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  جملس حقوق اإلنسان
  السابعة الدورة
   من جدول األعمال٩البند 

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

   مشروع قرار:)باسم جمموعة الدول األفريقية(بوليفيا، كوبا، مصر 

والية املقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنـصرية والتمييـز            - /... ٧
  العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب

  إن جملس حقوق اإلنسان،

  ، ٢٠٠٦مارس / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١ من قرار اجلمعية العامة ٦ الفقرة إذ يضع يف اعتباره  

صكوك حقوق اإلنسان الدولية ذات الصلة، وبصفة خاصة االتفاقية الدولية للقضاء على            وإذ يعيد تأكيد      
 كـانون   ٢٠املـؤرخ   ) ٢٠- د (٢١٠٦مجيع أشكال التمييز العنصري، اليت أعلنتها اجلمعية العامة يف قرارهـا            

  ،١٩٦٥ ديسمرب/األول

 أمهية إعالن وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدمها املؤمتر العاملي ملناهضة العنصرية والتمييـز              إذ يؤكد و  
 على أن هذه النتيجة تشكل أساساً متيناً للقضاء ددوإذ يشالعنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، 

   األجانب وما يتصل بذلك من تعصب،على مجيع آفات ومظاهر العنصرية والتمييز العنصري وكره

 مجيع القرارات واملقررات السابقة الصادرة عن اجلمعية العامة وجملس حقوق اإلنـسان             وإذ يعيد تأكيد    
  وجلنة حقوق اإلنسان بشأن القضاء على العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب،

 كره األجانب يف أجزاء عديدة من إىلنف العنصري واألفكار الداعية إزاء ازدياد العوإذ يعرب عن القلق   
العامل، يف الدوائر السياسية ولدى الرأي العام ويف اجملتمع ككل، نتيجة لتجدد ظهور أنشطة رابطات أنشئت على             
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لتـرويج  أساس برامج ومواثيق عنصرية وحمرضة على كره األجانب، والتمادي يف استغالل تلك الربامج واملواثيق          
  األيديولوجيات العنصرية أو التحريض على اعتناقها،

قليمي ضرورة احلفاظ على استمرار اإلرادة السياسية والزخم السياسي على الصعد الوطين واإل        وإذ يؤكد     
ىل أمهية تعزيز إ وإذ يشري االلتزامات املنصوص عليها يف إعالن وبرنامج عمل ديربان، وإذ يضع يف اعتبارهوالدويل، 

  التعاون الدويل لبلوغ هذه الغاية،العمل الوطين و

 مكافحة أعمـال العنـصرية والتمييـز        إىل على احلاجة امللحة أكثر منها يف أي وقت مضى           وإذ يشدد   
العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب وإهناء إفالت مرتكبيها، ومتكني مجيع آليات حقوق اإلنسان 

   إىل هذه القضية بغية منع تكرار هذه األعمال،ذات الصلة من إيالء اهتمام

 ٥/٢ بشأن بناء مؤسسات جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة، و٥/١ إىل قراري اجمللس     وإذ يشري   
 ١٨بشأن مدونة قواعد السلوك ألصحاب الواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان، املؤرخني               

  وفقاً هلذين القرارين ومرفقاهتما، أن صاحب الوالية سوف يؤدي مهمته وإذ يؤكديونيه، /حزيران

التمييز وبأعمال وتوصيات وإسهامات املقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية          يرحب    - ١  
العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، مبا يف ذلك األنشطة اليت اضطلع هبا حىت اآلن يف إذكـاء                    

 من تعصب   وتسليط الضوء على حمنة ضحايا العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك            الوعي  
  وعلى مظاهرها املعاصرة؛

 متديد والية املقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنـصري  وكـره          يقرر  - ٢
مجع املعلومات والبيانات وطلبـها وتلقيهـا       األجانب وما يتصل بذلك من تعصب لفترة ثالث سنوات من أجل            

وتبادهلا مع مجيع املصادر ذات الصلة، فيما خيص كل القضايا واالنتهاكات املزعومة الداخلة يف نطاق واليتـه،                 
وإجراء ما يلزم من حتقيق وتقدمي توصيات حمددة بغية القضاء على مجيع أشكال ومظـاهر العنـصرية والتمييـز                

  : وما يتصل بذلك من تعصب، مع التركيز على مجلة أمور من بينها املسائل التاليةالعنصري وكره األجانب

األحداث اليت تنطوي على أشكال معاصرة للعنصرية والتمييز العنـصري ضـد األفـريقيني،                )أ(
واملنحدرين من أصل أفريقي، والعرب، واآلسيويني، واملنحدرين من أصل آسيوي، واملهـاجرين، والالجـئني،              

ي اللجوء، واألشخاص املنتمني إىل أقليات، والسكان األصليني، واجملموعات املدرجة يف إعالن وبرنـامج      وملتمس
  عمل ديربان؛

احلاالت اليت يشكل فيها احلرمان املستمر لألفراد املنتمني إىل جمموعات عنصرية وعرقية خمتلفة من   )ب(
  كات جسيمة ومنهجية حلقوق اإلنسان؛نتهاحقوق اإلنسان املعترف هلم هبا، نتيجة للتمييز العنصري، ا

آفات معاداة السامية، والتخوف من املسيحية والتخوف من اإلسالم، واحلركـات العنـصرية               )ج(
   الدينية؛القائمة على العنصرية واألفكار التمييزية املوجهة ضد مجيع الطوائف الدينية، وازدراء األديان والرموزة والعنيف
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السياق التارخيي والعوامل املؤججة لألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييـز العنـصري وكـره               )د(
األجانب وما يتصل بذلك من تعصب واملرسخة ألوجه عدم املساواة اليت تواجهها اجملموعات العنصرية يف خمتلف                

  اجملتمعات؛

  ظاهرة كره األجانب؛  )ه(

 والتمييز العنصري وكـره     ةمجيع أشكال مظاهر العنصري   أفضل املمارسات يف جمال القضاء على         )و(
  األجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛

دور التنوع الثقايف والتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان يف تعزيز التسامح والقضاء على العنصرية                )ز(
  والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛

 ت املعلومـات  والعنصرية والدينية، بوسائل منها تكنولوجيـا     التحريض على الكراهية القومية       )ح(
واالتصاالت احلديثة، سواء من جانب وسائط اإلعالم أو األحزاب السياسية أو اجلماعات أو األفراد، مع وضـع               

   من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية يف االعتبار؛٢٠ من املادة ٢الفقرة 

فيها إساءة استعمال احلق يف حرية التعبري عمالً من أعمال التمييز العنصري، احلاالت اليت تشكل   )ط(
مـن العهـد    ) ٣(١٩ من االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري واملادة            ٤مع مراعاة املادة    

اعتمدهتا جلنة القضاء   اليت  ) ١٩٩٣(الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية وأن التوصية العامة اخلامسة عشرة           
على مجيع أشكال التمييز العنصري تنص على أن حظر نشر مجيع األفكار القائمة علـى التفـوق العنـصري أو            

  الكراهية العنصرية ينسجم مع حرية الرأي والتعبري؛

الزيادة احلادة يف عدد األحزاب واحلركات السياسية اليت تعتمد برامج قائمة على كره األجانب                )ي(
  توافق الدميقراطية مع العنصري؛عدم رض على الكراهية، مع مراعاة وحت

  ، وتضفي الشرعية عليها؛رالقوانني والسياسات اليت متجد املظامل التارخيية، مبا فيها االستعما  )ك(  

تأثري تدابري مكافحة اإلرهاب على تزايد العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل               )ل(  
  صب، مبا يف ذلك ممارسة التنميط العنصري والعرقي والقومي والديين؛بذلك من تع

  ان، والعنصرية يف اجملال اخلاص؛يالعنصرية والتمييز العنصري املؤسس  )م(  

كفاية التدابري اليت تتخذها احلكومات إلصالح حالة ضحايا العنصرية والتمييز العنصري وكره              )ن(  
  األجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛

أعمال العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من          ن العقاب على    إفالت م   )س(
  ظيم سبل االنتصاف لضحايا هذه االنتهاكات؛تعصب، وتع
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  :إىل املقرر اخلاص أن يقوم مبا يلي لدى االضطالع بواليتهطلب ي  - ٣

ع اجلهات الفاعلـة ذات     يات ومج االت التعاون املمكنة مع احلكوم    جمإقامة حوار منظم ومناقشة       )أ(
   املعنية؛بواليته، وتقدمي مساعدات تقنية وخدمات استشارية بناًء على طلب الدولاملتصلة الصلة خبصوص القضايا 

ذات ة مع مجيع اجلهات الفاعلة      ي السياس ل الدعوة واملشاركة يف تعبئة اإلرادة     القيام بدور يف جما     )ب(
  ى العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛ يف الدول من أجل القضاء علالصلة 

  التنسيق، حسب االقتضاء، مع اهليئات واآلليات األخرى ذات الصلة التابعة لألمم املتحدة؛  )ج(

ألعمال املتعلقة بواليته، وتسليط الضوء على حقوق املرأة، وتقدمي دمج منظور جنساين يف مجيع ا  )د(
  رأة والعنصرية؛تقارير عن امل

مواصلة تبادله اآلراء وتشاوره مع اآلليات ذات الصلة واهليئات املنشأة مبعاهدات يف منظومـة                )ه(
  األمم املتحدة؛

  تقدمي تقارير بانتظام إىل اجمللس واجلمعية العامة؛  )و(

بوسائل إىل مجيع احلكومات أن تتعاون بشكل تام مع املقرر اخلاص يف االضطالع بواليته، يطلب   - ٤
  من بينها االستجابة الفورية لرسائل املقرر اخلاص، مبا فيها النداءات العاجلة، وتقدمي املعلومات املطلوبة؛

مجيع احلكومات على االستجابة على حنو مؤات لطلبات املقرر اخلاص زيارة بلداهنا، مبا يف              حيث    - ٥
  ذلك زيارات املتابعة؛

م املتحدة السامية حلقوق اإلنسان تقدمي كل ما يلزم مـن           ة األم  إىل األمني العام ومفوض    يطلب  - ٦
  .مساعدة بشرية وتقنية ومالية إىل املقرر اخلاص لتمكينه من االضطالع بواليته على حنو فعال

_ _ _ _ _  


