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 مقدمـة -أوال  
ــة العا    - ١ ــرار اجلمعي ــر عمــالً بق ــة ُيقــدم هــذا التقري ــذي أقــرت  ٦٢/٢٢٠م ــة يف  ال اجلمعي

العنــصرية والتمييــز العنــصري وكراهيــة األجانــب ومــا يتــصل بــذلك مــن   ” بــأن ه منــ٦ الفقــرة
تعــصب حتــدث علــى أســاس العنــصر أو اللــون أو الــساللة أو األصــل القــومي أو العرقــي وأن     

 أسـس أخـرى     الضحايا ميكن أن يعانوا من أشكال متعـددة أو متفاقمـة مـن التمييـز اسـتنادا إىل                 
ي أو غــريه أو األصــل االجتمــاعي ذات صــلة مثــل اجلــنس أو اللغــة أو الــدين أو الــرأي الــسياس 

ــد أو أي وضــع آخــر   أو ــة أو املول ــرة  توشــدد .“امللكي ــة يف الفق ــى ٨ اجلمعي ــدول ” عل أن ال
مسؤولة عن اختاذ تدابري فعالة ملكافحة األعمـال اإلجراميـة الـيت ترتكـب بـدوافع مـن العنـصرية         

مييز العنصري وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، مبا فيها التدابري الـيت تكفـل                والت
دانــة، ملنــع مــرور هــذه اجلــرائم  اعتبــار مثــل هــذه الــدوافع عــامال مــشددا ألغــراض احلكــم باإل  

 .“عقاب ولكفالة سيادة القانون بال

عــة قوانينــها مجيــع الــدول علــى مراج” ٩ويف هــذا الــصدد، حثــت اجلمعيــة يف الفقــرة   - ٢
وسياســاهتا وممارســاهتا املتعلقــة بــاهلجرة وتنقيحهــا، عنــد الــضرورة، لكفالــة خلوهــا مــن التمييــز 

وذلــك هــو . “العنــصري واتــساقها مــع التزاماهتــا مبوجــب الــصكوك الدوليــة حلقــوق اإلنــسان   
عامـة  ، أن يقـدم إىل اجلمعيـة ال       ٥٣ اجلمعية إىل األمني العـام، يف الفقـرة          هالسياق الذي طلبت في   

 .تقريراً عن تنفيذ القرار يف دورهتا الثالثة والستني

ــر  و - ٣ ــذا التقري ــال ه ــسبوق ب ــه ا ) A/62/480(تقرير م ــذي قدم ــام  ال ــرار  ألمــني الع ــاً لق وفق
أغـسطس  /اجلهـود العامليـة املبذولـة خـالل الفتـرة مـن آب      وتناول فيـه    ٦١/١٤٩اجلمعية العامة   

 نذيلــمتابعــة إعــالن وبرنــامج عمــل دوربــان ال  لتنفيــذ القــرار و٢٠٠٧يوليــه / إىل متــوز٢٠٠٦
يتــصل   املــؤمتر العــاملي ملناهــضة العنــصرية والتمييــز العنــصري وكراهيــة األجانــب ومــاااعتمــدمه

 .٢٠٠١بذلك من تعصب يف عام 

يـذكر أنـه عنـد      و. ويوجز هذا التقرير املعلومات اليت وردت عن األنشطة املضطلع هبـا           - ٤
 األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنـسان مـذكرات شـفوية إىل الـدول            إعداد التقريـر، أرسـلت مفوضـية      

األعــضاء وهيئــات األمــم املتحــدة واملنظمــات اإلقليميــة واملؤســسات الوطنيــة حلقــوق اإلنــسان   
علومـات عـن تنفيـذ    يونيـه مب  / حزيـران  ٣٠فيهـا موافاهتـا حبلـول       واملنظمات غري احلكومية تطلب     

 . ٦٢/٢٢٠قرار اجلمعية العامة 

ــها، فوضــيةوتلقــت امل - ٥ ــن  ، اســتجابة لطلب ــسامهات م ــبانيا   ١٣ م ــضواً هــي إس ــة ع   دول
ــا وتـــونس والبوســـنة واهلرســـكو ــا ومجهوريـــة إيـــران اإلســـالمية  وجامايكـ ــا وجورجيـ  رومانيـ

ومل تــرد مــسامهات مــن هيئــات  . اليابــان واملكــسيك ولبنــان وكرواتيــا وسويــسراوســلوفاكيا و
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ت حقـوق اإلنـسان الوطنيـة أو املنظمـات غـري            األمم املتحدة أو املنظمات اإلقليميـة أو مؤسـسا        
وميكـن  .  مـن الـدول األعـضاء   الـيت وردت مـوجز للمعلومـات    ويرد يف هذا التقريـر   .  احلكومية

 .االطالع على النص األصلي للمسامهات يف األمانة العامة
 

 لواردةاملسامهات ا -ا ثاني 
 الدول األعضاء  
 البوسنة واهلرسك  

. رسك بـأن دسـتورها يـنص صـراحة علـى حظـر التمييـز العنـصري                البوسنة واهل فادت  أ - ٦
ــزم  ــة     فهــي تلت ــة األوروبي ــرام حقــوق اإلنــسان واحلريــات األساســية وتــشكل االتفاقي ــدأ احت  مبب

وتـضمن  . حلقوق اإلنسان جزءاً ال يتجزأ من دسـتورها وتنطبـق مباشـرة علـى نظامهـا القـانوين        
ــة حلقــوق اإلنــسان يف مادهتــا    ــة األوروبي يكفــل التمتــع بــاحلقوق واحلريــات  ” بــأن ١٤االتفاقي

ــز بــسبب نــوع اجلــنس أو العنــصر أو اللــون أو اللغــة       ــة بــدون أي متيي ــواردة يف هــذه االتفاقي ال
الدين أو الـرأي الـسياسي أو أي رأي آخـر، أو األصـل الـوطين أو االجتمـاعي، أو االنتمـاء                       أو

ووفقاً للبوسنة واهلرسك، يتمتـع كـل       . “إىل أقلية وطنية، أو امللكية أو املولد أو أي وضع آخر          
. األشــخاص املقــيمني علــى أراضــيها حبقــوق اإلنــسان واحلريــات املنــصوص عليهــا يف االتفاقيــة 

 البوســنة واهلرســك تتخــذ تنفيــذ الــسياسات الراميــة إىل القــضاء علــى التمييــز العنــصري، وعنــد
 .التشريعي والقضائي واإلداريعلى املستوى إجراءات 

ســنة واهلرســك، بوصــفها طرفــاً يف االتفاقيــة الدوليــة للقــضاء علــى مجيــع   وقــدمت البو - ٧
 ٢٠٠٥أشــكال التمييــز العنــصري، تقريرهــا إىل جلنــة القــضاء علــى التمييــز العنــصري يف عــام    

وبعـد أن فحـصت اللجنـة التقريـر، قـدمت توصـيات مفـصلة إىل                ).  CERD/464/Add.1انظر  (
انــت هــذه األخــرية تعتــزم الــرد عليهــا يف تقريرهــا  البوســنة واهلرســك يف مالحظاهتــا اخلتاميــة ك

وتلقت املفوضـية التقريـر الـدوري الثـاين للبوسـنة واهلرسـك             . الدوري الثاين عن تنفيذ االتفاقية    
 .٢٠٠٨أغسطس / آب٢٥يف 
 

 كرواتيا  

، أو لــون البــشرة، العنــصرأن دســتورها حيظــر التمييــز علــى أســاس  بــكرواتيــا فــادت أ - ٨
، أو الــدين، أو العقيــدة، أو املعتقــد الــسياسي أو غــريه مــن املعتقــدات،       ، أو اللغــةاجلــنس أو
ــيم،  قــومي األصــل ال أو ــد، أو التعل ــة، أو املول  الوضــع االجتمــاعي   أوأو االجتمــاعي، أو امللكي
القـانون حلمايـة حريـات      مبوجب  قيد احلريات واحلقوق إال     توال جيوز أن    . خصائص أخرى  أو
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ــراد األوحقــوق  ــد  . م القــانوين واألخــالق والــصحة العامــة  خــرين والنظــا اآلف وينبغــي ألي تقيي
 .للحرية أو احلقوق أن يكون مطابقاً لطبيعة احلاجة إىل هذا التقييد يف كل حالة على حدة

 تـنص علـى أن أي حتـريض علـى     ها مـن دسـتور  ٣٩أن املادة ب ‘أيضاً’كرواتيا فادت  وأ - ٩
ــة   ــة الوطني ــة أو أي شــكل مــن  العنــصرية أو احلــرب أو اللجــوء إىل العنــف أو الكراهي  أو الديني

وتـضمن املـساواة مـواد أخـرى يف الدسـتور           . أشكال التعصب حمظور وخيضع لعقوبات جنائيـة      
 ).٤٧-٤٤ و ٣٣ و ٢٣ و ١٦ و ١٥املواد (كذلك 

علـى  عاقبـة  امل وقـد خـضعت   ات،ووفقاً لكرواتيا، ُيحظـر التمييـز مبوجـب قـانون اجلنايـ         - ١٠
ويف هــذا الــصدد، جــرى  . عات اجلنائيــة جملموعــة مــن التغــيريات اهلامــة التمييــز بواســطة التــشري 

ــادة  ــبات   ١٧٤تعـــديل املـ ــدة مناسـ ــائي يف عـ ــانون اجلنـ  ٢٠٠٥ و ٢٠٠٤ و ٢٠٠٣( مـــن القـ
كما مت توسـيع األسـس      . القانوين للجرمية بشكل كبري   نطاق التوصيف   ومت توسيع   ). ٢٠٠٦ و

سياسي أو غـري الـسياسي، أو امللكيـة، أو املولـد،     التمييزية لتشمل الدين أو اللغـة أو االقتنـاع الـ      
وتــنص .  االجتمــاعي، أو التوجــه اجلنــسي، أو غريهــا مــن اخلــصائص     الوضــعأو التعلــيم، أو 

الـسجن ملـدة تتـراوح بـني سـتة أشـهر            ب  معاقبـة االنتـهاكات     عالوة على ذلـك علـى      ١٧٤ املادة
 .كحد أدىن ومخس سنوات كحد أقصى

ويضع قـانون املـساواة   . ن قانون العمل حيظر التمييز يف العمالة   وأكدت كرواتيا أيضاً أ    - ١١
ــانون زواج         ــا؛ وحيظــر ق ــسني وتعزيزه ــني اجلن ــساواة ب ــة امل ــام حلماي ــسني األســاس الع ــني اجلن ب

 التمييز، املباشر أو غري املباشـر، علـى أسـاس            أشكال األشخاص من نفس اجلنس أي شكل من      
وحيظر القانون الدسـتوري املتعلـق      . تمييز متييزاً كذلك  ر التحريض على ال   عتَب ويُ ،التوجه اجلنسي 

ــز القــائم علــى انتمــاء األشــخاص       ــة أي شــكل مــن أشــكال التميي إىل حبقــوق األقليــات الوطني
 .وطنية أقلية

 
 جورجيا  

نص علــى أن كــل األشــخاص داخــل تــ مــن دســتورها ١٤جورجيــا بــأن املــادة فــادت أ - ١٢
 أو اللـون أو اللغـة أو اجلـنس          العنـصر غـض النظـر عـن       أراضي جورجيا متساوون أمام القانون ب     

. أو العرقـي أو االجتمـاعي، اخل  قـومي  الدين أو الرأي السياسي وغري الـسياسي أو األصـل ال           أو
 وا أن يتمتعـ ، أو اجلنـسية أو النـشاط العرقـي   العنـصر وميكن لكل األشـخاص، بغـض النظـر عـن          

 .دون متييزباحلقوق والضمانات القانونية على أساس املساواة و

 بوصفه فعـالً يرتكـب   العنصري من القانون اجلنائي جلورجيا التمييز       ١٤٢وجترم املادة    - ١٣
 أو إهانــة الكرامــة الوطنيــة، العنــصرية،بنيــة التحــريض علــى الكراهيــة أو الرتاعــات الوطنيــة أو  
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 العنــصر أو مــنح مزايــا علــى أســاس  ،تقييــد حقــوق اإلنــسان بــشكل مباشــر أو غــري مباشــر   أو
ــشرة أو   وأ ــون الب ــيقــومي  االجتمــاعي أو االنتمــاء ال الوضــعل ــى ذلــك  و. أو العرق يعاقــب عل
ويعاقب على نفس الفعـل، إذا ارُتكـب مـع          . احلرمان من احلرية ملدة ال تتجاوز ثالث سنوات       ب

استخدام العنف الـذي يعـرض احليـاة أو الـصحة للخطـر، أو مـع التهديـد هبـذا العنـف، أو مـن                          
.  الرمسي، باحلرمان من احلرية ملدة تتراوح بـني سـنتني ومخـس سـنوات              باملنصخالل استغالل   

خـسارة  إىل  أدى   أو    مـن األشـخاص    جمموعـة إذا مـا ارتكبتـه      وُيعاقب على نفس الفعل اجلنـائي       
.  أي نتــائج خطــرية باحلرمــان مــن احلريــة ملــدة تتــراوح بــني أربــع وســبع ســنوات   إىلبــشرية أو

 الـدين أو املعتقـد أو بـسبب         علـى أسـاس الـرأي أو      هاد  وجيرم القانون عالوة على ذلـك االضـط       
وُيعتـرب التعـصب القـائم علـى        ). ١٥٦املـادة   (األنشطة السياسية أو الدينية أو املهنيـة أو العلميـة           

 . والدين واجلنسية والنشاط العرقي ظروفاً مشددة فيما يتعلق بالسلوك اجلنائيالعنصر

 خطـة عمـل     ٢٠٠٧سـبتمرب   / أيلـول  ٢٦ جورجيا بأن حكومتـها اعتمـدت يف      فادت  وأ - ١٤
. سياسات املـساواة بـني اجلنـسني      لـ تنفيـذا   عني اختاذها   التدابري املت تتناول   ٢٠٠٩-٢٠٠٧للفترة  

انـضمت جورجيــا إىل االتفاقيـة الدوليــة للقـضاء علــى مجيـع أشــكال التمييـز العنــصري يف      قـد  و
يف ز العنــصري جلنــة القــضاء علــى التمييــ اختــصاص  وهــي تعتــرف ب١٩٩٩أبريــل /نيــسان ١٦

ة جورجيـا  واليـ اخلاضـعني ل الواردة مـن األفـراد أو جمموعـات األفـراد      البالغاتاستالم ودراسة  
 .الذكرآنفة ي حق منصوص عليه يف االتفاقية أ هاالذين يدعون أهنم ضحايا النتهاك

 
 اإلسالميةإيران مجهورية   

 محلـة مكافحـة العنـصرية      انتكـاس هر  اأن أخطـر مظـ    بـ  مجهورية إيران اإلسالمية   تفادأ - ١٥
ــيت اســتهدف       ــصرية وكــره األجانــب ال ــدافع العن ــة ب ــصاعد أعمــال العنــف املرتكب ــّدى يف ت  تتب

وتقول إيران إن ظهـور أشـكال جديـدة مـن التمييـز يـؤثر أيـضا        . ية وثقافية ودينية عرقمجاعات  
 .ربانودعلى حنو سليب يف مكافحة اإلرهاب ويهمش إعالن وبرنامج عمل 

مجهوريـة إيـران اإلسـالمية ملكافحـة العنـصرية والتمييـز            إىل األمهية الـيت توليهـا       بالنظر  و - ١٦
ــضافت   ــد استـ ــصري، فقـ ــن  العنـ ــرة مـ ــباط ٢١ إىل ٩ يف الفتـ ــر /  شـ ــاع ٢٠٠١فربايـ  االجتمـ

العاملي ملكافحة العنـصرية والتمييـز العنـصري وكراهيـة           ٢٠٠١ؤمتر عام   التحضريي اآلسيوي مل  
ــذلك مــن تعــص    ــا يتــصل ب ــق  . باألجانــب وم ــان، أكــدت وداســتعراض ؤمتر مبــوفيمــا يتعل  رب

يف بوصـفها عـضوا      لـه    بـدور نـشط يف عمليـة التحـضري         أهنـا تـضطلع   مجهورية إيـران اإلسـالمية      
 .مكتب اللجنة التحضريية

تـنص علـى    مـن الدسـتور   ١٩ احلكومة أن املـادة  ذكرتاجملتمع اإليراين،   بوفيما يتعلق    - ١٧
حبقـوق متـساوية بغـض النظـر عـن األصـل          سـالمية يتمتعـون    اإل ايرانمجهورية  شعب  أبناء  ”أن  
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ــ   ال جمــال ألن يكــون ألحــدهم فــضل علــى آخــر علــى أســاس اللــون،   هوأنــ، يالعرقــي أو القبل
 ذلك أهنا تـسعى إىل كفالـة إعمـال هـذه املبـادئ مـن خـالل سياسـاهتا           .، واللغة يالعرقاألصل  و

ايـة حقـوق اإلنـسان، فقـد اختـذت          وانـسجاما مـع مـا تبذلـه مـن جهـود لتعزيـز ومح              . وإجراءاهتا
، مــن بينــها مطالبــة القــضاة بــأن ميتنعــوا يف أداء مهــامهم عــن اســتخدام ألفــاظ أو  خمتلفــةتــدابري 

 .هاسمعمن يمشاعر ؤذي عبارات هتكمية مهينة قد ت
الفئــات مــن إمــالق تخفيــف هتــدف إىل الالقــضاء علــى الفقــر بــشأن وثيقــة مت اعتمــاد و - ١٨

 هتـدف  تـدابري ومت أيضا اختاذ . املشردين األطفال، وواملعوقني ن والنساء،الضعيفة مثل كبار الس  
. وال ســيما يف ميــدان التعلــيم يــة، عرقباجلماعــات الة والنــهوض يستويات املعيــشاملــإىل حتــسني 

بموجــب القــوانني ف. مبــادئ املــساواةانطالقــا مــن التعلــيم جيــري تــوفري  هأنــباحلكومــة ت أفــادو
النظـر  صرف بـ يف البلـد  تـسهيالت التعليميـة    االستفادة مـن مجيـع ال     ب  ميع الطال جل القائمة، حيق 

 . واجلنسيةي،عرقالاألصل ، و و اللغةاجلنس،عن 
 

 جامايكا  
مـا ُجبلـت عليـه مـن تـسامح عرقـي يـضرب جبـذوره يف تركيبتـها                   جامايكا أن   ذكرت   - ١٩

وليـد  واحـد   عب  شـ ’’  الـوطين  شعاروهذا مـا يؤكـده الـ      . السكانية املؤلفة من أصول عرقية عدة     
بـنفس  يف جامايكـا    يظهران  العنصرية والتمييز العنصري ال     ن  إحلكومة  وتقول ا . ‘‘عدة شعوب 

 وعمـوم القـول إن أهـم مظهـر معاصـر      .يف بلـدان أخـرى  ح اليت يظهران هبـا  وضوالدرجة من ال 
ن  ولـذا، فـإ    .يكمن يف العالقات االقتصادية والتوزيع غـري املتكـافئ للثـروة          لعنصرية  من مظاهر ا  

غيــاب يفــسر  هــو الــذي يف جامايكــا مكــشوفة متييــز عنــصري و عنــصريةعــدم وجــود مظــاهر 
 .ام خصيصا للقضاء عليهتنشأآليات أو هياكل رمسية 

  الثالـث  هدستور جامايكـا يـنص يف فـصل       فإن  األحكام القانونية العامة،    أما فيما يتعلق ب    - ٢٠
النظـر عـن    صرف   بـ   ومحايتها كااألساسية لكل شخص يف جاماي    على كفالة احلقوق واحلريات     

رهنــا فقــط بــاحترام  ر، أو األصــل، أو اآلراء الــسياسية أو اللــون أو العقيــدة أو اجلــنس،  عنــصال
ــوق اآلخــرين  ــاهت حق ــة موحري ــصلحة العام ــشملو.  وامل ــاة،    ت ــوق األساســية احلــق يف احلي  احلق

ــة، و ــانون    واحلري ــة الق ــة وحبماي ــع بامللكي ــن الشخــصي، والتمت ــضمري ،األم ــة ال ــبري ، وحري  والتع
 مـن   ٢٤املـادة    وحتمـى    . واحترام احلياة اخلاصة واألسرية    ؛والتجمع السلمي وتكوين اجلمعيات   

ملعاملـة  شـخص   عدم جـواز تعـّرض      هي تنص على    ف. املبين على أسس شىت   الدستور من التمييز    
مهـام وظيفـة عامـة أو       ئـه   أداأثناء  شخص يتصرف مبوجب قانون مكتوب أو       من جانب   متييزية  
 .عامةسلطة 
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ن احلقوق واحلريات املمنوحة مبوجـب الدسـتور، مبـا يف ذلـك حريـة               إجامايكا  وتقول   - ٢١
لـذا، فـإن   و.ملـصلحة العامـة  ااحترام حقـوق اآلخـرين وحريـاهتم و   وحممية رهنا بـ   مكفولة   التعبري،

اإلذاعـة يف   جلنـة   تراقبـها   ذاعـة والتلفزيـون احملليـة       حمطـات اإل  حمتويـات بـرامج     أن  ه  ذكرجيدر   مما
رهـاب  وب العـر كراهيـة   لـسامية و   وأفادت سلطات جامايكا بأنه فيما يتعلق مبعـاداة ا         .جامايكا
ــى   ،مل تالحــظ اإلســالم ــوم عل ــور حركــات تق ــصريةأســس ظه ــةوأفكــار  عن وذكــرت . متييزي
 وأن االتفاقية الدولية للقضاء على مجيـع أشـكال التمييـز العنـصري       طرف يف أيضا أهنا   احلكومة  

، والنظـر يف     يف املواعيـد املقـررة     دوريـة إىل اللجنـة    التقـارير   التقـدمي    فالـة كهناك جهودا جارية ل   
 .توصيات اللجنة

ال تــزال التنفيــذ الــشامل إلعــالن وبرنــامج عمــل دوربــان ومتابعتــهما،   بوفيمــا يتعلــق  - ٢٢
، وستواصــل تقيــيم التقــدم احملــرز علــى املــستوى  التــاما  تنفيــذمهعلــىجامايكــا ملتزمــة بالعمــل 

 شــاركت يف اآلونــة قــد و.٢٠٠٩ اســتعراض دوربــان لعــام لتحــضري ملــؤمترأعمــال ايف  الــوطين
ــؤمتر   ــدان   اإلقليمــي األخــرية يف امل ــه بل ــذي عقدت ــارييب    ال ــة البحــر الك ــة ومنطق ــا الالتيني أمريك

 يف إطــــار التحــــضري ملــــؤمتر ٢٠٠٨يونيــــه / حزيــــران١٩ إىل ١٧برازيليــــا يف الفتــــرة مــــن  يف
 .دوربان استعراض

اجلماعـة  أخـرى مـن     بلدان   مع   ربان، قادت جامايكا  ود برنامج عمل وعالن  إل اتنفيذو - ٢٣
اللــذين  ٦٢/١٢٢ و ٦١/١٩جلمعيـة العامــة  اقــراري اعتمـاد  إىل الـيت دعــت  الكاريبيـة املبــادرة  

مارس يوما دوليا إلحياء ذكرى ضحايا العبودية وجتارة الرقيـق          / آذار ٢٥فيهما اجلمعية    تأعلن
إىل املسامهة يف صـندوق التربعـات إلقامـة         هتمة   األطراف امل   فيهما تعرب احمليط األطلسي، ودع   

نصب تذكاري دائم يف األمم املتحدة إقرارا باملأساة واعتبارا لإلرث الذي خلفـه الـرق وجتـارة     
دوربـان   مـن إعـالن      ١٠٢  و ١٠١ويتفـق القـراران مـع الفقـرتني         . الرقيق عرب احملـيط األطلـسي     

ــذي  التــصدي الرامــي إىل  ــإلرث ال ــرق خلفــه ل رق ضــحايا الــ وإكــرام ذكــرى  اإلســهام يف وال
 .الرقيق وجتارة

 
 اليابان  

اتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز إىل أهنــا انــضمت بحكومــة اليابــان أفــادت  - ٢٤
وأعربت عن عزمها على مكافحة مجيـع أشـكال العنـصرية والتمييـز             . ١٩٩٥يف عام    العنصري

 ١٤املـادة   وتـنص   . االتفاقيـة ، عمال ب  تعصبتصل بذلك من    ما ي العنصري وكراهية األجانب و   
أيـضا أهنـا    اليابـان   وذكـرت   .  القـانون  مبوجـب اليابان على أن مجيع الناس متساوون       من دستور   

والعهــد ،طــرف يف كــل مــن العهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق االقتــصادية واالجتماعيــة والثقافية 
. شــىتعلــى أســس املــبين التمييــز ين حيظــران اللــذحلقوق املدنيــة والــسياسية، اخلــاص بــاالــدويل 
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 مـل جاهـدة علـى بنـاء       تعفإهنا  مبوجب دستورها والعهدين،    املنوط باليابان   لتزام  إىل اال واستنادا  
 وستواصـل اليابـان بـذل    .شـكل مـن أشـكال التمييـز العنـصري أو العرقـي          خـال مـن أي      جمتمع  

تسىن له حتقيـق ذاتـه      كفرد وي رام  باالحتيتمتع فيه كل شخص     الذي  تمع  إلقامة ذلك اجمل  اجلهود  
 .على حنو كامل

ــضا بــ   - ٢٥ ــة أي ــادت احلكوم ــداء أي    أنوأف ــشر وإب ــى ن ــائي يعاقــب عل ــانون اجلن أفكــار  الق
ويعاقـب القـانون اجلنـائي أيـضا علـى أي           . سيء إىل شـرف أو مسعـة فـرد أو جمموعـة           تـ  ةعنصري

 .بدافع أو بقصد التمييز العنصريأعمال عنف ترتكب 
 

 لبنان  
ولبنـان  . املـساواة للجميـع   حتقيـق   التمييـز و  ملنع  ضمانات  يشمل  الدستور   نألبنان  ذكر   - ٢٦
يف املبينـة   بادئ األمـم املتحـدة      ومن مث، فإنه ملتزم مب    . أحد األعضاء املؤسسني لألمم املتحدة    هو  

 .يف لبنان احلياةمناحي يف مجيع املنعكسة اإلعالنات واالتفاقيات املتعلقة حبقوق اإلنسان و
رم العنـصرية والتمييـز العنـصري وكـره األجانـب           جيـ ال  اجلنـائي    هن قانونـ  أ لبنـان    وذكر - ٢٧

 غــري. حتــت هــذا املــسمىال يوجــد تعريــف حمــدد حيــث إنــه ومــا يتــصل بــذلك مــن تعــصب،  
ــا  ــه إذا مـ ــامأنـ ــحايا أقـ ــز  ضـ ــصرية والتمييـ ــل  العنـ ــا تقبـ ــاوى، فإهنـ ــتور  دعـ ــاس الدسـ علـــى أسـ
 العنـصري الوارد يف اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز          بتعريفها  العنصرية  ف .والتشريعات

يف لبنــان املتــصلة املــشاكل  لبنــان أيــضا أن وذكــر .لــيس هلــا وجــود علــى نطــاق كــبري يف لبنــان
بالعنــصرية والتمييــز العنــصري  ينبغــي أال تــربط ون يف املنــازل دمالعمــال املهــاجرين الــذين خيــ ب

 .وكراهية األجانب
 

 املكسيك  
و إداريـة هامـة جـدا ملكافحـة         ية  تـشريع   حكومة املكسيك أهنا اعتمـدت تـدابري       رتذك - ٢٨

 مـن   ١ املـادة    ٢٠٠١أغـسطس   / آب ١٤يف  عدلت  فيما يتعلق بالتدابري التشريعية ،      ف. العنصرية
 مبا فيهـا الـدين، أو األصـل     شىت،أسساملبين على   فقرة حتظر التمييز     جت فيها دربأن أ الدستور  

الـة   أو اإلعاقة، والصحة، والطبقة االجتماعيـة، واحل       ،نوع اجلنس، أو السن   ، و ثينالقومي أو اإل  
يعـرف هــذا  و. نــع التمييـز والقـضاء عليــه  ملالقـانون االحتـادي   ، اعتمــد ٢٠٠٣عـام  ويف . املدنيـة 

 شــىت،علــى أســس يقــوم أي تفرقــة أو اســتبعاد أو تقييــد  بأنــهتــه الرابعــة مادالقــانون التمييــز يف 
 . مظاهر كراهية األجانب ومعاداة الساميةأي مظهر منيشمل ذلك و

. جمللـس الـوطين ملنـع التمييــز   ا أنـشئ  القـانون، ذا هلـ  ا تنفيـذ وذكـرت احلكومـة أيـضا أنـه     - ٢٩
ــل وو ــة تتمث ــسيق هــذا اجمللــس يف  الي ــتن ــهجها  سياسات ال ــيت تنت ــة ال ــة االحتادي ملناهــضة  احلكوم
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تغـيريات تـشريعية   و يـدعم إجـراء   وهـ . وقـد أنـشأ اجمللـس عـدة بـرامج ملناهـضة التمييـز             . للتمييز
 الفتــرة يغطســي ويقــوم اجمللــس حاليــا بوضــع برنــامج ملناهــضة التمييــز   .لــصاحل ضــحايا التمييــز

املتعلــق بالــسكان  القــانون العــام ٢٠٠٨وباإلضــافة إىل ذلــك، عــدل يف عــام . ٢٠١٣-٢٠٠٨
نـشاء مراكـز   إبدون أوراق رمسيـة حتـت طائلـة القـانون وال ُيـسمح ب            ن  واملهاجرحبيث ال يوضع    

 .للحبس االحتياطي
يف معرض إشارهتا إىل تنفيذ ومتابعة إعالن وبرنـامج عمـل دوربـان             احلكومة  وشددت   - ٣٠

أيـضا، علـى أن واليـة اللجنـة الوطنيـة حلقــوق اإلنـسان تتمثـل يف تلقـي الـشكاوى مـن ضــحايا           
 وعــالوة علــى ذلــك، أشــارت حكومــة املكــسيك إىل مــشاركتها . انتــهاكات حقــوق اإلنــسان

 يف املـؤمتر    تشـارك أفـادت بأهنـا     ربان و وداستعراض  أعمال اللجنة التحضريية ملؤمتر     النشطة يف   
التحـضري ملـؤمتر    يف إطـار    أمريكا الالتينيـة ومنطقـة البحـر الكـارييب          الذي عقدته بلدان    اإلقليمي  

 .استعراض دوربان
 

 رومانيا  
 يــنص علــى ،٢٠٠٣عــام أفــادت حكومــة رومانيــا بــأن دســتورها بــصيغته املنقحــة يف   - ٣١

املــساواة بــني املــواطنني، دون أي متييــز قــائم علــى العنــصر، أو اجلنــسية، أو األصــل العرقــي، أو 
. اللغة، أو الدين، أو اجلنس، أو الرأي، أو االنتماء السياسي، أو الثروة، أو األصل االجتمـاعي               

ىت تـضمنت أحكامـا   ، مـ  مـن الدسـتور، يكـون للدسـتور أو القـوانني الوطنيـة        ٢٠ووفقا للمـادة    
 .اجملالالقائمة يف هذا  األولوية على األنظمة الدولية أنسب يف جمال حقوق اإلنسان،

مبنـع مجيـع أشـكال التمييـز     تعلـق  ووفقا ملا أفادت به رومانيا، فإن املرسـوم احلكـومي امل        - ٣٢
ــة عليهــا   ــل ) ١٣٧/٢٠٠٠(واملعاقب ــشريعات القائمــة   ميث ــارزا يف الت فحــة يف جمــال مكامعلمــا ب

أو إقـصاء أو تقييـد أو       تفرقـة    علـى أنـه أي       “التمييـز ”فهو يقدم تعريفـا شـامال ملفهـوم         . التمييز
ــدين، أو األصــل      ــائم علــى العنــصر، أو اجلنــسية، أو األصــل العرقــي، أو اللغــة، أو ال تفــضيل ق

، أو اإلصــابة إلعاقــةاالجتمــاعي، أو املعتقــدات، أو اجلــنس، أو امليــل اجلنــسي، أو العمــر، أو ا  
، أو اإلصابة بفريوس نقص املناعـة البـشرية، أو االنتمـاء إلحـدى الفئـات                مبرض مزمن غري معد   

احملرومة، أو أيـة معـايري أخـرى يكـون غرضـها أو أثرهـا تعطيـل أو انتقـاص االعتـراف  حبقـوق                   
اإلنــسان واحلريــات األساســية أو التمتــع هبــا أو ممارســتها علــى أســاس مــن املــساواة يف اجملــال     

 .أو االقتصادي، أو االجتماعي، أو الثقايف، أو غريها من جماالت احلياة العامةالسياسي، 
يف االتفاقيـة الدوليـة للقـضاء علـى مجيـع أشـكال             طرفـا   وأكدت رومانيا أهنـا أصـبحت        - ٣٣

مـن  ) ١ (١٤، أعلنت رومانيا، وفقا للمادة      ٢٠٠٢ويف عام   . ١٩٧٠التمييز العنصري يف عام     
ــرف باخ   ــا تعت ــة أهن ــصاص االتفاقي ــصري    ت ــز العن ــى التميي ــضاء عل ــة الق ــة  جلن يف اســتالم ودراس
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الــذين يــدعون أهنــم ضــحايا    لواليــة رومانيــا  الــشكاوى املقدمــة مــن األشــخاص اخلاضــعني     
وأكدت رومانيا أهنا بذلت جهودا كـبرية لتنفيـذ    .  من احلقوق املبّينة يف االتفاقية    ي  انتهاكات أ 

وجتــسدت هــذه اجلهــود، مــن . ربــان إىل ممارســةاالتفاقيــة، ولتحويــل إعــالن وبرنــامج عمــل دو
مؤسـسات  عـدة   جهة، يف اعتماد إطار تشريعي شـامل ومتـسق، ومـن جهـة أخـرى، يف إنـشاء                   

أشـكال  مكافحة العنصرية، والتمييز العنصري، وكره األجانب، وأية        جمال  ذات صالحيات يف    
 .أخرى من عدم التسامح

لسياسات االستراتيجية والعامة بغية تعزيـز      وأفادت رومانيا بوضع وتنفيذ جمموعة من ا       - ٣٤
 تتـضمن و. وتكافؤ الفرص، ومنع ومكافحـة مجيـع أشـكال التمييـز، والفقـر، والتـهميش            التنوع  

هــذه االســتراتيجيات تــدابري حمــددة، تــشمل إجــراءات إجيابيــة، لــصاحل اجلماعــات احملرومــة           
ضحايا التمييـز اللجـوء     ن ل  ميك -سبل االنتصاف   لحصول على احلماية القانونية و    ول. والضعيفة

ولكــل . إىل شــبكة واســعة مــن املؤســسات القــضائية وشــبه القــضائية وغريهــا مــن املؤســسات   
. شخص احلق يف رفع الدعاوى أمام احملاكم، دفاعـاً عـن حقوقـه وحرياتـه ومـصاحله املـشروعة                  

 .املوبإمكان أي شخص تقدمي شكاوى إىل اجمللس الوطين ملكافحة التمييز أو إىل أمني املظ
ويف رومانيا، تتمثل األشكال األكثر شيوعا من التمييز العنـصري يف املظـاهر التمييزيـة                - ٣٥

على أساس االنتماء العرقـي، الـيت تـستهدف بـشكل رئيـسي أقليـة الرومـا، فـضال عـن املواقـف                   
 .، وبشكل خاص خالل مباريات كرة القدمجمال الرياضةالتمييزية يف 

 من الدستور تنص على حرية التعبري، لكنـه ميكـن           ٣٠أن املادة   وأفادت رومانيا أيضا ب    - ٣٦
تعلـق، بـشكل خــاص، حبظـر التحـريض علـى الكراهيــة      تأن ختـضع هـذه احلريـة لــبعض القيـود،     

أيُّ حتــريضٍ علــى   (“التحــريض علــى التمييــز  ”ومبوجــب قــانون العقوبــات فــإن    . العنــصرية
رقــي، أو اللغــة، أو الــدين، أو نــوع  الكراهيــة علــى أســاس العنــصر، أو القوميــة، أو األصــل الع 

ــدات، أو     ــسياسي، أو املعتقـ ــاء الـ ــرأي، أو االنتمـ ــسي، أو  الـ ــل اجلنـ ــنس، أو امليـ ــةاجلـ ،  امللكيـ
مراض مزمنة غري معديـة، أو اإلصـابة      أاألصل االجتماعي، أو العمر، أو العجز، أو اإلصابة ب         أو

 أشـــهر ٦ تتــراوح بـــني  يعاقــب عليـــه القـــانون بالــسجن ملـــدة  ) مبــرض نقـــص املناعــة البـــشرية  
 .سنوات أو بفرض غرامة ٣ و
 

 سلوفاكيا  
أفــادت ســلوفاكيا أن مجيــع النــاس، مبوجــب الدســتور، أحــرار ومتــساوون يف الكرامــة    - ٣٧

واحلقوق واحلريات األساسية مكفولة يف سلوفاكيا جلميع األفراد بصرف النظر عـن            . واحلقوق
فحة العنصرية، والتمييـز العنـصري، وكـره األجانـب          وتلتزم سلوفاكيا التزاما تاما مبكا    . حالتهم

 .وما يتصل بذلك من تعصب
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وذكرت سلوفاكيا أهنا من بني الدول اليت شاركت بفعالية يف املفاوضات الـيت جـرت                - ٣٨
ومنـذ املـؤمتر، ركـزت سـلوفاكيا جهودهـا علـى التنفيـذ              . ٢٠٠١يف مؤمتر دوربان العاملي عـام       

إنه وقد انقـضت سـبع      وأكدت سلوفاكيا   . ربان املتفق عليها  الكامل لتوصيات برنامج عمل دو    
علـى اسـتعراض    سنوات على اعتماد الربنامج املذكور ينبغي أن يركز مؤمتر استعراض دوربـان             

 .ربنامج، وتبادل أفضل املمارسات وحتديد التحديات الرئيسيةالتنفيذ 
 االحتـاد األورويب يف  وأفادت سلوفاكيا كذلك أن احلكومة أدجمـت منـذ انـضمامها إىل        - ٣٩
، مبادئ االحتاد األورويب حلقوق اإلنسان، مبا فيهـا حظـر التمييـز والقـضاء               ٢٠٠٤مايو  /أيار ١

على مجيع أشـكال التعـصب، عـن طريـق مواءمتـها مـع قوانينـها الوطنيـة وتنفيـذ بـرامج االحتـاد                     
 . أنشطته الرامية إىل تعميم مراعاة تلك املبادئاألورويب وغريها من

ووفقا ملـا أفـادت بـه سـلوفاكيا، فـإن ظهـور أشـكال معينـة مـن التمييـز أمـر يـدعو إىل                           - ٤٠
إال أن اجملتمـــع الـــدويل وجـــد، يف ســـياق إعـــالن وبرنـــامج عمـــل دوربـــان، . األســـف العميـــق

استراتيجية عاملية حملاربة العنصرية، والتمييز العنصري، وكره األجانب، ومـا يتـصل بـذلك مـن                
. ينبغــي عــدم تقويــضها توافــق حوهلــا اآلراء علــى نطــاق واســع و  تتعــصب، وهــي اســتراتيجية  

الرغم مـن أن العنـصرية والتمييـز العنـصري وكـره األجانـب وغـري        على وأضافت سلوفاكيا أنه   
ذلك من أشـكال التعـصب ال تـزال موجـودة يف جمتمعهـا، فإنـه يـشهد حتـوال كـبريا مـن حيـث               

 .تزايد حساسيته جتاه هذه املسائل وضرورة القضاء عليها
 والعنـصرية   أشكال التمييز العمل اليت تتبعها يف منع مجيع       وأشارت سلوفاكيا إىل خطة      - ٤١

ــع         ــة ســلوفاكيا يف جمــال من ــل الوســيلة األساســية حلكوم ــيت متث وكــره األجانــب والتعــصب، ال
ويتمثـل  .  والقـضاء عليهـا    العنصرية والتمييز وكره األجانـب وغـري ذلـك مـن أشـكال التعـصب              

الغــرض مــن خطــة العمــل يف تنفيــذ كــل مــن االلتزامــات احملليــة والدوليــة مــن أجــل بنــاء دولــة    
 .سودها التسامح يدميقراطية

 
 إسبانيا   

قــدمت حكومــة إســبانيا معلومــات عــن األنــشطة الــيت قامــت هبــا لتنفيــذ برنــامج عمــل  - ٤٢
وفيما يتعلق بالتدابري التشريعية بـشكل خـاص، أفـادت إسـبانيا بـأن النـشرة التوجيهيـة           . دوربان

شـخاص بـصرف النظـر      تنفيذ مبدأ املساواة يف املعاملة بـني األ       ” املعنونة   EC/2000/43األوروبية  
 علـى الـصعيد الـوطين مـن خـالل القـانون          ا قـد جـرى دجمهـ      “عن أصـلهم العنـصري أو العرقـي       

 .٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول٣٠ املؤرخ ٦٢/٢٠٠٣
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 إجـراءات وسـاطة  إرسـاء  وباإلشارة  إىل إنشاء مؤسسات وطنية متخصصة ومستقلة و       - ٤٣
ــدها ــة أ   وتوطي ــا أن احلكوم ــبانيا يف تقريره ــام  ، ذكــرت إس ــشأت يف ع ــز  ٢٠٠٧ن ــس تعزي  جمل

املساواة يف التعامل وعدم التمييز، الذي تتمثل والية أمانته يف مـساعدة ضـحايا التمييـز املباشـر                  
ــها    .  وحتلــيالت يف ذلــك اجملــال اتوإجــراء دراســ  وقــدمت إســبانيا أيــضا تفاصــيل تتعلــق خبطت

ب هذه اخلطـة، ُتجـرى      ومبوج. ٢٠١٠ إىل   ٢٠٠٧دماج للفترة من    إلنة وا طاالستراتيجية للموا 
وجـرت أيـضا مبوجـب اخلطـة        . دراسات عن ظاهرة العنصرية وكره األجانب ورهاب اإلسالم       

 . تدريب قوات األمن التابعة للدولةبشأن محالت تثقيف وتوعية وُوِضع دليل 
 

 سويسرا  
ومـن هـذا    . ترى سويسرا أن التمييز العنصري يشكل انتهاكا خطـريا حلقـوق اإلنـسان             - ٤٤
االتفاقيـــات الدوليـــة علـــى تـــصديق الور، ال ميكـــن أن تقتـــصر مكافحـــة العنـــصرية علـــى املنظـــ

ويف ضــوء ذلــك، . أن تبــذل كــل دولــة جهــودا سياســية مــستمرةأيــضا، فحــسب، بــل تتطلــب 
فقـد ظلـت   . أو هنايتـها مـا   بداية عمليـة    ٢٠٠١مشاركة سويسرا يف املؤمتر العاملي لعام       تكن   مل

الكانتونــات، والبلــديات، واملنظمــات غــري  صــعيد االحتــاد وعلــى امتــداد الــسنني، تنجــز علــى   
إال أنـه ال يـزال هنـاك     . احلكومية، والقطاع اخلاص أعماال هامة يف منع التمييز وتوعية ضحاياه         

 ومــن اخلطــوات .األشــخاص الــذين ميكــن أن يتعرضــوا لــه الكــثري ممــا ينبغــي القيــام بــه حلمايــة  
لقائمة، وتعزيز التدابري اليت أثبتت كفاءهتا ووضـع تـدابري          املهمة، يف هذا الصدد، تقييم التدابري ا      

 .استنادا إىل إعالن وبرنامج عمل دوربانالضرورة وحيثما تسىن حسب جديدة 
وهـي تـرتبط    . وعقب مؤمتر دوربان العاملي، أنشئت سويسرا دائرة مكافحـة العنـصرية           - ٤٥

ميـع املـسائل    جب اإلدارة االحتاديـة     على مـستوى  هي اجلهة املختصة،    بوزارة الداخلية االحتادية، و   
تقـدم املـساعدة املاليـة    هـي  و. ذات الصلة مبكافحة العنصرية، ومعادة السامية، وكـره األجانـب      

بـذلك العنـصرية   مـستهدفة  للمـشاريع التدريبيـة يف حقـل التربيـة، والتوعيـة بالعنـصرية ومنعهـا،        
 .على حنو مباشر

ــصرية بغ    - ٤٦ ــاً لرصــد العن ــدائرة نظم ــضع ال ــيم  وت ــة تقي ــدى ي ــز  م ــب والتميي . كــره األجان
الـسلطات  تعتمد، يف هـذا الـصدد، علـى وسـائل وطرائـق مجـع البيانـات الـيت حـددهتا بالفعـل                       و

العامــة، واملنظمــات الدوليــة، واجملتمــع املــدين، وتتــوخى تطــوير وســائل جديــدة بالتعــاون مــع     
ميكـن أن  ة مـن الوسـائل   جمموعة كاملمن هذا القبيل لرصد لولكي حيوز نظام   . شركاء خمتلفني 

تسهل رصد العنصرية والتمييز، وكره األجانب على حنو واف، جيب أن جيتمع لديه عـدد مـن                 
؛ والـرأي   )وإحصاء حاالت التمييـز العنـصري     مؤشر اإلدماج،   (العناصر من بينها بيانات بنيوية      
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تخــذة يف جمــال ثــار التــدابري املآلمــن القطــاع اخلــاص أو القطــاع العــام؛ وتقيــيم  املــستقى العــام 
 .دماجإلوأيضا يف جمال امكافحة العنصرية 

 ، يف املقـام األول    ،ويرى االحتاد السويسري أن مؤمتر استعراض دوربان جيب أن يركز          - ٤٧
وفيمــا يتعلــق . قواعــد تكميليــةأن يــضع إعــالن وبرنــامج عمــل دوربــان قبــل نفيــذ علــى تقيــيم ت

مـسعى  أي  ؛ إال أن سويسرا مقتنعـة بـأن          هلا ييمبآليات متابعة دوربان، من املبكر جدا إجراء تق       
 .املصلحةاجلهات صاحبة من ذلك القبيل سيفضي إىل نتائج بناءة ومرضية جلميع 

 
 تونس  

أفــادت تــونس بــأن مكافحــة مجيــع أشــكال التمييــز العنــصري تــشكل مبــدأ أساســيا يف  - ٤٨
 الدسـتور التونـسي املـؤرخ       ويدعو .القانون التونسي؛ بل إنه أمر مطلق وال ميكن االنتقاص منه         

 مـن   ٦وتـنص املـادة      . يف ديباجته إىل احلظـر املطلـق للتمييـز العنـصري           ١٩٥٩يونيه  / حزيران ١
 سـية اوالدستور على أن مجيـع املـواطنني هلـم نفـس احلقـوق وعلـيهم نفـس الواجبـات؛ وأهنـم س           

فض مجيـع   وينص الدسـتور أيـضا علـى أن األحـزاب الـسياسية جيـب أن تلتـزم بـر                  . أمام القانون 
ــز    ــصرية والتميي ــف، والتعــصب، والعن وال ميكــن ألي حــزب سياســي اســتخدام    .أشــكال العن

 .انتمائه العرقي يف نقل أيديولوجياته

ت احلكومة أيضا أن تونس قد صادقت على االتفاقيات الدولية اليت تـدين التمييـز               فادأ - ٤٩
ويف هـذا    .كافحـة العنـصرية   العنصري هبدف مضاعفة اجلهود اليت تبذل علـى الـصعيد العـاملي مل            

ــة للقــضاء علــى مجيــع أشــكال      ــة الدولي الــصدد، أشــارت احلكومــة إىل تــصديقها علــى االتفاقي
التمييـز العنــصري واالتفاقيـة الدوليــة لقمــع جرميـة الفــصل العنــصري واملعاقبـة عليهــا واالتفاقيــة     

 .الدولية ملناهضة الفصل العنصري يف األلعاب الرياضية

.  يــشكل أجنــع وســيلة لغــرس فــضائل األخــوة يف اجملتمــع   أن التعلــيمتــونس،ذكــرت و - ٥٠
فالتعليم حـق أساسـي مكفـول جلميـع التونـسيني دون أي متييـز علـى أسـاس اجلـنس أو األصـل                        

ــدين  ــون أو ال ــز      .االجتمــاعي أو الل ــدم التميي ــدعو لع ــونس حيمــل رســالة ت ــيم يف ت ونظــام التعل
 .وللحرية

أفـادت تـونس بـأن مدونـة قواعـد سـلوك وسـائط اإلعـالم                وفيما يتعلـق حبريـة التعـبري،         - ٥١
تنص على فرض عقوبات على األشخاص الـذين يـستخدمون وسـائط اإلعـالم لنـشر الكراهيـة          

 .العقوبات تتناسب مع أثـر الدعايـة لكراهيـة األجانـب الـيت تبثهـا وسـائط اإلعـالم                  و .العنصرية
 إال علـى    ة عليهـا  اكمـ احملد اليت ال ميكن     وخالفا جلرمية التشهري واالنتهاكات املرتكبة ضد األفرا      

أساس شـكاوى ضـحايا، تـسمح مدونـة قواعـد سـلوك وسـائط اإلعـالم باحملاكمـة تلقائيـا بنـاء                       
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على طلب من النيابة العامة عندما ُيرتكب التـشهري أو االنتـهاكات ضـد فئـة مـن النـاس تنتمـي                 
 .ما هبدف التحريض على الكراهيةساللة إىل 

 
 تجدات املتعلقة باألنشطةآخر املس -ثالثا  

ــام        - ٥٢ ــيت حــدثت خــالل الع ــف التطــورات ال ــوجز ملختل ــي م ــا يل ــالتقرير  فيم ــشمول ب امل
ربـــان و ملـــؤمتر دألعمـــال التحـــضرييةربـــان واويتعلـــق بتنفيـــذ إعـــالن وبرنـــامج عمـــل د  فيمـــا

 .االستعراضي

اض عقــد مـؤمتر الســتعر  ٦١/١٤٩، قـررت اجلمعيــة العامـة يف قرارهـا    ٢٠٠٦يف عـام   - ٥٣
وحتقيقــا هلــذه الغايــة، طلبــت إىل جملــس . ٢٠٠٩ربــان يف عــام وتنفيــذ إعــالن وبرنــامج عمــل د

م ابتـداء   يقـد صياغة خطـة حمـددة و     بـ ،  أن يتوىل التحضري لذلك املؤمتر وأن يقوم      حقوق اإلنسان   
ويعمــل .  وتقــارير ســنوية عــن هــذه املــسألة معلومــات عــن آخــر املــستجدات٢٠٠٧مــن عــام 

 .ربانو د استعراضبصفته اللجنة التحضريية ملؤمترجملس حقوق اإلنسان 

ربــان دورهتــا التنظيميــة يف جنيــف يف و د اســتعراضوعقــدت اللجنــة التحــضريية ملــؤمتر - ٥٤
، وفقـا للتكليـف الـصادر عـن اجلمعيـة العامـة يف              ٢٠٠٧أغـسطس   / آب ٣١ إىل   ٢٧الفترة من   

  .٣/٢ من قراره ٢قرة ، وعن جملس حقوق اإلنسان يف الف٦١/١٤٩ من قرارها ٣٣الفقرة 

ــة      - ٥٥ ــعة املؤرخـ ــستها التاسـ ــضريية، يف جلـ ــة التحـ ــدت اللجنـ ــسطس / آب٣١واعتمـ أغـ
وقـررت اللجنـة    . “ربـان وداسـتعراض   أهـداف مـؤمتر     ”وعنوانه   ١/١٣. ت.ل، املقرر   ٢٠٠٧

 وقـرار  ٦١/١٤٩ وقـرار اجلمعيـة العامـة    دوربـان التحضريية، على أساس إعالن وبرنامج عمـل       
 : كما يليستكون آنف الذكر ؤمتر امل، أن أهداف ٣/٢نسان جملس حقوق اإل

 مـن   ه وتقييمـ  دوربـان إعـالن وبرنـامج عمـل       تنفيـذ   استعراض التقدم احملـرز يف       ‘١’ 
لوطنيــة واإلقليميــة والدوليــة،  جانــب مجيــع أصــحاب املــصلحة علــى الــصعد ا  

نـب   تقييم املظاهر املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكـره األجا        يشمل مبا
جامعـة يتـوخى فيهـا الـشفافية     وما يتصل بذلك من تعصب، من خالل عملية       

ملكافحــة مجيــع مظــاهر العنــصرية عمليــة ، وحتديــد تــدابري ومبــادرات والتعــاون
والتمييــز العنــصري وكــره األجانــب ومــا يتــصل بــذلك مــن تعــصب والقــضاء 

 ؛ دوربانتنفيذ إعالن وبرنامج عمل ل اعليها تعزيز
 القائمــة وغريهــا مــن آليــات األمــم دوربــانمتابعــة عاليــة آليــات تقيــيم مــدى ف ‘٢’ 

املتحــدة ذات الــصلة الــيت تتنــاول مــسألة العنــصرية والتمييــز العنــصري وكــره   
 األجانب وما يتصل بذلك من تعصب بغية تعزيز تلك اآلليات؛ 
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 على االتفاقية الدولية بـشأن القـضاء علـى مجيـع          اجلميعالتشجيع على تصديق     ‘٣’ 
توصـيات جلنـة    ل إيـالء االعتبـار الواجـب      التمييز العنصري وتنفيـذها، و     أشكال

 القضاء على التمييز العنصري؛
 املمارســات اجليــدة الــيت حتققــت يف جمــال مكافحــة العنــصرية    تبــادلحتديــد و ‘٤’ 

، A/62/375(والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك مـن تعـصب          
 ). ، التذييل١املرفق 

 يف جنيـف  دوربـان استعراض  لدورة املوضوعية األوىل للجنة التحضريية ملؤمتر       وجرت ا  - ٥٦
ومشـل جـدول أعماهلـا تقـدمي جـدول      . ٢٠٠٨مـايو  / أيـار ٢أبريل إىل  / نيسان ٢١يف الفترة من    

ــال املؤقــت ل  ــف الــذكر مــؤمتر لاألعم ــات واألنــشطة التحــضريية علــى     آن ، وتقــارير االجتماع
ين، واسـتعراض التقـارير، والدراسـات وغريهـا مـن الوثـائق              الدويل واإلقليمي والـوط    اتاملستوي

 ومــسامهات هيئــات وآليــات دوربــاناســتعراض للجنــة التحــضريية ومــؤمتر الــيت ســتطرح علــى ا
وحتقيقا هلـذه الغايـة أعـدت        .دورباناستعراض  حقوق اإلنسان ومشروع الوثيقة اخلتامية ملؤمتر       
 .مسامهات خمتلفة وقدمت إىل اللجنة التحضريية

 
 آليات األمم املتحدة حلقوق اإلنسان واهليئات املنشأة مبوجب معاهدات  - ألف 

 املقررون اخلاصون وآليات حقوق اإلنسان  

 اعتمدتــــه يف دورهتــــا األوىل  الــــذي١/١٠طلبــــت اللجنــــة التحــــضريية يف مقررهــــا   - ٥٧
ييــز العنــصري إىل املقــرر اخلــاص املعــين باألشــكال املعاصــرة للعنــصرية والتم ) A/62/375 انظــر(

 حبريـة الـدين أو املعتقـد،        ة املعنيـ  ة اخلاصـ  ةوكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، واملقرر       
وغري ذلك من آليات حقوق اإلنـسان مبـا فيهـا اإلجـراءات اخلاصـة األخـرى، مـساعدة اللجنـة                     

الوثيقــة اخلتاميــة بوصــفها مــسامهات يف وتقــدميها التحــضريية مــن خــالل اســتعراض التوصــيات 
وبعد استالم استبيان أرسلته مفوضية حقوق اإلنـسان وفقـا هلـذا املقـرر،               .مؤمتر االستعراضي لل

 .ن مسامهاتو اخلاصنواملقرروقدم املكلفون بواليات 
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ردودهـم علـى    ) A/CONF.211/PC/WG.1/5(يف مسامهتهم    )١(وقدم املكلفون بواليات   - ٥٨
، الــيت عممتــها  ٢٠٠٨مــارس / آذار٤ة األســئلة الــستة الــواردة يف املــذكرة الــشفوية املؤرخــ     

ويف ردودهـم، ركـزوا بـصفة خاصـة علـى القـضايا واملواضـيع ذات                 .مفوضية حقـوق اإلنـسان    
 ردودهم على اخلربة اليت اكتسبوها من خالل تنفيـذ املهـام األساسـية             أسسوا و ،الصلة بوالياهتم 
 .هتمااملتصلة بوالي

 جلنة القضاء على التمييز العنصري  

 يتالــت جلنــة القــضاء علــى التمييــز العنــصري خــالل دورتيهــا الثانيــة والــسبعني   اعتمــد - ٥٩
ــرة مــن   ــر إىل / شــباط١٨عقــدت يف الفت ــسبعني،  ٢٠٠٨مــارس / آذار٧فرباي ــة وال الــيت  والثالث

 مالحظــات ختاميــة   ،٢٠٠٨أغــسطس / آب١٥يوليــه إىل  / متــوز ٢٨مــن عقــدت يف الفتــرة  
 اللجنـة، بعـد أن أجـرت حـوارا          إىلل األطراف   لدوقدمتها ا  تقريرا دوريا    ١٥وتوصيات بشأن   

وقامـت اللجنـة مبتابعـة تنفيـذ توصـياهتا ذات الـصلة              . الدول تلكمع وفد حكومي من كل من       
 الـدول األطـراف الـيت    شـجعت من خـالل املراسـالت املـستمرة مـع الـدول األطـراف املعنيـة، و           

ــة    ــة أو الدوري ــأخرت طــويال يف تقــدمي تقاريرهــا األولي ــذل اجل ت ــارير  علــى ب  .هــود إلعــداد التق
 معهـا حـوارا بـشأن تنفيـذ االتفاقيـة           أجـرت وذكّرت اللجنة كل دولة من الدول األطراف اليت         

تبذلـه مـن    مـا  فيدوربـان مواصلة مراعاة األجزاء ذات الصلة من إعالن وبرنامج عمـل       بضرورة  
وطنيـة  العمـل  الا، وبأن تدرج يف تقريرها الدوري القـادم معلومـات عـن خطـط             تنفيذمهلجهود  
 . من التدابري املتخذة يف هذا الصدد ذلكأو غري

مـن  ونظرت اللجنة أيضا يف دورهتا الثانية والـسبعني يف بالغـني مـن البالغـات املقدمـة                - ٦٠
رفــضت اآلخــر و ،قبلــت أحــدمها مــن حيــث املوضــوع مــن االتفاقيــة ١٤وفقــا للمــادة األفــراد 
إجــراءات اإلنــذار املبكــر واإلجــراءات وباإلضــافة إىل ذلــك، نظــرت اللجنــة، مبوجــب  .شــكال

؛ وحقـوق   االنتمـاء العرقـي   العاجلة، يف عـدد مـن احلـاالت املتعلقـة بأمنـاط التمييـز علـى أسـاس                   
السكان األصليني؛ والتمييز ضد طائفة الروما وكذلك وضع التـشريعات مـع احتمـال تقـويض                

__________ 
 املعاصـرة للعنـصرية والتمييـز العنـصري وكـره األجانـب ومـا يتـصل بـذلك مـن تعـصب؛                       املقرر اخلـاص املعـين باألشـكال       )١( 

 حبرية الدين أو املعتقد؛ واخلبري املستقل املعين بقضايا األقليات؛ واملقرر اخلاص املعين مبسألة العنـف            نية املع ة اخلاص ةواملقرر
 حقوق اإلنسان واحلريات األساسـية يف سـياق مكافحـة     ضد املرأة، وأسبابه ونتائجه؛ واملقرر اخلاص املعين حبماية وتعزيز        

اإلرهاب؛ واملقرر اخلـاص املعـين بتعزيـز ومحايـة احلـق يف حريـة الـرأي والتعـبري؛ واملقـرر اخلـاص املعـين بـاحلق يف التعلـيم؛                            
م التمييـز  واملقرر اخلاص املعين بالسكن الالئق كعنصر من العناصر املكونة للحق يف مستوى معيشي الئـق، واحلـق يف عـد           

يف هذا السياق؛ واملقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمهاجرين؛ واملقرر اخلاص املعين حبالة حقـوق اإلنـسان واحلريـات                   
ملعـين بأشـكال الـرق املعاصـرة،        األساسية للسكان األصليني؛ والفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي؛ واملقـرر اخلـاص ا            

 واملقــرر اخلــاص املعــين باســتقالل القــضاة واحملــامني؛ واخلــبري املــستقل املعــين مبــسألة حقــوق يف ذلــك أســبابه ونتائجــه؛ مبــا
 .اإلنسان والفقر املدقع
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لثالثــة والــسبعني أيــضا وعقــدت اللجنــة خــالل الــدورة ا. احلقــوق املنــصوص عليهــا يف االتفاقيــة
) ٢ (٢و  ) ٤ (١مناقشة مواضيعية بشأن موضوع التدابري اخلاصة، باملعىن املقـصود يف املـادتني             

من االتفاقية، وحبـضور ممـثلني عـن منظمـة اليونـسكو ومنظمـة العمـل الدوليـة وكـذلك الـدول                      
 اللجنـة الطويلـة   ويف ضـوء املناقـشة البنـاءة وخـربة    . األطراف املهتمة واملنظمـات غـري احلكوميـة    

مبوضوع التدابري اخلاصة، قررت اللجنة الشروع يف وضـع توصـية عامـة بـشأن هـذا املوضـوع،            
  .ستكون توصيتها العامة الثانية والثالثني

، دوربـان اسـتعراض   وعالوة على ذلـك، سـامهت اللجنـة يف العمليـة التحـضريية ملـؤمتر                 - ٦١
ــدمي ردود واســعة النطــاق     ــداد وتق ــها إع ــا ) CERD/C/72/Misc.7/Rev.1 (بوســائل من يف دورهت

ولفتـت   . للجنـة التحـضريية    PC.1/10الثانية والسبعني علـى االسـتبيان الـذي أعـد وفقـا للمقـرر               
 يف ردودها إىل دراسـتني سـبق أن قدمتـهما إىل الفريـق العامـل احلكـومي                  ، أيضا ،اللجنة االنتباه 

يــذ تنف) أ: (ا يلــيمبــن ، وتتعلقــاربــاندوالــدويل املعــين بالتنفيــذ الفعــال إلعــالن وبرنــامج عمــل  
فعاليتـــــه مـــــدى االتفاقيـــــة الدوليـــــة للقـــــضاء علـــــى مجيـــــع أشـــــكال التمييـــــز العنـــــصري و 

)E/CN.4/2004/WG.21/10(؛) لتعزيز التنفيذ من خـالل التوصـيات         اختاذها مكنالتدابري امل ) ب 
 إىل وطلبـــت اللجنـــة تقـــدمي الدراســـتني، ).A/HRC/4/WG.3/7(أو حتـــديث إجـــراءات رصـــده 

 الــيت اعتمــدت بعــد ٣١ و ٣٠ و ٢٩ و ٢٨جانــب الــردود علــى االســتبيان وتوصــياهتا العامــة 
 . للنظـر فيهـا    دوربـان اسـتعراض   ، إىل اللجنة التحضريية وإىل املشاركني يف مـؤمتر          دوربانمؤمتر  

وعينت اللجنـة أيـضا أعـضاء للمـشاركة يف الـدورات املوضـوعية الجتمـاع اللجنـة التحـضريية                    
 .دورباناستعراض ات اإلقليمية التحضريية ملؤمتر واالجتماع

 
 دوربانآليات   

 ٥عقد الفريق العامل احلكومي الدويل اجلزء األول من دورته الـسادسة يف الفتـرة مـن                  - ٦٢
جتميــع ”بعنــوان  قــدم الفريــق العامــل وثيقــة ١٠/١وعمــال بــاملقرر . ٢٠٠٧مــارس / آذار٩إىل 
التوصيات والنتائج اليت اعتمـدت بتوافـق اآلراء خـالل      حتتوي على    “الستنتاجات والتوصيات ل

ــل اخلمـــس   ــق العامـ ــيات   )A/CONF.211/PC.2/7(دورات الفريـ ــع التوصـ ــضمن التجميـ وال يتـ
 .اللجنة املخصصة لوضع املعايري التكميليةعمل املعايري التكميلية اليت تقع يف نطاق املتعلقة ب

 ٢١ إىل   ١١هتـا األوىل يف الفتـرة مـن         عقدت اللجنة املخصـصة اجلـزء األول مـن دور         و - ٦٣
ــباط ــر /شـ ــاملقرر . ٢٠٠٨فربايـ ــال بـ ــصة  ١٠/١ وعمـ ــة املخصـ ــدمت اللجنـ ــتنتاجات ” قـ االسـ

 الـيت اعتمـدها الفريـق العامـل احلكـومي الـدويل بتوافـق        “والتوصيات املتعلقة باملعايري التكميليـة   
  .اآلراء يف دوراته، واليت مت جتميعها يف وثيقة واحدة
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 ،قام الفريق العامل املعين بالسكان املنحدرين من أصـل أفريقـي       ،١/١٠باملقرر  وعمال   - ٦٤
 ضباسـتعرا  ٢٠٠٨ينـاير   / كـانون الثـاين    ١٨ إىل   ١٤ مـن يف الفتـرة    يف دورته السابعة، املعقودة     

 إىل اللجنـة    ه الـذي قدمـ    اإلسهامها يف دوراته السابقة من أجل استخالص        طرحالتوصيات اليت   
 .)A/HRC/7/36(أعمال دورهتا السابعة املتعلق بلتقرير التحضريية كجزء من ا

 
 أنشطة مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان -باء  

 
 االجتماعات التحضريية اإلقليمية  

 ٢٠٠٧أغـسطس   / آب ٣١ املـؤرخ    ١/١١دعت اللجنة التحضريية، يف مقررها ل ت         - ٦٥
“  الــدويل واإلقليمــي والــوطينتيات واألنــشطة التحــضريية علــى املــستواالجتماعــا”واملعنــون 

الذي اعتمدته اللجنة التحضريية أثنـاء دورهتـا التنظيميـة، الـدول واملنظمـات اإلقليميـة إىل عقـد            
  اسـتعراض أو االضـطالع مببـادرات أخـرى حتـضريا ملـؤمتر     /اجتماعات دولية وإقليمية ووطنيـة و     

 . وفقا لألهداف اليت تتوخاها من املؤمتر االستعراضي،ربانود
ربـان يف برازيليـا     و د استعراضوُعقد مؤمتر أمريكا الالتينية والكارييب التحضريي ملؤمتر         - ٦٦

، مبناسبة االحتفـال بالـسنة اإليبرييـة األمريكيـة          ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١٩ إىل   ١٧يف الفترة من    
ــز والــذكرى الــستني لــصدور اإلعــالن العــاملي حلقــوق اإلنــسان       ملناهــضة مجيــع أشــكال التميي

واعتمـد املـؤمتر وثيقـة ختاميـة قـام فيهـا، ضـمن              . ن األمريكي حلقوق اإلنسان وواجباته    واإلعال
مجلــة أمــور، بالتأكيــد علــى أمهيــة توســيع نطــاق التــدابري والــسياسات الراميــة إىل القــضاء علــى  

لقــومي أو العرقــي، أو اجلنــسية،   أو األصــل ا، أو النــسب، أو اللــون،بــسبب العنــصر”التمييــز 
، أو اللغـة، أو الـدين،       نس، أو امليل اجلنسي، أو اهلويـة اجلنـسانية والتعـبري عنـها            السن، أو اجل   أو
ــز       أو ــاعي، أو املركـ ــل االجتمـ ــر، أو األصـ ــابع آخـ ــا أي طـ ــيت هلـ ــسياسية أو اآلراء الـ اآلراء الـ

الشخص كمهاجر أو طالب للجـوء أو       االجتماعي واالقتصادي، أو مستوى التعليم، أو مركز        
رض سـارٍ أو بـأي حالـة      مبـ  أو مـصاب مبـرض معـٍد أو          مـشّرد داخليـا   أو   عدمي اجلنسية  أو   الجئ

ــة  ــة أو عقلي ــرِّض صــاحبها   أخــرىبدني ــوهم تع ــة   ، أو اخلــصائص لل ــة البدني ــة، أو اإلعاق الوراثي
العقلية أو أي حالة أخرى تؤدي إىل إلغاء أو إضعاف االعتراف بواحد أو أكثر من حقـوق                  أو

ــة اإلنــسان أو احلريــات األساســية املكرســ  ــه  ة يف الــصكوك الدولي ــة التطبيــق أو التمتــع ب الواجب
 .“ممارسته على قدم املساواة أو
ــرة مــن     - ٦٧ ــا يف أبوجــا يف الفت أغــسطس / آب٢٦ إىل ٢٤وُعقــد املــؤمتر اإلقليمــي ألفريقي

ويف ختام املؤمتر، اعتمد املندوبون األفريقيون وثيقـة ختاميـة تـشكِّل إسـهام القـارة يف                 . ٢٠٠٨
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 أفريقيـا ككـل،     مـدى جنـاح   وسعى االجتماع إىل تقيـيم      . ٢٠٠٩ربان لعام   ودض  استعرامؤمتر  
 .ربانو يف تنفيذ إعالن وبرنامج عمل دها، وأفراداكوماهتحب
وتدعو وثيقة اجتماع أبوجا إىل جتديد اجلهود الراميـة إىل مكافحـة العنـصرية والتمييـز                 - ٦٨

شــن محلــة منهجيــة ضــد التحــريض  ذات الــصلة، وتــدعو، يف مجلــة أمــور، الــدول إىل واملــسائل
 امللّحـة إىل مواجهـة ويـالت        وأكـد املـؤمتر أيـضا علـى احلاجـة         . على الكراهية العنصرية والدينية   

 الــسامية، وكــره اإلســالم وكــره املــسيحية، وذلــك بــصفتها أشــكاال معاصــرة للعنــصرية معــاداة
ــصرية وإىل األفكــ      ــستند إىل العنــف والعن ــصرية ت ــا حركــات عن ــى كوهن ــة عــالوة عل ار التمييزي

املوجهــة ضــد اجملتمعــات األفريقيــة، والعربيــة، واملــسيحية، واليهوديــة، واإلســالمية وغريهــا مــن 
 .اجملتمعات

 حتديث املوقع الشبكي املناهض للعنصرية
 الــذي اعتمدتــه اللجنــة التحــضريية يف دورهتــا املوضــوعية      ٢/٩عمــال بــاملقرر ل ت   - ٦٩

ضريية إىل املفوضـة الـسامية، بـصفتها األمـني العـام ملـؤمتر        األوىل، والذي طلبت فيه اللجنة التحـ      
استعراض دوربان، إعـداد وتنفيـذ محلـة إعالميـة علـى نطـاق العـامل، بالتعـاون الوثيـق مـع إدارة                
شؤون اإلعالم، بغية حشد الدعم ألهداف مؤمتر استعراض دوربان مـن مجيـع قطاعـات احليـاة                 

فية فضال عن القطاعات األخـرى املهتمـة بـاألمر، قـام     السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقا 
قسم االتصاالت التابع للمفوضية، بالتعـاون مـع إدارة شـؤون اإلعـالم باألمانـة العامـة، بإعـداد                   
وتنفيذ محلة إعالمية مشلت مذكرات إعالميـة ومعلقـات ومواقـع علـى شـبكة اإلنترنـت ومـواد                   

 .وإحاطات إعالمية
ــة    وســعيا لتنفيــذ مقــرر الل  - ٧٠ ــز موقــع املفوضــية املخــصص للعملي ــة التحــضريية مت تعزي جن

فقـد نـشر الـشعار الـذي صـمم بطلـب            . واملؤمتر االستعراضيني ملكافحة العنصرية مبواد إعالميـة      
ــودتني       ــتني املعق ــات للمــشاورتني اإلقليمي ــأربع لغ ــيح ب ــة التحــضريية وأت ــن اللجن ــل  م يف الربازي

ــع لت    ــسية للموق ــصفحة الرئي ــى ال ــا عل ــسريع واملباشــر إىل الفــرع ذي    ونيجريي ــسري الوصــول ال ي
وتتوخى احلملة اإلعالمية املشار إليهـا يف الفقـرة الـسابقة تزويـد موقـع العمليـة واملـؤمتر                   . الصلة

ــام         ــصرية لع ــاملي ملكافحــة العن ــسبة للمــؤمتر الع ــا حــدث بالن ــواد إضــافية مثلم االستعراضــيني مب
ؤمتر االستعراضـيني مـواد إعالميـة ومجيـع         وسيتضمن هذا املوقع املخصص للعملية واملـ      . ٢٠٠١

 ٢٠٠٩أبريـل   /الوثائق ذات الصلة وسيجري حتديثه باستمرار حىت موعد عقد املؤمتر يف نيسان           
 .وبعده
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 التشاور مع املكاتب امليدانية يف إطار التحضري ملؤمتر استعراض دوربان  
القطريـة التابعـة لألمـم املتحـدة        يف إطار استراتيجية املفوضية لتعزيز التعاون مع األفرقة          - ٧١

للتحضري ملؤمتر اسـتعراض دوربـان، نظمـت املفوضـية مـشاورة مـع املـسؤولني عـن مكاتبـها يف                     
 وحــضرها ممثلــو ٢٠٠٧ديــسمرب / كــانون األول٢٨ و ٢٧املواقــع امليدانيــة عقــدت جبنيــف يف 

كانـت التوعيـة   املفوضية امليدانيون من عشرة مكاتب ميدانية من أفريقيا وآسـيا أساسـا، حيـث               
 .أشد نقصا فيهما بعملية متابعة مؤمتر دوربان

وكــان اهلــدف مــن املــشاورة هــو حتديــد أدوات لتحــسني نــشر املعلومــات ووضــع           - ٧٢
استراتيجيات حلمل أصحاب املصلحة امليدانيني، وال سيما األفرقة القطرية، على حتـسني تنفيـذ              

 .التحضريية ملؤمتر استعراض دوربانإعالن وبرنامج عمل دوربان واإلسهام يف العمليات 
واختتمت مشاورة اليومني بإعداد خطة عمل، تضمنت تدابري ملموسـة ميكـن اختاذهـا               - ٧٣

لتعزيز مبادرات مكافحة التمييز، والتوسع يف نشر املعلومات املتعلقة بعمليـة دوربـان؛ وإشـراك             
 لتعزيـز التعـاون مـع       كمـا مشلـت خطـة العمـل تـدابري         . أصحاب املصلحة يف عملية االسـتعراض     

 .املكاتب امليدانية واملنظمات اإلقليمية والدولية، مثل املنظمة الدولية للفرانكفونية
 

 مارس/ آذار٢١االحتفال بيوم   
ــاء ذكــرى     - ٧٤ ــنظم املفوضــية ســنويا مناســبة خاصــة إلحي ــوم  / آذار٢١ت مــارس، وهــو الي

 موضـــوع االحتفـــال هـــو ، كـــان٢٠٠٨ويف عـــام . الـــدويل للقـــضاء علـــى التمييـــز العنـــصري
ــة” ــا مكافحــة التمي: الكرامــة والعدال ــدعامت واشــتركت املفوضــية مــع املنظمــة  . “ز العنــصريي

 . الدولية للفرانكوفونية يف تنظيم أنشطة إحياء تلك الذكرى
مـارس دعمـا للحملـة املنظمـة ملـدة          / آذار ٢١وأصدرت املفوضية كتيبا إلحياء ذكـرى        - ٧٥

ووزِّعـت  .  ستني عاما على صدور اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان        عام بأكمله لالحتفال مبرور   
املواد الدعائية على مكاتـب املفوضـية امليدانيـة، ومؤسـسات األمـم املتحـدة ووسـائط اإلعـالم،                   

وكـان اهلـدف العـام مـن إصـدار الكتيـب            . وُنشر أيضا يف موقع املفوضية على شبكة اإلنترنـت        
مــارس وأعمــال املفوضــية يف امليــدان يف / آذار٢١ذكــرى ونــشره هــو زيــادة إبــراز أمهيــة إحيــاء 

 .جمال مكافحة التمييز
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 االستنتاجات - رابعا 
 أظهــرت بلــدان كــثرية ٢٠٠١منــذ اعتمــاد إعــالن وبرنــامج عمــل دوربــان لعــام   - ٧٦

. التزاما مبكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب
وطين، تكفل كل الدسـاتري تقريبـا مبـدأ املـساواة، وأجـرت بلـدان كـثرية                 وعلى املستوى ال  

ــزي      ــوانني ذات الطــابع التميي ــاء الق ــن أجــل إلغ ــها م ــستوى  . إصــالحات لقوانين ــى امل وعل
اإلقليمــي، جــرت مواءمــة القــوانني الوطنيــة مــع مبــادئ االحتــاد األورويب املتعلقــة حبقــوق     

 ممـا عـاد بنفـع غـري مباشـر علـى تنفيـذ إعـالن                 اإلنسان، مبا فيهـا حظـر العنـصرية والتمييـز،         
 .وبرنامج عمل دوربان

ولئن كان هذا التقرير السنوي يوفر إطارا هاما لدراسة تنفيذ وأثر إعالن وبرنامج  - ٧٧
عمل دوربان، فإن مؤمتر استعراض دوربان سيوفر جلميع أصحاب املصلحة فرصـة لتقيـيم              

 اســتراتيجية تيــسر اعتمــاد تــدابري وقائيــة  أوجــه النجــاح والقــصور يف تنفيــذمها، ولــصياغة 
وينتظــر أن تــسهم هــذه التــدابري يف التخفيــف مــن التــهميش االجتمــاعي . وعالجيــة حمــددة

واالقتصادي ويف تعزيز التنمية واملساواة من خالل إشراك اجملتمع املدين واألطراف املعنيـة             
 .على نطاق مطرد االتساع

 


