
A/67/325  األمــم املتحـدة 

 

  اجلمعية العامة
Distr.: General 
22 August 2012 
Arabic 
Original: English 

 

 

240912    210912    12-46966 (A) 
*1246966* 

   والستونبعةالدورة السا
  *من جدول األعمال املؤقت) ب (٦٨البند 

القضاء على العنـصرية والتمييـز العنـصري        
كراهيــــة األجانــــب ومــــا يتــــصل بــــذلك و

التنفيــــذ الــــشامل إلعــــالن  :تعــــصب  مــــن
        ديربان ومتابعتهما وبرنامج عمل
رية والتمييـز العنـصري     اجلهود العاملية من أجل القضاء التـام علـى العنـص              

وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب والتنفيذ الشامل إلعالن          
  وبرنامج عمل ديربان ومتابعتهما

    
  تقرير األمني العام    

  

  موجز  
 / كـانون األول   ١٩املـؤرخ    ٦٦/١٤٤ يقدم هـذا التقريـر عمـال بقـرار اجلمعيـة العامـة              
ــة مــ ا” املعنــون ،٢٠١١ديــسمرب  ــز   جلهــود العاملي ــام علــى العنــصرية والتميي ن أجــل القــضاء الت

العنصري وكراهية األجانب وما يتصل بذلك مـن تعـصب والتنفيـذ الـشامل إلعـالن وبرنـامج                  
ــهما  ــان ومتابعت ــة العامــة،     “عمــل ديرب ــه إىل األمــني العــام أن يقــدم إىل اجلمعي  الــذي طُلــب في

  . القرارعن تنفيذ ذلكبه توصيات  والستني، تقريرا بعةدورهتا السا يف
    

 
  

  *  A/67/150.  
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  مقدمة  -أوال   
ازديـاد العنـف العنـصري        على جزعها من   ٦٦/١٤٤شددت اجلمعية العامة يف قرارها        - ١

واألفكار الداعية إىل كراهية األجانب يف أحنـاء كـثرية مـن العـامل ويف الـدوائر الـسياسية ولـدى                   
رابطـات أنـشئت    الرأي العام ويف اجملتمـع ككـل، نتيجـة ألمـور مـن بينـها جتـدد ظهـور أنـشطة                      

على أساس مناهج ومواثيـق حتـرض علـى العنـصرية وكراهيـة األجانـب والتمـادي يف اسـتغالل                    
  .التحريض على اعتناقها  أوتلك املناهج واملواثيق لتـرويج األيديولوجيات العنصرية

ويف القرار ذاته، شددت اجلمعية العامة علـى أمهيـة التعجيـل بالقـضاء علـى االجتاهـات                    - ٢
 ال بـد مـن      ه وذكـرت أنـ    . املتسمة بالعنف واملنطويـة علـى العنـصرية والتمييـز العنـصري            املطردة

ية إلفالت من العقاب على اجلرائم املرتكبة بدافع من العنـصر          ل العمل والتعاون حبزم لوضع حد    
يـسهم يف  وأكـدت اجلمعيـة أيـضا أن اإلفـالت مـن العقـاب       . وكراهية األجانب أيا كان شكله    

  .ون والدميقراطية ويدفع يف اجتاه تشجيع تكرار تلك اجلرائمإضعاف سيادة القان
، يلخـص هـذا     ٦٦/١٤٤وجريا على املمارسة السابقة، وعمـال بقـرار اجلمعيـة العامـة               - ٣

طلبــت مفوضــية األمــم املتحــدة قــد و. التقريــر املعلومــات الــيت وردت مــن أطــراف فاعلــة شــىت 
ــسا  ــر،   نحلقــوق اإلن ــداد التقري ــات، يف ســياق إع ــدول األعــضاء وأطــراف شــىت     معلوم ــن ال م

وتلقـت املفوضـية ردودا مـن الـدول التاليـة أمساؤهـا             . أصحاب املصلحة بشأن تنفيـذ القـرار       من
األرجنــتني وأرمينيــا وأذربيجــان والبوســنة واهلرســك وقــربص وفنلنــدا  ): بالترتيــب اإلنكليــزي(

سيك والنرويج وعمـان    األردن ولبنان ومالطة وموريشيوس واملك    وفرنسا واليونان وغواتيماال و   
التقريـر أيـضا إدارة شـؤون       سـهمت يف هـذا      أو. وبولندا وساموا وسلوفاكيا وإسبانيا والـسودان     

ري املـستقل املعـين بقـضايا األقليـات،         بواخلـ ، ومفوضية األمم املتحدة لـشؤون الالجـئني،         اإلعالم
ه األجانـــب لعنـــصرية والتمييـــز العنـــصري وكـــرلواملقـــرر اخلـــاص املعـــين باألشـــكال املعاصـــرة 

ووردت أيضا مسامهات من االحتاد األفريقـي واالحتـاد األورويب          . يتصل بذلك من تعصب    وما
ــا     ومكتــب املؤســسات الدميقراطيــة وحقــوق اإلنــسان التــابع ملنظمــة األمــن والتعــاون يف أوروب
ومؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية، مبا يف ذلـك اللجنـة اهلولنديـة للمـساواة يف املعاملـة وجلنـة                   

  . ملساواة وحقوق اإلنسانا
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  املسامهات الواردة  -ثانيا   
  الدول األعضاء  -ألف   

  األرجنتني    
اضطلع املعهد الوطين ملكافحة التمييز وكراهيـة األجانـب والعنـصرية بأنـشطة لتـسليط                 - ٤

الضوء على الفئات الضعيفة منذ أمد بعيد وللتوعية داخـل اجملتمـع ذاتـه بعـدم التمييـز وبـاحترام          
ويف العام املاضي، قام املعهد بالعديد من األنشطة لتعزيز االعتراف بالثقافـات املختلفـة              . وعالتن

  .يف األرجنتني ووضع مواد تدريبية ومواد مرجعية خمتلفة
ــة ملكافحــة التمييــز علــى أســاس إعــالن وبرنــامج       - ٥ ووضــعت األرجنــتني خطتــها الوطني

  .ديربان عمل
شددا للعقوبـــة ارتكـــاب اجلـــرائم علـــى أســـاس   طرفـــا مـــ٢٣-٥٩٢ويعتـــرب القـــانون   - ٦

االضــطهاد أو الكراهيــة لــدين أو عــرق أو جنــسية أو لغــرض اإلبــادة، جزئيــا أو كليــا، جلماعــة 
  .قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية

وتعمل إدارة التعليم يف املعهد الوطين ملكافحة التمييـز وكراهيـة األجانـب والعنـصرية،                 - ٧
اءات إجيابيـة للتـشجيع علـى احتـرام حقـوق اإلنـسان يف الوقـت الـذي            على تصميم وتنفيذ إجر   

تــوفر فيــه األدوات الــضرورية لتطــوير وتعزيــز التــدريب الــشامل لألفــراد ومتكينــهم مــن تطــوير   
ووضـعت إدارة العالقـات املتبادلـة بـني الثقافـات مـشروعا لتـشجيع احلـوار                 . مسارهم يف احلياة  

 من خالل اجلهـود التعاونيـة الراميـة إىل وضـع مـواد تدريبيـة                بني اتباع خمتلف املعتقدات الدينية    
  .ومواد للتوعية

  
  أرمينيا    

أعـدت أرمينيـا مـشروع قـانون بـشأن حريـة الـضمري والـدين يقـضي بوضـع ضــمانات             - ٨
تكفل حرية الضمري والدين واملعتقد، بوسـائل منـها حظـر التمييـز والتـدخل والقيـود املفروضـة                   

 واملعتقد، وحقوق وواجبات املنظمات الدينيـة، وتـسجيلها والعديـد           على حرية الضمري والدين   
  .من القضايا األخرى

  
  أذربيجان    

يف سياق خطـة العمـل الوطنيـة حلمايـة حقـوق اإلنـسان، يف أذربيجـان، تركـز أنـشطة                       - ٩
التوعية على تعزيز احلوار فيما بني الثقافـات وعلـى التعـاون فيمـا بـني األديـان، ومحايـة التـراث                

  .ثقايف لألقليات العرقية وحظر التمييز، والترويج لثقافة السالم والتسامحال
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وفيما يتعلق بتعليم حقوق اإلنسان، نظمت وزارة التعليم عددا من احللقات الدراسـية               - ١٠
واملوائد املستديرة لتعليم موظفيها يف جمال القانون اإلنساين الدويل، بالتعاون مع جلنـة الـصليب               

 التـدريب علـى قـضايا األقليـات القوميـة واحتـرام النـاس علـى                 ومشلت أنشطتها . ةاألمحر الدولي 
اختالف ثقافاهتم وجنسياهتم ولغاهتم وأديـاهنم، وإشـاعة التـسامح والتفـاهم املتبـادل بـني النـاس                  

  .وأدياهنمعلى اختالف ثقافاهتم 
  

  البوسنة واهلرسك    
صري وغـريه مـن أشـكال التمييـز         حيظر دستور البوسنة واهلرسـك صـراحة التمييـز العنـ            - ١١

وتنفـذ البوسـنة واهلرسـك يف هـذا الـصدد         . وتعترب من اجلرائم اليت يعاقب عليها القانون اجلنائي       
سياسة تستهدف القضاء على التمييز العنصري سواء يف اإلطار العـام أو مـن خـالل االعتـراف                  

ية والقــضائية واإلداريــة بوضــع متــساو للجميــع أمــام القــانون وتعزيــز ذلــك يف التــدابري التــشريع 
  .وغريها من التدابري

 باعتماد قانون مكافحـة التمييـز اسـتنادا         ٢٠٠٩ أيضا إىل القيام يف عام       وجتدر اإلشارة   - ١٢
ووفقا ألحكام هذا القانون، تلتزم مجيع السلطات العامة بل مـن واجبـها             . إىل املعايري األوروبية  

لة أي عقبات تؤدي بصورة مباشرة أو غري مباشـرة          ارسته وإزا مممكافحة التمييز واالمتناع عن     
يئــة الظــروف الالزمــة للمــساواة ويقــع عليهــا أيــضا واجــب العمــل بنــشاط علــى هت . إىل التمييــز

  .املعاملة يف
وجيري حاليا االضطالع بأنشطة هتدف إىل تقويـة روح التـسامح يف اجملتمـع، وخاصـة                  - ١٣

نون املتعلـق حبمايـة األقليـات القوميـة، الـذي دخـل             روما، بوسائل منـها تنفيـذ القـا       الجتاه مجاعة   
 باعتمـاد خطـة     ٢٠٠٤وتـشمل هـذه األنـشطة القيـام يف عـام            . ٢٠٠٣مايو  /حيز النفاذ يف أيار   

ــة جلماعــة الرومــا وغريهــا مــن    ) ٢٠١٢وتنقيحهــا يف عــام (عمــل  ــة االحتياجــات التعليمي لتلبي
  .األقليات القومية يف البوسنة واهلرسك

  
  قربص    

 إنشاء مكتب ملكافحة التمييز تـابع جلهـاز         ٢٠٠٥ارت قربص إىل أنه جرى يف عام        أش  - ١٤
. الــشرطة، يتــوىل مــسؤولية معاجلــة مجيــع القــضايا املتــصلة بــالتمييز والعنــصرية وكــره األجانــب

ويضطلع املكتب من تلقاء ذاته بأنشطة خمتلفة تشمل مجع بيانات مفـصلة عـن التمييـز، وتعـيني                  
ــصال ذوي انتمــ  ــسي     ضــباط ات ــر الرئي ــشعب املوجــودة يف املق ــة يف كــل شــعبة مــن ال اءات إثني

هبــدف االتــصال بالقــادة احمللــيني أو أفــراد اجلماعــات اإلثنيــة أو للتركيــز علــى قــضايا  . للــشرطة
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العرق األصل اإلثين وتنظيم مناسبات خاصة للجمهور لتوثيق أواصر العالقات بـني اجلماعـات              
  .حترام املتبادل بينهمااإلثنية والشرطة وحتسني الفهم واال

ــة واســتباقية ملنــع       - ١٥ ومــن ناحيــة تــدريب الــشرطة، يتواصــل اختــاذ تــدابري ملموســة وفعال
ومكافحة ظواهر معينة من التمييز تتعلق بأداء الـشرطة لواجباهتـا، وذلـك بوسـائل منـها إدمـاج                   

أكادمييـة الـشرطة،   قضايا حقوق اإلنسان يف املناهج التعليمية جلميـع كبـار الـضباط اجملنـدين يف             
تشمل تنظيم سلسلة مـن الـدورات التدريبيـة بـشأن التمييـز والعنـصرية وكـره األجانـب لتعلـيم                

  .الضباط من خمتلف الرتب يف أكادميية الشرطة القربصية
  

  فنلندا    
ــام          - ١٦ ــذ ع ــا من ــدا جاري ــز يف فنلن ــدم التميي ــق بع ــانون املتعل ــرح إصــالح الق ــا ب . ٢٠٠٧م

 اواة علـى حنـو فعـال بـصرف النظـر عـن         وضع تشريعات تضمن املـس     واهلدف من اإلصالح هو   
  .أسباب التمييز

ــة حلقــوق     ٢٠١٢مــارس /ويف آذار  - ١٧ ــدا أول خطــة عمــل وطني ــة فنلن ، اعتمــدت حكوم
كتـب  مل أيضا، بدأ املركز الـوطين حلقـوق اإلنـسان العمـل كمـساعد               ٢٠١٢يف عام   و. اإلنسان

 أنــشئ جمـال مــسؤولية  ٢٠٠٨صــالح اإلداري يف عـام  وبــالتزامن مـع اإل . أمـني املظــامل الربملـاين  
سـندت إليـه     ويف وحـدة الـشؤون القانونيـة يف وزارة الداخليـة، وأُ            - هو عـدم التمييـز       -جديد  

ووضــع ) ب(دعــم ومراقبــة التخطــيط لعــدم التمييــز مــن جانــب الــسلطات؛  ) أ: (املهــام التاليــة
يق والتطـوير املتعلقـة مبكافحـة العنـصرية     وموائمـة مهـام التنـس   ) ج(وتنفيذ نظام ملراقبـة التمييـز؛     

وموائمـة  ) د(والتمييز اإلثين حبيـث تعـىن باألقليـات اإلثنيـة اجلديـدة والقدميـة علـى حـد سـواء؛                      
األصـل  : الربامج واملشاريع يف االحتاد األورويب حبيث تغطي كل أو معظم أسـس التمييـز التاليـة    

  .أو التوّجه اجلنسياإلثين أو الدين أو املعتقد أو السن أو اإلعاقة 
م وقد بدأ نفاذ الربوتوكول اإلضايف امللحق باتفاقية اجلرائم احلاسوبية، يف فنلنـدا يف عـا                - ١٨

ــدأ نفــاذ التعــديل الــذي أ  . ٢٠١١ ــران  وب ــائي يف حزي ــه /دخــل علــى القــانون اجلن ، ٢٠١١يوني
بالعنـصرية  والذي يعطي صـالحيات إضـافية للتـدخل يف اجلـرائم املتمثلـة باخلطابـات املـشحونة                  

  .والكراهية وغريها من اجلرائم العنصرية
  

  فرنسا    
ــرة      - ١٩ ــة للفت ــسا خطــة عمــل وطني وقامــت بوضــع اخلطــة  . ٢٠١٤-٢٠١٢وضــعت فرن

وزارة الداخلية باالشتراك مـع الـوزارات األخـرى وبالتـشاور مـع اجملتمـع املـدين وأقرهـا جملـس                     
ــوزراء يف  ــر / شــباط١٥ال ــر / شــباط١٦ومبوجــب مرســوم مــؤرخ  . ٢٠١٢فرباي ، ٢٠١٢فرباي
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أنشئت وظيفة ملندوب مشترك بني الوزارات يتوىل مكافحة العنـصرية ومعـاداة الـسامية ومت يف                
 تعـيني موظـف رفيـع املـستوى يف جملـس الـوزراء ليعمـل بـصفة منـدوب                    ٢٠١٢مارس  / آذار ١

  .مشترك بني الوزارات
يع أصـحاب املـصلحة    إىل تعبئة مج٢٠١٤-٢٠١٢وهتدف خطة العمل الوطنية للفترة    - ٢٠

  :يف مكافحة العنصرية ومعاداة السامية، وتتمحور حول أربعة أهداف رئيسية هي
زيـــادة املعرفـــة بـــاحلوادث ذات الطـــابع العنـــصري واملعـــادي للـــسامية ومجـــع   )أ(  

  املعلومات عن تلك احلوادث؛
ايـة  القيام بصورة منهجية بقمع األعمال العنصرية واملعادية للسامية وتـوفري مح            )ب(  

  أفضل للشعوب الضعيفة؛
اتبــاع اســتراتيجية وقائيــة شــاملة طويلــة األجــل للتــصدي للتمييــز علــى أســاس   )ج(  

األصــل داخــل اإلدارات املركزيــة واحملليــة ويف القطــاع اخلــاص، وذلــك بوســائل منــها التعلــيم    
وغريهـا  لإلنترنـت   والتدريب والثقافة والرياضـة دون إغفـال الـدور األساسـي واملتزايـد األمهيـة                

ــسيني مــن ســكان املقاطعــات فيمــا وراء        ــواطنني الفرن مــن وســائل اإلعــالم؛ وخــصوصيات امل
  البحار؛ وإصالح القوانني املطبقة على املسافرين؛

ــز        )د(   ــاج وتعزيـ ــة اإلدمـ ــسامية يف سياسـ ــاداة الـ ــصرية ومعـ ــة العنـ إدراج مكافحـ
  .الفرص تكافؤ
ة الـسامية واملدرجـة يف خطـة        اة ومعـاد  ة العنـصري  حـ ومن أبرز اإلجـراءات احملـددة ملكاف        - ٢١

حتـسني املعرفـة بظـاهريت العنـصرية ومعـاداة الـسامية، وذلـك مـن خـالل                  : العمل التـدابري التاليـة    
إصالح النظم اإلحصائية املعمول هبا يف وزارة الداخلية ووزارة العدل؛ وتنـشيط عمـل اللجـان                

تـدريب املـوظفني العمـوميني؛ وتعزيـز     الوزارية يف سبيل تعزيز تكافؤ الفرص واملواطنة؛ وتعزيـز         
  .أساليب مكافحة الكراهية العنصرية على اإلنترنت

  
  اليونان    

ــضمن ممارســة        - ٢٢ ــيت ت ــصلة حبقــوق املهــاجرين، ال ــشريعاهتا ذات ال ــان إىل ت أشــارت اليون
حقوقهم األساسية واحترام خصوصياهتم يف إطار نظام يقوم علـى العدالـة االجتماعيـة دون أي        

مبوجـب القـانون يـسري نظـام     وعلـى سـبيل املثـال،       ف.  مـن التمييـز بـسبب األصـل        شكل خـاص  
الضمان االجتمـاعي القـائم علـى املهـاجرين املقـيمني بـشكل قـانوين يف اليونـان وهـم يتمتعـون                      

وحيـق هلـم االسـتفادة مـن النظـام الـصحي            . بنفس احلقـوق الـيت يتمتـع هبـا املواطنـون اليونـانيون            
ــيم   ــوطين وخيــضعون للتعل ــانيني   ال ــسبة للمــواطنني اليون ــشأن بالن ــاري كمــا هــو ال وحيــق . اإلجب
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ــدارس واالســتفادة مــن       ــة الدراســة يف امل ــيم، مزاول ــع مراحــل التعل ــّصر، يف مجي للمهــاجرين الق
ــة، وذلــك دون قيــد أو شــرط    ويــنص القــانون . األنــشطة الدراســية املتاحــة يف اجملتمعــات احمللي

للمهـاجرين املقـيمني بـشكل قـانوين والرعايـا           علـى أن     ٢٠١٠مارس  / آذار ٢٤ املؤرخ   ٣٨٣٨
وبالتحديد، جيـوز   . األجانب من أصل يوناين احلق يف االنتخاب ويف الترشح لالنتخابات احمللية          

للمهاجرين املقيمني بصفة قانونية يف البلد، بعد تقدمي طلب لـإلدراج يف الـسجالت االنتخابيـة                
البلديات، أو مستشارين يف الـدوائر البلديـة،   اخلاصة، أن ُينَتخبوا لشغل مناصب مستشارين يف        

  .داء مهامهمكاف ألاللغة اليونانية بقدر إملامهم بأو مستشارين حمليني، شريطة 
  

  غواتيماال    
أشــارت غواتيمــاال إىل األنــشطة الــيت قامــت هبــا اللجنــة الرئاســية ملكافحــة التمييـــز            - ٢٣

وتــشمل اجملــاالت الرئيــسية . ٢٠٠٢والعنــصرية ضــد الــشعوب األصــلية، الــيت أنــشئت يف عــام  
صياغة السياسات العامة اليت هتدف للقضاء على التمييز العنـصري ضـد الـشعوب               لعمل اللجنة 

األصلية، والقيام حبمالت لتثقيف عامة الناس بشأن هذه املسألة، واملـشاركة يف عـرض التقريـر                
  .التمييز العنصريالوطين للبلد على املنظمات الدولية، ومن بينها جلنة القضاء على 

وتوجــد يف غواتيمــاال مؤســسة أخــرى هامــة هــي مكتــب أمــني املظــامل املعــين بنــساء        - ٢٤
حــاالت التمييــز والــضعف الــيت تواجههــا نــساء الــشعوب  عاجلــة الــشعوب األصــلية، املكلَّــف مب

وتشمل أنشطة املكتب األساسـية تـصميم الـسياسات والـربامج العامـة مـن أجـل منـع                   . األصلية
كال العنف والتمييـز ضـد نـساء الـشعوب األصـلية والقـضاء عليهـا، ومـن أجـل تقـدمي           مجيع أش 

 اجلنـسي   املساعدة القانونية لنساء الشعوب األصلية الـاليت يتعرضـن للعنـف والتمييـز والتحـرش              
  .وغري ذلك من االنتهاكات

ــام   - ٢٥ ــية عــدة    ٢٠١٠ويف ع ــبات ، نظمــت اللجنــة الرئاس ــدة جهــات   مناس إقليميــة لفائ
عرض الـسياسة العامـة مـن أجـل التعـايش والقـضاء       : بني تلك املناسباتمن  وعية خمتلفة،   اجتما

على العنصرية والتمييز العنصري والترويج هلذه السياسة؛ ومحلة وطنية لتعزيـز التعـايش يف ظـل                
التنــوع الثقــايف؛ وحلقــات عمــل لبنــاء القــدرات وحتلــيالت اســتراتيجية؛ ومنتــديات وحــوارات  

 الــشعوب األصــلية؛ ومنتــديات توعيــة إلذكــاء الــوعي بــالتمييز العنــصري؛  عامــة مــع منظمــات
وحلقــات تدريبيــة للعــاملني يف جمــال العدالــة؛ وحلقــات عمــل موجَّهــة للمدرِّســني يف املرحلــة    
الثانويـــة، وكـــذلك للطـــالب يف املرحلـــة الثانويـــة بـــشأن مواضـــيع مثـــل العنـــصرية والتمييـــز،   

  .بني الثقافاتالعالقات فيما عدد الثقايف ووالتشريعات الوطنية والدولية، والت
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  األردن    
 مــن الدســتور علــى أن األردنــيني أمــام القــانون ســواء ال متييــز بينــهم يف ٦تــنص املــادة   - ٢٦

  .احلقوق والواجبات وإن اختلفوا يف العرق أو اللغة أو الدين
اختـاذ كافـة   :  خـالل وتعمل مديرية األمن العام على تطبيق املفاهيم املذكورة أعاله من        - ٢٧

اإلجراءات الشرطية بشقيها القضائي واإلداري مبا يكفل وجود إجـراءات وقائيـة تـضمن عـدم                
ظهور مجاعات متطرفة حتث على العنـف القـائم علـى العنـصرية والكراهيـة؛ وتـدريب وتأهيـل                   
ــها إىل       ــة وإحالت ــام علــى مجــع املعلومــات عــن اجلماعــات املتطرف  العــاملني يف جهــاز األمــن الع

اجلهات القضائية املختصة؛ واختاذ ما يلزم من تدابري مـن أجـل منـع نـشر أيـة أفكـار مـن شـأهنا                        
  .احلض على الكراهية أو التمييز واختاذ تدابري صارمة ضد أي حتريض على ممارسة التمييز

وحملاربــة كــل أشــكال التمييــز العنــصري، أنــشأت مديريــة األمــن العــام مكتــب املظــامل    - ٢٨
اذ ن للنظر يف الـشكاوى الـيت تتعلـق بانتـهاك حقـوق اإلنـسان بـشكل عـام واختـ                    وحقوق اإلنسا 

  .اإلجراءات القانونية الالزمة
  

  لبنان    
يــنص الدســتور اللبنــاين علــى أن لبنــان مجهوريــة دميقراطيــة برملانيــة تقــوم علــى احتــرام    - ٢٩

يــة واملــساواة يف احلريــات العامــة، ويف طليعتــها حريــة الــرأي واملعتقــد وعلــى العدالــة االجتماع  
 علــى أن مجيــع اللبنــانيني ٧وتــنص املــادة . احلقــوق والواجبــات بــني مجيــع املــواطنني دون متييــز

وهـم يتمتعـون بالـسواء بـاحلقوق املدنيـة والـسياسية ويتحملـون الفـرائض               . سواء لـدى القـانون    
لطات، وفضال عن ذلـك، أشـار لبنـان إىل أن مجيـع الـس             . والواجبات العامة دون ما فرق بينهم     

سواء كانت مدنية أو عسكرية، تلتزم بسياسة احلكومة اليت ترتكز على أفضل املعـايري الحتـرام      
  .لبنانحريات سائر املواطنني واألجانب املقيمني يف 

  
  مالطة    

ــز          - ٣٠ ــز وتعزي ــة عمــل هتــدف ملكافحــة التميي ــساواة خط ــز امل ــة لتعزي ــة الوطني أعــّدت اللجن
يطة طريق تبّين السبيل حنو تكوين جمتمـع خـالٍ مـن العنـصرية            وتتضمن خطة العمل خر   . املساواة

وهـي تـسعى إىل التـرويج إىل فهـم مـشترك وإىل ترسـيخ املـسؤولية يف صـفوف           . وكره األجانـب  
  .األطراف املعنية بضمان املساواة بني األجناس ومكافحة العنصرية وكراهية األجانب
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ــة      - ٣١ ــا اللجن ــيت قامــت هب ــشطة األخــرى ال ــشمل األن  مــشاريع متنوعــة اشــترك االحتــاد   وت
األورويب يف متويلـــها، هبـــدف التوعيـــة بـــاحلقوق واملـــسؤوليات املتعلقـــة باملـــساواة يف املعاملـــة   

وجتدر اإلشـارة يف هـذا الـصدد        . واألسباب الستة للتمييز، مبا يف ذلك اجلنس أو األصل العرقي         
شروع لتوعيـة األطـراف املعنيـة       وقد مت تنفيـذ هـذا املـ       . “فَكِّر من منطلق املساواة   ”إىل مشروع   

وذلـك مـن    وتدريبـها عليهـا ومتكينـها منـها،         املسائل املتعلقة باملساواة وعدم التمييـز والتنـوع،         ب
خالل مبادرات خمتلفة، من بينـها حلقـة دراسـية موّجهـة للـشباب أتاحـت جمـاال ليلتقـي هـؤالء                      

قيــة واجلنــسية والثقافيــة الــشباب أشخاصــا عــانوا مــن التمييــز وخــرباء مــن خمتلــف األصــول العر 
  .ملناقشة حاالت متييز حملية وأسباب ونتائج تلك التجارب

ــا  و  - ٣٢ ــشروع   ٢٠١٢يف ســنة جيــري حالي ــذ م ــصريا، ولكــن   ”تنفي ــسُت عن ــا ل . “...أن
وتتضمن األهداف العامة هلذا املشروع بلورةَ فهـم واضـح لوضـع األقليـات العرقيـة مـن خـالل              

طـراف املعنيـة مـن منـع أو مكافحـة التمييـز يف هـذا اجملـال؛           البحوث، وكذلك متكني خمتلف األ    
ومتكني األقلية من أصل أفريقي من إمساع صـوهتا والـدفاع عـن حقوقهـا واإلبـالغ عـن التمييـز              

  . العنصري وتعزيز التنوع الثقايفالذي تتعرض له؛ والتوعية بشأن التمييز
  

  موريشيوس    
 ٢٠٠٨تكــافؤ الفــرص، الــذي ُســنَّ يف عــام  أشــارت موريــشيوس إىل قانوهنــا املتعلــق ب   - ٣٣

وحيظــر هــذا القــانون التمييــز املباشــر وغــري . ٢٠١٢ينــاير /ذ يف كــانون الثــايناودخــل حيــز النفــ
تــه أو أصــله اإلثــين أو إعاقتــه، املباشــر علــى أســاس عمــر الــشخص أو طائفتــه أو لونــه أو عقيد 

وجمـاالت  . رقـه أو ميولـه اجلنـسية      حالته الزوجية، أو مكان والدتـه، أو آرائـه الـسياسية أو ع             أو
ــسلع أو اخلــدمات  العمــل والتعهــي األنــشطة الــيت يــسري عليهــا هــذا القــانون    ــوفري ال ــيم، وت ل

ــشراكات،     أو ــشركات، والــ ــة، والــ ــسكن، والتــــصرف يف املمتلكــــات العقاريــ ــق، والــ املرافــ
لنـاس  ن لعامـة ا   واجلمعيات املسّجلة والنوادي، والرياضة، وإمكانية الوصول إىل املباين الـيت ميكـ           

  .الدخول إليها أو استخدامها
 ليـنص علـى إنـشاء جلنـة         ٢٠١١وجتدر اإلشارة إىل أنه مت تعديل هـذا القـانون يف عـام                - ٣٤

العمــل علــى القــضاء علــى ) أ: (لتكــافؤ الفــرص، وهــي هيئــة مــستقلة تــشمل وظائفهــا مــا يلــي 
 ذوي األوضـاع املختلفـة؛       والترويج لتكافؤ الفـرص والعالقـات الطيبـة بـني األشـخاص            ،التمييز

إعــادة النظــر يف القــانون وأيــة قــوانني ذات صــلة وعــرض مقترحــات علــى النائــب العــام    ) ب(
قيـام اللجنـة بفـتح حتقيـق، مـن تلقـاء نفـسها، أو بنـاء                 ) ج(لتعديل هذه القوانني عند االقتضاء؛      

  . إىل مصاحلة األطراف يف الشكاوىالسعي) د(على شكوى؛ 
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  املكسيك    
 حكومة املكسيك إىل التشجيع على إجراء التغيريات االجتماعية الضرورية مـن            سعت  - ٣٥

. خالل سن قوانني وإدخال إصالحات دستورية، وتعزيـز املؤسـسات واعتمـاد سياسـات عامـة       
إقامـة آليـات محايـة ملكافحـة        هـو   كافحـة التمييـز     املتعلقـة مب  تـشريعية   الصالحات  اهلدف من اإل  و

نفس الوقت منع وحتييد اآلثار الـسلبية للمـشاكل والظـواهر األكثـر             أشكال التمييز القدمية ويف     
وهلذه الغاية، حتظر التشريعات املكسيكية مجيع أشكال أو مظاهر التمييـز، مبـا يف ذلـك               . حداثة

  .التمييز العنصري وكراهية األجانب
، اعتمــد جملــس الــشيوخ تعــديال أُدخــل علــى القــانون    ٢٠١٢أبريــل / نيــسان٢٤ويف   - ٣٦
ادي املتعلــق مبنــع التمييــز والقــضاء عليــه، أدى إىل تعــديل تعريــف التمييــز ليــشمل الفــصل  االحتــ

وينظـر جملـس النـواب حاليـا يف         . العنصري والتمييز العنـصري وأشـكال التعـصب املتـصلة هبمـا           
  .التعديل املقترح

ريـدة   أما الربنـامج الـوطين ملنـع التمييـز والقـضاء عليـه، الـذي ُنـشر خـرب إنـشائه يف اجل                   - ٣٧
، فُيرتقب أن يشكل ركيزة للسياسات العامـة املتعلقـة مبنـع       ٢٠١٢أبريل  / نيسان ١٦الرمسية يف   

توليـد املعلومـات   : هـي ويركز هـذا الربنـامج علـى أربعـة أهـداف حمـددة          . التمييز والقضاء عليه  
واإلحصاءات، وإجراء البحوث، ونشر املعلومات وتوفري التدريب إلقامـة وتعزيـز ثقافـة قائمـة                
على عدم التمييز؛ والقيام تدرجييا بإدماج مبادئ ومعايري محايـة احلـق يف عـدم التعـرض للتمييـز                   
يف الــدوائر احلكوميــة وتــشجيع اعتمادهــا علــى مــستوى الدولــة؛ وتــشجيع املــشاركة التعاونيــة  
للمجتمــع يف بنــاء ثقافــة ترتكــز علــى املــساواة وعــدم التمييــز؛ واختــاذ إجــراءات للتــرويج لعــدم  

  .ز واختاذ تدابري تسهم يف حتقيق تكافؤ الفرصالتميي
، نشر اجمللس الوطين ملنع التمييز دليال بـشأن مكافحـة التمييـز وتعزيـز              ٢٠١١ويف عام     - ٣٨

ويف أواخــــر . فريقــــي يف املكــــسيكمــــن أصــــل أاملنحــــدرين املــــساواة وإدمــــاج األشــــخاص 
 لزيـادة التوعيـة     “ةمن أجـل جمتمـع خـالٍ مـن العنـصري          ”، أُطلقت محلة حتت شعار      ٢٠١١ عام

مبشكلة العنصرية يف املكسيك، ولنشر نتائج االستقصاء الوطين عن التمييـز يف املكـسيك الـذي     
، وإلعـداد خطـاب اجتمـاعي يهـدف ملـساءلة الـذات وللمـساعدة علـى                 ٢٠١٠أُجري يف عـام     

  .احلد من مشكلة العنصرية
  

  النرويج    
وهتـدف  . ظـام القـانوين لتنـوع الـسكان       اختذت النرويج عـدة تـدابري لـضمان مراعـاة الن            - ٣٩

األقليات، وزيـادة عـدد     أوساط  هذه التدابري إىل تعزيز احلوار والتفاعل مع اجملموعات املعنية يف           
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املوظفني املنحدرين من األقليـات، وتـوفري املزيـد مـن التـدريبات علـى املـسائل املتـصلة بـالتنوع                   
  .القانوينلفائدة املوظفني احلكوميني واملديرين يف القطاع 

ــع       - ٤٠ ــة ملن ــل وطني ــة عم ــد ُعرضــت أول خط ــة  وق ــة التطرفي ــف الرتع  يف ،والتطــرف العني
املعرفـة واملعلومـات؛ وتعزيـز التعـاون     :  وهي تشمل أربعة جماالت ذات أولوية هـي      ٢٠١٠ عام

ــادة إشــراك األشــخاص الــضعفاء واألشــخاص املعّرضــني      بــني الــسلطات؛ وتعزيــز احلــوار؛ وزي
وتـشمل هـذه األنـشطة احملـددة برناجمـا الستئـصال التطـرف            . عم املقـدَّم هلـم    للخطر وزيـادة الـد    

ت اليمينيــة املتطرفــة علــى تــرك  واخلــروج مــن دائرتــه، وهــو يهــدف إىل محــل أعــضاء اجلماعــا   
  .اجلماعات تلك
ويف جمــاالت التعلــيم، واحليــاة العمليــة، واخلــدمات العامــة، واإلســكان، تقــوم النــرويج    - ٤١

  .الت تثقيفية باعتبارها أدوات ملنع ومكافحة التمييز والتعصبحبمالت توعية ومح
  

  ُعمان    
وكمثـال علـى    . َسنَّت ُعمـان قـوانني ملكافحـة أي عمـل مـن أعمـال التمييـز العنـصري                   - ٤٢

ذلك، فإن أي دعوة للتمييـز العنـصري يف سـياق إثـارة النعـرات الدينيـة واملذهبيـة تعتـرب جرميـة                        
   .مبوجب قانون اجلزاء العماين

وُتصمَّم املناهج الدراسية يف عمان بغرض إنفاذ مبدأ املساواة يف مجيـع مراحـل العمليـة              - ٤٣
وتؤكد املواد الدراسية على مكافحة التمييز العنصري وتربز حقـوق اإلنـسان وتعـزز              . التعليمية

ئ وتغـرس يف الطـالب مبـاد   . مفاهيم التسامح والتعاون واحلوار البّنـاء بـني األفـراد واجلماعـات           
واختيـار املفـاهيم وأســاليب   الدراسـي  املـساواة والعدالـة االجتماعيـة عـن طريـق تــصميم املنـهج       

  .التدريس اليت حتقق هذه الغايات
نـسان،  نسان يف ُعمان هـي مؤسـسة مـستقلة تعـىن حبقـوق اإل             اللجنة الوطنية حلقوق اإل     - ٤٤

ومؤســسات اجملتمــع املــدين وهتــدف إىل تعزيــز التعــاون املثمــر والبّنــاء بــني الــسلطات احلكوميــة  
  .ُعمان يف
  

  بولندا    
تشكيل جملـس مكافحـة التمييـز العنـصري وكـره األجانـب              ٢٠١١فرباير  /مت يف شباط    - ٤٥

ومــا يتــصل بــذلك مــن تعــصب، وذلــك هبــدف إنــشاء منــصة واســعة لتنــسيق أنــشطة احلكومــة  
ويعــد . باملركزيــة تركــز علــى حماربــة العنــصرية وكــره األجانــب ومــا يتــصل بــذلك مــن تعــص

ويتكـون عملـه مـن التخطـيط لإلجـراءات الـيت تتخـذها              . اجمللس هيئة استشارية جمللـس الـوزراء      
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احلكومة املركزية للقضاء على العنصرية وكره األجانب والتعـصب، وتنـسيق هـذه اإلجـراءات               
وبــدأ اجمللــس عملــه علــى صــياغة خطــة عمــل للحكومــة مــن أجــل مكافحــة التمييــز  . وتقييمهــا

 األجانب وما يتصل بذلك مـن تعـصب، لكـي يـتم تقـدميها إىل جملـس الـوزراء          العنصري وكره 
  .مرة كل سنتني

 / كـانون األول   ٣املـؤرخ   قانون  ال، دخل حيز النفاذ     ٢٠١١يناير  / كانون الثاين  ١ويف    - ٤٦
وحيــدد . ذ ألحكــام حمــددة لالحتــاد األورويب بــشأن املــساواة يف املعاملــة ، املنفِّــ٢٠١٠ديــسمرب 

ديد سبل منع انتهاكات مبدأ املـساواة يف املعاملـة الـيت ترتكـب علـى أسـاس اجلـنس                    القانون اجل 
أو العرق أو األصل اإلثـين أو اجلنـسية أو الـدين أو املـذهب أو املعتقـدات أو اإلعاقـة أو العمـر                        

ويــنظم القــانون الوضــع القــانوين وينقــل بالكامــل أحكــام توجيهــات االحتــاد  . امليــل اجلنــسي أو
  .علقة مبكافحة التمييزاألورويب املت

  
  ساموا    

غ بالتحديـد عـن قـضايا العنـصرية والتمييـز العنـصري             على الـرغم مـن أن سـاموا مل تبلِّـ            - ٤٧
وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعـصب، فقـد اغتنمـت الفرصـة لتأكيـد التزامهـا باملبـادئ            

ــة احلقــوق األ      ــانوين حلماي ــم املتحــدة وبإطــاره الق ــاق األم ــواردة يف ميث ــى النحــو  ال ساســية، عل
  .املنصوص عليه يف دستورها

  
  سلوفاكيا    

يف سلوفاكيا، تعترب خطة العمل ملنع مجيع أشـكال التمييـز والعنـصرية وكـره األجانـب                  - ٤٨
ومعاداة الـسامية وغـري ذلـك مـن أشـكال التعـصب، األداة املنهجيـة األساسـية الـيت تـستخدمها                 

ويعتـرب قـسم حقـوق      . يف اجملتمـع والقـضاء عليهـا      احلكومة يف جمـال منـع هـذه الظـواهر الـسلبية             
  .اإلنسان واملساواة يف املعاملة املنّسق الرئيسي لوضع وتنفيذ خطة العمل

ــة إدارة مكافحــة عنــف املتفــرجني       - ٤٩ وتغطــي هــذه املــسألة علــى مــستوى وزارة الداخلي
  .والتطرف التابعة ملكتب الشرطة اجلنائية

  
  إسبانيا    

والتــدابري الــيت اختــذهتا حكومــة إســبانيا ملكافحــة العنــصرية والتمييــز الــسياسات تتجلــى   - ٥٠
ــة      العنــصري وكــره األجانــب ومــا يتــصل بــذلك مــن تعــصب يف اخلطــة االســتراتيجية للمواطَن

  . واإلدماج، اليت تشكل املساواة يف املعاملة ومكافحة التمييز مواضيع شاملة فيها
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لى املزيد من الدعم مـن اسـتراتيجيتها الـشاملة          وحيصل التزام احلكومة مببادئ ديربان ع       - ٥١
. املناهـــضة للعنـــصرية والتمييـــز العنـــصري وكـــره األجانـــب ومـــا يتـــصل بـــذلك مـــن تعـــصب 

وضعت االستراتيجية الشاملة من قبل املرصـد اإلسـباين املعـين بالعنـصرية وكـره األجانـب                  وقد
وتــنص االســتراتيجية علــى . بالتعــاون مــع اجملتمــع املــدين واخلــرباء احلكــوميني وغــري احلكــوميني 

 تدبرياً تتعلق مبجاالت مثل نظم املعلومات، واإلجـراءات اجلنائيـة، والتعـاون             ١٢٩ هدفاً و  ٤١
املؤسسي، والتنسيق مع اجملتمع املدين، والوقاية ودعـم الـضحايا، والتعلـيم، والعمالـة، والرعايـة                

  .التوعيةالصحية، واإلسكان، ووسائل اإلعالم، واإلنترنت، والرياضة، و
ففي جمال الرياضة، تويل االسـتراتيجية الـشاملة أمهيـة خاصـة للرياضـة كوسـيلة لتعزيـز                    - ٥٢

القيم االجتماعية األخالقية، مثل االحترام املتبادل والتسامح والتنافس الشريف، مـع االعتـراف             
  .بأهنا ميكن أن تكون أيضاً وسيلة لنشر الدعاية للعنصرية وكراهية األجانب

 ما يتعلق بالتعليم، تشمل األولويات يف إطار االستراتيجية الشاملة، ضـمان تكـافؤ       ويف  - ٥٣
فرص احلصول علـى التعلـيم للجميـع واملـسامهة يف نـوع مـن التربيـة الوطنيـة يـساعد علـى منـع                         

  . وقوع حوادث العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب
  

  السودان    
ودان يف دسـتوره بأنـه بلـد متعـدد الثقافـات واللغـات واألعـراق واألصـول                  يعترف الس   - ٥٤

  .اإلثنية واألديان
وتتعايش فيه هـذه التنوعـات جنبـاً إىل جنـب، وتلتـزم الدولـة بـاحترام وتعزيـز الكرامـة             - ٥٥

. والعدالــة واملــساواة اإلنــسانية وتكفــل حقــوق اإلنــسان واحلريــات األساســية جلميــع مواطنيهــا 
ــساوية مــن      ويف هــذا الــ  ــانون ويتمتعــون حبقــوق مت ــام الق ــع األشــخاص أم ــساوى مجي صدد، يت

احلمايـــة مبوجـــب القـــانون دون أي متييـــز علـــى أســـاس العـــرق أو اللـــون أو اجلـــنس أو اللغـــة   
  .العقيدة الدينية أو األصل اإلثين أو
هبة، مثـل   وجيرِّم القانون اجلنائي أيضاً العنصرية أو أي جرمية من اجلرائم األخـرى املـشا               - ٥٦

  .الرق أو االستعباد أو االختطاف أو العمل اإللزامي
  

  كيانات األمم املتحدة  -باء   
  إدارة شؤون اإلعالم    

ــسان،          - ٥٧ ــوق اإلن ــع مفوضــية حق ــب م ــن كث ــاون ع ــالم، بالتع قامــت إدارة شــؤون اإلع
ربـان  مبجموعة من األنشطة تروجياً للذكرى السنوية العاشرة العتماد إعـالن وبرنـامج عمـل دي              
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 /آذار(، واحتفـــاالً بـــاليوم الـــدويل للقـــضاء علـــى التمييـــز العنـــصري )٢٠١١ســـبتمرب /أيلـــول(
، واليوم الدويل إلحياء ذكرى ضحايا الرق وجتارة الرقيق عرب احملـيط األطلـسي              )٢٠١٢ مارس

  ).٢٠١٢مارس /آذار(
معيـة  نترنـت، خمصـصاً الجتمـاع اجل   وأنشأت اإلدارة موقعاً بست لغات على شبكة اإل      - ٥٨

العامــة الرفيــع املــستوى لالحتفــال بالــذكرى الــسنوية العاشــرة العتمــاد إعــالن وبرنــامج عمــل   
ــان  ــول٢٢(ديربـ ــبتمرب / أيلـ ــن    )٢٠١١سـ ــة عـ ــواد اإلعالميـ ــن املـ ــة مـ ــع جمموعـ ــضم املوقـ ، ويـ
وُوزِّعـت جمموعـة خاصـة مـن املـواد اإلعالميـة علـى الوفـود الـيت           . واملـسائل املتـصلة بـه      احلدث

  .عحضرت االجتما
وقدمت اإلدارة تغطية واسـعة لالجتمـاع رفيـع املـستوى، مشلـت بـث احلـدث مباشـرة            - ٥٩

عــرب شــبكة اإلنترنــت، وإعــداد تقــارير إخباريــة للتلفزيــون واإلذاعــة، ونــشر مقــاالت إخباريــة    
ومت إنتــاج التقــارير اإلخباريــة جبميــع . وصــوراً ومــوجزات لالجتماعــات عــرب شــبكة اإلنترنــت 

  . الربتغالية والسواحليةتنيست، وكذلك باللغاللغات الرمسية ال
وتعمــل اإلدارة أيــضاً، بالتعــاون مــع مفوضــية حقــوق اإلنــسان، علــى إصــدار منــشور،   - ٦٠

ست، يتــضمن إعــالن وبرنــامج عمــل ديربــان، والوثيقــة اخلتاميــة ملــؤمتر        باللغــات الرمسيــة الــ  
وســيعمم . اســتعراض ديربــان، واإلعــالن الــسياسي الــذي اعتمــد يف االجتمــاع رفيــع املــستوى 

املنــشور كمرجــع لــشركاء منظومــة األمــم املتحــدة، والطــالب، واملنظمــات غــري احلكوميــة         
  .واملختصني يف جمال حقوق اإلنسان

: ستراتيجية االتـصال لـإلدارة مبناسـبة الـذكرى الـسنوية العاشـرة علـى هـدفني         ركزت ا   - ٦١
وعــالوة علــى . التوعيــة بــضرورة مكافحــة العنــصرية وتقليــل حــاالت الفهــم اخلــاطئ لإلعــالن  

التوعية العاملية، جرى توجيه اهتمام خاص لألنشطة اليت تـستهدف اجلاليـة اليهوديـة املقيمـة يف                 
  .ني من أصل أفريقي يف مجيع أحناء الواليات املتحدةنيويورك ومجاعات األمريكي

، وهــي محلــة “لنحــارب العنــصرية”اإلدارة ومفوضــية حقــوق اإلنــسان محلــة أطلقــت   - ٦٢
عاملية بست لغات هتدف إىل تسليط الضوء على الصور النمطية، وحتدي التـصورات الـسائدة،     

. ن مـع االجتمـاع رفيـع املـستوى        وتشجيع املناقشة وتغـيري الـسلوك، وكانـت انطالقتـها بـالتزام           
 يف بطاقـــات بريديـــة، -واســـتخدمت احلملـــة صـــوراً ألشـــخاص مـــن أصـــول عرقيـــة خمتلفـــة   

ــروين، ويف وســائط التواصــل االجتمــاعي     وأفــالم ــديو، ويف موقــع إلكت ــشعار  -في  مــصحوبة ب
  .“تبصره العني مما أكثر”
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ــتخدمت اإلدارة واملفوضــية محلــة     - ٦٣ ــصرية ”واس ظــيم محلــة متعــددة    لتن“لنحــارب العن
اللغــات عــن طريــق وســائط التواصــل االجتمــاعي يف فتــرة التمهيــد لليــوم الــدويل للقــضاء علــى 

سـبعة أيـام وسـبع وسـائل        ”احلملة اليت استمرت أسبوعاً كانت حتت عنـوان         . التمييز العنصري 
، واســتخدمت تــويتر، وفيــسبوك، ووســائط أحــدث للتواصــل االجتمــاعي “ملكافحــة العنــصرية

 ماليـني  ٣ للوصول إىل عدد قياسي مـن النـاس، منـهم    Google Plus و   Pintrest و   Storifyمثل  
  .يف تويتر وحده

وأشركت اإلدارة شبكتها العاملية من مراكز األمم املتحدة لإلعالم يف نشر مـواد محلـة          - ٦٤
وحــصل مركــز األمــم املتحــدة .  كجــزء مــن احلمــالت اإلعالميــة احملليــة“لنحــارب العنــصرية”

الم يف بنما على مـساحات إعالنيـة جمانيـة لعـرض ملـصقات احلملـة يف حمطـات احلـافالت                     لإلع
ــة املــسرح واملوســيقى    . العامــة ملــدة ســتة أشــهر   ــة اجملتمعي ــامج للتوعي ــا، اســتخدم برن ويف زامبي

  .والرقص مستهدفاً األطفال والشباب بشكل أساسي
 يف حمرقـة اليهـود، نظمـت اإلدارة        ويف إطار اجلهود الراميـة إىل التوعيـة مبوضـوع املـرأة             - ٦٥

ــز           جمموعــة مــن املناســبات التثقيفيــة وأصــدرت دليــل دراســة للطــالب واملعلمــني يــبني التميي
  . العنصري والتعصب ضد املرأة اليهودية واألقليات األخرى

ونظمت اإلدارة عن طريق مبادرة األثر األكادميي لألمم املتحـدة، جلـستني يف سلـسلة             - ٦٦
مايو ناقـشت جمموعـة مـن الكّتـاب      /ويف أيار . “نبذ طباع التعصب  ”اسية املعنونة   احللقات الدر 

أكتـوبر حبـث أحـد الـربامج النـضال غـري            /اهلنود خمـاطر التعـصب يف اجملتمـع، ويف تـشرين األول           
  .العنيف ضد الفصل العنصري يف جنوب أفريقيا

  
  مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني    

با إىل جنب مع اهليئات األخرى، يف أعمـال اتفاقيـة القـضاء علـى         تساهم املفوضية، جن    - ٦٧
مجيع أشكال التمييز العنصري، وتتعاون مع املقرر اخلاص املعين باألشـكال املعاصـرة للعنـصرية               

وباإلضـافة إىل ذلـك، تقـدم    . والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتـصل بـذلك مـن تعـصب          
ا بــشكل منــتظم يف التقريــر الــسنوي ملكتــب املؤســسات  املكاتــب امليدانيــة للمفوضــية مــسامهاهت

ــة   ــة وحقــوق اإلنــسان عــن جــرائم الكراهي ومبــسامهاهتا هــذه، هتــدف املفوضــية إىل  . الدميقراطي
املساعدة يف مجع البيانات عـن اجلـرائم العنـصرية وجـرائم كـره األجانـب، واملـسامهة يف وضـع                      

 العنــصرية، ودعــم اجلهــود الراميــة إىل  الــسياسات والــربامج الــيت تعــاجل احلــوادث ذات الــدوافع 
  .رصد فعالية هذه السياسات والربامج
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، أجرت املفوضـية اسـتطالعاً للـرأي العـام لقيـاس            ٢٠١٢مايو  /أبريل وأيار /ويف نيسان   - ٦٨
وقارن االستطالع الـذي أجـري عـرب شـبكة اإلنترنـت            . املواقف والوعي يف ما يتعلق بالالجئني     

 بلداً من البلدان اليت أجريـت فيهـا التجربـة، وهـي             ١١ بالغ يف    ١ ٠٠٠عينات ممثِّلة تتألف من     
االحتاد الروسي وإسبانيا وأستراليا وأملانيا وإيطاليا وجنـوب أفريقيـا والـسويد والتفيـا واململكـة                

وستساعد هذه النتـائج املفوضـية      . املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية وهولندا واليونان      
جيات التواصـل ورسـائل الـدعوة الـيت تركـز علـى محايـة الالجـئني         يالئم الستراتعلى التعديل امل 

  .وملتمسي اللجوء
  

  املنظمات اإلقليمية  - جيم  
  االحتاد األورويب واالحتاد األفريقي    

أرســل االحتــاد األورويب واالحتــاد األفريقــي مــسامهة مــشتركة اســتنادا إىل حلقــة عمــل    - ٦٩
  .٢٠١٢يونيه /حزيران ٥مشتركة نظماها يف 

ويشارك االحتاد األفريقي واالحتاد األورويب يف شراكة استراتيجية تغطي عـدة ركـائز،               - ٧٠
ويف هـذا الـسياق،     . سيما ركيزة استراتيجية تتعلق بـاحلكم والدميقراطيـة وحقـوق اإلنـسان            وال

األمهيـة  أكد كل من االحتاد األفريقي واالحتـاد األورويب، مبـا يف ذلـك الـدول األعـضاء فيهمـا،                    
هنا ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانـب ومـا يتـصل بـذلك      ياالكربى اليت يول  

، اتفـق كـال الطـرفني يف أديـس أبابـا علـى أن العنـصرية                 ٢٠١٠سبتمرب  /أيلولويف  . من تعصب 
والتمييز العنصري وكراهية األجانـب ومـا يتـصل بـذلك مـن تعـصب ستـشكل موضـوعا عامـا                     

  . جنيفللمناقشة يف
، عقــدت وفــود االحتــاد األورويب واالحتــاد األفريقــي يف  ٢٠١٢يونيــه /حزيــران ٥ويف   - ٧١

جنيف حلقة عمل مشتركة هبدف تنظيم عملية تبادل أفضل املمارسات على املستويات احملليـة              
والوطنيــة واإلقليميــة بــشأن مكافحــة التمييــز العنــصري يف الواقــع ومعاجلــة التحــريض علــى          

  .رقيةالكراهية الع
وأتاحــت هــذه احللقــة الدراســية الفرصــة لفهــم أفــضل لآلليــات الــيت أنــشئت يف كلتــا      - ٧٢

القــارتني األفريقيــة واألوروبيــة، وعلــم املــشاركون كيفيــة تنفيــذ امليثــاق األفريقــي، الــذي يعــزز  
وحيمي مبـدأ املـساواة وعـدم التمييـز، مـن خـالل خمتلـف اآلليـات القائمـة، مبـا يف ذلـك اللجنـة                      

وعلـى الـصعيدين األورويب   . يقية واحملكمة األفريقية واستراتيجية حقـوق اإلنـسان ألفريقيـا     األفر
  .واإلقليمي، عرض اخلرباء بعض الصكوك القانونية اليت مل تنفذ بعد، والتحديات ذات الصلة
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وأثار بعض املشاركني مـسألة املظـاهر املتزايـدة للعنـصرية والتمييـز العنـصري يف مجيـع                    - ٧٣
 واليت تتفاقم نوعا ما من جراء األزمـة االقتـصادية العامليـة وبعـض األزمـات الـسياسية                   القارات،

واتفـق مجيــع املــشاركني يف  . يف بعــض منـاطق العــامل احلاصــلة واحلركـات االجتماعيــة األخـرى   
ختام احللقة على أنه رغم األمهية الشديدة للتشريعات واآلليات املنـشأة يف كلتـا القـارتني علـى                 

 إرادة سياسـية     احمللية والوطنية واإلقليمية سيظل غيـاب التنفيـذ الفعـال وعـدم وجـود              املستويات
  .عقبتني رئيسيتني

وأعـرب املـشاركون عــن اسـتعدادهم لتكثيــف التعـاون بـني االحتــاد األفريقـي واالحتــاد         - ٧٤
األورويب بشكل عام وبـشأن مـسألة العنـصرية والتمييـز العنـصري وكـره األجانـب ومـا يتـصل           

من تعصب على وجه اخلـصوص، مـن خـالل وسـائل مـن بينـها تنظـيم حلقـات دراسـية                      بذلك  
سليمة يف جمــال أخــرى مــن أجــل تــشجيع تبــادل وجهــات النظــر، واملعلومــات واملمارســات الــ  

  .مكافحة العنصرية
  

  ؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسانمكتب امل    
ــدول    - ٧٥ ــرت ال ــاون يف أورو  أق ــن والتع ــة األم ــا األعــضاء يف منظم ــشارِكةب ــب امل  يف مكت

املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان بـأن جـرائم الكراهيـة والعنـصرية وكراهيـة األجانـب،                 
فضال عن معاداة السامية والتعصب ضد املـسلمني واملـسيحيني وأتبـاع الـديانات أو املعتقـدات                 

.  املنظمـة  يفاألخرى تـشكل هتديـدا لالسـتقرار واألمـن يف مجيـع أحنـاء منطقـة الـدول األعـضاء                     
ز قد اعتمدت جمموعة شاملة من االلتزامات ملنـع العنـف بـدافع الكراهيـة والتـصدي لـه وتعزيـ           و

  .االحترام والتفاهم املتبادلني
 الدول املشاركة واجملتمع املدين يف مكافحـة جـرائم    ، متشيا مع واليته   ،ويساعد املكتب   - ٧٦

ع املكتب جمموعـة واسـعة مـن الـربامج لبنـاء      ووض. الكراهية وتعزيز االحترام والتفاهم املتبادلني 
قدرات مسؤويل إنفاذ القانون واملسؤولني احلكوميني واجملتمع املدين ملكافحـة جـرائم الكراهيـة              

وتركــز أنــشطة املكتــب أيــضا علــى رصــد ومجــع . وإزكــاء الــوعي مــن خــالل الــربامج التثقيفيــة
  .صممة للتصدي هلارسات اجليدة املونشر املعلومات عن جرائم الكراهية واملما

ويقوم املكتب حاليا بوضع دليل عملي لصانعي السياسات حول كيفية مجـع البيانـات                - ٧٧
نـاء علـى    كما يـستعرض التـشريعات املتـصلة بـالتمييز وجـرائم الكراهيـة ب             . عن جرائم الكراهية  

  .طلب من الدول املشاركة
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 بــشأن مكافحــة التعــصب املبــادئ التوجيهيــة للمــربني، نــشر املكتــب ٢٠١١ويف عــام   - ٧٨
وقـد وضـع هـذا املنـشور بالـشراكة مـع منظمـة األمـم املتحـدة للتربيـة                    . والتمييز ضـد املـسلمني    

والعلــم والثقافــة وجملــس أوروبــا وذلــك هبــدف تقــدمي املــشورة للمــربني حــول كيفيــة مواجهــة   
  .ميةتدريبية للمنظمات غري احلكوكما ينظم املكتب برامج . التعصب والتمييز يف املدارس

رائم الكراهية اليت تستهدف املـسيحيني، الـذي   املعين جب للمؤمتر الرفيع املستوى  ومتابعةً  - ٧٩
ة جـرائم   ، يعد املكتب حلقـة دراسـية حـول دور اجملتمـع املـدين يف مكافحـ                ٢٠١١نظم يف عام    

  .الكراهية ضد املسيحيني
  

   على الصعيد الوطينحقوق اإلنسان وهيئات املساواةمؤسسات   - دال  
  املساواة يف املعاملةاهلولندية املعنية بلجنة ال    

املـساواة يف املعاملـة يف دراسـة الـشكاوى الفرديـة            اهلولندية املعنيـة ب   لجنة  التتمثل والية     - ٨٠
وعـالوة علـى ذلـك، جيـوز للجنـة أن تقـدم             . وفقا للتشريعات القائمة بشأن املساواة يف املعاملة      

 يطلب، للحكومـة واألطـراف اخلاصـني، وجيـوز هلـا أيـضا              املشورة سواء طلب إليها ذلك أم مل      
ومــن أمثلــة هــذه التحقيقــات دراســة استقــصائية بــشأن التمييــز علــى   . القيــام بــإجراء حتقيقــات

  .العرق أجريت يف جامعة الهاي/أساس األصل
 قدمت حكومة هولندا مشروع قانون يف الربملان يقترح إنـشاء معهـد        ٢٠١٠ويف عام     - ٨١

ة شاملة يف جمال حقوق اإلنسان، ووافق جملس الـشيوخ علـى مـشروع القـانون                وطين ذي والي  
 مما جعل القانون واجب النفـاذ ومهـد الطريـق أمـام إنـشاء      ٢٠١١نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٢يف  

ــذي    ــسان، الـ ــوق اإلنـ ــدي حلقـ ــد اهلولنـ ــه  املعهـ ــر عملـ ــوف يباشـ ــام  سـ ــر عـ . ٢٠١٢يف أواخـ
  .ء املعهد وستندمج مع هذا املعهدبإنشااضطلعت اللجنة باالستعدادات اخلاصة  وقد
وســيتم إنــشاء املعهــد اهلولنــدي حلقــوق اإلنــسان حلمايــة وتعزيــز حقــوق اإلنــسان يف       - ٨٢

. عامـة هولندا من خالل الرصد وتقدمي املشورة، وإجراء البحوث وتشجيعها وتوفري معلومات            
واة يف املعاملـة لتـشمل      وسوف تتسع والية املعهد بشكل كبري حبيث تتجاوز نطاق قضايا املسا          

املــشورة بــشأن وسيواصــل املعهــد إجــراء البحــوث وحتفيزهــا وإســداء  . كافــة حقــوق اإلنــسان
  .القانون والسياسات

  
  حقوق اإلنسانجلنة املساواة و    

لجنـة املـساواة وحقـوق اإلنـسان، وهـي هيئـة قانونيـة أنـشئت مبوجـب قـانون             أنيطت ب   - ٨٣
هم أمهية حقوق اإلنسان واملـساواة ومحايـة وإنفـاذ وتعزيـز            تعزيز ف مهمة  ،  ٢٠٠٦املساواة لعام   
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وهي العمر واإلعاقة ونـوع اجلـنس والعـرق          ،“املشمولة باحلماية ”املساواة عرب األسس التسعة     
ــشراكة امل    ــزواج وال ــة، وال ــد، واحلمــل واألموم ــدين واملعتق ــيري   وال ــسي وتغ ــة، والتوجــه اجلن دني

  .اجلنس نوع
ــا بعنــوان   نــشرت الل٢٠١٠ويف عــام   - ٨٤ ــة حبث ــاول “فهــم صــعود أقــصى الــيمني ”جن  يتن

وخاصــة احلــزب الــوطين (لتــرا كالعوامــل الــيت تكمــن وراء صــعود أحــزاب أقــصى الــيمني يف إن 
 وسبب جناح تلك األحزاب يف أماكن دون أخرى؛ واآلثار املترتبة علـى تكتيكـات               ؛)الربيطاين

  .اسك اجملتمعيخايب بالنسبة للتماحلزب الوطين الربيطاين وفوزه االنت
ــز        - ٨٥ ــة القــضاء علــى التميي ــرا إىل جلن ــسان تقري ــة املــساواة وحقــوق اإلن كمــا قــدمت جلن

الثــامن عــشر إىل العــشرين،  العنــصري بــشأن التقــارير الدوريــة للمملكــة املتحــدة، مــن التقريــر 
املـساواة  اليت تـؤثر علـى   الرئيسية لفتت فيه انتباه جلنة القضاء على التمييز العنصري إىل القضايا    

وأبــرزت الثغــرات يف تقريــر ؛ بــني األعــراق، مــن وجهــة نظــر جلنــة املــساواة وحقــوق اإلنــسان  
ــاإل    ــق بـ ــا يتعلـ ــة فيمـ ــيات إىل اللجنـ ــة؛ وقـــدمت توصـ ــن  الدولـ ــا مـ جراءات الـــيت جيـــب اختاذهـ

  .احلكومة قبل
  

  عن األنشطةمستكملة معلومات   -ثالثا   
  ية األمم املتحدة حلقوق اإلنسانمفوض  - ألف  

تقود املفوضية أعمال األمم املتحدة الرامية إىل منع ومكافحـة التمييـز وتعزيـز املـساواة                  - ٨٦
ودعت املفوضـية لإلصـالحات      .واالحترام العاملي حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية للجميع      

ودعمها من خالل وسائل تشمل تقدمي املشورة واملساعدة التقنية إىل الدول يف تنفيذ التزاماهتـا               
وتعاونـت  . دولية وتوصيات هيئات وآليات حقوق اإلنـسان يف جمـال املـساواة وعـدم التمييـز               ال

سيما بشأن اعتماد التشريعات والـسياسات العامـة والـربامج           املفوضية مع الدول األعضاء، وال    
ــة وغريهــا مــن األنــشطة   ودعمــت املفوضــية أيــضا اجلهــود الــيت تبــذهلا   . وخطــط العمــل الوطني

 حلقــوق اإلنــسان، وهيئــات املــساواة املتخصــصة واجملتمــع املــدين واألفــراد،  املؤســسات الوطنيــة
  .لك اجلماعات اليت تواجه التمييزوكذ
ــتراتيجيه يف ا    - ٨٧ ــة اسـ ــي أولويـ ــز هـ ــة التمييـ ــية ومكافحـ ــف،  -ملفوضـ ــا يف جنيـ  يف مقرهـ
يف هـذا  وقـد اكتـسبت املفوضـية درايـة فنيـة وخـربة           . امليدانيةكياناهتا   نيويورك و  ها يف مكتب ويف

اجملال علـى وجـه اخلـصوص، حيـث قامـت بإعـداد دراسـات موضـوعية ووضـع أدوات لتعزيـز                  
وباإلضــافة إىل ذلــك، تــوفر املفوضــية الــدعم الفــين ودعــم األمانــة  . القــدرات وأدوات منهجيــة

  .آلليات حقوق اإلنسان
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عـة  وواصلت املفوضية خدمة أعمال جلنـة القـضاء علـى التمييـز العنـصري وآليـات متاب                  - ٨٨
وبناء على طلبات مـن جملـس حقـوق اإلنـسان واجلمعيـة العامـة،               . إعالن وبرنامج عمل ديربان   

نظمت املفوضية عدة حلقـات نقـاش رفيعـة املـستوى حـول موضـوعات مـن بينـها املمارسـات                 
ترسـيخ ثقافـة التـسامح والـسلم، وتعزيـز      إجراء حوار عاملي حول السليمة ملكافحة العنصرية، و 

. ايتها عن طريق التسامح واملصاحلة، مبناسبة اليوم الدويل لنيلسون مانـديال          حقوق اإلنسان ومح  
أتاحـت الفرصـة    وأفادت هـذه األنـشطة يف تعزيـز احلـوار العـاملي وتقاسـم املمارسـات اجليـدة و                  

ــالتمييز العنــصري وكراهيــة    ل ــادل اآلراء ووجهــات النظــر حــول القــضايا املعاصــرة املتعلقــة ب  تب
األمــم املتحــدة ونظمــت املفوضــية مراســم احتفــال   .مــن تعــصباألجانــب ومــا يتــصل بــذلك  

كتــب األمــم املتحــدة يف    ، الــيت أقيمــت يف م  املي للقــضاء علــى التمييــز العنــصري    العــ  بــاليوم 
ــا ، ٢٠١٢مـــارس /ارذآ ٢١ يف جنيـــف ضـــة الـــسامية حلقـــوق اإلنـــسان،  املفووشـــاركت فيهـ
ــتالف    والقــس ــسي جاكــسون مؤســس ائ ذا احلــدث وكــان موضــوع هــ . Rainbow Pushجي

، حيث سلط الضوء على أن العنـصرية والتمييـز مهـا غالبـا يف صـميم                 “العنصرية والصراعات ”
املوضـوع هبـدف تنـاول العالقـة التعاضـدية       هذا  وقد اختري   . فتاكةاألسباب اجلذرية للرتاعات ال   

  .اع، اليت غالبا ما يتم إغفاهلابني العنصرية والرت
ت واألفــراد الــذين يتعرضــون للتمييــز مــن خــالل   وواصــلت املفوضــية متكــني اجلماعــا   - ٨٩

ــة      ــى املطالب ــدرهتم عل ــز ق ــذ مــشاريع لتعزي ــصلة، وتنفي ــشطة ذات ال ــسهيل مــشاركتهم يف األن  ت
  .حبقوقهم ودعم املنظمات الشعبية

وتــوفر املفوضــية أيــضا اخلــربة واملــشورة يف جمــال حقــوق اإلنــسان، وتــدعم منظمــات     - ٩٠
هـود يف جمـال الـدعوة وتـساعد أفرقـة األمـم املتحـدة القطريـة يف                  اجملتمع املدين فيما تبذله من ج     

وتشارك مع عـدد مـن اآلليـات الدوليـة حلقـوق اإلنـسان       ع التقارير يمشارتقدمي التعليقات على    
للــدعوة إىل اعتمــاد القــوانني الــيت متتثــل لالتفاقيــة الدوليــة للقــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز    

خــالل الفتــرة و. نــسان لألشــخاص الــذين يــتم هتميــشهمالعنــصري، ومحايــة وتعزيــز حقــوق اإل
ــالتقرير  ــدعم املقــدمان إىل  املــشورة ، شــكّلت املــشمولة ب ــدول األعــضاء يف  وال صــياغة جمــال ال

السياسات والربامج الوطنية، مبا يف ذلك خطط العمل الوطنية للقضاء علـى العنـصرية والتمييـز                
  .ملفوضية يف جمال مكافحة التمييزلعمل اإحدى الركائز الرئيسية وتعزيز املساواة 

وعلى مدى العامني املاضيني، ظلت املفوضية تساعد الدول األعضاء يف األنـشطة الـيت                - ٩١
مبـسامهة املكاتـب اإلقليميـة والقطريـة للمفوضـية          وذلـك   هتدف إىل وضع خطـط عمـل وطنيـة،          

 ، وبـنن ،أوروغـواي : ٢٠١١م الدعم خلطط العمل يف البلـدان التاليـة يف عـام        وقّد. ومشاركتها
 ، وموريتانيـا  ، وكوسـتاريكا  ،) املتعددة القوميات  -دولة  ( وبوليفيا   ، وبوركينا فاسو  ،وبوتسوانا



A/67/325  
 

12-46966 21 
 

، نظمــت املفوضــية حلقــة دراســية بــشأن خطــط العمــل  ٢٠١١ ســبتمرب/ويف أيلــول. ونيجرييــا
  .لة أعضاء يف رابطة الدول املستقت بطرسربغ، االحتاد الروسي لعشرة بلدانالوطنية يف سان

ــتمني إىل        - ٩٢ ــسنوية العــشرون العتمــاد إعــالن حقــوق األشــخاص املن ــذكرى ال ــيح ال وتت
 فرصـة خللـق قـوة دافعـة لتعزيـز           ٢٠١٢أقليات قومية أو إثنية وإىل أقليات دينية ولغوية يف عـام            

وإزاء هـذه اخللفيـة، تقـوم       . تنفيذ اإلعالن واخنراط أقوى يف جمال حقوق األقليات بـشكل عـام           
وحــىت اآلن، نظمــت املفوضــية . إحيــاء هلــذه الــذكرىاملناســبات بتنظــيم سلــسلة مــن املفوضــية 

خالل الدورة التاسعة عشرة جمللس حقوق اإلنـسان حلقـة نقـاش لالحتفـال بالـذكرى الـسنوية                  
العـشرين العتمــاد اإلعـالن مــع التركيـز بــشكل خــاص علـى تنفيــذه وعلـى اإلجنــازات وأفــضل      

وبالتعاون مع حكومة النمـسا، نظمـت املفوضـية أيـضا     . داملمارسات والتحديات يف هذا الصد    
تعزيز فعالية آليـات حقـوق اإلنـسان الدوليـة واإلقليميـة            ”حلقة دراسية للخرباء حول موضوع      

وأتاحـت احللقـة الدراسـية للخـرباء، الـيت          . “والوطنية يف تعزيز ومحاية حقوق األقليـات الدينيـة        
، فرصـة إللقـاء نظـرة متعمقـة علـى كيفيـة           ٢٠١٢مـايو   / أيـار  ٢٣ و   ٢٢عقدت يف فيينا يـومي      

مسامهة اآلليات الدولية واإلقليمية يف حتـسني تنفيـذ التوصـيات الرئيـسية الـصادرة عـن اآلليـات                 
  . واإلقليمية، على الصعيد الوطينالدولية
جلنة الـسياسات   الذي اختذته   قرر  املتعزز عمل املفوضية يف جمال التصدي للتمييز ب       قد  و  - ٩٣

 لتعزيز العمل على نطاق املنظومة يف هذا اجملـال عـن            ٢٠١٢مارس  /ارذألمني العام يف آ   التابعة ل 
وسـتتوىل الـشبكة،   . طريق إنشاء شبكة األمم املتحدة املعنية بالتمييز العنصري ومحاية األقليـات        

بتنسيق من مفوضية حقوق اإلنسان تيـسري التعـاون فيمـا بـني كيانـات األمـم املتحـدة، وتقـدمي                     
ــه  ــة ملكا   التوجيـ ــات فعالـ ــذ ممارسـ ــادل وتنفيـ ــساعدة لتبـ ــة   واملـ ــصري ومحايـ ــز العنـ ــة التمييـ فحـ
  .األقليات حقوق

  
  املنتدى املعين بقضايا األقليات    

املنتــدى املعــين بقــضايا األقليــات، الــذي أنــشئ مبوجــب قــرار جملــس حقــوق اإلنــسان     - ٩٤
لـصلة باألشـخاص املنـتمني    ، هو مبثابة منرب لتعزيز احلوار والتعـاون بـشأن القـضايا ذات ا          ٦/١٥

ــة، يقــدم مــسامهات مواضــيعية وخــربات       ــة ولغوي ــة وإىل أقليــات ديني ــة أو إثني إىل أقليــات قومي
ألعمال اخلـبرية املـستقلة املعنيـة بقـضايا األقليـات، الـيت ُيطلـب إليهـا توجيـه أعمالـه والتحـضري                       

يف كـل منطقـة مـن    وكتـدبري عملـي لتعزيـز الـوعي وتنفيـذ توصـيات املنتـدى        . لدورتـه الـسنوية  
املناطق، وبرعاية والية اخلبرية املستقلة، أعد جتميع لتوصـيات الـدورات الـسنوية األربـع األوىل                

بشأن مواضيع األقليات واحلق يف التعلم واملشاركة الـسياسية واملـشاركة االقتـصادية وحقـوق      (
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ة ويف شـكل    وسُيوزع املنشور علـى نطـاق واسـع ويتـاح علـى الـشبك             ). نساء وفتيات األقليات  
  .قرص مدمج

نـوفمرب  / تـشرين الثـاين  ٣٠ و ٢٩وعقدت الـدورة الـسنوية الرابعـة للمنتـدى يف يـومي             - ٩٥
، حيــث نظــر املنتــدى يف مــسألة ضــمان حقــوق نــساء وفتيــات األقليــات، مبــا يف ذلــك   ٢٠١١

  .إمكانية استفادهتن من التعليم ومشاركتهن يف احلياة االقتصادية والسياسية
  

  ت متابعة تنفيذ نتائج مؤمتر ديربانآليا  -بـاء   
  اللجنة املخصصة املعنية بوضع معايري تكميلية    

يف الدورة الرابعة للجنة املخصصة املعنية بوضع معايري تكميلية، اليت عقـدت يف الفتـرة                 - ٩٦
ــن  ــسان٢٠ إىل ١٠م ــل / ني ــشات موضــوعية  )A/HRC/21/59انظــر  (٢٠١٢أبري ، دارت مناق

مـن  همة احلماية   مكلفة مب وبشأن إنشاء أو تعيني أو حفظ آليات وطنية         بشأن كراهية األجانب    
كل أشـكال ومظـاهر العنـصرية والتمييـز العنـصري وكراهيـة األجانـب ومـا يتـصل بـذلك مـن                       
تعصب ومنع ظهورها، وكذلك بشأن الثغرات اإلجرائية فيما خيـص االتفاقيـة الدوليـة للقـضاء                 

 اللجنـة املخصـصة مـن مفوضـية حقـوق اإلنـسان             وطلبـت . على مجيع أشكال التمييز العنصري    
إصــدار اســتبيان بغــرض مجــع املعلومــات عــن تلــك املواضــيع، مبــا يف ذلــك األطــر واملمارســات  

وستنــشر الــردود . القانونيــة والقــضائية، والتــدابري املوضــوعية واإلجرائيــة، والتوصــيات املمكنــة 
  .بغرض مواصلة النقاشه عن موجز على االستبيان يف موقع املفوضية الشبكي، وسيعّد

  
  الفريق العامل احلكومي الدويل املعين بالتنفيذ الفعلي إلعالن وبرنامج عمل ديربان    

 تـشرين   ٢٨ إىل   ١٧عقد الفريق العامل احلكومي الدويل دورته التاسعة يف الفتـرة مـن               - ٩٧
ل تنفيــذ ويف تلــك الــدورة، اســتعرض املــشاركون التقــدم احملــرز يف جمــا. ٢٠١١أكتــوبر /األول

التوصيات املعتمدة من الفريـق العامـل يف دورتـه الثامنـة وتبـادلوا اخلـربات وأفـضل املمارسـات                    
بشأن تنفيذ االتفاقية الدوليـة للقـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز العنـصري، وإعـالن وبرنـامج                     

وة عـال . عمل ديربان، والوثيقـة اخلتاميـة ملـؤمتر اسـتعراض تنفيـذ إعـالن وبرنـامج عمـل ديربـان                   
علـى ذلـك، أجريـت مناقـشات موضـوعية بـشأن دور الرياضـة والتعلـيم يف مكافحـة العنــصرية          

وتلـت عـروض اخلـرباء    . والتمييز العنـصري وكراهيـة األجانـب ومـا يتـصل بـذلك مـن تعـصب         
واعتمــد الفريــق العامــل اســتنتاجات وتوصــيات . حــول تلــك املواضــيع حلقــات نقــاش حواريــة

  ).A/HRC/19/77انظر (بشأن املواضيع السالفة الذكر 
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  فريق اخلرباء العامل املعين باملنحدرين من أصل أفريقي    
، ٢٠١٢مـايو   /صت الـدورة احلاديـة عـشرة للفريـق العامـل، الـيت عقـدت يف أيـار                 صُِّخ  - ٩٨

واعتمـد الفريـق العامـل مـشروع برنـامج عمـل يقـوم علـى                . لوضع برنامج عمـل العقـد أساسـا       
ئــات الدوليــة واإلقليميــة واجملتمــع املــدين، وأخــذ يف احلــسبان  مــسامهات الــدول األعــضاء، واهلي

إعــالن وبرنــامج عمــل ديربــان والتوصــيات العامــة للجنــة القــضاء علــى التمييــز العنــصري،          
ــم    وال ــية رقـ ــيما التوصـ ــد   ٣٤سـ ــصري ضـ ــز العنـ ــشأن التمييـ ــخاص  بـ ــن  األشـ ــدرين مـ املنحـ
  .أفريقي أصل
رين مــن أصــل أفريقــي، اقتــرح الفريــق وانـسجاما مــع موضــوع الــسنة الدوليــة للمنحـد    - ٩٩

ويتنـاول مـشروع برنـامج    . “االعتـراف والعـدل والتنميـة   ”: العامل نفس املوضـوع هلـذا العقـد       
العمل اجملاالت ذات األولوية للعقد، مبا فيها احلق يف املساواة وعـدم التمييـز؛ والتعلـيم والـوعي      

إسهاماهتم؛ ومجـع البيانـات لزيـادة       الذي يعترف بتاريخ املنحدرين من أصل أفريقي وثقافاهتم و        
إبراز حالتهم وجتارهبم؛ واملشاركة واإلدماج يف مجلة أمور منها عمليـات صـنع القـرار؛ وتـوفري        
احلماية على قدم املساواة مبوجب القانون والتصدي للتمييز يف إقامة العدل؛ واحلق يف التنميـة؛               

حة واإلســكان؛ واعتمــاد تــدابري وفــرص احلــصول علــى التعلــيم اجليــد والعمالــة وخــدمات الــص
خاصة لتجاوز الفوارق املـستمرة واهليكليـة؛ واألشـكال املتعـددة للتمييـز الـيت تواجههـا خمتلـف                   

  .فئات األشخاص املنحدرين من أصل أفريقي، ال سيما النساء واألطفال واملهاجرون
  

ري وكراهيـة   املقرر اخلاص املعين باألشـكال املعاصـرة للعنـصرية والتمييـز العنـص              -جيم   
  األجانب وما يتصل بذلك من تعصب

ُعيِّن السيد موتوما روتريي مقررا خاصا معنيا باألشكال املعاصـرة للعنـصرية والتمييـز               - ١٠٠
العنصري وكـره األجانـب ومـا يتـصل بـذلك مـن تعـصب مـن قبـل جملـس حقـوق اإلنـسان يف                    

، وهـو مـا تـزامن مـع     ٢٠١١نـوفمرب  /وقـد تـوىل مهامـه يف تـشرين الثـاين     . دورته الثامنـة عـشرة    
االحتفــال بالــذكرى الــسنوية العاشــرة العتمــاد إعــالن وبرنــامج عمــل ديربــان والــسنة الدوليــة   

ويف هذا الصدد، شـارك يف املناقـشة املواضـيعية الرفيعـة املـستوى          . للمنحدرين من أصل أفريقي   
.  يف نيويــورك٢٠١١ديــسمرب /الــيت انتــهت باختتــام الــسنة الدوليــة، املنعقــدة يف كــانون األول  

وشارك املقرر اخلاص أيضا يف الدورة احلادية عشرة لفريق اخلرباء العامل املعين باملنحدرين مـن               
 يف جنيـف وكرسـت لوضـع مـشروع برنـامج          ٢٠١٢مـايو   /أصل أفريقي، اليت عقـدت يف أيـار       

  .عمل عقد األمم املتحدة للمنحدرين من أصل أفريقي
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مــارس / آذار٢١علــى التمييــز العنــصري، املنعقــد يف  ومبناســبة اليــوم الــدويل للقــضاء   - ١٠١
، أصدر املقرر اخلاص نشرة صحفية مشتركة يؤكـد فيهـا أن العنـصرية ال تـزال تـؤجج                   ٢٠١٢

وبادر املكلف بالوالية أيضا إىل التعاون مـع اللجنـة األفريقيـة حلقـوق اإلنـسان                . العنف والرتاع 
االجتماع األول لإلجـراءات اخلاصـة      املقرر اخلاص   ويف هذا الصدد، حضر     . وحقوق الشعوب 

جمللس حقوق اإلنسان واآلليات اخلاصـة للجنـة األفريقيـة حلقـوق اإلنـسان وحقـوق الـشعوب،                  
وهو االجتماع الذي نظمته مفوضـية حقـوق اإلنـسان، بالتعـاون مـع اللجنـة األفريقيـة حلقـوق                    

  .٢٠١٢يناير / كانون الثاين١٩ و ١٨اإلنسان وحقوق الشعوب، يف أديس أبابا يف يومي 
وقــدم املقــرر اخلــاص إىل جملــس حقــوق اإلنــسان يف دورتــه العــشرين تقريــره الــسنوي  - ١٠٢

األول الذي يركز على منع العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتـصل بـذلك مـن                 
 بــشأن عــدم جــواز ممارســات ٦٦/١٤٣تعــصب، والتقريــر املتعلــق بتنفيــذ قــرار اجلمعيــة العامــة 

لتمييـــز العنـــصري وكـــره األجانـــب اهم يف إثـــارة األشـــكال املعاصـــرة للعنـــصرية وامعينـــة تـــس
  .يتصل بذلك من تعصب وما

ويعتــزم املقــرر اخلــاص مواصــلة مــشاركته يف قــضية حظــر التحــريض علــى الكراهيــة     - ١٠٣
ــسلة       ــها املــشاركة يف آخــر اجتمــاع للخــرباء يف سل ــة، بوســائل من ــة أو الديني ــة أو العرقي القومي

ــيت تعقــدها مفوضــية   حلقــات ع ــسان  مــل اخلــرباء ال ــى   حقــوق اإلن ــشأن حظــر التحــريض عل ب
الكراهيـــة القوميـــة أو العرقيـــة أو الدينيـــة، والـــيت مـــن املقـــرر أن تعقـــد يف املغـــرب يف تـــشرين  

وسيــشارك املقــرر اخلــاص أيــضا يف املناقــشة املواضــيعية للجنــة القــضاء   . ٢٠١٢أكتــوبر /األول
ــز العنــصري بــشأن خطــا   ــة العنــصرية، املقــرر إجراؤهــا  ب التحــريض علــى الكراعلــى التميي هي

  .٢٠١٢أغسطس / آب٢٨ يف
  

  ملستقلة املعنية بقضايا األقلياتاخلبرية ا  -دال   
، اخلـبرية املـستقلة املعنيـة بقـضايا األقليـات املعيَّنـة حـديثا، تقريرهـا                 يتساكقدمت ريتا إ   - ١٠٤

ــه ال      ــسان يف دورت ــوق اإلن ــس حق ــه جمل ــر في ــشرة  األول لكــي ينظ ــعة ع ). A/HRC/19/56(تاس
 تــصادف الــذكرى الــسنوية العــشرين العتمــاد إعــالن حقــوق    ٢٠١٢التقريــر أن ســنة  وأبــرز

األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنيـة وإىل أقليـات دينيـة ولغويـة، وأشـار إىل أن طائفـة                     
وشـجعت  . لصددمن األنشطة ستضطلع هبا مفوضية حقوق اإلنسان واخلبرية املستقلة يف هذا ا           

اخلبرية املستقلة الدول األعضاء وسائر األطراف صاحبة املـصلحة يف املنـاطق كافـة علـى النظـر                  
يف تنظيم مناسـبات وأنـشطة خاصـة هبـا إلحيـاء الـذكرى الـسنوية والتوعيـة بـاإلعالن وحبقـوق                      

ون وستــشارك اخلــبرية املــستقلة يف سلــسلة مــن املــؤمترات د . األشــخاص املنــتمني إىل األقليــات
اإلقليمية اليت تنظمها مفوضية حقوق اإلنسان وتستضيفها بعـض مكاتبـها اإلقليميـة للمـساعدة         
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مـايو  /وقـد شـاركت يف مناسـبة نظمـت يف فيينـا يف أيـار              . على التوعية باإلعالن وتعزيز تنفيـذه     
تعزيز فعالية اآلليات الدولية واإلقليمية والوطنيـة املعنيـة حبقـوق اإلنـسان             ” حتت عنوان    ٢٠١٢

  .“قليات الدينية والنهوض هبايف محاية حقوق األ
وتضّمن تقرير اخلبرية املستقلة إىل اجمللس استعراضا لألنشطة اليت اضطلعت هبـا، وهـو             - ١٠٥

ومـن بـني القـضايا ذات األولويـة الـيت           . يربز القضايا اليت ستويل هلـا األولويـة يف واليتـها األوىل           
كمـا تـشمل أولويـات    .  وحقوق وأمن األقليات الدينيـة ينبغي معاجلتها حقوق األقليات اللغوية    

اخلبرية املستقلة تشجيع االعتراف باألقليات والتسليم بأن هناك يف مجيع املناطق مجاعـات إثنيـة               
أو دينية أو لغوية غري معترف هبا، وبأن بعض أفراد هذه اجلماعات يـصبحون عـدميي اجلنـسية،     

  . يع حقوقهم، مبا فيها حقوق األقلياتمما تترتب عليه آثار سلبية بالنسبة جلم
وإذ تشدد اخلبرية املستقلة على دور محاية حقوق األقليات يف منع نشوب الرتاعـات،               - ١٠٦

فإهنا ستويل اهتماما خاصـا للبـوادر األوليـة الحتمـال نـشوب الرتاعـات بـني خمتلـف اجملتمعـات                     
  .اعات معينةجتاه مجانتماء أو الكراهية  احمللية، كمؤشرات زيادة الشعور بالال

  
  االستنتاجات والتوصيات  -رابعا   

لقد أحرز بعض التقـدم يف مكافحـة العنـصرية والتمييـز العنـصري وكراهيـة األجانـب                  - ١٠٧
غـري أن هـذه الظـواهر مل ُتـستأصل بعـد وال ميكـن ألي بلـد أن                   . وما يتصل بذلك مـن تعـصب      

  .يدعي أنه خال من تأثريها املدمر
ر إرادة سياسـية أقـوى مـن أي وقـت مـضى وتـدابري عاجلـة لعكـس                   ويستلزم األم  - ١٠٨

مسار ما شهدته السنوات األخرية من استمرار االجتاهات املثرية للقلق فيما خيص املواقـف         
واحلـوار  . لألجانب واملنطوية على نزعة عدائية متزايـدة      املعادية  وأعمال العنف العنصرية و   

ــوع أ   ــرام التن ــد م بــني الثقافــات والتــسامح واحت ــز العنــصري   مــور ال ب ــها ملكافحــة التميي ن
  .يتصل به من تعصب وما

والستعراض ما أحرز من تقدم فيما يتعلق بالتنفيذ الشامل إلعالن وبرنامج عمـل              - ١٠٩
ديربان ومتابعتهما والوثيقة اخلتامية ملؤمتر استعراض تنفيـذ إعـالن وبرنـامج عمـل ديربـان،                

 أن تقـدم بـصفة منتظمـة إسـهامات مـستكملة،            ُتدعى مجيع األطـراف صـاحبة املـصلحة إىل        
  .وفقا لطلبات التزويد مبعلومات

وتشجَّع الدول األعضاء علـى دعـوة فريـق اخلـرباء العامـل املعـين باملنحـدرين مـن                  - ١١٠
  .أفريقي إىل إجراء زيارات قطريةأصل 
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ط وُتدعى الدول األعضاء واألطراف األخرى صاحبة املصلحة إىل املشاركة بنشا          - ١١١
ــذ التوصــيات        ــان وإىل تنفي ــؤمتر ديرب ــائج م ــذ نت ــة تنفي ــات متابع ــة بآلي ــداوالت املتعلق يف امل

  .نهام املنبثقة
ــة        - ١١٢ ــذ خطــط عمــل وطني ــدول األعــضاء الــيت مل تقــم بعــد بوضــع وتنفي ــشجَّع ال وت

  .ذلكالقيام بملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وما يتصل هبما من تعصب على 
ملنظمات الدولية واإلقليمية علـى تكثيـف تعاوهنـا يف مكافحـة العنـصرية              وتشجَّع ا  - ١١٣

  .والتمييز العنصري وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب
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	20 - وتهدف خطة العمل الوطنية للفترة 2012-2014 إلى تعبئة جميع أصحاب المصلحة في مكافحة العنصرية ومعاداة السامية، وتتمحور حول أربعة أهداف رئيسية هي:
	(أ) زيادة المعرفة بالحوادث ذات الطابع العنصري والمعادي للسامية وجمع المعلومات عن تلك الحوادث؛
	(ب) القيام بصورة منهجية بقمع الأعمال العنصرية والمعادية للسامية وتوفير حماية أفضل للشعوب الضعيفة؛
	(ج) اتباع استراتيجية وقائية شاملة طويلة الأجل للتصدي للتمييز على أساس الأصل داخل الإدارات المركزية والمحلية وفي القطاع الخاص، وذلك بوسائل منها التعليم والتدريب والثقافة والرياضة دون إغفال الدور الأساسي والمتزايد الأهمية للإنترنت وغيرها من وسائل الإعلام؛ وخصوصيات المواطنين الفرنسيين من سكان المقاطعات فيما وراء البحار؛ وإصلاح القوانين المطبقة على المسافرين؛
	(د) إدراج مكافحة العنصرية ومعاداة السامية في سياسة الإدماج وتعزيز تكافؤ الفرص.
	21 - ومن أبرز الإجراءات المحددة لمكافحة العنصرية ومعاداة السامية والمدرجة في خطة العمل التدابير التالية: تحسين المعرفة بظاهرتي العنصرية ومعاداة السامية، وذلك من خلال إصلاح النظم الإحصائية المعمول بها في وزارة الداخلية ووزارة العدل؛ وتنشيط عمل اللجان الوزارية في سبيل تعزيز تكافؤ الفرص والمواطنة؛ وتعزيز تدريب الموظفين العموميين؛ وتعزيز أساليب مكافحة الكراهية العنصرية على الإنترنت.
	اليونان

	22 - أشارت اليونان إلى تشريعاتها ذات الصلة بحقوق المهاجرين، التي تضمن ممارسة حقوقهم الأساسية واحترام خصوصياتهم في إطار نظام يقوم على العدالة الاجتماعية دون أي شكل خاص من التمييز بسبب الأصل. فعلى سبيل المثال، وبموجب القانون يسري نظام الضمان الاجتماعي القائم على المهاجرين المقيمين بشكل قانوني في اليونان وهم يتمتعون بنفس الحقوق التي يتمتع بها المواطنون اليونانيون. ويحق لهم الاستفادة من النظام الصحي الوطني ويخضعون للتعليم الإجباري كما هو الشأن بالنسبة للمواطنين اليونانيين. ويحق للمهاجرين القصّر، في جميع مراحل التعليم، مزاولة الدراسة في المدارس والاستفادة من الأنشطة الدراسية المتاحة في المجتمعات المحلية، وذلك دون قيد أو شرط. وينص القانون 3838 المؤرخ 24 آذار/مارس 2010 على أن للمهاجرين المقيمين بشكل قانوني والرعايا الأجانب من أصل يوناني الحق في الانتخاب وفي الترشح للانتخابات المحلية. وبالتحديد، يجوز للمهاجرين المقيمين بصفة قانونية في البلد، بعد تقديم طلب للإدراج في السجلات الانتخابية الخاصة، أن يُنتَخبوا لشغل مناصب مستشارين في البلديات، أو مستشارين في الدوائر البلدية، أو مستشارين محليين، شريطة إلمامهم باللغة اليونانية بقدر كاف لأداء مهامهم.
	غواتيمالا

	23 - أشارت غواتيمالا إلى الأنشطة التي قامت بها اللجنة الرئاسية لمكافحة التمييز والعنصرية ضد الشعوب الأصلية، التي أنشئت في عام 2002. وتشمل المجالات الرئيسية لعمل اللجنة صياغة السياسات العامة التي تهدف للقضاء على التمييز العنصري ضد الشعوب الأصلية، والقيام بحملات لتثقيف عامة الناس بشأن هذه المسألة، والمشاركة في عرض التقرير الوطني للبلد على المنظمات الدولية، ومن بينها لجنة القضاء على التمييز العنصري.
	24 - وتوجد في غواتيمالا مؤسسة أخرى هامة هي مكتب أمين المظالم المعني بنساء الشعوب الأصلية، المكلَّف بمعالجة حالات التمييز والضعف التي تواجهها نساء الشعوب الأصلية. وتشمل أنشطة المكتب الأساسية تصميم السياسات والبرامج العامة من أجل منع جميع أشكال العنف والتمييز ضد نساء الشعوب الأصلية والقضاء عليها، ومن أجل تقديم المساعدة القانونية لنساء الشعوب الأصلية اللاتي يتعرضن للعنف والتمييز والتحرش الجنسي وغير ذلك من الانتهاكات.
	25 - وفي عام 2010، نظمت اللجنة الرئاسية عدة مناسبات إقليمية لفائدة جهات اجتماعية مختلفة، ومن بين تلك المناسبات: عرض السياسة العامة من أجل التعايش والقضاء على العنصرية والتمييز العنصري والترويج لهذه السياسة؛ وحملة وطنية لتعزيز التعايش في ظل التنوع الثقافي؛ وحلقات عمل لبناء القدرات وتحليلات استراتيجية؛ ومنتديات وحوارات عامة مع منظمات الشعوب الأصلية؛ ومنتديات توعية لإذكاء الوعي بالتمييز العنصري؛ وحلقات تدريبية للعاملين في مجال العدالة؛ وحلقات عمل موجَّهة للمدرِّسين في المرحلة الثانوية، وكذلك للطلاب في المرحلة الثانوية بشأن مواضيع مثل العنصرية والتمييز، والتشريعات الوطنية والدولية، والتعدد الثقافي والعلاقات فيما بين الثقافات.
	الأردن

	26 - تنص المادة 6 من الدستور على أن الأردنيين أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين.
	27 - وتعمل مديرية الأمن العام على تطبيق المفاهيم المذكورة أعلاه من خلال: اتخاذ كافة الإجراءات الشرطية بشقيها القضائي والإداري بما يكفل وجود إجراءات وقائية تضمن عدم ظهور جماعات متطرفة تحث على العنف القائم على العنصرية والكراهية؛ وتدريب وتأهيل العاملين في جهاز الأمن العام على جمع المعلومات عن الجماعات المتطرفة وإحالتها إلى الجهات القضائية المختصة؛ واتخاذ ما يلزم من تدابير من أجل منع نشر أية أفكار من شأنها الحض على الكراهية أو التمييز واتخاذ تدابير صارمة ضد أي تحريض على ممارسة التمييز.
	28 - ولمحاربة كل أشكال التمييز العنصري، أنشأت مديرية الأمن العام مكتب المظالم وحقوق الإنسان للنظر في الشكاوى التي تتعلق بانتهاك حقوق الإنسان بشكل عام واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
	لبنان

	29 - ينص الدستور اللبناني على أن لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية تقوم على احترام الحريات العامة، وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد وعلى العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمييز. وتنص المادة 7 على أن جميع اللبنانيين سواء لدى القانون. وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دون ما فرق بينهم. وفضلا عن ذلك، أشار لبنان إلى أن جميع السلطات، سواء كانت مدنية أو عسكرية، تلتزم بسياسة الحكومة التي ترتكز على أفضل المعايير لاحترام حريات سائر المواطنين والأجانب المقيمين في لبنان.
	مالطة

	30 - أعدّت اللجنة الوطنية لتعزيز المساواة خطة عمل تهدف لمكافحة التمييز وتعزيز المساواة. وتتضمن خطة العمل خريطة طريق تبيّن السبيل نحو تكوين مجتمع خالٍ من العنصرية وكره الأجانب. وهي تسعى إلى الترويج إلى فهم مشترك وإلى ترسيخ المسؤولية في صفوف الأطراف المعنية بضمان المساواة بين الأجناس ومكافحة العنصرية وكراهية الأجانب.
	31 - وتشمل الأنشطة الأخرى التي قامت بها اللجنة مشاريع متنوعة اشترك الاتحاد الأوروبي في تمويلها، بهدف التوعية بالحقوق والمسؤوليات المتعلقة بالمساواة في المعاملة والأسباب الستة للتمييز، بما في ذلك الجنس أو الأصل العرقي. وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى مشروع ”فَكِّر من منطلق المساواة“. وقد تم تنفيذ هذا المشروع لتوعية الأطراف المعنية بالمسائل المتعلقة بالمساواة وعدم التمييز والتنوع، وتدريبها عليها وتمكينها منها، وذلك من خلال مبادرات مختلفة، من بينها حلقة دراسية موجّهة للشباب أتاحت مجالا ليلتقي هؤلاء الشباب أشخاصا عانوا من التمييز وخبراء من مختلف الأصول العرقية والجنسية والثقافية لمناقشة حالات تمييز محلية وأسباب ونتائج تلك التجارب.
	32 - ويجري حاليا في سنة 2012 تنفيذ مشروع ”أنا لستُ عنصريا، ولكن ...“. وتتضمن الأهداف العامة لهذا المشروع بلورةَ فهم واضح لوضع الأقليات العرقية من خلال البحوث، وكذلك تمكين مختلف الأطراف المعنية من منع أو مكافحة التمييز في هذا المجال؛ وتمكين الأقلية من أصل أفريقي من إسماع صوتها والدفاع عن حقوقها والإبلاغ عن التمييز الذي تتعرض له؛ والتوعية بشأن التمييز العنصري وتعزيز التنوع الثقافي.
	موريشيوس

	33 - أشارت موريشيوس إلى قانونها المتعلق بتكافؤ الفرص، الذي سُنَّ في عام 2008 ودخل حيز النفاذ في كانون الثاني/يناير 2012. ويحظر هذا القانون التمييز المباشر وغير المباشر على أساس عمر الشخص أو طائفته أو لونه أو عقيدته أو أصله الإثني أو إعاقته، أو حالته الزوجية، أو مكان ولادته، أو آرائه السياسية أو عرقه أو ميوله الجنسية. ومجالات الأنشطة التي يسري عليها هذا القانون هي العمل والتعليم، وتوفير السلع أو الخدمات أو المرافق، والسكن، والتصرف في الممتلكات العقارية، والشركات، والشراكات، والجمعيات المسجّلة والنوادي، والرياضة، وإمكانية الوصول إلى المباني التي يمكن لعامة الناس الدخول إليها أو استخدامها.
	34 - وتجدر الإشارة إلى أنه تم تعديل هذا القانون في عام 2011 لينص على إنشاء لجنة لتكافؤ الفرص، وهي هيئة مستقلة تشمل وظائفها ما يلي: (أ) العمل على القضاء على التمييز، والترويج لتكافؤ الفرص والعلاقات الطيبة بين الأشخاص ذوي الأوضاع المختلفة؛ (ب) إعادة النظر في القانون وأية قوانين ذات صلة وعرض مقترحات على النائب العام لتعديل هذه القوانين عند الاقتضاء؛ (ج) قيام اللجنة بفتح تحقيق، من تلقاء نفسها، أو بناء على شكوى؛ (د) السعي إلى مصالحة الأطراف في الشكاوى.
	المكسيك

	35 - سعت حكومة المكسيك إلى التشجيع على إجراء التغييرات الاجتماعية الضرورية من خلال سن قوانين وإدخال إصلاحات دستورية، وتعزيز المؤسسات واعتماد سياسات عامة. والهدف من الإصلاحات التشريعية المتعلقة بمكافحة التمييز هو إقامة آليات حماية لمكافحة أشكال التمييز القديمة وفي نفس الوقت منع وتحييد الآثار السلبية للمشاكل والظواهر الأكثر حداثة. ولهذه الغاية، تحظر التشريعات المكسيكية جميع أشكال أو مظاهر التمييز، بما في ذلك التمييز العنصري وكراهية الأجانب.
	36 - وفي 24 نيسان/أبريل 2012، اعتمد مجلس الشيوخ تعديلا أُدخل على القانون الاتحادي المتعلق بمنع التمييز والقضاء عليه، أدى إلى تعديل تعريف التمييز ليشمل الفصل العنصري والتمييز العنصري وأشكال التعصب المتصلة بهما. وينظر مجلس النواب حاليا في التعديل المقترح.
	37 -  أما البرنامج الوطني لمنع التمييز والقضاء عليه، الذي نُشر خبر إنشائه في الجريدة الرسمية في 16 نيسان/أبريل 2012، فيُرتقب أن يشكل ركيزة للسياسات العامة المتعلقة بمنع التمييز والقضاء عليه. ويركز هذا البرنامج على أربعة أهداف محددة هي: توليد المعلومات والإحصاءات، وإجراء البحوث، ونشر المعلومات وتوفير التدريب لإقامة وتعزيز ثقافة قائمة على عدم التمييز؛ والقيام تدريجيا بإدماج مبادئ ومعايير حماية الحق في عدم التعرض للتمييز في الدوائر الحكومية وتشجيع اعتمادها على مستوى الدولة؛ وتشجيع المشاركة التعاونية للمجتمع في بناء ثقافة ترتكز على المساواة وعدم التمييز؛ واتخاذ إجراءات للترويج لعدم التمييز واتخاذ تدابير تسهم في تحقيق تكافؤ الفرص.
	38 - وفي عام 2011، نشر المجلس الوطني لمنع التمييز دليلا بشأن مكافحة التمييز وتعزيز المساواة وإدماج الأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي في المكسيك. وفي أواخر عام 2011، أُطلقت حملة تحت شعار ”من أجل مجتمع خالٍ من العنصرية“ لزيادة التوعية بمشكلة العنصرية في المكسيك، ولنشر نتائج الاستقصاء الوطني عن التمييز في المكسيك الذي أُجري في عام 2010، ولإعداد خطاب اجتماعي يهدف لمساءلة الذات وللمساعدة على الحد من مشكلة العنصرية.
	النرويج

	39 - اتخذت النرويج عدة تدابير لضمان مراعاة النظام القانوني لتنوع السكان. وتهدف هذه التدابير إلى تعزيز الحوار والتفاعل مع المجموعات المعنية في أوساط الأقليات، وزيادة عدد الموظفين المنحدرين من الأقليات، وتوفير المزيد من التدريبات على المسائل المتصلة بالتنوع لفائدة الموظفين الحكوميين والمديرين في القطاع القانوني.
	40 - وقد عُرضت أول خطة عمل وطنية لمنع النزعة التطرفية والتطرف العنيف، في عام 2010 وهي تشمل أربعة مجالات ذات أولوية هي: المعرفة والمعلومات؛ وتعزيز التعاون بين السلطات؛ وتعزيز الحوار؛ وزيادة إشراك الأشخاص الضعفاء والأشخاص المعرّضين للخطر وزيادة الدعم المقدَّم لهم. وتشمل هذه الأنشطة المحددة برنامجا لاستئصال التطرف والخروج من دائرته، وهو يهدف إلى حمل أعضاء الجماعات اليمينية المتطرفة على ترك تلك الجماعات.
	41 - وفي مجالات التعليم، والحياة العملية، والخدمات العامة، والإسكان، تقوم النرويج بحملات توعية وحملات تثقيفية باعتبارها أدوات لمنع ومكافحة التمييز والتعصب.
	عُمان

	42 - سَنَّت عُمان قوانين لمكافحة أي عمل من أعمال التمييز العنصري. وكمثال على ذلك، فإن أي دعوة للتمييز العنصري في سياق إثارة النعرات الدينية والمذهبية تعتبر جريمة بموجب قانون الجزاء العماني. 
	43 - وتُصمَّم المناهج الدراسية في عمان بغرض إنفاذ مبدأ المساواة في جميع مراحل العملية التعليمية. وتؤكد المواد الدراسية على مكافحة التمييز العنصري وتبرز حقوق الإنسان وتعزز مفاهيم التسامح والتعاون والحوار البنّاء بين الأفراد والجماعات. وتغرس في الطلاب مبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية عن طريق تصميم المنهج الدراسي واختيار المفاهيم وأساليب التدريس التي تحقق هذه الغايات.
	44 - اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في عُمان هي مؤسسة مستقلة تعنى بحقوق الإنسان، وتهدف إلى تعزيز التعاون المثمر والبنّاء بين السلطات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني في عُمان.
	بولندا

	45 - تم في شباط/فبراير 2011 تشكيل مجلس مكافحة التمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وذلك بهدف إنشاء منصة واسعة لتنسيق أنشطة الحكومة المركزية تركز على محاربة العنصرية وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب. ويعد المجلس هيئة استشارية لمجلس الوزراء. ويتكون عمله من التخطيط للإجراءات التي تتخذها الحكومة المركزية للقضاء على العنصرية وكره الأجانب والتعصب، وتنسيق هذه الإجراءات وتقييمها. وبدأ المجلس عمله على صياغة خطة عمل للحكومة من أجل مكافحة التمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، لكي يتم تقديمها إلى مجلس الوزراء مرة كل سنتين.
	46 - وفي 1 كانون الثاني/يناير 2011، دخل حيز النفاذ القانون المؤرخ 3 كانون الأول/ ديسمبر 2010، المنفِّذ لأحكام محددة للاتحاد الأوروبي بشأن المساواة في المعاملة. ويحدد القانون الجديد سبل منع انتهاكات مبدأ المساواة في المعاملة التي ترتكب على أساس الجنس أو العرق أو الأصل الإثني أو الجنسية أو الدين أو المذهب أو المعتقدات أو الإعاقة أو العمر أو الميل الجنسي. وينظم القانون الوضع القانوني وينقل بالكامل أحكام توجيهات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بمكافحة التمييز.
	ساموا

	47 - على الرغم من أن ساموا لم تبلِّغ بالتحديد عن قضايا العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، فقد اغتنمت الفرصة لتأكيد التزامها بالمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة وبإطاره القانوني لحماية الحقوق الأساسية، على النحو المنصوص عليه في دستورها.
	سلوفاكيا

	48 - في سلوفاكيا، تعتبر خطة العمل لمنع جميع أشكال التمييز والعنصرية وكره الأجانب ومعاداة السامية وغير ذلك من أشكال التعصب، الأداة المنهجية الأساسية التي تستخدمها الحكومة في مجال منع هذه الظواهر السلبية في المجتمع والقضاء عليها. ويعتبر قسم حقوق الإنسان والمساواة في المعاملة المنسّق الرئيسي لوضع وتنفيذ خطة العمل.
	49 - وتغطي هذه المسألة على مستوى وزارة الداخلية إدارة مكافحة عنف المتفرجين والتطرف التابعة لمكتب الشرطة الجنائية.
	إسبانيا

	50 - تتجلى السياسات والتدابير التي اتخذتها حكومة إسبانيا لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في الخطة الاستراتيجية للمواطَنة والإدماج، التي تشكل المساواة في المعاملة ومكافحة التمييز مواضيع شاملة فيها. 
	51 - ويحصل التزام الحكومة بمبادئ ديربان على المزيد من الدعم من استراتيجيتها الشاملة المناهضة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب. وقد وضعت الاستراتيجية الشاملة من قبل المرصد الإسباني المعني بالعنصرية وكره الأجانب بالتعاون مع المجتمع المدني والخبراء الحكوميين وغير الحكوميين. وتنص الاستراتيجية على 41 هدفاً و 129 تدبيراً تتعلق بمجالات مثل نظم المعلومات، والإجراءات الجنائية، والتعاون المؤسسي، والتنسيق مع المجتمع المدني، والوقاية ودعم الضحايا، والتعليم، والعمالة، والرعاية الصحية، والإسكان، ووسائل الإعلام، والإنترنت، والرياضة، والتوعية.
	52 - ففي مجال الرياضة، تولي الاستراتيجية الشاملة أهمية خاصة للرياضة كوسيلة لتعزيز القيم الاجتماعية الأخلاقية، مثل الاحترام المتبادل والتسامح والتنافس الشريف، مع الاعتراف بأنها يمكن أن تكون أيضاً وسيلة لنشر الدعاية للعنصرية وكراهية الأجانب.
	53 - وفي ما يتعلق بالتعليم، تشمل الأولويات في إطار الاستراتيجية الشاملة، ضمان تكافؤ فرص الحصول على التعليم للجميع والمساهمة في نوع من التربية الوطنية يساعد على منع وقوع حوادث العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب. 
	السودان

	54 - يعترف السودان في دستوره بأنه بلد متعدد الثقافات واللغات والأعراق والأصول الإثنية والأديان.
	55 - وتتعايش فيه هذه التنوعات جنباً إلى جنب، وتلتزم الدولة باحترام وتعزيز الكرامة والعدالة والمساواة الإنسانية وتكفل حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع مواطنيها. وفي هذا الصدد، يتساوى جميع الأشخاص أمام القانون ويتمتعون بحقوق متساوية من الحماية بموجب القانون دون أي تمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو العقيدة الدينية أو الأصل الإثني.
	56 - ويجرِّم القانون الجنائي أيضاً العنصرية أو أي جريمة من الجرائم الأخرى المشابهة، مثل الرق أو الاستعباد أو الاختطاف أو العمل الإلزامي.
	باء - كيانات الأمم المتحدة
	إدارة شؤون الإعلام

	57 - قامت إدارة شؤون الإعلام، بالتعاون عن كثب مع مفوضية حقوق الإنسان، بمجموعة من الأنشطة ترويجاً للذكرى السنوية العاشرة لاعتماد إعلان وبرنامج عمل ديربان (أيلول/سبتمبر 2011)، واحتفالاً باليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري (آذار/ مارس 2012)، واليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا الرق وتجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي (آذار/مارس 2012).
	58 - وأنشأت الإدارة موقعاً بست لغات على شبكة الإنترنت، مخصصاً لاجتماع الجمعية العامة الرفيع المستوى للاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة لاعتماد إعلان وبرنامج عمل ديربان (22 أيلول/سبتمبر 2011)، ويضم الموقع مجموعة من المواد الإعلامية عن الحدث والمسائل المتصلة به. ووُزِّعت مجموعة خاصة من المواد الإعلامية على الوفود التي حضرت الاجتماع.
	59 - وقدمت الإدارة تغطية واسعة للاجتماع رفيع المستوى، شملت بث الحدث مباشرة عبر شبكة الإنترنت، وإعداد تقارير إخبارية للتلفزيون والإذاعة، ونشر مقالات إخبارية وصوراً وموجزات للاجتماعات عبر شبكة الإنترنت. وتم إنتاج التقارير الإخبارية بجميع اللغات الرسمية الست، وكذلك باللغتين البرتغالية والسواحلية.
	60 - وتعمل الإدارة أيضاً، بالتعاون مع مفوضية حقوق الإنسان، على إصدار منشور، باللغات الرسمية الست، يتضمن إعلان وبرنامج عمل ديربان، والوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض ديربان، والإعلان السياسي الذي اعتمد في الاجتماع رفيع المستوى. وسيعمم المنشور كمرجع لشركاء منظومة الأمم المتحدة، والطلاب، والمنظمات غير الحكومية والمختصين في مجال حقوق الإنسان.
	61 - ركزت استراتيجية الاتصال للإدارة بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة على هدفين: التوعية بضرورة مكافحة العنصرية وتقليل حالات الفهم الخاطئ للإعلان. وعلاوة على التوعية العالمية، جرى توجيه اهتمام خاص للأنشطة التي تستهدف الجالية اليهودية المقيمة في نيويورك وجماعات الأمريكيين من أصل أفريقي في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
	62 - أطلقت الإدارة ومفوضية حقوق الإنسان حملة ”لنحارب العنصرية“، وهي حملة عالمية بست لغات تهدف إلى تسليط الضوء على الصور النمطية، وتحدي التصورات السائدة، وتشجيع المناقشة وتغيير السلوك، وكانت انطلاقتها بالتزامن مع الاجتماع رفيع المستوى. واستخدمت الحملة صوراً لأشخاص من أصول عرقية مختلفة - في بطاقات بريدية، وأفلام فيديو، وفي موقع إلكتروني، وفي وسائط التواصل الاجتماعي - مصحوبة بشعار ”أكثر مما تبصره العين“.
	63 - واستخدمت الإدارة والمفوضية حملة ”لنحارب العنصرية“ لتنظيم حملة متعددة اللغات عن طريق وسائط التواصل الاجتماعي في فترة التمهيد لليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري. الحملة التي استمرت أسبوعاً كانت تحت عنوان ”سبعة أيام وسبع وسائل لمكافحة العنصرية“، واستخدمت تويتر، وفيسبوك، ووسائط أحدث للتواصل الاجتماعي مثل Storify و Pintrest و Google Plus للوصول إلى عدد قياسي من الناس، منهم 3 ملايين في تويتر وحده.
	64 - وأشركت الإدارة شبكتها العالمية من مراكز الأمم المتحدة للإعلام في نشر مواد حملة ”لنحارب العنصرية“ كجزء من الحملات الإعلامية المحلية. وحصل مركز الأمم المتحدة للإعلام في بنما على مساحات إعلانية مجانية لعرض ملصقات الحملة في محطات الحافلات العامة لمدة ستة أشهر. وفي زامبيا، استخدم برنامج للتوعية المجتمعية المسرح والموسيقى والرقص مستهدفاً الأطفال والشباب بشكل أساسي.
	65 - وفي إطار الجهود الرامية إلى التوعية بموضوع المرأة في محرقة اليهود، نظمت الإدارة مجموعة من المناسبات التثقيفية وأصدرت دليل دراسة للطلاب والمعلمين يبين التمييز العنصري والتعصب ضد المرأة اليهودية والأقليات الأخرى. 
	66 - ونظمت الإدارة عن طريق مبادرة الأثر الأكاديمي للأمم المتحدة، جلستين في سلسلة الحلقات الدراسية المعنونة ”نبذ طباع التعصب“. وفي أيار/مايو ناقشت مجموعة من الكتّاب الهنود مخاطر التعصب في المجتمع، وفي تشرين الأول/أكتوبر بحث أحد البرامج النضال غير العنيف ضد الفصل العنصري في جنوب أفريقيا.
	مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

	67 - تساهم المفوضية، جنبا إلى جنب مع الهيئات الأخرى، في أعمال اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وتتعاون مع المقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب. وبالإضافة إلى ذلك، تقدم المكاتب الميدانية للمفوضية مساهماتها بشكل منتظم في التقرير السنوي لمكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان عن جرائم الكراهية. وبمساهماتها هذه، تهدف المفوضية إلى المساعدة في جمع البيانات عن الجرائم العنصرية وجرائم كره الأجانب، والمساهمة في وضع السياسات والبرامج التي تعالج الحوادث ذات الدوافع العنصرية، ودعم الجهود الرامية إلى رصد فعالية هذه السياسات والبرامج.
	68 - وفي نيسان/أبريل وأيار/مايو 2012، أجرت المفوضية استطلاعاً للرأي العام لقياس المواقف والوعي في ما يتعلق باللاجئين. وقارن الاستطلاع الذي أجري عبر شبكة الإنترنت عينات ممثِّلة تتألف من 000 1 بالغ في 11 بلداً من البلدان التي أجريت فيها التجربة، وهي الاتحاد الروسي وإسبانيا وأستراليا وألمانيا وإيطاليا وجنوب أفريقيا والسويد ولاتفيا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية وهولندا واليونان. وستساعد هذه النتائج المفوضية على التعديل الملائم لاستراتيجيات التواصل ورسائل الدعوة التي تركز على حماية اللاجئين وملتمسي اللجوء.
	جيم - المنظمات الإقليمية
	الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي

	69 - أرسل الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي مساهمة مشتركة استنادا إلى حلقة عمل مشتركة نظماها في 5 حزيران/يونيه 2012.
	70 - ويشارك الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي في شراكة استراتيجية تغطي عدة ركائز، ولا سيما ركيزة استراتيجية تتعلق بالحكم والديمقراطية وحقوق الإنسان. وفي هذا السياق، أكد كل من الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الدول الأعضاء فيهما، الأهمية الكبرى التي يوليانها لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب. وفي أيلول/سبتمبر 2010، اتفق كلا الطرفين في أديس أبابا على أن العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب ستشكل موضوعا عاما للمناقشة في جنيف.
	71 - وفي 5 حزيران/يونيه 2012، عقدت وفود الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي في جنيف حلقة عمل مشتركة بهدف تنظيم عملية تبادل أفضل الممارسات على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية بشأن مكافحة التمييز العنصري في الواقع ومعالجة التحريض على الكراهية العرقية.
	72 - وأتاحت هذه الحلقة الدراسية الفرصة لفهم أفضل للآليات التي أنشئت في كلتا القارتين الأفريقية والأوروبية، وعلم المشاركون كيفية تنفيذ الميثاق الأفريقي، الذي يعزز ويحمي مبدأ المساواة وعدم التمييز، من خلال مختلف الآليات القائمة، بما في ذلك اللجنة الأفريقية والمحكمة الأفريقية واستراتيجية حقوق الإنسان لأفريقيا. وعلى الصعيدين الأوروبي والإقليمي، عرض الخبراء بعض الصكوك القانونية التي لم تنفذ بعد، والتحديات ذات الصلة.
	73 - وأثار بعض المشاركين مسألة المظاهر المتزايدة للعنصرية والتمييز العنصري في جميع القارات، والتي تتفاقم نوعا ما من جراء الأزمة الاقتصادية العالمية وبعض الأزمات السياسية والحركات الاجتماعية الأخرى الحاصلة في بعض مناطق العالم. واتفق جميع المشاركين في ختام الحلقة على أنه رغم الأهمية الشديدة للتشريعات والآليات المنشأة في كلتا القارتين على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية سيظل غياب التنفيذ الفعال وعدم وجود إرادة سياسية عقبتين رئيسيتين.
	74 - وأعرب المشاركون عن استعدادهم لتكثيف التعاون بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي بشكل عام وبشأن مسألة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب على وجه الخصوص، من خلال وسائل من بينها تنظيم حلقات دراسية أخرى من أجل تشجيع تبادل وجهات النظر، والمعلومات والممارسات السليمة في مجال مكافحة العنصرية.
	مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان

	75 - أقرت الدول الأعضاء في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا المشارِكة في مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان بأن جرائم الكراهية والعنصرية وكراهية الأجانب، فضلا عن معاداة السامية والتعصب ضد المسلمين والمسيحيين وأتباع الديانات أو المعتقدات الأخرى تشكل تهديدا للاستقرار والأمن في جميع أنحاء منطقة الدول الأعضاء في المنظمة. وقد اعتمدت مجموعة شاملة من الالتزامات لمنع العنف بدافع الكراهية والتصدي له وتعزيز الاحترام والتفاهم المتبادلين.
	76 - ويساعد المكتب، تمشيا مع ولايته، الدول المشاركة والمجتمع المدني في مكافحة جرائم الكراهية وتعزيز الاحترام والتفاهم المتبادلين. ووضع المكتب مجموعة واسعة من البرامج لبناء قدرات مسؤولي إنفاذ القانون والمسؤولين الحكوميين والمجتمع المدني لمكافحة جرائم الكراهية وإزكاء الوعي من خلال البرامج التثقيفية. وتركز أنشطة المكتب أيضا على رصد وجمع ونشر المعلومات عن جرائم الكراهية والممارسات الجيدة المصممة للتصدي لها.
	77 - ويقوم المكتب حاليا بوضع دليل عملي لصانعي السياسات حول كيفية جمع البيانات عن جرائم الكراهية. كما يستعرض التشريعات المتصلة بالتمييز وجرائم الكراهية بناء على طلب من الدول المشاركة.
	78 - وفي عام 2011، نشر المكتب المبادئ التوجيهية للمربين بشأن مكافحة التعصب والتمييز ضد المسلمين. وقد وضع هذا المنشور بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ومجلس أوروبا وذلك بهدف تقديم المشورة للمربين حول كيفية مواجهة التعصب والتمييز في المدارس. كما ينظم المكتب برامج تدريبية للمنظمات غير الحكومية.
	79 - ومتابعةً للمؤتمر الرفيع المستوى المعني بجرائم الكراهية التي تستهدف المسيحيين، الذي نظم في عام 2011، يعد المكتب حلقة دراسية حول دور المجتمع المدني في مكافحة جرائم الكراهية ضد المسيحيين.
	دال - مؤسسات حقوق الإنسان وهيئات المساواة على الصعيد الوطني
	اللجنة الهولندية المعنية بالمساواة في المعاملة

	80 - تتمثل ولاية اللجنة الهولندية المعنية بالمساواة في المعاملة في دراسة الشكاوى الفردية وفقا للتشريعات القائمة بشأن المساواة في المعاملة. وعلاوة على ذلك، يجوز للجنة أن تقدم المشورة سواء طلب إليها ذلك أم لم يطلب، للحكومة والأطراف الخاصين، ويجوز لها أيضا القيام بإجراء تحقيقات. ومن أمثلة هذه التحقيقات دراسة استقصائية بشأن التمييز على أساس الأصل/العرق أجريت في جامعة لاهاي.
	81 - وفي عام 2010 قدمت حكومة هولندا مشروع قانون في البرلمان يقترح إنشاء معهد وطني ذي ولاية شاملة في مجال حقوق الإنسان، ووافق مجلس الشيوخ على مشروع القانون في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 مما جعل القانون واجب النفاذ ومهد الطريق أمام إنشاء المعهد الهولندي لحقوق الإنسان، الذي سوف يباشر عمله في أواخر عام 2012. وقد اضطلعت اللجنة بالاستعدادات الخاصة بإنشاء المعهد وستندمج مع هذا المعهد.
	82 - وسيتم إنشاء المعهد الهولندي لحقوق الإنسان لحماية وتعزيز حقوق الإنسان في هولندا من خلال الرصد وتقديم المشورة، وإجراء البحوث وتشجيعها وتوفير معلومات عامة. وسوف تتسع ولاية المعهد بشكل كبير بحيث تتجاوز نطاق قضايا المساواة في المعاملة لتشمل كافة حقوق الإنسان. وسيواصل المعهد إجراء البحوث وتحفيزها وإسداء المشورة بشأن القانون والسياسات.
	لجنة المساواة وحقوق الإنسان

	83 - أنيطت بلجنة المساواة وحقوق الإنسان، وهي هيئة قانونية أنشئت بموجب قانون المساواة لعام 2006، مهمة تعزيز فهم أهمية حقوق الإنسان والمساواة وحماية وإنفاذ وتعزيز المساواة عبر الأسس التسعة ”المشمولة بالحماية“، وهي العمر والإعاقة ونوع الجنس والعرق والدين والمعتقد، والحمل والأمومة، والزواج والشراكة المدنية، والتوجه الجنسي وتغيير نوع الجنس.
	84 - وفي عام 2010 نشرت اللجنة بحثا بعنوان ”فهم صعود أقصى اليمين“ يتناول العوامل التي تكمن وراء صعود أحزاب أقصى اليمين في إنكلترا (وخاصة الحزب الوطني البريطاني)؛ وسبب نجاح تلك الأحزاب في أماكن دون أخرى؛ والآثار المترتبة على تكتيكات الحزب الوطني البريطاني وفوزه الانتخابي بالنسبة للتماسك المجتمعي.
	85 - كما قدمت لجنة المساواة وحقوق الإنسان تقريرا إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري بشأن التقارير الدورية للمملكة المتحدة، من التقرير الثامن عشر إلى العشرين، لفتت فيه انتباه لجنة القضاء على التمييز العنصري إلى القضايا الرئيسية التي تؤثر على المساواة بين الأعراق، من وجهة نظر لجنة المساواة وحقوق الإنسان؛ وأبرزت الثغرات في تقرير الدولة؛ وقدمت توصيات إلى اللجنة فيما يتعلق بالإجراءات التي يجب اتخاذها من قبل الحكومة.
	ثالثا - معلومات مستكملة عن الأنشطة
	ألف - مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
	86 - تقود المفوضية أعمال الأمم المتحدة الرامية إلى منع ومكافحة التمييز وتعزيز المساواة والاحترام العالمي لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع. ودعت المفوضية للإصلاحات ودعمها من خلال وسائل تشمل تقديم المشورة والمساعدة التقنية إلى الدول في تنفيذ التزاماتها الدولية وتوصيات هيئات وآليات حقوق الإنسان في مجال المساواة وعدم التمييز. وتعاونت المفوضية مع الدول الأعضاء، ولا سيما بشأن اعتماد التشريعات والسياسات العامة والبرامج وخطط العمل الوطنية وغيرها من الأنشطة. ودعمت المفوضية أيضا الجهود التي تبذلها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وهيئات المساواة المتخصصة والمجتمع المدني والأفراد، وكذلك الجماعات التي تواجه التمييز.
	87 - ومكافحة التمييز هي أولوية استراتيجيه في المفوضية - في مقرها في جنيف، وفي مكتبها في نيويورك وكياناتها الميدانية. وقد اكتسبت المفوضية دراية فنية وخبرة في هذا المجال على وجه الخصوص، حيث قامت بإعداد دراسات موضوعية ووضع أدوات لتعزيز القدرات وأدوات منهجية. وبالإضافة إلى ذلك، توفر المفوضية الدعم الفني ودعم الأمانة لآليات حقوق الإنسان.
	88 - وواصلت المفوضية خدمة أعمال لجنة القضاء على التمييز العنصري وآليات متابعة إعلان وبرنامج عمل ديربان. وبناء على طلبات من مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة، نظمت المفوضية عدة حلقات نقاش رفيعة المستوى حول موضوعات من بينها الممارسات السليمة لمكافحة العنصرية، وإجراء حوار عالمي حول ترسيخ ثقافة التسامح والسلم، وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها عن طريق التسامح والمصالحة، بمناسبة اليوم الدولي لنيلسون مانديلا. وأفادت هذه الأنشطة في تعزيز الحوار العالمي وتقاسم الممارسات الجيدة وأتاحت الفرصة لتبادل الآراء ووجهات النظر حول القضايا المعاصرة المتعلقة بالتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب. ونظمت المفوضية مراسم احتفال الأمم المتحدة باليوم العالمي للقضاء على التمييز العنصري، التي أقيمت في مكتب الأمم المتحدة في جنيف في 21 آذار/مارس 2012، وشاركت فيها المفوضة السامية لحقوق الإنسان، والقس جيسي جاكسون مؤسس ائتلاف Rainbow Push. وكان موضوع هذا الحدث ”العنصرية والصراعات“، حيث سلط الضوء على أن العنصرية والتمييز هما غالبا في صميم الأسباب الجذرية للنزاعات الفتاكة. وقد اختير هذا الموضوع بهدف تناول العلاقة التعاضدية بين العنصرية والنزاع، التي غالبا ما يتم إغفالها.
	89 - وواصلت المفوضية تمكين الجماعات والأفراد الذين يتعرضون للتمييز من خلال تسهيل مشاركتهم في الأنشطة ذات الصلة، وتنفيذ مشاريع لتعزيز قدرتهم على المطالبة بحقوقهم ودعم المنظمات الشعبية.
	90 - وتوفر المفوضية أيضا الخبرة والمشورة في مجال حقوق الإنسان، وتدعم منظمات المجتمع المدني فيما تبذله من جهود في مجال الدعوة وتساعد أفرقة الأمم المتحدة القطرية في تقديم التعليقات على مشاريع التقارير وتشارك مع عدد من الآليات الدولية لحقوق الإنسان للدعوة إلى اعتماد القوانين التي تمتثل للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وحماية وتعزيز حقوق الإنسان للأشخاص الذين يتم تهميشهم. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، شكّلت المشورة والدعم المقدمان إلى الدول الأعضاء في مجال صياغة السياسات والبرامج الوطنية، بما في ذلك خطط العمل الوطنية للقضاء على العنصرية والتمييز وتعزيز المساواة إحدى الركائز الرئيسية لعمل المفوضية في مجال مكافحة التمييز.
	91 - وعلى مدى العامين الماضيين، ظلت المفوضية تساعد الدول الأعضاء في الأنشطة التي تهدف إلى وضع خطط عمل وطنية، وذلك بمساهمة المكاتب الإقليمية والقطرية للمفوضية ومشاركتها. وقدّم الدعم لخطط العمل في البلدان التالية في عام 2011: أوروغواي، وبنن، وبوتسوانا، وبوركينا فاسو، وبوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)، وكوستاريكا، وموريتانيا، ونيجيريا. وفي أيلول/سبتمبر 2011، نظمت المفوضية حلقة دراسية بشأن خطط العمل الوطنية في سانت بطرسبرغ، الاتحاد الروسي لعشرة بلدان أعضاء في رابطة الدول المستقلة.
	92 - وتتيح الذكرى السنوية العشرون لاعتماد إعلان حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية في عام 2012 فرصة لخلق قوة دافعة لتعزيز تنفيذ الإعلان وانخراط أقوى في مجال حقوق الأقليات بشكل عام. وإزاء هذه الخلفية، تقوم المفوضية بتنظيم سلسلة من المناسبات إحياء لهذه الذكرى. وحتى الآن، نظمت المفوضية خلال الدورة التاسعة عشرة لمجلس حقوق الإنسان حلقة نقاش للاحتفال بالذكرى السنوية العشرين لاعتماد الإعلان مع التركيز بشكل خاص على تنفيذه وعلى الإنجازات وأفضل الممارسات والتحديات في هذا الصدد. وبالتعاون مع حكومة النمسا، نظمت المفوضية أيضا حلقة دراسية للخبراء حول موضوع ”تعزيز فعالية آليات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والوطنية في تعزيز وحماية حقوق الأقليات الدينية“. وأتاحت الحلقة الدراسية للخبراء، التي عقدت في فيينا يومي 22 و 23 أيار/مايو 2012، فرصة لإلقاء نظرة متعمقة على كيفية مساهمة الآليات الدولية والإقليمية في تحسين تنفيذ التوصيات الرئيسية الصادرة عن الآليات الدولية والإقليمية، على الصعيد الوطني.
	93 - وقد تعزز عمل المفوضية في مجال التصدي للتمييز بالمقرر الذي اتخذته لجنة السياسات التابعة للأمين العام في آذار/مارس 2012 لتعزيز العمل على نطاق المنظومة في هذا المجال عن طريق إنشاء شبكة الأمم المتحدة المعنية بالتمييز العنصري وحماية الأقليات. وستتولى الشبكة، بتنسيق من مفوضية حقوق الإنسان تيسير التعاون فيما بين كيانات الأمم المتحدة، وتقديم التوجيه والمساعدة لتبادل وتنفيذ ممارسات فعالة لمكافحة التمييز العنصري وحماية حقوق الأقليات.
	المنتدى المعني بقضايا الأقليات

	94 - المنتدى المعني بقضايا الأقليات، الذي أنشئ بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان 6/15، هو بمثابة منبر لتعزيز الحوار والتعاون بشأن القضايا ذات الصلة بالأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية، يقدم مساهمات مواضيعية وخبرات لأعمال الخبيرة المستقلة المعنية بقضايا الأقليات، التي يُطلب إليها توجيه أعماله والتحضير لدورته السنوية. وكتدبير عملي لتعزيز الوعي وتنفيذ توصيات المنتدى في كل منطقة من المناطق، وبرعاية ولاية الخبيرة المستقلة، أعد تجميع لتوصيات الدورات السنوية الأربع الأولى (بشأن مواضيع الأقليات والحق في التعلم والمشاركة السياسية والمشاركة الاقتصادية وحقوق نساء وفتيات الأقليات). وسيُوزع المنشور على نطاق واسع ويتاح على الشبكة وفي شكل قرص مدمج.
	95 - وعقدت الدورة السنوية الرابعة للمنتدى في يومي 29 و 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، حيث نظر المنتدى في مسألة ضمان حقوق نساء وفتيات الأقليات، بما في ذلك إمكانية استفادتهن من التعليم ومشاركتهن في الحياة الاقتصادية والسياسية.
	بـاء - آليات متابعة تنفيذ نتائج مؤتمر ديربان
	اللجنة المخصصة المعنية بوضع معايير تكميلية

	96 - في الدورة الرابعة للجنة المخصصة المعنية بوضع معايير تكميلية، التي عقدت في الفترة من 10 إلى 20 نيسان/أبريل 2012 (انظر A/HRC/21/59)، دارت مناقشات موضوعية بشأن كراهية الأجانب وبشأن إنشاء أو تعيين أو حفظ آليات وطنية مكلفة بمهمة الحماية من كل أشكال ومظاهر العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب ومنع ظهورها، وكذلك بشأن الثغرات الإجرائية فيما يخص الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. وطلبت اللجنة المخصصة من مفوضية حقوق الإنسان إصدار استبيان بغرض جمع المعلومات عن تلك المواضيع، بما في ذلك الأطر والممارسات القانونية والقضائية، والتدابير الموضوعية والإجرائية، والتوصيات الممكنة. وستنشر الردود على الاستبيان في موقع المفوضية الشبكي، وسيعدّ موجز عنه بغرض مواصلة النقاش.
	الفريق العامل الحكومي الدولي المعني بالتنفيذ الفعلي لإعلان وبرنامج عمل ديربان

	97 - عقد الفريق العامل الحكومي الدولي دورته التاسعة في الفترة من 17 إلى 28 تشرين الأول/أكتوبر 2011. وفي تلك الدورة، استعرض المشاركون التقدم المحرز في مجال تنفيذ التوصيات المعتمدة من الفريق العامل في دورته الثامنة وتبادلوا الخبرات وأفضل الممارسات بشأن تنفيذ الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وإعلان وبرنامج عمل ديربان، والوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض تنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان. علاوة على ذلك، أجريت مناقشات موضوعية بشأن دور الرياضة والتعليم في مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب. وتلت عروض الخبراء حول تلك المواضيع حلقات نقاش حوارية. واعتمد الفريق العامل استنتاجات وتوصيات بشأن المواضيع السالفة الذكر (انظر A/HRC/19/77).
	فريق الخبراء العامل المعني بالمنحدرين من أصل أفريقي

	98 - خُصِّصت الدورة الحادية عشرة للفريق العامل، التي عقدت في أيار/مايو 2012، لوضع برنامج عمل العقد أساسا. واعتمد الفريق العامل مشروع برنامج عمل يقوم على مساهمات الدول الأعضاء، والهيئات الدولية والإقليمية والمجتمع المدني، وأخذ في الحسبان إعلان وبرنامج عمل ديربان والتوصيات العامة للجنة القضاء على التمييز العنصري، ولا سيما التوصية رقم 34 بشأن التمييز العنصري ضد الأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي.
	99 - وانسجاما مع موضوع السنة الدولية للمنحدرين من أصل أفريقي، اقترح الفريق العامل نفس الموضوع لهذا العقد: ”الاعتراف والعدل والتنمية“. ويتناول مشروع برنامج العمل المجالات ذات الأولوية للعقد، بما فيها الحق في المساواة وعدم التمييز؛ والتعليم والوعي الذي يعترف بتاريخ المنحدرين من أصل أفريقي وثقافاتهم وإسهاماتهم؛ وجمع البيانات لزيادة إبراز حالتهم وتجاربهم؛ والمشاركة والإدماج في جملة أمور منها عمليات صنع القرار؛ وتوفير الحماية على قدم المساواة بموجب القانون والتصدي للتمييز في إقامة العدل؛ والحق في التنمية؛ وفرص الحصول على التعليم الجيد والعمالة وخدمات الصحة والإسكان؛ واعتماد تدابير خاصة لتجاوز الفوارق المستمرة والهيكلية؛ والأشكال المتعددة للتمييز التي تواجهها مختلف فئات الأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي، لا سيما النساء والأطفال والمهاجرون.
	جيم - المقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب
	100 - عُيِّن السيد موتوما روتيري مقررا خاصا معنيا بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب من قبل مجلس حقوق الإنسان في دورته الثامنة عشرة. وقد تولى مهامه في تشرين الثاني/نوفمبر 2011، وهو ما تزامن مع الاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة لاعتماد إعلان وبرنامج عمل ديربان والسنة الدولية للمنحدرين من أصل أفريقي. وفي هذا الصدد، شارك في المناقشة المواضيعية الرفيعة المستوى التي انتهت باختتام السنة الدولية، المنعقدة في كانون الأول/ديسمبر 2011 في نيويورك. وشارك المقرر الخاص أيضا في الدورة الحادية عشرة لفريق الخبراء العامل المعني بالمنحدرين من أصل أفريقي، التي عقدت في أيار/مايو 2012 في جنيف وكرست لوضع مشروع برنامج عمل عقد الأمم المتحدة للمنحدرين من أصل أفريقي.
	101 - وبمناسبة اليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري، المنعقد في 21 آذار/مارس 2012، أصدر المقرر الخاص نشرة صحفية مشتركة يؤكد فيها أن العنصرية لا تزال تؤجج العنف والنزاع. وبادر المكلف بالولاية أيضا إلى التعاون مع اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب. وفي هذا الصدد، حضر المقرر الخاص الاجتماع الأول للإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان والآليات الخاصة للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب، وهو الاجتماع الذي نظمته مفوضية حقوق الإنسان، بالتعاون مع اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب، في أديس أبابا في يومي 18 و 19 كانون الثاني/يناير 2012.
	102 - وقدم المقرر الخاص إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته العشرين تقريره السنوي الأول الذي يركز على منع العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، والتقرير المتعلق بتنفيذ قرار الجمعية العامة 66/143 بشأن عدم جواز ممارسات معينة تساهم في إثارة الأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب.
	103 - ويعتزم المقرر الخاص مواصلة مشاركته في قضية حظر التحريض على الكراهية القومية أو العرقية أو الدينية، بوسائل منها المشاركة في آخر اجتماع للخبراء في سلسلة حلقات عمل الخبراء التي تعقدها مفوضية حقوق الإنسان بشأن حظر التحريض على الكراهية القومية أو العرقية أو الدينية، والتي من المقرر أن تعقد في المغرب في تشرين الأول/أكتوبر 2012. وسيشارك المقرر الخاص أيضا في المناقشة المواضيعية للجنة القضاء على التمييز العنصري بشأن خطاب التحريض على الكراهية العنصرية، المقرر إجراؤها في 28 آب/أغسطس 2012.
	دال - الخبيرة المستقلة المعنية بقضايا الأقليات
	104 - قدمت ريتا إيتساك، الخبيرة المستقلة المعنية بقضايا الأقليات المعيَّنة حديثا، تقريرها الأول لكي ينظر فيه مجلس حقوق الإنسان في دورته التاسعة عشرة (A/HRC/19/56). وأبرز التقرير أن سنة 2012 تصادف الذكرى السنوية العشرين لاعتماد إعلان حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية، وأشار إلى أن طائفة من الأنشطة ستضطلع بها مفوضية حقوق الإنسان والخبيرة المستقلة في هذا الصدد. وشجعت الخبيرة المستقلة الدول الأعضاء وسائر الأطراف صاحبة المصلحة في المناطق كافة على النظر في تنظيم مناسبات وأنشطة خاصة بها لإحياء الذكرى السنوية والتوعية بالإعلان وبحقوق الأشخاص المنتمين إلى الأقليات. وستشارك الخبيرة المستقلة في سلسلة من المؤتمرات دون الإقليمية التي تنظمها مفوضية حقوق الإنسان وتستضيفها بعض مكاتبها الإقليمية للمساعدة على التوعية بالإعلان وتعزيز تنفيذه. وقد شاركت في مناسبة نظمت في فيينا في أيار/مايو 2012 تحت عنوان ”تعزيز فعالية الآليات الدولية والإقليمية والوطنية المعنية بحقوق الإنسان في حماية حقوق الأقليات الدينية والنهوض بها“.
	105 - وتضمّن تقرير الخبيرة المستقلة إلى المجلس استعراضا للأنشطة التي اضطلعت بها، وهو يبرز القضايا التي ستولي لها الأولوية في ولايتها الأولى. ومن بين القضايا ذات الأولوية التي ينبغي معالجتها حقوق الأقليات اللغوية وحقوق وأمن الأقليات الدينية. كما تشمل أولويات الخبيرة المستقلة تشجيع الاعتراف بالأقليات والتسليم بأن هناك في جميع المناطق جماعات إثنية أو دينية أو لغوية غير معترف بها، وبأن بعض أفراد هذه الجماعات يصبحون عديمي الجنسية، مما تترتب عليه آثار سلبية بالنسبة لجميع حقوقهم، بما فيها حقوق الأقليات. 
	106 - وإذ تشدد الخبيرة المستقلة على دور حماية حقوق الأقليات في منع نشوب النزاعات، فإنها ستولي اهتماما خاصا للبوادر الأولية لاحتمال نشوب النزاعات بين مختلف المجتمعات المحلية، كمؤشرات زيادة الشعور باللا انتماء أو الكراهية تجاه جماعات معينة.
	رابعا - الاستنتاجات والتوصيات
	107 - لقد أحرز بعض التقدم في مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب. غير أن هذه الظواهر لم تُستأصل بعد ولا يمكن لأي بلد أن يدعي أنه خال من تأثيرها المدمر.
	108 - ويستلزم الأمر إرادة سياسية أقوى من أي وقت مضى وتدابير عاجلة لعكس مسار ما شهدته السنوات الأخيرة من استمرار الاتجاهات المثيرة للقلق فيما يخص المواقف وأعمال العنف العنصرية والمعادية للأجانب والمنطوية على نزعة عدائية متزايدة. والحوار بين الثقافات والتسامح واحترام التنوع أمور لا بد منها لمكافحة التمييز العنصري وما يتصل به من تعصب.
	109 - ولاستعراض ما أحرز من تقدم فيما يتعلق بالتنفيذ الشامل لإعلان وبرنامج عمل ديربان ومتابعتهما والوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض تنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان، تُدعى جميع الأطراف صاحبة المصلحة إلى أن تقدم بصفة منتظمة إسهامات مستكملة، وفقا لطلبات التزويد بمعلومات.
	110 - وتشجَّع الدول الأعضاء على دعوة فريق الخبراء العامل المعني بالمنحدرين من أصل أفريقي إلى إجراء زيارات قطرية.
	111 - وتُدعى الدول الأعضاء والأطراف الأخرى صاحبة المصلحة إلى المشاركة بنشاط في المداولات المتعلقة بآليات متابعة تنفيذ نتائج مؤتمر ديربان وإلى تنفيذ التوصيات المنبثقة منها.
	112 - وتشجَّع الدول الأعضاء التي لم تقم بعد بوضع وتنفيذ خطط عمل وطنية لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وما يتصل بهما من تعصب على القيام بذلك.
	113 - وتشجَّع المنظمات الدولية والإقليمية على تكثيف تعاونها في مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب.

