
  الدويل لكرة القدم، للتحاور مع اجمللس بشأن هذه املسائل؛
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 الدول، واألمم املتحدة، واملؤسـسات ذات الـصلة بالرياضـة، إىل           يدعو  -١٤  
دف إىل مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكـره        املساعدة على إطالق مبادرات شعبية هت     

األجانب وما يتصل بذلك من تعصب يف جمال الرياضة، واملساعدة على تنفيـذها، ويـدعو               
مكتب األمم املتحدة املعين بشؤون الرياضة من أجل التنمية والسالم، عنـد االقتـضاء، إىل               

  تنسيق وتيسري مشاركة أصحاب املصلحة املعنيني؛
إىل املفوضة السامية إدراج هذه املـسائل، حـسب االقتـضاء، يف          ب  يطل  -١٥  

  .تقاريرها ذات الصلة املقدمة إىل اجمللس

        


