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 موجز

وكره األجانب وما يتصل بذلك العنصري  والتمييز للعنصريةقدم املقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة ي 
االجتاهات مبزيد من الدراسة     التقرير   ويتناول. ١/١٠٢ اإلنسانعمالً مبقرر جملس حقوق     تقرير  هذا ال من تعصب   

عندما اجلمعية العامة انتباه  اليت لفت إليها املقرر اخلاص األجانبلعنصرية وكره اً فيما يتعلق باحالياخلطرية القائمة 
 مبسألة مقترناً بالتقرير احملدَّث املتعلق      ته،وجيب قراء  والستني،   احلادية دورهتا   يف (A/61/335) تقريره املرحلي    قدم

 اخلاص إىل الدورة املقرر املقدم من ؛(A/HRC/4/44)  تشجعه التمييز العنصري أوحتض علىالربامج السياسية اليت 
ة والستني  اليت قدمها املقرر اخلاص إىل الدورة الثاني التقاريرويرد هذا التقرير بعد     . احلالـية جمللس حقوق اإلنسان    

وكره العنصري   األخص التقرير العام املتعلق باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز          وعلىللجنة حقوق اإلنسان،    
 والتقرير املتعلق حبالة الشعوب اإلسالمية والعربية يف        ،(E/CN.4/2006/16) وما يتصل بذلك من تعصب       األجانب
 والتقرير املتعلق بالربامج    ،(E/CN.4/2006/17) ٢٠٠١بتمرب  س/ أيلول ١١ العامل يف أعقاب أحداث      أرجاءخمتلف  

 .(E/CN.4/2006/54) أو تشجعه العنصريالسياسية اليت حتض على التمييز 

 حتديات  عدة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب      مكافحة وتواجـه  
؛  العنيفةمظاهرهاو وكره األجانب، العنصريعنصرية والتمييز تصاعد ال:  التاليةاخلطريةهامة تدور حول االجتاهات 

اليت تتسم  السياسية املناهج تعميمبلعنصرية وكره األجانب، كما يتجلى ذلك ل" الدميقراطياإلقرار "عملية تصاعد 
 األحزاب السياسية   نتمكَّحىت ت  داخل احلكومات    حتالفاتوذلك بإقامة   كـره األجانب وتنفيذها     ولعنصـرية   با
 باهلجرة، والتماس املتعلقةلقضايا إضفاء طابع اإلجرام على ارعية دميقراطية وقانونية؛ ش ب فرضها من   هاملسؤولة عن ا

بشكل عام لكراهية العنصرية والدينية    ا األديان و  زيادة تشويه صورة  ؛  القوميةحالة األجانب واألقليات    والـلجوء   
ره املسيحية وبصفة خاصة كره اإلسالم؛ تعميم  السامية، وكمعاداةيف مظاهر   وانعكـاس ذلـك بشـكل خاص        

 لتحبيذ تناول فكرياً،  بإقرارمها   على كره األجانب إيديولوجياً وفكرياً       ة القائم ة وتلك العنصري البـيانات واحلجج  
وجتلية ذلك ، ءقضايف جمال الواستغالهلا من زاوية إثنية أو عنصرية  واالقتصادية والسياسية  االجتماعية، ملشـاكل ا

 اً وسياسي اً وإيديولوجي اًدغمائيترتيباً   املدنية والسياسية    باحلقوق العهد الدويل اخلاص     يكفلهاحلريات اليت   يب ا بترت
 اليت ينص عليها العهد؛ تزايد أمهية رفض        والتحديداتمـثل حرية التعبري على حساب احلريات األخرى والقيود          

 يف للعنصريةة الثقافية للمجتمعات؛ وتفاقم املظاهر العنيفة  مقاومة عملية التعددي وأشكالالـتعددية يف بناء اهلوية      
 .الرياضة، ال سيما كرة القدمجمال 

 اخلاص  املقرر شجع سياسي وقانوين وأديب وثقايف، ي     اخلطرية اليت تتسم بطابع    االجتاهات   هذه ولعكـس  
 اً جهة، وثقافي  من اً وقانوني اًإعداد استراتيجية مزدوجة سياسي   باسـتمرار، يف مجيع األنشطة اليت يضطلع هبا، على          

 أسباهباالعنصرية وكراهية األجانب إضافة إىل عن  تعبريال مظاهر وأشكال للوقوف على من جهة أخرى،   اًوأخالقي
 السياسية إىل حفز وتعزيز اإلرادة السياسية لدى احلكومات يف االستراتيجيةة، هتدف همن جف. تهاالدفينة ومكافح

 يف إطار إعالن    ،لدولأن تتيح ل   االستراتيجية القضائية والقانونية     من شأن ألجانب، و  وكره ا  العنصريةمكافحـة   
ومن جهة أخرى، جيب . غرض هذا التالئمصكوك قضائية وقانونية وإدارية وآليات  ربان، اعتماديدعمل وبرنامج 

 بناء  وخباصةكره األجانب،   و  الدفينة لعقليات وثقافة العنصرية    األسباب واألدبية االستراتيجية الثقافية    تتناولأن  
 . اجملتمعاتيف "العيش معاً"منط لتعددية الثقافية بغية تشجيع واملشكلة الرئيسية املتمثلة يف ااهلوية، وقبول التنوع 
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 ١٣ إىل   ٩ من   الفترة األوىل إىل سويسرا يف      وكانت. ، قام املقرر اخلاص بثالث زيارات     ٢٠٠٦ عام ويف 
 يونيه / حزيران ١٧ إىل   ١٢ الفـترة مـن      يفالثانـية إىل االحتـاد الروسـي        ؛ و ٢٠٠٦يـناير   /كـانون الـثاين   

وترد تفاصيل هذه الزيارات    . ٢٠٠٦أكتوبر  / تشرين األول  ١٣ إىل   ٩؛ والثالـثة إىل إيطاليا يف الفترة من         ٢٠٠٦
  ،A/HRC/4/19/Add.2(ىل اجمللس   إ أيضاً   املعروضة التقرير،وتوصـيات املقـرر اخلـاص يف إضـافات هـذا            

 ). على التوايل،Add.4و Add.3و
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  املالحظات الرئيسية- أوالً

ظاهرات وأشكال التعبري عن العنصرية وكره األجانب يف إطار امل" القول إىل الفعل"ظاهرة االنتقال من  إن -١
هـي أخطر ما يعرب حالياً عن تراجع عملية مكافحة العنصرية كما تبني ذلك حبدوث تطورين يف اآلونة األخرية                   

من جهة، ف.  األجانبوكرهلعنصرية ل" الدميقراطي اإلقرار"و العنف العنصري تصاعد: يرتبط أحدمها باآلخر، ومها
ـ  ـ  ي أفراد االغتيال اليت تستهدف عمليات   و البدنية العنف   أفعالعدد  اعد العـنف العنصري يف ارتفاع       تجلّى تص

 اجلماعات - صراحةً ى مرتكبوها مسؤوليتها، يتبّنالقومية اليت األقليات أو، أو الدينية أو الثقافية اجلماعات اإلثنية
 كرهعنصري وتنم عن    عمليات تتسم بطابع     بصفتها   - ة املتطرف يةليمينا أو   اجلماعات القومية النازية اجلديدة، أو    

 سيما يف كرة القدم،     الالرياضة،  جمال   العنف العنصري يف     مظاهر تصاعدندرج يف هذا السياق     يكما  . األجانب
" الدميقراطياإلقرار  "ينبع  ومن جهة أخرى،    .  مؤخراً القدمرغـم التدابري احلازمة اليت اختذها االحتاد الدويل لكرة          

 األجانب  هوكرنصرية  الداعية إىل وضع مناهج تتسم بالع      وكره األجانب من قدرة األحزاب السياسية        يةلعنصـر ل
نها من  يكمت و إلقرارها دميقراطياً  عددها يف بلدان عديدة،      يرتفعة  ي حتالفات حكوم  من خالل مباشـرة   وتطبـيقها   

 . هاز الدولةجلالتابعة  امليزانية واعتمادات التشريعية واإلدارية الوسائلاستخدام 

لعودة ظهور العنف العنصري    األسباب الدفينة    أحد   يةالثقاف يةلتعددل املقاومة الفكرية والسياسية     وتشكل -٢
تصاعد عملية  يف ة اهلويبناء  أمهية دور تلك املقاومةتكشفالعوملة، سياق يف و. القائم على كره األجانبوالعنف 

 القدميةبني اهلويات الوطنية    القائم  صراع  ال من   ة بناء اهلوي  هتّزدة اليت   بع األزمة احلا  نوت. العنصـرية وكره األجانب   
 اهلوية اليت التقوقع علىيغذي عمليات مما  و.حتّول اجملتمعات حتوالً عميقاً إىل جمتمعات متعددة الثقافات     وعملـية   
 نظام:  ومها الوطنيةةوي بناء اهل جماالت يف جمالني حساسني منيظهر التنوع الذي   هذا الصراع رفضُ   فيهايتجـلى   

، تظهر مشكلة  القيمبنظاموفيما يتعلق . ارات الثقافية، من جهة أخرى شالقـيم، مـن جهة، وأشكال التعبري وال       
الذي يشترط إدماج املهاجر إدماجاً تاماً يف  االستيعايب،إلدماج ا هنٌجهبيمنة ال سيما يف أوروبا، التقوقع على اهلوية، 

 من قيم اللجوءلتمس مللمهاجر أو وال يعترف يف الوقت ذاته مبا ل   البلد  ذلك  قيم  ل هحترام وا الـبلد املضيف وتقبله   
يف هناية  يسلب   الذيهذا النهج   و.  جديرة بإثراء الثقافة الوطنية أو اإلسهام فيها       ثقافية أو دينية، وهي قيم إنسانية     

ويقضي يف الوقت ذاته على مسة       - اللجوء   املهاجر أو األجنيب أو ملتمس    اليت يتمتع هبا    نسانية  القيم اإل املطـاف   
وهي إيديولوجيا قدمية   لثقافات واألعراق واحلضارات    إمنا ينبع يف الواقع من إيديولوجيا تسلسل مرتبة ا         - التنوع

لة بذلك  لثقافة والعقليات العنصرية، مشكّ   ا ةشرعيو على الشعوب    السيطرة أشكال   كافة إليها تارخيياً    تاسـتند 
 ومّربرة وكره اإلسالم،    الساميةع األشكال القدمية واحلديثة للعنصرية وكره األجانب، ومعاداة          جلمي ة خصب أرضية

جملتمعات احلالية  داخل ا  التعايش حيوياً يف عملية     عنصراًوميثل اإلدماج   . التحريض على الكره العنصري أو الديين     
بضرورة إجرائه على وجه    عترف عاملياً   ا الثقافات الذي بني   وارمن مث، جيب أن يرشد احل     و. املـتعددة الـثقافات   

 أوالً  ،الثقافاتبني  وار  وهبذه الروح، ميثل احل   .  واختاذ إجراءات معززة ل ـه      اإلدماج يف مسألة ، التفكري   السـرعة 
 يف مكافحة أساسياًشكل بالتايل عنصراً    ي و للتعددية الثقافية  للمجتمعات اخلاضعة    اً داخلي اً مطلب ،شيءوقـبل كل    
يقوم بالتايل على و التنوع الثقايف حيترم دماٍجإل اًالثقافات يفترض هنَجبني وار احلبيد أن . ره األجانبالعنصرية وك

 واإلثنيةة ـة الوطنيـ احمللياجلماعات بني خمتلف  اليت جتمعمـبدأ أشـكال الـتفاعل والتالقح، مبا يف ذلك القيم      
 . والدينيةوالثقافية 
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العنصرية وكره األجانب، أكثر فأكثر،     هام لتصاعد    مصدرع، وهو    هذا السياق، يتجلى رفض التنو     ويف -٣
 اإلثنية أو   اجلماعاتكشف عن خصوصيات خمتلف     ت  يت وأشكال التعبري الثقايف ال    الشاراتقمع  بالتعصب، بل   يف  

عوائق  الدينية والقيود وال   الرموزارات أو   وميثل رفض التنوع هذا، الذي يتراوح بني حظر الشّ        .  أو الدينية  الثقافية
 األديان، وخباصة كره    لتشويه صورة  املهيمنة   املظاهر حدأالثقافة،  دور   تشييد أماكن العبادة و    املفروضـة عـلى   

قيود قانونية  ب تطبيقه إيديولوجياً املفهوم املهيمن لإلدماج االستيعايب، و       الذي يقره  ورفـض التـنوع   . اإلسـالم 
 ثقافةإمنا يغذي عالمات اخلارجية، ال على تلكقاليد األديان  التقاليد الروحية وتبقصر وسائط اإلعالم يفمه يضختو
 عوملة هذه املمارسات،    وتغذي. لعنصريةل لكره األجانب و   أرضية خصبة ثل  اليت مت ،  ةاهلويوالتقوقع على   تعصب  ال
لصراعات بني  لنشوب ا  خطرة   دينامية،  ة هي اليت تغذي   سياسيألغراض  نشـرها يف وسـائط اإلعالم واستغالهلا        ب

 . ارات والثقافات واألدياناحلض

حلريات احقوق اإلنسان و  ومن بني الوسائل اليت يتجلى هبا استغالل رفض التنوع يف جمال القضاء قراءة               -٤
على حساب إيديولوجياً حرية التعبري سيادة  يف االستغالليتجلى هذا هكذا و.  بترتيب تسلسلي وسياسياألساسية
ولذلك نتائج خطرية هي    . والسياسيةد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية       وقيود وحدود يكرسها العه    أخرىحريات  

حتت قناع حرية التعبري، وتشجيع احلجج املؤيدة لنشوب نزاع ال           ة والديني ةالعنصريالكراهية   على   احلض صراحة 
الدفاع عن  معيار   ال غري هو  حد  ا معيار و  حول" احلضارات األخرى و الغرب"حضارات وأديان   مـناص منه بني     

 .حرية التعبري

 اًدميقراطي فرضه، و اً فكري بإقرار ذلك  على كره األجانب،     ةالقائمو ة العنصري وتعمـيم البيانات واحلجج    -٥
 الفكري  اإلقرارتجلى  يفمن جهة،   . اليوم لواقع العنصرية وكره األجانب      اخلطريةأحد االجتاهات   إمنا ميثل   ،  وتقبله

 الدفاع، حتت قناع تقدمافتتاحيات وسائط اإلعالم اليت يف لمية أو أدبية و أهنا عزعمُي املنشورات اليت عددتزايد يف 
 أو عرقية للمشاكل االجتماعية إثنيةعن اهلوية الوطنية واألمن الوطين، نظريات ومفاهيم توضيحية تستند إىل قراءة 

 العنصرية د إليها مناهج  بتزايد احلجج اليت تستن    الدميقراطية   تتضح قوته ومن جهة أخرى،    . والسياسية واالقتصادية 
.  تناول مسائل اهلجرة واللجوء واإلرهاب     يفره األجانب يف الربامج السياسية لألحزاب الدميقراطية، ال سيما          وك

العنصرية وكره األجانب   ب للحجج اليت تتسم صراحة،    والفكري واإلعالمي والشعيب     السياسي التقبلوأخرياً، فإن   
 اًدميقراطيوإقرارمها كره األجانب و العنصرية تعميم مناهجو. اًلعنصرية ثقافيا  من مظاهر تعميم قبولاًشكل مظهري

هذه املناهج يف االنتخابات    جناح  و.  هلا  تعميم قبول األحزاب واحلركات السياسية اليت تروج       إىلأيضاً  أمر يفضي   
 ذلك حالة    على ما تشهد  ك اإلقليمية، يف املؤسسات الدميقراطية، وال سيما       منتخبيهاحضور  يف  تدرجيياً  يـنعكس   

 أشد تصبحإىل أن يف سبيلها    ومفاده أن العنصرية     اخلاص حتليل املقرر     ويؤكد هذا التطورُ   يف اآلونة األخرية،  أملانيا  
 . ةخطراً على تقدم الدميقراطي

صرية  العن تصاعد لألجانب أيضاً اجتاهاً خطرياً واضحاً يف        وكرهها التعبري املتزايد لعنصرية النخبة      وميـثل  -٦
لدى إمنا يكشفان عن مدى ترسخها  اً فكريوإقرارمها اً األجانب سياسيوكرهاستغالل العنصرية   ف. األجانبوكره  

 وأألحداث االجتماعية   ا النخبة هذه حول قراءة      عنصرية مظاهر   وتدور. ةديدعالطـبقات احلاكمـة يف بلـدان        
أي شكل من    تستهدفشفوية عنيفة   خالفات  وردود فعل   حول  وقراءة إثنية وعرقية     السياسـية االقتصـادية أو    

لعمق التارخيي  من أبعاد ا   ظهر بعدان    ،وتبعاً لذلك . ا جملتمعاهت ة الديني أو ة اإلثني ة الثقافي يةلتعددعن ا تعبري  ال أشكال
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 وتطور يف نشأة ة احلالية، مركزية بناء اهلويا، بطفرهت اليت تؤكد   جهة، عنصرية النخبة   من:  مها والـثقايف للعنصرية  
 فكرية حقيقة   جبهةيف إقامة   ة املتمثلة    األساسي املشكلة، ومن جهة أخرى،     ة منها واحلديث  ةشكال العنصرية القدمي  أ

 املعركة  خبوض ةهلويا ة لبناء  القدمي األشكالذلك أن الديناميات املتعددة الثقافات اجلارية تعارض        . ضد العنصرية 
 وعلى - االجتماعية واالقتصادية والسياسية     -ليدية للعنصرية    اجملاالت التق  يف التعايشضد العنصرية وبناء مفهوم     

 - جر النخبة جتاه اهلويةوحت.  الوطنيةاهلويةقيم، والذاكرة وبالتايل ال نظام إلقامة ةحنو متزايد، يف اجملال األكثر حساسي
لثقايف واألخالقي،   ا واالستقطاب،  املستخدمة"  احلرب الباردة  جدلية" اإلقليمي والدويل و   الصعيد على   ابإسـقاطه 

 لألحزاب املبادرة اإليديولوجية والسياسية     يعززكره األجانب، و  و العنصرية هو الذي يغذي مناهج    -"  عن قيمنا  الدفاع"و
 . خطري لصراع احلضارات واألديانمنعرج وتندرج يف  هلا اليت تروجة املتطرفيةنيواحلركات القومية أو اليم

  أنشطة املقرر اخلاص- ثانياً

  زيارات املقرر اخلاص- ألف

 تقييم حالة هدفها بزيارة إىل سويسرا ٢٠٠٦يناير / كانون الثاين١٣ إىل ٩ اخلاص يف الفترة من املقرر قام -٧
 هذه  ملكافحة اليت اختذهتا احلكومة     والتدابريالعنصـرية، والتمييز العنصري وكره األجانب، فضالً عن السياسات          

 .(A/HRC/4/19/Add.2) يف تقريره عن البعثة وتوصياتهخلاص وترد مالحظات املقرر ا. الظواهر

 هبدف، ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ١٧ إىل   ١٢ املقرر اخلاص بزيارة إىل االحتاد الروسي يف الفترة من           قام كما -٨
 وال سيما يف ضوء عدة أحداث عنف البلد، حالة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب يف ليلحتهو أساسي 

.  الدفاع عن حقوق اإلنسان والصحافة الوطنية والدوليةمنظماتكره األجانب أبلغت عنها وعنصرية على القائمة 
 .)(A/HRC/4/19/Add.3 وتوصياته يف تقريره عن البعثة اخلاصوترد مالحظات املقرر 

أكتوبر /ولاأل تشرين ١٣ إىل ٩ ذلـك، قام املقرر اخلاص بزيارة إىل إيطاليا، يف الفترة من           إىل وإضـافة  -٩
 يف مواجهة ضغط اهلجرة     سيما، للوقـوف عـلى حالة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب، وال             ٢٠٠٦

على الصعيدين  األجانب كرهالعنصرية وسياسة  السياسية  ما خلفته مناهج  ويف ضوء   الشـديد يف الوقت احلاضر،      
 عبور واستقبال   خميماتوزار هبذه املناسبة    . اتسم به حتالف احلكومة السابقة    التشـريعي والسياسـي، وهـو ما        

 ه وتوصياته يف تقرير   اخلاصويرد حتليل مفّصل للحالة، فضالً عن مالحظات املقرر         .  وملتمسي اللجوء  املهاجرين
 .(A/HRC/4/19/Add.4)عن البعثة 

 إستونيا  كوماتح املقرر اخلاص أن يبلغ جملس حقوق اإلنسان بالردود اإلجيابية اليت تلقّاها من              يود كما -١٠
، والرد الشفوي اإلجيايب    ٢٠٠٧ الثاين من عام     النصفزيارة إقليمية خالل    ب القياموالتفيا وليتوانيا رداً على طلبه      

 حد  إىل بأن حكومات اهلند وباكستان ونيبال مل ترد         ضرورة التذكري  اخلاص   املقررويرى  .  موريتانيا تهالذي قدم 
 يف عام   وجّددها ٢٠٠٤ألول مرة يف عام     وكان ذلك    دعوة    ُتوجَّه إليه  طلب فيها أن  الـيوم عـلى الرسائل اليت       

 على طلب الزيارة املشتركة بني املقرر       عديدة،ومل ترد أيضاً اجلمهورية الدومينيكية، رغم رسائل تذكري         . ٢٠٠٦
 عدم  تد حاالت متوعليه، ويف ضوء هذه احلاالت املتكررة حيث        . األقلياتاملعنية بقضايا   املستقلة  اخلاص واخلبرية   
تشرين اليت عقدها يف    لسة  اجل أثناء ألقاها    لسنوات عديدة، اقترح املقرر اخلاص، يف الكلمة اليت        بلالـرد ألشهر،    
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 يتوخى جملس حقوق اإلنسان أناليات اإلجراءات اخلاصة، استعراض ومل املعين بافريق العال ٢٠٠٦نوفمرب /الثاين
 . اإلجراءات اخلاصةات الصادرة عنزيارال على طلبات بالنفي،ب أو لرد الدول، باإلجيامعينة  مواعيد حتديد

  متابعة زيارات املقرر اخلاص- باء

 على إجراء   قدرتهمن جهة،   :  مها  باحترام مبدأين رئيسيني   ترتبطان اخلاص أن فعالية وموضوعية واليته       املقرر يرى -١١
 يف البلدان، بغرض إعداد كل من التقرير العام عن          ألجانبامـتابعة مسـتمرة حلالة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية          

 مع  ومستقلةعالقة مباشرة ومتوازنة    إقامة   عن البلدان اليت زارها، ومن جهة ثانية،         احملـددة احلالـة العاملـية والـتقارير       
 . حقوق اإلنسانلسجمل العاملية الدورية روح االستعراضات انطالقاً منال سيما واحلكومات ومنظمات اجملتمع املدين، 

 أمهية متابعة احلوار مع احلكومات، واالستجابة لتطلعات        السياق،، يف هذا    يؤكدويود املقرر اخلاص أن      -١٢
 إىل  واستناداً. املتحدة املعنيني والتعاون ميدانياً مع املنظمات غري احلكومية ومؤسسات األمم           والضحايااجملتمعات  

 فإنه يدعو حكومات البلدان اليت زارها إىل مدِّه ، فحسبالرمسية على الزيارات الطابع الدائم لواليته اليت ال تقتصر
 بالنظر يفكما يوصي تلك احلكومات .  اليت أثارها يف تقاريرهاملسائلردود على ب وتوصياتهمبعلومـات عن تنفيذ     

 ،ةاملعني ت احمللية اجملتمعاومن جهة أخرى، يدعو     .  وسـبيل توجـيه دعوات إليه للقيام بزيارات متابعة         إمكانـية 
 إىل إبالغه بالتطورات اإلنسانومؤسسـات مـنظومة األمم املتحدة واملنظمات غري احلكومية للدفاع عن حقوق           

 . العنصري وكره األجانب يف البلدان املعنيةوالتمييزاحلاصلة وباملشاكل القائمة يف التصدي للعنصرية 

مل افريق العال على اخلاص اقترح املقرر ،اإلجراءات اخلاصةروح تعزيز متابعة الزيارات وتنفيذ توصيات وب -١٣
، يف برنامج عمل جملس حقوق اإلنسان،        بند  إدراج إمكانيةيف  النظر   اليات اإلجراءات اخلاصة  استعراض و املعين ب 

مع اجملتلتقارير اليت تقدمها احلكومات ومنظمات على أساس ا ،يتناول متابعة الزياراتكل سنتني أو ثالث سنوات، 
 الرئيسية يف   النقائصإحدى  هو  انعدام آليات مؤسسية للمتابعة     يف الواقع أن    ويعترب  .  زيارهتا متت اليتاملـدين يف الـبلدان      
 .فعالية تلك اإلجراءاتعلى  املطاف، هناية، يف ويقضيا ال يشجع على تنفيذ توصياهتا اإلجراءات اخلاصة، مم

 تقريره تقدميالن وفد اليابان خالل احلوار التفاعلي الذي تال  اإلطار، يرحب املقرر اخلاص بإع     هـذا  ويف -١٤
 دور  بتأكيدها على أمهية   اليابان،   حكومة فيه   صرحتاملرحلي إىل الدورة احلادية والستني للجمعية العامة، الذي         

بأنه لة للتاريخ، عادالقراءة ال العنصري وكره األجانب وأمهية تعزيز التفاهم املشترك والتمييزالتعليم كأداة ملكافحة 
ويرحب املقرر اخلاص هبذه    . كوريا مع الصني ومجهورية     تارخيي باالشتراك  اتصاالت إلعداد برامج حبث      إجراء مت

إحدى التوصيات الرئيسية اليت تقدم هبا يف تقريره عن زيارة اليابان،           ونص   يف روح    بالكاملاملبادرة، اليت تندرج    
ـ و  واليت  - الصني وكوريا    سيمات التارخيية بني اليابان والبلدان اجملاورة، وال         على املنازعا  ا فيه، ردّ  اقترحي  ذال

 كتابة تاريخ عام    ،- هذين البلدين يف اليابان      جاليات ضحيتها   اليت تقع تشـكل مصـدر هـام ألشكال التمييز         
، )اليونسكو(ثقافة املنطقة وحتت رعاية منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم وال    تلك   بلدانللمـنطقة، بالتعاون مع     

ويندرج .  أو آسيا الوسطى   الكارييبالتاريخ العام ألفريقيا أو أمريكا الالتينية أو منطقة البحر          كتابة  عـلى غرار    
استراتيجية فكرية وثقافية يوصي    يف   مشتركةكتابة علمية   بكتابة التاريخ اإلقليمي    لذاكرة  إلحياء ا العمل املشتَرك   

 لثقافةاو العميقة للعقلية    اجلذور السياسية والقانونية توخياً الستئصال      ستراتيجيةاالهبـا املقـرر اخلـاص لتعزيز        
 الوطنية واإلثنية   اهية الكر حلاالت  السبب اهلام  -  الوطنية ةبناء اهلوي ف.  على كره األجانب   تني القائم تنيالعنصـري 
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وحييي املقرر اخلاص   . تاريخ وتعليمه هذا ال  كتابةو،  الطويلة ذاكرة التاريخ    هفي هو اإلطار الذي تندرج      - والدينية
 بإنشاء ،كما يرحب بصورة خاصة. لعنصرية وكره األجانبمكافحة ا الياباين وديناميته يف املدينأيضاً تعبئة اجملتمع 

تعزيز الكفاح  هدفها  العنصرية والتمييز العنصريملكافحةاحلركة الدولية بفضل  غري احلكومية املنظماتشبكة من 
لقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري      الدولية ل تفاقية  اال بتنفيذوكـره األجانب بالنهوض     ضـد العنصـرية     

 . اخلاص يف التقرير عن بعثتهاملقرروالتوصيات اليت صاغها 

قليمي اإل مؤمترللتنظيمها  على   اخلاص، يف إطار متابعة زيارته الربازيل، أن ُيهنئ احلكومة           املقرر ويـود  -١٥
 والتمييز  لعنصريةاملتعلقة مبكافحة ا  خطة العمل   أوجه التقدم احملرزة والتحديات اليت تواجهها       لألمريكـتني بشأن    

يوليه / متوز٢٨ إىل ٢٦ يف الفترة من برازيليا يف ، املعقود األجانب وما يتصل بذلك من تعصُّب     يةهاالعنصري وكر 
مع املدين يف املنطقة، أهم مبادرة على        عن احلكومات وعن اجملت    ممثلونويشكِّل ذلك املؤمتر، الذي حضره      . ٢٠٠٦

 املقرركما يود   .  الصعيد اإلقليمي  ه على تنفيذوالتشجيع على    إعالن وبرنامج عمل ديربان      لتقييمالصعيد الدويل   
هّن  التفاقية البلدان التمهيدي املشروع"ئ احلكومة الربازيلية على الدور األساسي الذي اضطلعت به يف اخلاص أن ُي

أن أمريكا اجلنوبية هي أكثر  املقرر اخلاص ويرى. )١(" والتعصُّبالتمييز العنصرية ومجيع أشكال كافحةملاألمريكية 
 جهود الربازيل وااللتزام السياسي خاصوجه ب بفضل أمور منها ، برنامج عمل ديربانتنفيذاملناطق نشاطاً يف جمال 

 تارخيياً من عانتالة والتضامنية للمجتمعات احمللية اليت  والتعبئة الفع يف املنطقة  من القادة السياسيني   متزايدلعـدد   
 أن أي إجناز هام     ويرى املقرر اخلاص  . أفريقيالتمييز، ال سيما السكان األصليون والسكان املنحدرون من أصل          

نظام  أي الساحة التارخيية واجلغرافية اليت طُبِّق فيها ال        - تلك املنطقة    يفيـتحقق يف جمـال القضاء على العنصرية         
 يشجع على   أن من شأنه    -لركيزة اإليديولوجية لنظام الرق واالستعمار األورويب       ا منهجياً و  تطبـيقاً العنصـري   

 .العاملمكافحة العنصرية وعلى تنفيذ برنامج عمل ديربان يف مناطق أخرى من 

 جان، من أصل    لالسيدة ميكائي  اخلاص باهتمام بالغ تعيني      املقرر الحظكندا  ليف إطـار مـتابعة زيارته        -١٦
 ذلك تتبّوأمرأة وأول زجنية    ا ثالث كحاكم عام لكندا، فأصبحت بالتايل       ٢٠٠٥سبتمرب  / أيلـول  ٢٧ يفهـاييت،   
اً على درجة كبرية من األمهية فيما يتعلق ببناء جمتمع دميقراطي            ورمز رسالة ويشكل هذا التعيني يف رأي    . املنصب

ـ  ويف انتظار معلومات   . نصرية وكره األجانب على املدى الطويل      الع ومبكافحةثقافات، متساو ومتفاعل    التعدد  م
 املقرر اخلاص   تقرير مبتابعة   ة املعني واألوساطمنظمات اجملتمع املدين    من  ، و الكندية من احلكومة    تفصـيالً أكـثر   

اث التارخيي  كافحة التر مل توخياً املقرر اخلاص    يأمل القيام بزيارة متابعة،     هوتوصياته، فضالً عن رد إجيايب على طلب      
سياسات وبرامج يف اجملاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية       بوضع   جان تعيني السيدة    يقترنللعنصـرية، أن    

 اإلثنيةالنهوض على حنو أكرب باملعرفة املتبادلة والتفاعل بني اجملتمعات          ب ية الثقاف يةتعدُّدال تعزيزوعـلى مسـتوى     
 .والثقافية والدينية

                                                      

 اجلمعية العامة ملنظمة الدول األمريكية ٢٠٠٦يونيه /حزيران ٦ باخلصوص القرار الذي اعتمدته يف انظر )١(
 ،)(CP/CAJP-2357/06"  العنصرية ومجيع أشكال التمييز والتعصُّبملكافحةألمريكية  البلدان االتفاقيةالتمهيدي  املشروع"

 .asp.fre_2006Racism/racismo/org.oea.www://http: العنوان التايلعلى  شبكة اإلنترنت وميكن االطالع عليه يف
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 رر اخلاص أنشطة املق- جيم

 بتعزيز  املتعلقة، مشاركته يف خمتلف االجتماعات      البلدان املقرر اخلاص، إضافة إىل زيارته       أنشطة تضّمنت -١٧
 جملتمعات اليت نظمتها احلكومات أو ا     املؤمتراتالتنسيق مع آليات أخرى حلقوق اإلنسان ومشاركته يف العديد من           

. هاية األجانب، ومكافحة تشويه صورة األديان وتعزيز احلوار بين         وكراه العنصرياملدنية بشأن العنصرية والتمييز     
 تعبئة رائعة يثبت، يرحب املقرر اخلاص بعدد تلك االجتماعات وتنوُّعها وهو ما الواجب إجنازه عبء العمل ورغم

 .السواءلحكومات يف مكافحة العنصرية واجملتمع املدين على ل

تعزيز وتنفيذ  : الجتماعات حول أهداف أساسية عديدة منها      املقـرر اخلاص يف هذه ا      مشـاركة  ودارت -١٨
 ال لتصحيح التبعات     وبـرنامج عمل ديربان؛ تشجيع وضع استراتيجيات سياسية وقانونية وثقافية فعالة           إعـالن 

 مظاهر العنصرية وكراهية األجانب السياسية واالقتصادية واالجتماعية للعنصرية فحسب، بل وأيضاً لتعيني وإزالة        
ـ   العنصرية  مكافحة الصلة بني    أخرياً تقوية ؛ و وإقرارمها فكرياً  سياسية   كأداةاصة استعماهلما   وخبة واجلديدة   القدمي

الدميقراطية والتفاعلية ويدور حول جدلية     و باملساواةوكراهية األجانب وبناء تعدد ثقايف على املدى الطويل يتميز          
 .ا الوطنية وتفاعالهتللمجتمعاتاحترام التنوع الثقايف 

أنشطته من أجل تعزيز التنسيق مع اآلليات األخرى حلقوق اإلنسان؛          : أنشـطة املقـرر اخلاص مصنفة كما يلي        -١٩
ومشـاركته يف خمتلف االجتماعات واملؤمترات اليت نظمتها احلكومات أو اجملتمع املدين بشأن العنصرية والتمييز العنصري                

 . املتعلقة بتشويه صورة األديان وبتشجيع احلوار بينهاوكراهية األجانب؛ وختاماً، مشاركته يف األنشطة

 تعزيز التنسيق مع اآلليات األخرى حلقوق اإلنسان

 ١٧يف مسـعى لتعزيز التكامل بني واليتيهما، أحاط املقرر اخلاص جلنة القضاء على التمييز العنصري يف      -٢٠
مة وأطلعها على آرائه بشأن األسباب العميقة  علماً باألنشطة اليت قام هبا خالل السنة املنصر  ٢٠٠٦مـارس   /آذار

ومن بني التوصيات اليت قدمها، يف ضوء القضايا اليت أفرزهتا          . والظرفية لتفاقم ظاهرة العنصرية وكراهية األجانب     
تورية اليت ُنِشرت يف يومية دامنركية وبغرض تعزيز مكافحة العنصرية، اقترح على   الكاريكااألزمة املتصلة بالرسوم    

جـنة أن تشرع يف إجراء دراسة معمقة بشأن العالقة بني مبدأي حرية التعبري وحرية الدين وبشأن آثار اخللط                   الل
وشدد كذلك على ضرورة    . احلـايل بني العرق والثقافة والدين يف مظاهر العنصرية وكراهية األجانب وجتلياهتما           

 بدل النهج   -الدميقراطية واملساواة والتفاعل    الـربط بـني مكافحة العنصرية وإقامة عامل متعدد الثقافات قوامه            
واقترح املقرر اخلاص أيضاً على اللجنة دعوته حلضور اجتماعاهتا املتعلقة بدراسة التقارير            . الترقـيعي املتبع حالياً   

الـواردة بشأن تنفيذ االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري من الدول األطراف اليت زارها                 
 .قدم بشأهنا تقريراً، وذلك بغرض تقييم حالة العنصرية ومتابعة توصياتهو

كمـا وطـد املقرر اخلاص تعاونه مع وحدة مناهضة التمييز التابعة للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان                 -٢١
ج السكان  استراتيجيات إدما "حلقة العمل اإلقليمية لألمريكتني اليت كان موضوعها        : مبشاركته يف األنشطة التالية   

 من األهداف اإلمنائية ١املنحدرين من أصل أفريقي يف برامج احلد من الفقر، وخباصة تلك الرامية إىل حتقيق اهلدف 
 ومتثل هدفها الرئيسي يف     ٢٠٠٥نوفمرب  / تشرين الثاين  ٤ إىل   ٢، واليت ُعِقدت يف شينشا، يف بريو، من         "لأللفـية 
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 يف أعمال صياغة برامج احلد من الفقر وتنفيذها          من أصل أفريقي   املنحدرينوضع استراتيجيات ترمي إىل إشراك      
، وإىل إعداد    من األهداف اإلمنائية لأللفية    ١حتقيق اهلدف   ومتابعتها وتقييمها، وذلك على وجه اخلصوص بغرض        

ورة اليت جرت خالل الد   ،  "ةوالعنصري العوملة"املناقشة املواضيعية ملوضوع    وثـائق اسـتراتيجية مكافحة الفقر؛ و      
 إىل ١٦اليت ُعِقدت من الرابعة للفريق العامل احلكومي الدويل املعين بالتنفيذ الفعلي إلعالن وبرنامج عمل ديربان، 

 ٢١اليت دارت يف جنيف، يف " مكافحة العنصرية اليومية"؛ وحلقات نقاش موضوع ٢٠٠٦يناير /كانون الثاين ٢٧
وختاماً، تعاون املقرر اخلاص ووحدة     . ى التمييز العنصري  اليوم الدويل للقضاء عل   ، مبناسبة   ٢٠٠٦مـارس   /آذار

مناهضـة التمييز تعاوناً وثيقاً على تنظيم حلقة دراسية بشأن الربامج السياسية اليت حترض على التمييز العنصري،    
 . مببادرة من املقرر اخلاص٢٠٠٦يوليه / متوز٢٩جرت يف برازيليا يف 

 ري وكراهية األجانبتفاقم ظاهرة العنصرية والتمييز العنص

ب، إىل جانب حتليل عمقها التارخيي      تفـاقم ظاهرة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجان       شـكل    -٢٢
االشتراك يف  "ويف هذا الصدد، قدم عرضاً خالل مؤمتر        . والـثقايف، موضوع عروض عديدة قدمها املقرر اخلاص       

من ) أملانيا(نورمربغ  الذي نظمته اليونسكو وبلدية مدينة      "  االئتالف األورويب للمدن ملكافحة العنصرية     -العيش  
ويف مؤمتر صندوق متويل مشاريع مكافحة العنصرية وتعزيز حقوق اإلنسان          ،  ٢٠٠٥سبتمرب  / أيلـول  ٢٥ إىل   ٢٣

، الذي نظمته احلكومة "نتائج وآفاق مناهضة العنصرية والدفاع عن حقوق اإلنسان يف االحتاد السويسري"املعنون 
ناهضة ملآليات األمم املتحدة    " كما قدم عرضاً بعنوان      .٢٠٠٥نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٥يسـرية يف برين يف      السو

 تشرين  ٢٢، بدعوة من املعهد األملاين حلقوق اإلنسان يف         "العنصـرية العـرب املستخلصـة والتحديات اجلديدة         
 . يف برلني٢٠٠٥نوفمرب /الثاين

من أجل االحترام   : العنصرية وكراهية األجانب يف وسائط اإلعالم     "متر  مؤوشارك املقرر اخلاص أيضاً يف       -٢٣
، الذي نظمته وزارة اخلارجية النمساوية واملفوضية األوروبية واملركز         "والـتفاهم بـني مجيع األديان والثقافات      

 النمساوية  ، برعاية الرئاسة  ٢٠٠٦مايو  / أيار ٢٣ و ٢٢األورويب لرصد العنصرية وكراهية األجانب يف فيينا يومي         
 .لالحتاد األورويب

واهـتم املقرر اخلاص أيضاً اهتماماً كبرياً مبوضوع التمييز الذي يعاين منه على وجه اخلصوص السكان                 -٢٤
وهكذا، شارك مع السيد ليليان تورام، أحد . املنحدرون من أصل أفريقي والسكان األصليون من اهلنود األمريكيني

بشأن العنصرية ضد قدم وناشط يف جمال مكافحة العنصرية، يف املؤمتر األورويب األول أفراد الفريق الفرنسي لكرة ال
اليت هي برعاية املنظمة غري احلكومية السويسرية  ٢٠٠٦مارس / آذار١٨ و١٧ يومي يف جنيفالذي نظم  السود،  

يوليه / متوز ١٤ إىل   ١٢ ومن   .واختاذ إجراءات بشأنه   (CRAN)العنصرية ضد السود    ومكافحة  لدراسة  امللـتقى   
، بدعوة من احلكومة الربازيلية، يف حلقة عمل بشأن العنصرية ُنظِّمت خالل            ، شـارك املقرر اخلاص أيضاً     ٢٠٠٦

كما تلقى املقرر اخلاص    . )الربازيل(يف سالفادور دي باهيا     الذي ُعِقد   للمفكرين يف أفريقيا واملهجر،     املؤمتر الثاين   
، للمشاركة يف   بني األعراق ة أمانة الدولة للسياسات املتعلقة بتعزيز املساواة        دعوة من احلكومة الربازيلية، وخباص    

خطة العمل املتعلقة مبكافحة العنصرية والتمييز     تنفيذ  يف   املؤمتـر اإلقلـيمي لألمريكتني بشأن أوجه التقدم احملرز        "
 ٢٦يف برازيليا من    د  الذي ُعقِ ،  "املطروحةالعنصري وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب والتحديات          
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يف مونتيفيديو  الذي ُعِقد   ملؤمتر،  لذلك ا كذلك يف االجتماع التحضريي     املشاركة  ، و ٢٠٠٦يوليه  / متـوز  ٢٨إىل  
 .٢٠٠٦يونيه / حزيران٢٨ إىل ٢٦من ) أوروغواي(

قوق ، وعقب املؤمتر اإلقليمي لألمريكتني وبالتعاون مع املفوضية السامية حل         ٢٠٠٦يوليه  / متـوز  ٢٩ويف   -٢٥
اإلنسـان واحلكومة الربازيلية، نظم املقرر اخلاص حلقة دراسية للخرباء بشأن مسألة الربامج السياسية اليت حترض                

وقد مت إدماج األفكار واالستنتاجات اليت متخضت عنها تلك احللقة الدراسية يف التقرير             . عـلى التمييز العنصري   
رر اخلاص إىل جملس حقوق اإلنسان يف دورته احلالية         املسـتكمل املـتعلق هبـذا املوضـوع الـذي سيقدمه املق           

(A/HRC/4/44). 

، وخباصة حالة   ومـن بـني األنشطة األخرى املتعلقة بتفاقم ظاهرة العنصرية وكراهية األجانب عموماً             -٢٦
اليت " ريةالقضاء على العنص"املناقشة املعنونة : العنصرية ومسألة اإلدماج يف سويسرا، يشري املقرر اخلاص إىل ما يلي

؛  املركز السويسري لتقدمي املشورة والدعم للشباب يف جمال حقوق اإلنسان٢٠٠٦أبريل /نيسان ١٩ يف نظمهـا 
مايو / أيار٢٦الثقافية يف ة والذي نظمه املركز األفريقي للتنمية االجتماعي" القارات األربع"واليوم الدراسي املعنون 

الذي " الرهانان الوطين والدويل  : ظاهرة العنصرية وكراهية األجانب   تفاقم  "؛ والعرض املعنون     يف نوشاتيل  ٢٠٠٦
لرابطة الدولية ملناهضة العنصرية     مبناسبة انعقاد اجلمعية العامة ل     ٢٠٠٦سبتمرب  / أيلول ١٩قدمـه يف جنـيف يف       

 يف متحف اليت متت" احلرب واإلدماج والبلدان اليت تنعم بالسلم"؛ واملداخلة املتعلقة مبوضوع   ومعـاداة السـامية   
ويدل عدد هذه االجتماعات وتنوعها على تعبئة اجملتمع املدين . ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول٢١اهلجرة بلوزان يف 

 .السويسري يف جمال مكافحة العنصرية وكراهية األجانب

املركز األورويب لرصد العنصرية وكراهية     وبدعـوة مـن السيدة أناستازيا كريكلي، رئيسة جملس إدارة            -٢٧
، شارك املقرر اخلاص يف املؤمتر االفتتاحي لشعبة الدراسات االجتماعية التطبيقية باجلامعة الوطنية آليرلندا ألجانبا

، وحظي ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين١٧الذي ُعِقد يف مايوث يف " قضايا عاملية وحتديات حملية: العنصرية"املعنون 
واللجنة الوطنية االستشارية املعنية بقضايا العنصرية والتفاعل بني        بدعم من خطة العمل الوطنية ملكافحة العنصرية        

ويف عرضـه، شـدد املقرر اخلاص على أن أحد األسباب الرئيسية لتفاقم ظاهرة العنصرية وكراهية                . الـثقافات 
جان عن  األجانـب يف اجملتمعات اليت يفد عليها عدد هائل من املهاجرين يتمثل يف التوتر وأزمة اهلوية اللذين ينت                 

 بتحوهلا إىل جمتمعات متعددة الثقافات، وخباصة        عميقاً الـتغريات الـيت حتدث يف تلك اجملتمعات اليت تتأثر تأثراً          
 .الثقافات ذات املنشأ غري األورويب

مت عقده يف الهاي " مؤمتر دويل بشأن حقوق املنتميات إىل طبقة داليت"كما شارك املقرر اخلاص يف أول  -٢٨
 وحرص أثناءه على التشديد بشكل خاص على األمهية اليت تكتسيها           ٢٠٠٦نوفمرب  /تشرين الثاين  ٢١ و ٢٠يومي  

وسُتعالَج هذه املسألة اليت ستشكل حمور . يف واليته معاجلة مسألة التمييز القائم على أساس االنتماء إىل طبقة معينة
 . اإلنسان بعمق يف تقريره العام املقبل إىل جملس حقوق٢٠٠٧عدة أنشطة يف عام 

الذاكرة وحقوق اإلنسان،   "، شارك املقرر اخلاص يف الندوة املعنونة        ٢٠٠٦نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٣ويف   -٢٩
، اليت نظمتها يف قصر األمم يف جنيف عدة منظمات          "الرهانات واآلفاق بالنسبة لشعوب أفريقيا وأمريكا الالتينية      

، بالشراكة مع املعهد اجلامعي لدراسات )(Action de carêmeغـري حكومية، من بينها منظمة العمل الكنسي  
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وأشاد هبذه املبادرة الفكرية عن عدم      .  بشأن املقاومة الثقافية للرق وخملفاته     التنمية جبنيف، وقدم يف إطارها عرضاً     
 .استحضار اجلرائم املتصلة باالستعمار والرق وعدم االعتراف هبا

وبدعوة من مكتب العمل الدويل، شارك يف ندوة ختليد الذكرى          ،  ٢٠٠٦نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٤ويف   -٣٠
الرابعة والعشرين للجنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية، اليت مجعت العديد من اخلرباء الرفيعي املستوى يف جمال 

ية وغريمها من   القـانون الـدويل، مبن فيهم ممثلو منظومة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان وحمكمة العدل الدول              
ويف هذه الندوة، اليت متحورت حول خمتلف جوانب محاية حقوق العمل بوصفها            . املؤسسـات اإلقليمية والدولية   

 .جزءاً من حقوق اإلنسان، قدم املقرر اخلاص عرضاً بشأن اإلجراءات اخلاصة حلقوق اإلنسان

 يف لندن يف الندوات املتعلقة ٢٠٠٦ نوفمرب/ تشرين الثاين٢٨ و٢٧وخـتاماً، شارك املقرر اخلاص يومي        -٣١
 الذي ُنظِّم ختليداً    ٢٠٠٦ لعام   "اتفاقية العنصر "االتفاقـية الدولـية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري           ب

، وقدم خالله عرضاً بشأن التحديات اإلضافية اليت تثريها العوملة جلنة املساواة بني األعراقللذكرى الثالثني إلنشاء 
ويف هذا السياق،   . ة مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب           أمام محل 

ويعرب عن أمله يف أن َتتوفَّق      . يـود اإلشـادة باملسامهة املتميزة للجنة يف مكافحة العنصرية يف بريطانيا العظمى            
ل اللجنة احلالية للمساواة بني األعراق، يف إيالء        املؤسسـة اجلديـدة، وهي جلنة املساواة وحقوق اإلنسان اليت ستحل حم           

أولوية قصوى ملسألة مكافحة العنصرية، وكما يوصي بذلك يف تقاريره احلديثة العهد، تشجيع اتباع هنج كلي يف مكافحة                  
 ).العرق واالعتقاد الديين والسن واإلعاقة وامليول اجلنسي، ضمن أشياء أخرى(مجيع أشكال التمييز على أساس 

 كافحة تشويه صورة األديان وتعزيز احلوار بينهام

شارك املقرر اخلاص يف العديد من املناقشات واحللقات الدراسية املكرسة ملكافحة تشويه صورة األديان               -٣٢
 تشرين  ٢٨ و ٢٧ويشري إىل اللقاء املتعلق باحلوار بني الثقافات واألديان، الذي جرى يومي            . وبتعزيز احلوار بينها  

ـ /األول ، "مكافحة تشويه صورة األديان   "مؤسسة أمتان، وحلقة اخلرباء الدراسية املعنونة        يف مدريد برعاية     ٢٠٠٥توبر  أك
 .٢٠٠٥نوفمرب / تشرين الثاين١٩ و١٨ومؤسسة الثقافات الثالث بإشبيلية يومي السامية اليت نظمتها املفوضية 

:  النمطية يف أوروبا والعامل اإلسالميالنماذجديات حت"املعنون وشارك املقرر اخلاص أيضاً يف أعمال املؤمتر  -٣٣
وزارة الشؤون اخلارجية الربيطانية    ويلتون بارك   نظمته يف   ، الذي   "العمل معاً من أجل سياسات وشراكات بناءة      

املؤمتر، الذي كان من بني هذا وتناول . ٢٠٠٦مايو / أيار٣ و ٢بالـتعاون مـع مـنظمة املؤمتر اإلسالمي يومي          
املؤمتر اإلسالمي، وممثلو اجلاليات اإلسالمية يف أوروبا  حكومات دول أوروبية عدة ومنظمة فيه مسؤولواملشاركني 

، ومفكرون ومنظمات غري حكومية، موضوع تعزيز التعاون واحلوار لوضع برامج مشتركة             األمريكية والواليـات املتحدة  
 .جلاليات اإلسالمية ضحية هلا يف العامل الغريب النمطية اليت تقع االنماذجواألفكار املسبقة متكن من مكافحة 
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التجلـيات املعاصـرة للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية         - ًثالثا
 األجانب وما يتصل بذلك من تعصب

، إىل ما تفرزه  ظاهرة العنصرية يف هذا اجلزءيود املقرر اخلاص أن يلفت انتباه جملس حقوق اإلنسان،  -٣٤
ورغم اإلشارة يف الفقرات التالية إىل . اهية األجانب من إشكاليات وجتليات خميفة جداًوالتمييز العنصري وكر

 وإىل املسألة املتعلقة بأنشطة جمموعات -مسألة الربامج السياسية اليت حترض على التمييز العنصري أو تشجعه 
 إىل جملس حقوق    ًقدَّم أيضا ، فإن هاتني املسألتني جيري تناوهلما بعمق يف تقرير منفصل يُ          -الـنازيني اجلـدد     

 ).A/HRC/4/44(اإلنسان يف دورته احلالية 

  التحريض على الكراهية العرقية أو الدينية-ألف 

شـكلت مسـألة التحريض على الكراهية العرقية أو الدينية موضوع تقرير مشترك قدمه املقرر اخلاص                 -٣٥
، ٢٠٠٦سبتمرب  /س حقوق اإلنسان يف دورته الثانية يف أيلول       واملقررة اخلاصة املعنية حبرية الدين أو املعتقد إىل جمل        

ويف هذا املقرر،   ". التحريض على الكراهية العرقية والدينية وتعزيز التسامح      " املعنون   ١/١٠٧طـبقاً ملقرر اجمللس     
 ٢لفقرة   ا بالنظر إىل ، وخباصة بشأن انعكاساهتا     [...]ة  موافاته بتقرير عن هذه الظاهر    "طلب اجمللس إىل املقررين     

 ". من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية٢٠من املادة 

ويرى املقرر اخلاص أن ثالثة عوامل تدعو إىل إعارة أولوية قصوى، يف مكافحة العنصرية، ملسألة تفاقم                 -٣٦
ن هتوين أمر   فعلى الصعيد السياسي، ينبع العامل الرئيسي م      . ظاهـرة الـتحريض على الكراهية العرقية والدينية       

العنصرية وكراهية األجانب باستخدامهما كأداة سياسية وانتخابية، ويتجلى ذلك يف تبّني الدعوات القائمة عليهما 
يف الـربامج السياسية لألحزاب الدميقراطية ويف إقامة حتالفات حكومية متكن األحزاب املؤيدة لتلك الدعوات من          

وعلى الصعيد األيديولوجي، يتمثل العامل الرئيسي يف االعتقاد . لدميقراطيةتنفيذها مبا يستلزمه األمر من الشرعية ا    
املـانوي بصـراع احلضارات واألديان، الذي يسيطر بشكل متناٍم على طريقة تفكري النُّخب السياسية والفكرية                

دفاعاً عن واإلعالمـية وخطاهبا ويتخذ شكل رفض للتنوع ورفض دغمائي للتعددية الثقافية وانغالق على الذات        
وأخرياً، وعلى الصعيد القانوين، تتبلور هاتان الرتعتان القويتان يف نظرة قائمة على الترتيب اهلرمي              . ومهية" قيم"

للحريات األساسية اليت تغفل التوازنات وأوجه التكامل والقيود واحلدود اليت وضعتها بعناية الصكوك الدولية ذات 
 .ها حرية التعبري على مجيع احلريات األخرى مثل حرية الدينالصلة، وذلك على وجه اخلصوص بتقدمي

  كراهية اإلسالم ومعاداة السامية وكراهية املسيحية-باء 

تـندرج ظواهـر تشويه صورة األديان وتفاقم معاداة السامية وكراهية اإلسالم وكراهية املسيحية               -٣٧
 مثل  � واألفريقية األصل    -هلندوسية والبوذية    مثل ا  �ومعـاداة التقاليد الروحية والدينية اآلسيوية األصل        

 يف إطار ثالث نزعات     -) santeria(والسانترييا  ) candomblé(الفـودو وجتلياته التوفيقية مثل الكاندومبلي       
، يشكل اخللط بني عوامل العرق والثقافة والدين وترابطها اخلصائص الرئيسية           ًأوال. قوية وتستمد قوهتا منها   

 ١١واأليديولوجـي احلـايل، وال سـيما يف أعقاب األحداث املأساوية اليت وقعت يف               للمـناخ السياسـي     
مث، يف احلقل األيديولوجي والفكري، يالَحظ وخباصة يف .  يف الواليات املتحدة األمريكية٢٠٠١سبتمرب /أيلول
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حي، وأخرياً  أوروبا، وجود علمانية دغمائية شبه عقدية تتبلور يف تصاعد التعصب ضد أي مظهر ديين أو رو               
 .توظيف عامل الدين كأداة سياسية تتجسد على وجه اخلصوص يف العنف الديين

ويف هـذا السـياق، يتمثل أخطر مظهر يف الوقت الراهن يف تفاقم ظاهرة كراهية اإلسالم وتردي حالة                   -٣٨
وتدل على خطورة   . ٢٠٠١سبتمرب  / أيلول ١١األقليات العربية واملسلمة يف العامل، وال سيما يف أعقاب أحداث           

 وهو ربط   -أوهلا، ما يالحظ من تعميم لربط اإلسالم بالعنف واإلرهاب          . املوقـف ثالثة تطورات تفرض نفسها     
 -تغذيه ُبَنى فكرية يوظفها اخلطاب السياسي وتضخمه الصورة اإلعالمية الطاغية ويؤطر يف العمق املخيلة الشعبية 

مث هذه البنية األيديولوجية اليت     . ة اإلسالم واعتبارها أمراً عادياً    وهـو يشكل األساس لتربير ظاهرة تصاعد كراهي       
تتـبلور يف شكل معاجلة ذات طابع أمين صرف ملسألة مراقبة ورصد أماكن العبادة والثقافة، وحىت تعليم اإلسالم            

 الوطنية أو   نفسـه، وبالـتايل يف بروز سياسات واعتماد تدابري تشريعية وإدارية ويف جمال الشرطة تصم األقليات               
وأخرياً، يتجسد رفض . األجنبية املعتنقة للديانة اإلسالمية وجتّرمها، كما يدل على ذلك ازدياد حاالت طرد األئمة

التـنوع ورفـض التعددية الثقافية يف الواقع يف وضع العراقيل يف سبيل بناء املساجد ويف التعصب وقمع جتليات                   
 .، وبالتايل وجوده يف حد ذاتهاإلسالم ورموزه على مستوى الثقافة والزي

ففي فرنسا، متت إعادة    : وتدل عدة تطورات حصلت مؤخراً على تفاقم ظاهرة كراهية اإلسالم يف العامل            -٣٩
تفسري ملسألة حظر الرموز الدينية املرئية والتوسيع غري القانوين لنطاق هذا احلظر يف املدارس العامة وأماكن العمل                 

كالزواج؛ ويف هولندا، هتديد وزيرة اهلجرة مؤخراً حبظر ارتداء الربقع يف الشارع واألماكن             وجماالت احلياة املدنية    
ا، النيل تدرجيياً من التقدم احملرز على صعيد التعددية الثقافية بتصرحيات لرجال السياسة تعترب  إنكلترالعامـة؛ ويف    

رحيات تربر رفض التحاق تركيا باالحتاد      احلجـاب أو الـربقع لباسـاً مرفوضاً اجتماعياً؛ ويف بلدان عديدة، تص            
األورويب؛ وخـتاماً، ويف بلـدان عديدة أيضاً، التنميط االنتقائي يف املطارات واملوانئ وحمطات القطار واحلدود                

لون البشرة، واللحية، (لألشخاص الذين ينم مظهرهم عن االنتساب املفترض إىل اإلسالم، إما على مستوى اجلسد 
وينم تفشي هذه الظواهر يف باطنه عن مناخ من احلروب غري املعلنة بني احلضارات . الـزي أو ) ومـا إىل ذلـك    

واألديـان تسمم وتفسد شيئاً فشيئاً، بصورها املعوملة وآثارها احملكومة مبنطق املعاملة باملثل، احلركة والعالقات               
 .عدائية املخيالت الشعبيةاإلنسانية والثقافية والسياسية على الصعيد العاملي وتصوغ بطريقة سلبية و

وتتجلى حيوية معاداة . وال بد من االعتراف بتفاقم ظاهرة معاداة السامية، إن بأشكاهلا القدمية أو احلديثة -٤٠
السـامية وعمقهـا التارخيي يف اجملتمعات األوروبية بطريقة مباشرة أو مبطنة إما يف تصرحيات لرجال السياسة،                 

ويشكل نفي إبادة يهود    . ابية، أو يف كتابات ومنشورات تروِّج مناذج منطية قدمية        وخباصـة أثـناء املعارك االنتخ     
ويغذي . أوروبا خالل احلرب العاملية الثانية أو التشكيك فيها آخر أشكال هذه املعاداة للسامية املنبعثة من األعماق

ض اجملتمعات املسلمة والعربية،  الفلسطيين ووضع الشعب الفلسطيين الشديد اخلطورة، يف بع-الصراع اإلسرائيلي 
واخللط بني دولة إسرائيل ومجيع اجلاليات اليهودية يف الشتات أو يف           . أشكاالً وجتليات جديدة من معاداة السامية     

إسرائيل، بغض النظر عن جنسيتها، وتأصيل الشعب اليهودي وعدم التسليم بتنوعه الثقايف والديين والسياسي هي               
وجيسد الرئيس اإليراين، حممود أمحدي جناد، منوذجاً خطرياً . الشكل اجلديد من معاداة الساميةاملصادر العميقة هلذا 

جامعـاً هلذين األمرين، سواء بتصرحياته املتكررة بشأن اختفاء دولة إسرائيل أو بتنظيمه مؤمتراً بشأن حقيقة إبادة    
ن منطق يضفي الشرعية على التيار املشكك يف حقيقة         ويف تنظيمه هلذا املؤمتر، أبان ع     . أملانيا النازية ليهود أوروبا   
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أشـكال أخرى من العنصرية، وذلك على وجه اخلصوص بدعوته، إىل جانب رموز التيار األورويب املشكك يف                 
حقيقة معاداة السامية، للرموز البارزة يف احلركة العنصرية املناوئة للسود يف الواليات املتحدة األمريكية، من قبيل              

ويتمثل املنطلق الفكري واأليديولوجي األساسي هلذه      . ادة التارخييني حلركة كوكالكس كالن األمريكية     أحد الق 
احلركة العنصرية التارخيية األمريكية يف دونية السود عرقياً وضرورة إبادهتم اليت مل تتجسد فقط يف إبادة عدد هائل 

أمريكا "ز لعقلية وتصرفات جمموعات وأفراد يناضلون من أجل من األمريكيني األفارقة، وإمنا تشكل كذلك يف العمق احلاف        
 .ال ُيطَرد منها السود فحسب، بل كذلك العرب واآلسيويون واملواطنون الشرقيو املظهر، مبن فيهم اإليرانيون" بيضاء

قيا ويشـكل تفاقم ظاهرة كراهية املسيحية حقيقة ال ميكن إنكارها يف بلدان عدة يف أوروبا وآسيا وأفري      -٤١
أوالً، يف أوروبا، حيث الثقل الثقايف للعلمانية       . وتسـتمد قوهتا باألساس من ثالثة عوامل      . وأمـريكا اجلنوبـية   

الدغمائـية الـيت تشكلت تارخيياً، حتت ستار احلداثة واقتصاد السوق والعوملة ملواجهة اهليمنة السياسية والثقافية       
للدين فحسب بل كذلك يف تعصب ضد مجيع املمارسات أو          واألخالقـية للمسيحية ال يتجسد يف ثقافة مناهضة         

وتتمثل آخر جتليات هذه املسألة يف تآكل املمارسة الدينية، والتطاول الفكري باسم            . الـتعابري أو الرموز الدينية    
 إن مل نقل    -حرية التعبري على شخصيات الدين املسيحي ورموزه واالستخفاف هبا، والوقوف موقف املستنكف             

ثانياً، يغذي .  إزاء قضية قبول مشروعية تبين القيم الدينية يف اخليارات واملناقشات االجتماعية األساسية-املتعصب 
اخللـط احلاصل بني الغرب واملسيحية، إما بسبب قرهبما التارخيي يف عهود االستعمار األورويب أو بسبب اجلدل                 

وبا، وخباصة ضد التحاق تركيا باالحتاد األورويب،       السياسـي والفكـري الدائر حالياً بشأن اهلوية املسيحية ألور         
وأخرياً، تثري احلركة التبشريية لبعض     .  أوسطية -شـعوراً بكراهـية املسيحية يف بلدان أفريقية وآسيوية وشرق           

اجملموعـات اإلجنيلـية، وال سيما املنتمية منها إىل أمريكا الشمالية، مقاومة املسيحية والشعور بالعداء جتاهها يف                 
ـ  ويغذي نعت بعض اجملموعات اإلجنيلية يف أمريكا اجلنوبية لألديان والتقاليد          . ريكا اجلنوبـية وأفريقيا وآسيا    أم

يف الربازيل، واهلندوسية أو    ) candomblé(الروحـية األمريكية اهلندية وذات األصل األفريقي، مثل الكاندومبلي          
 .ية للمسيحية تزداد عنفاً يوماً بعد يومالبوذية يف اهلند، بأهنا من وحي الشيطان موجة من الكراه

  التعددية الثقافية وظاهرة العنصرية-جيم 

إن لّب اإلشكالية يف معظم اجملتمعات احلالية يكمن يف التناقض العميق القائم بني إطار الدولة األمة، اليت                  -٤٢
ويرتكز تفاقم العنصرية . ة الثقافات هلوية قومية خالصة، وعملية حتوهلا الدينامي إىل جمتمعات متعددتشكل جتسيداً

وتكشف ديناميات  . وكراهية األجانب على التوظيف السياسي والتربير الفكري لرفض التنوع والتعددية الثقافية          
امليدان االقتصادي واالجتماعي والسياسي ورهان بنيات اهلوية       : الـتعددية الثقافـية عن بعدين رئيسيني للتمييز       

 املتعددة الثقافات، تدل مطابقة خريطة التهميش االجتماعي واالقتصادي والسياسي خلريطة ويف اجملتمعات. الوطنية
غري أن عمليات   . التنوع اإلثين والثقايف والديين على الدور األساسي للعنصرية والتمييز العنصري يف هيكلة اجملتمع            

نفرد هبا خاصيات وهويات األقليات القومية  بشكل عميق بنيات اهلوية الوطنية اليت تالتعددية الثقافية تزعزع أيضاً
 وبشكل وترتكز الدعوات القائمة على العنصرية وكراهية األجانب أيضاً     . واإلثنـية والثقافية والدينية واملهاجرين    

وهلذا التوتر املتصل باهلوية دور حاسم يف   ". الدفاع عن اهلوية الوطنية والقيم الوطنية     "غين بالدالالت على خطاب     
 االستيعاب الذي ينتفي معه القيم اخلاّصة باألقليات القومية - الغالب يف معظم مناطق العامل لنهج اإلدماج التصور

 .واملهاجرين وتراثهم وتنعدم بذلك مسامهتهم يف منظومة القيم ويف التاريخ، وبالتايل، يف اهلوية الوطنية
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لية والصراعات السياسية الراهنة والذي     وهـذا هـو امليدان املزدوج الذي يشهد معظم التوترات الداخ           -٤٣
يـندرج فيه العنف العنصري املتصاعد املطبوع بالتعصب للجماعة ويتبّدى نوع من العنصرية وكراهية األجانب               

ومن هذا املنظور، يشكل احلوار بني الثقافات، وهو الرد القادر . تتبناه النُّخب ويغلب عليه الطابع الثقايف والفكري
 وجه العنصرية، أولوية داخل اجملتمعات اخلاضعة لديناميات التعددية الثقافية العميقة اليت يستحيل             على الصمود يف  

 يف  وتتجسد العنصرية بدافع التعصب للجماعة أكثر فأكثر يف العنف العنصري الذي جتلى مؤخراً            . عكس اجتاهها 
لبيضاء الصغرية السن اليت كانت تفسحها ويف بلجيكا يف حادثة القتل اليت تعرضت هلا يف أنفري سيدة مالية والبنت ا

االحتـاد الروسـي يف حوادث القتل العنصرية اليت استهدفت عدة أشخاص منتمني إىل أقليات قومية قوقازية أو                  
 .مواطنني أجانب من أصول أفريقية وآسيوية وعربية

ناميات التعددية الثقافية اجلارية اليت     وتتسـم عنصرية النخب، وهي تعبري عن أشكال املقاومة الثقافية العميقة لدي            -٤٤
فمن جهة، التربير الفكري اجلاري     : متارسـها جمموعات مل تعد تعكس يف تركيبتها تنوع جمتمعها، مبظهرين حديثي العهد            

مـنذ بضع سنوات للعنصرية وكراهية األجانب يف األدب واألعمال اجلامعية والسينما والتلفزيون واإلنترنت؛ ومن جهة                
 . بشكل متزايد عن شخصيات من عامل الفكر والفن واإلعالم والسياسةلتصرحيات الصادرة مؤخراًأخرى، ا

 إثنية للوقائع واألنشطة     يف اجتاه يعطي أبعاداً    وجتلى تفاقم عنصرية النخب بشكل خاص يف فرنسا مؤخراً         -٤٥
نة اليت تشكل خصائص البنية التارخيية االجتماعية واالقتصادية والسياسية ويف ترديد النماذج النمطية والنعوت املشي

فقد أشار جورج فريش، الرئيس االشتراكي للمجلس اإلقليمي        . وجتدر اإلشارة إىل مثالني   . لـلخطاب العنصري  
، بعدما نعت دون أن يتعرض ألي عقاب مجاعة احلركيني، ذوي األصل العريب             Languedoc-Roussillonملنطقة  

يف هذا  : "لتشكيلة املتعددة األعراق للفريق الوطين لكرة القدم قائالً ما يلي         إىل ا " األوباش"واجلزائـري، بصـفة     
. ولو كان الوضع عادياً لوجد منهم فيه ثالثة أو أربعة. الفريق، يوجد تسعة العبني سود من أصل أحد عشر العباً

...".  ألن البيض تافهونما كان منهم ذلك العدد إالَّ. أما واحلالة هذه. ذلك ما من شأنه أن يعكس صورة اجملتمع
ويفسـر ما ُوِجهت به تلك التصرحيات من التساهل السياسي والتسامح األخالقي بال شك جهر منشط شعيب يف         

، بآراء تعدت بفجاجتها وما انطوت عليه من نزعة )Pascal Sevran(قناة التلفزيون العامة، وهو باسكال سيفران 
مُّل حرية التعبري واحترامها عن التلطف والتغاضي إزاء التحريض على          الـنقاء العرقي اخلط األمحر الذي يفصل حت       

صرح السيد سيفران يف مقابلة جرت ، Le privilège des jonquillesويف سياق مؤلفه املعنون . الكراهية العرقية
. سبل إطعامهممتوت أفريقيا بسبب مجيع األطفال الذين يولدون فيها من دون أن تتوافر آلبائهم      : "مؤخـراً قائالً  

بذلك، يتجاوز السيد سيفران خطاً أمحر ". لسـت وحدي من يقول ذلك، ال بد من تعقيم نصف الكرة األرضية         
أكـثر خطـورة بتكراره مقوالت منطية قدمية تعود إىل احلركة العنصرية ضد السود، وخباصة طبيعتهم احليوانية                 

إنه يعتنق نزعة النقاء العرقي اليت تشكل، كما يدل         . دواجلنسية، ودعوته، وهذا أمر أشد خطورة، إىل تعقيم السو        
عـلى ذلك تاريخ العنصرية، املرحلة األولية من عملية التحييد اليت تسبق اإلبادة اجلماعية جلماعة أو فئة إثنية أو                   

وبطلب . ولعل صمت السلطات وغياب إدانة شديدة من جانبها يف مثل هذا السياق أمر غاية يف اخلطورة               . عرق
رابطـة الصـحفيني األفارقة، وجه املقرر اخلاص رسالة يف إطار اإلجراء اخلاّص باالدعاءات إىل احلكومة الفرنسية                 مـن   

يستفسـر فيها عن حقيقة هذه التصرحيات وردود األفعال إزاءها والتدابري احملتمل اختاذها بشأهنا يف ضوء الصكوك الدولية      
.  بالدها صراحة هبذا األمر، عزمها عرض املسألة على العدالة الفرنسية          وقـد أعلنت حكومة النيجر، املعنية     . ذات الصـلة  

ويواصل   Languedoc-Roussillonملنطقة وحىت حلظة حترير هذا التقرير، ال يزال السيد فريش هو رئيس اجمللس اإلقليمي 
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تقاريره املقبلة األمهية البالغة     ويقترح املقرر اخلاص أن يعاجل يف     . السـيد سيفران عمله كمنشط يف قناة التلفزيون العامة        
 .هلذه الرتعة القوية الرامية إىل هتوين العنصرية وتربيرها الفكري يف سياق تفاقم العنصرية وكراهية األجانب

  العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب يف مناطق الدخول واالستقبال واالنتظار�دال 

اج بسبب املعاملة اليت يلقاها يف بلدان عديدة طالبو اللجوء          ال يـزال املقـرر اخلاص يشعر باالنزع        -٤٦
والالجئون واملهاجرون يف مناطق االنتظار، وال سيما املطارات واملوانئ وحمطات القطار، واليت تنم عن تنامي               

ففي واقع األمر، وبفعل التصميم املفرط على مكافحة اإلرهاب، تتسم          . العنصرية والتمييز وكراهية األجانب   
. عاملة غري املواطنني واملهاجرين والالجئني وطاليب اللجوء بالريبة والشك والتوجس والعداء الثقايف والديين            م

وتؤدي تلك املشاعر إىل تعميم السياسات الوطنية اليت متيل إىل تقييد احلقوق االقتصادية واالجتماعية لتلك               
االحترام حلقوق اإلنسان جراء ما لألمن من       وتربهن بوضوح على تراجع     ) السكن والتعليم والصحة  (الفئات  

 .الغلبة السياسية على القانون

أول ميدان لتطبيق تلك    ) املطارات واملوانئ واملراكز احلدودية   (وتشـكل مناطق الدخول إىل البلدان من         -٤٧
ر اإلثين أو   التطبيق املوسع لتدابري متييزية، من قبيل استهداف أشخاص وفق معايري قائمة على املظه            : السياسـات 

الثقايف أو الديين، والتفتيش املمنهج واملِذل، واإلبعاد، وختصيص شبابيك منفصلة للمواطنني واألجانب، وصفوف             
وتشجب منظمات الدفاع عن حقوق اإلنسان      . مـن املنـتظرين أمام شبابيك األجانب ال تتناسب وطاقة عملها          

تتسم، " مناطق ينعدم فيها القانون"دين وطاليب اللجوء إىل بصفة خاصة، يف هذا السياق، حتويل مناطق انتظار املبع
ضـمن أمـور أخـرى، بغياب سبل االنتصاف والدفاع أو بصعوبة الوصول إليها، وباستخدام العنف اجلسدي                 
واللفظي ذي الطابع العنصري من طرف قوات األمن، وبالتكديس واالختالط، وبغياب أو نقص الشروط الصحية 

مث إن العدد املقلق للحوادث املتسمة بالعنف النامجة عن         . ضعف تدابري محاية النساء واألطفال    الدنيا، وبغياب أو    
الظروف السائدة يف تلك األماكن وخطورة تلك احلوادث، وكذلك الظروف املتصلة بإبعاد أو إعادة األشخاص               

وال تزال هذه   . تمييز والعنصرية املوجوديـن فيها، كلها تربر ضرورة إيالء عناية خاصة هلذا الشكل املتفاقم من ال             
، E/CN.4/2006/16انظر (الظروف اليت سبق للمقرر اخلاص أن شجبها يف تقارير سابقة تشكل مصدر قلق متكرر 

وكانت هذه الظروف املأساوية ذاهتا اليت تتسم هبا تلك األماكن كل عدة إدانات صدرت   ). ٤٣ إىل   ٣٩الفقرات  
 .وق اإلنسانعن منظمات أو مجعيات للدفاع عن حق

  العنصرية والرياضة-هاء 

واصل املقرر اخلاص تناوله ملسألة العنصرية يف قطاع الرياضة يف تقريره املرحلي املقدم إىل اجلمعية العامة                 -٤٨
تزايد " الذي أعربت فيه عن قلقها إزاء ٦٠/١٤٤وذلك استجابة لقرارها ) A/61/335(يف دورهتا احلادية والستني 

أن تتصرف بتصميم أكرب "ودعت الدول األعضاء إىل " طابع العنصري يف شىت املناسبات الرياضيةاألحداث ذات ال
 بشدةملكافحة العنصرية يف جمال الرياضة، عن طريق القيام بأنشطة للتثقيف والتوعية، وكذلك من خالل اإلدانة                

وقد كررت اجلمعية العامة هذه ". لدوليةملرتكيب احلوادث العنصرية، وذلك بالتعاون مع اهليئات الرياضية الوطنية وا
 .٦١/١٤٩املالحظات يف دورهتا احلادية والستني يف قرارها 
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، لفت املقرر اخلاص    )E/CN.4/2006/16(ويف تقريـره العام املقدم إىل اللجنة يف دورهتا الثانية والستني             -٤٩
والحظ أن تفشي . ة، وخباصة كرة القدماالنتباه كذلك إىل تفاقم األحداث ذات الطابع العنصري يف قطاع الرياض

العنف ذي الدوافع العنصرية الواضحة ال يتجسد فقط يف أفعال بعض املشجعني، وال سيما جمموعات النازيني اجلدد، وإمنا                  
يتجسد كذلك يف تصرحيات وسلوك املسريين الرياضيني للِفرق املرموقة الذين يهونون من شأن احلوادث املتسمة بالعنصرية 

ومن أسباب تفاقم هذه الظاهرة أكّد املقرر على تآكل املثل النبيلة اليت يعّبر عنها التنافس               . اهـية األجانب أو يربروهنا    وكر
 .واالحترام املتبادل بسبب تضخيم البعد القومي للمنافسات وطغيان الطابع التجاري على الرياضة

يل لكرة القدم على األنشطة اليت قام هبا مبناسبة         ويـود املقرر اخلاص أن يهنئ يف هذا الصدد االحتاد الدو           -٥٠
 من أجل مكافحة العنصرية والتمييز يف جمال كرة القدم، واليت شارك فيها كل من     ٢٠٠٦كـأس العـامل لعـام       

 عنصرية وكراهية األجانب واالحتاد الدويل لالعيب كرة القدم احملترفني        ملظاهر   األورويب   احلكومة األملانية واملرصد  
ـ    .  يف أملانيا واملقرر اخلاص٢٠٠٦رة القدم األوروبية ملناهضة العنصرية وجلنة تنظيم كأس العامل لعام   وشـبكة ك

االحتاد الدويل لكرة  " الذي تدعو فيه اجلمعية      ٦٠/١٤٤وتندرج هذه املبادرات كلياً يف سياق قرار اجلمعية العامة          
جنوب أفريقيا، يف  ٢٠١٠يف أملانيا و ٢٠٠٦يف عامي القدم، يف سياق هنائيات كأس العامل لكرة القدم اليت ستقام 

وعدم وقوع حوادث كبرية مثرية تتسم بالعنصرية       ". كرة القدم جمال  العنصرية يف   إشاعة القيم غري    إىل الـنظر يف     
وكراهـية األجانـب خالل هذه الدورة من كأس العامل، رغم التنبؤات املخيفة واملتشائمة، يعود الفضل فيه إىل                  

ويشري املقرر اخلاص إىل أن . ألملانية ويؤكد على هذا النحو أولوية اإلرادة السياسية يف مكافحة العنصريةاحلكومة ا
اخلـربة املكتسـبة من هذه املناسبة ينبغي استغالهلا يف تطعيم احلملة الوطنية ملكافحة العنصرية، وأن تشكل أيضاً           

دة بلدان منه مثل إيطاليا وإسبانيا وبلدان أوروبا        موضـوع دراسـة على صعيد االحتاد األورويب الذي ال تزال ع           
 .الوسطى تشهد حوادث عنصرية خطرية يف جمال كرة القدم

بث رسائل واضحة مناهضة للعنصرية أثناء كل       : ومـن بـني هذه األنشطة يقترح املقرر اخلاص ما يلي           -٥١
 نظام مراقبة رساءوإ مقابالت ربع النهائي؛ مقابلة؛ وتنظيم اليوم الدويل اخلامس للقضاء على التمييز العنصري أثناء

، الذي قام يف إطاره أناس من خمتلف األصول         "دكرة القدم توحّ  "جبميع مظاهرها؛ وتنفيذ مشروع     العنصرية  ملنع  
كأس العامل؛ وبتنظيم رابطات املشجعني يف املدة اليت استغرقتها مباريات واألديان بأنشطة مناهضة للعنصرية طوال 

 العامل ألنشطة ترمي إىل منع وقوع العنف، وتعزيز االندماج االجتماعي للمهاجرين واألقليات اإلثنية              مجيع أرجاء 
يف املباريات على مكافحة    الدعم  ؛ وتدريب موظفي    صدهاونشر معلومات عن حركات اليمني املتطرف وطريقة        

املؤلف " فريقه"جهود التوعية اليت بذهلا هتنئة االحتاد الدويل لكرة القدم على       ويود املقرر اخلاص كذلك      .العنصرية
. واحلالينيالقدامى الالعبني واملدربني كبار يف صفوفه يضم من سفراء متعددي األعراق مناهضني للعنصرية، الذي 

تدابري إقرار  مبوجبه  متّ  الذي  ولألحكام التأديبية،   مدونة االحتاد    هتنئته على اعتماد التعديل املدخل على        ويود أيضاً 
ض عقوبات أشد صرامة على مرتكيب احلوادث ذات الطابع العنصري، تتراوح بني اإليقاف عن اللعب وخصم              فرل

 .النقاط أو إقصاء الفريق

نوفمرب /تشرين الثاين ٣٠املكتوب الذي أصدره يف املقرر اخلاص الربملان األورويب على بيانه كمـا يهنئ   -٥٢
خالل اليت حتدث   ذي يدين بشدة مجيع أشكال العنصرية       ال و بشـأن مكافحـة العنصـرية يف كرة القدم         ٢٠٠٥
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مباريات كرة القدم ويدعو مجيع اجلهات األخرى املنظمة ملنافسات أوروبية إىل النظر يف إمكانية فرض عقوبات                
 .)٢(رياضية على االحتادات الوطنية والنوادي اليت يرتكب مشجعوها أو العبوها خمالفات عنصرية جسيمة

هود، يالحظ املقرر اخلاص بقلق أن العنف العنصري يف املالعب يظل، أكثر من أي وقت مضى،                ورغم هذه اجل   -٥٣
ويود اإلشارة على وجه اخلصوص إىل األحداث العنصرية واملعادية للسامية اليت جرت يف باريس عقب               . ظاهـرة خطرية  

فريق هابيل تل أبيب، يوم     ) Paris-Saint-Germain( جريمان   -اخلـروج من املباراة اليت واجه خالهلا فريق باريس سان           
، واليت اعتدى خالهلا مشاغبون على شاب فرنسي من أصل يهودي وشرطي أسود             ٢٠٠٦نوفمرب  / تشـرين الـثاين    ٢٣

 .يرتدي زياً مدنياً أراد محايته واستعمل سالحه، ّمما أدى إىل مقتل أحد املعتدين وإحلاق جروح خطرية بآخر

 يات االستنتاجات والتوص- ًرابعا

يدعـو املقرر اخلاص جملس حقوق اإلنسان إىل أن يلفت انتباه الدول األعضاء إىل الّنذر املخيفة بتراجع مكافحة                   -٥٤
العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب، وخباصة تفاقم العنف العنصري، وأن يذكِّرها بأمهية تفعيل اإلرادة السياسية       

ن العنصرية وكراهية األجانب والتعصب ورفض توظيف تلك الظواهر بوصفها          املركـزية وذلـك برفض التهوين من شأ       
 .أدوات سياسية وانتخابية وبشن محلة منظمة على الدعوات السياسية املتسمة بالعنصرية وكراهية األجانب

ويف هـذا السـياق، يدعـو املقرر اخلاّص اجمللَس إىل أن يشجع الدول األعضاء على أن تعتمد عاجالً                    -٥٥
يعات وطنـية ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب، وفق ما تشري إليه بوضوح الفقرتان               تشـر 

 . من االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري٤من املادة ) ب(و) أ(الفرعيتان 

د التزامها بتنفيذ إعالن وبرنامج ويف السياق ذاته، فإن اجمللَس مدعّو إىل تشجيع الدول األعضاء على جتدي -٥٦
وهكذا، حيث املقرر اخلاص على القيام، بالتعاون مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، بتنظيم             . ديـربان عمـل   

مؤمتـرات إقليمية لتقييم ما حتقق من تقدم يف عملية التنفيذ وما يعترضها من حتديات وعراقيل، على غرار املؤمتر                   
، والذي ضم احلكومات واجملتمعات املعنية      ٢٠٠٦يوليه  /الذي ُعِقد يف برازيليا يف متوز     اإلقلـيمي لألمريكـتني،     

واجملتمع املدين واملنظمات الدولية واإلقليمية، واستند إىل التقارير التقييمية اليت أعدهتا كل جهة على حدة من هذه 
 .ا إىل جملس حقوق اإلنساناجلهات اإلقليمية الفاعلة وأسفر عن برامج إقليمية حمددة سيجري تقدميه

وجملس حقوق اإلنسان مدعو إىل استرعاء انتباه الدول األعضاء إىل خطورة تشويه صورة األديان ومعاداة  -٥٧
السامية وكره املسيحية وبصفة أخص كره اإلسالم، وإىل تشجيع مكافحتها هلذه الظواهر بتعزيز احلوار بني األديان 

والعمل املشترك على مواجهة التحديات األساسية املتمثلة يف التنمية وإقرار السلم والثقافات وتوطيد عرى التعارف 
 .والدفاع عن حقوق اإلنسان وتعزيزها

                                                      

-http://www.enar-eu.org/anti-racism-diversity: اإلنترنت على العنوان التايل   يـتاح البـيان عـلى شبكة         )٢(

intergroup/activities/Declaration69_FR.pdf. 



A/HRC/4/19 
Page 21 

ويدعى جملس حقوق اإلنسان إىل تشجيع الدول األعضاء على تنظيم محلة ممنهجة على ظاهرة التحريض                -٥٨
ن بني الالئيكية وبني احترام حرية الدين واالعتراف جبميع على الكراهية العرقية والدينية وذلك بالسعي إلقرار تواز

 .احلريات املنصوص عليها يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية ومراعاة ما بينها من تكامل

الربط بني مكافحة   ويوصـي املقرر اخلاص جملس حقوق اإلنسان بأن جيعل الدول األعضاء تدرك قيمة               -٥٩
 .ةواملساواوالتفاعل وإقامة عامل متعدد الثقافات قوامه الدميقراطية مييز العنصري وكراهية األجانب والتالعنصرية 

وإن جملـس حقوق اإلنسان مدعو يف نفس السياق إىل استرعاء انتباه الدول األعضاء إىل العمق التارخيي          -٦٠
قت على اجلبهة االقتصادية واالجتماعية     وينبغي أن تركز محلة مكافحة العنصرية يف ذات الو        . والـثقايف للعنصرية  

والسياسـية وعلى رهان اهلوية، أي جدلية احترام اخلصوصيات الثقافية والدينية للجاليات وجمموعات األقليات              
 .وتشجيع التالقح والتفاعل بني مجيع القوميات

ىل أمهية إقامة جبهة فكرية ومن هذا املنظور، يوصي املقرر اخلاص اجمللس بأن يلفت انتباه الدول األعضاء إ -٦١
ملناهضـة العنصرية، وبالتايل، العمل، من خالل التثقيف واإلعالم، على مكافحة األفكار واملفاهيم اليت من شأهنا                

 .التحريض على العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب أو تربيرها، وخباصة عرب اإلنترنت

ع الدول األعضاء على اعتماد هنج ملعاجلة املسائل املتعلقة         وإن جملـس حقـوق اإلنسان مدعو إىل تشجي         -٦٢
باهلجـرة واللجوء ووضع األجانب واألقليات القومية يستند إىل القانون الدويل وإىل الصكوك الدولية كالعهدين               

  متنح األولوية ملسألة احترام حقوق تلك الفئاتاخلاّصني وبرنامج عمل ديربان، يف مجلة صكوك، وهي 

 جملـس حقـوق اإلنسـان مدعو إىل التشديد على خطورة املظاهر واملمارسات املتسمة بالعنصرية                وإن -٦٣
إن من األمهية مبكان أالَّ تصبح تلك املناطق . وكراهية األجانب يف مناطق الدخول واالستقبال واالنتظار يف البلدان
 .ملهاجرين وطاليب اللجوء بصفة خاصةأماكن ال يطبق فيها القانون بالنسبة إىل غري املواطنني بصفة عامة وا

وإن جملـس حقـوق اإلنسان مدعو إىل تشجيع الدول األعضاء على أن حتذر احلذر الشديد من تفاقم                   -٦٤
كما أنه مدعو إىل دعم وتشجيع املبادرات والتدابري امللموسة         . العنصرية يف قطاع الرياضة، وال سيما كرة القدم       

 يتعلق بالتثقيف والتوعية والقمع، وإىل دعم الربامج واملبادرات اليت اعتمدهتا   الـيت تـتخذها الدول األعضاء فيما      
اهليـئات الرياضية الدولية، وخباصة االحتاد الدويل لكرة القدم، واليت أثبت فعاليتها حسُن سري بطولة كأس العامل                 

 .األخرية يف أملانيا

مل العرق والثقافة والدين، يكرر املقرر اخلاص       وملـنع تفاقم العنصرية وكراهية األجانب واخللط بني عوا         -٦٥
توصـيته املتعلقة بضرورة اختاذ اإلجراءات الصحيحة فيما يتعلق مبظاهر العنصرية وكراهية األجانب، والقيام هلذا             

املركز األورويب لرصد الغرض، بإنشاء مرصد لظواهر العنصرية داخل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان على منوال 
، الذي يتيح عمله الرائع احلصول على صورة دقيقة وشاملة عن ظاهرة العنصرية             ية وكراهـية األجانب   العنصـر 

 .وكراهية األجانب يف أوروبا

- - - - - 


