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 موجز
يقدم هذا التقرير بناء على طلب من الفريق العامل احلكومي الدويل املعين بالتنفيذ الفعلي إلعالن وبرنامج  

وأقر جملس حقوق اإلنسان هذا     ). ٢٠٠٦يناير  / كانون الثاين  ٢٠-١٦جنيف  (عمـل ديـربان يف دورته الرابعة        
 .٢٠٠٦يونيه / حزيران٣٠ املؤرخ ١/٥الطلب يف قراره 

كما تناقش والية اخلرباء املتمثلة يف      . وتوفـر مقدمة هذا التقرير حملة عامة عن خلفية إنشاء فريق اخلرباء            
حمـتوى الـثغرات املوضوعية ونطاقها يف الصكوك الدولية القائمة يف جمال مكافحة العنصرية والتمييز               "دراسـة   

توصيات ملموسة عن الوسائل والسبل الكفيلة ... وضع "و" صل بذلك من تعصبالعنصري وكره األجانب وما يت
أما فيما يتعلق مبنهجية هذه الدراسة، فقد توصل اخلرباء إىل اتفاق بشأن املعىن الذي تقصده               ". بسد هذه الثغرات  

عيارية مفاهـيم العنصـرية والتميـيز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب ومفهوم الثغرات امل                
 .كذلك تتناول املقدمة تدابري ملعاجلة هذه الثغرات املعيارية املوضوعية وعملية الدراسة وهيكلها. املوضوعية

يتعلق الفصل : وينقسم منت التقرير الذي يعاجل املعايري الدولية التكميلية إىل ثالثة فصول على النحو التايل          
والفصل الثاين ينظر يف إمكانية وجود ثغرات فيما يتعلق باجلماعات          األول بااللتزامات اإلجيابية للدول األطراف؛      

اليت حتتاج إىل محاية خاصة من العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛ ويتناول                 
صل الفصـل الثالث إمكانية وجود ثغرات فيما يتعلق مبظاهر العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يت               

 .بذلك من تعصب

التزامات الدول  ) أ(ويف الفصل األول يركز فريق اخلرباء على الثغرات املعيارية فيما يتعلق باملعايري اليت تنص على                 
ويف الفصل الثاين ينظر اخلرباء يف      . التزامات الدول بوضع تشريع وطين ملكافحة التمييز      ) ب(بالتشـجيع على التسامح؛ و    

ملتمسي ) ج(الالجئون؛ و) ب(الطوائف الدينية؛ و) أ: (دها رئيس الفريق العامل يف دورته الرابعة الفـئات التالية كما حد    
اجملتمعات القائمة على   ) ز(املشردون داخلياً؛ و  ) و(العمال املهاجرون؛ و   ) ه(األشخاص عدميو اجلنسية؛ و   ) د(الـلجوء؛ و  
 .لواقعة حتت االحتالل األجنيبالشعوب ا) ي(األقليات؛ و) ط(السكان األصليون؛ و) ح(النسب؛ و

األشكال ) أ: (ويف الفصـل الثالـث، ينظر اخلرباء يف الظواهر التالية كما حددها رئيس الفريق العامل               
تشويه صورة ) د(اإلبادة اجلماعية؛ و  ) ج(التطهري العرقي؛ و  ) ب(املـتعددة أو املـتفاقمة من التمييز العنصري؛ و        

التحريض على الكراهية العنصرية ونشر خطاب      ) و(عنصري يف اجملال اخلاص؛ و    التمييز ال  ) ه(الـرموز الدينية؛ و   
الكراهية والرسوم اليت تنم عن كره األجانب والرسوم من خالل وسائط اإلعالم التقليدية وتكنولوجيا املعلومات، 

 .مبا فيها اإلنترنت

 .ويقدم اخلرباء تقييماً وتوصيات يف هناية كل قسم موضوعي 
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 احملتويات

 الصفحة ـراتـالفق 

 ٤ ٢٢-١ ............................................................................مقدمة

 ٩ ٤١-٢٣ ......املعايري الدولية التكميلية فيما يتعلق بااللتزامات اإلجيابية للدول األطراف -أوالً 

 املعـايري الدولـية التكميلية فيما يتعلق باجلماعات اليت حتتاج إىل محاية             -ثانياً 
 صل بذلك  خاصة من العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يت         
 ١٤ ٩٩-٤٢ .............................................................من تعصب 

 ١٤ ٥٠-٤٢ ...............................................الطوائف الدينية -ألف  
 ١٧ ٦٥-٥١ ......الالجئون وملتمسو اللجوء والعمال املهاجرون وعدميو اجلنسية -باء  
 ٢٠ ٧٠-٦٦ ..............................................املشردون داخلياً -جيم  
 ٢٢ ٧٦-٧١ .................................اجملتمعات القائمة على النسب - دال 
 ٢٤ ٨٤-٧٧ .............................................الشعوب األصلية -هاء  
 ٢٦ ٩١-٨٥ ......................................................قلياتاأل -واو  
 ٢٨ ٩٩-٩٢ .............األشخاص الذين يرزحون حتت االحتالل األجنيب -ي زا 

 املعايري الدولية التكميلية بشأن مظاهر العنصرية والتمييز العنصري وكره          -ثالثاً 
 ٣٠ ١٥٢-١٠٠ ..................................األجانب وما يتصل بذلك من تعصب 

 ٣٠ ١١١-١٠٠ العنصرياألشكال املتعددة للتمييز أو األشكال املشددة للتمييز  -ألف  
 ٣٣ ١١٧-١١٢ ................................................التطهري العرقي -باء  
 ٣٤ ١٢٢-١١٨ ...............................................اإلبادة اجلماعية -جيم  
 ٣٦ ١٣٠-١٢٣ ........................التعصب الديين وتشويه الرموز الدينية -دال  
 ٣٨ ١٤٠-١٣١ .............................التمييز العنصري يف اجملال اخلاص -هاء  
  التحريض على الكراهية العنصرية ونشر خطاب الكراهية وكره -واو  
 لألجانب، والرسوم الساخرة املُغِرَضة، من خالل وسائط اإلعالم التقليدية  
 ٤١ ١٥٢-١٤١ ...............................وتكنولوجيا املعلومات، مبا فيها اإلنترنت 

 ٤٥ ..............................................................................................املرفق
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 مقدمة

 : من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان على أن٢تنص املادة 

 اإلعالن، لكل إنسان حق التمتع جبميع احلقوق واحلريات املذكورة يف هذا"
دومنـا متييز من أي نوع، وال سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو              
 اجلنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي السياسي أو غري السياسي، أو األصل 

 ".        الوطين أو االجتماعي، أو الثروة، أو املولد، أو أي وضع آخر

 إنشاء فريق اخلرباء

 يف املؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري ٢٠٠١ ديربان، املعتمد يف نظر إعالن وبرنامج عمل -١
وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، يف احلاجة إىل توسيع نطاق اإلطار املعياري حلقوق اإلنسان ليشمل                 

يربان بأن تقوم   ويف هذا السياق، أوصى إعالن وبرنامج عمل د       . بشكل مناسب ظاهرتا العنصرية وكره األجانب     
جلـنة حقوق اإلنسان بإعداد معايري دولية تكميلية لتعزيز وحتديث الصكوك الدولية ملكافحة العنصرية والتمييز               "

 وعهدت اللجنة يف قرارها    . )١("العنصـري وكـره األجانـب ومـا يتصل بذلك من تعصب من كافة جوانبها              
 املعين بالتنفيذ الفعال إلعالن وبرنامج عمل ديربان         هبـذه املهمة إىل الفريق العامل احلكومي الدويل        ٦٨/٢٠٠٢

 ).الفريق العامل احلكومي الدويل(

وعقد الفريق العامل احلكومي الدويل يف دورته الرابعة حلقة دراسية رفيعة املستوى بشأن املعايري الدولية                -٢
وهذا . د هبا حاجة إىل معايري تكميلية     التكميلية قدمت املزيد من املعلومات إىل الفريق بشأن اجملاالت اليت قد توج           

هو السياق الذي طلب فيه الفريق العامل احلكومي الدويل من جملس حقوق اإلنسان أن ينشئ فريق خرباء إلعداد                  
وثيقة أساسية تتضمن توصيات ملموسة بشأن الوسائل أو السبل الكفيلة بسد الثغرات يف لصكوك الدولية القائمة   

ية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛ وبالنسبة للجنة القضاء يف جمال مكافحة العنصر
وينبغي تقدمي تلك الوثيقتني إىل الدورة      . على التمييز العنصري أن تعد وثيقة بشأن اجلوانب اإلجرائية هلذه املسألة          

 . )٢(اخلامسة للفريق العامل

 ١/٥احلكومي الدويل، قرر جملس حقوق اإلنسان يف قراره         ويف أعقاب الطلب املقدم من الفريق العامل         -٣
وحتقيقاً هلذه الغاية، أوصى القرار بأن يقوم فريق        .  أن ينشئ فريق خرباء    ٢٠٠٦يونيه  / حزيـران  ٣٠املعـتمد يف    

اخلرباء بالتشاور مع هيئات معاهدات حقوق اإلنسان، واملقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز              
 .العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وغريه من املكلفني بواليات ذات صلة

                                                      

1  Paragraph 199 of the Durban Programme of Action. 

2  See fourth report of the Working Group E/CN.4/2006/18 and Commission on Human Rights resolution 2005/64. 
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، دعت مفوضة األمم املتحدة السامية، بالتشاور مع األفرقة اإلقليمية، اخلرباء      ١/٥واتسـاقاً مـع القرار       -٤
؛ والسيدة جيين غولد مسيث     )إندونيسيا، اجملموعة اآلسيوية  (السيد سيايف أنور    : التالـية أمساؤهم إلجراء الدراسة    

؛ )مالوي، جمموعة الدول األفريقية   (؛ والسيد تيايانا مالوا     )هولـندا، جمموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى       (
األرجنتني، (؛ والسيد فالدو لويس فياللباندو )بلغاريا، جمموعة دول أوروبا الشرقية(والسـيدة دمييتريـنا بيتروفا     

 ).نية والبحر الكارييبجمموعة دول أمريكا الالتي

 منهجية الدراسة

  تعريف مفاهيم العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل به من تعصب-١

وألغراض هذا التقرير، سيستند اخلرباء إىل . إن مفهومي العنصرية وكره األجانب مفهومان راسخان متاماً -٥
نسلم بأن العنصرية والتمييز العنصري وكره      : " أمور منها  إعالن وبرنامج عمل ديربان الذي جاءت يف نصه مجلة        

األجانب وما يتصل بذلك من تعصب حتدث على أساس العنصر أو اللون أو النسب أو األصل القومي أو العرقي، 
وأن الضـحايا ميكن أن يعانوا من أشكال متعددة أو متفاقمة من التمييز استناداً إىل أسس أخرى ذات صلة مثل                    

 وجدير بالذكر . )٣(" اللغـة أو الدين أو الرأي السياسي أو غريه أو امللكية أو املولد أو أي وضع آخر    اجلـنس أو  
"  تعّرف مصطلح التمييز العنصري بأنه       )٤(أيضاً بأن االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري         

 أو اللون، أو النسب أو األصل القومي أو اإلثين          أي متيـيز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أساس العرق            
ويسـتهدف أو يستتبع تعطيل أو عرقلة االعتراف حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية أو التمتع هبا أو ممارستها،                 
عـلى قدم املساواة، يف امليدان السياسي أو االقتصادي أو االجتماعي أو الثقايف أو يف أي ميدان آخر من ميادين                    

 . )٥(" العامةاحلياة

ويفهـم مصطلح كره األجانب على أنه نوع من التحيز املقرون مبشاعر سلبية جتاه أشخاص ينظر إليهم                  -٦
وُتفهم عبارة ما يتصل بذلك من تعصب على أهنا أي تعصب يتصل بشكل ما              . كأجانب وخمتلفني بدرجة كبرية   

 .بالعنصرية والتمييز العنصري

 وضوعية مفهوم الثغرات املعيارية امل-٢

البشر من كرامتهم وال ُيواجه    ) أو فعل أو عامل هيكلي    (توجد ثغرة موضوعية عندما حيرم حدث متكرر         -٧
ويف مثل هذه احلالة، قد تكون صياغة حكم أو صك جديد أو شامل             . بشـكل فعـال عن طريق قاعدة معيارية       

                                                      

3  Para. 2 Declaration. 
4  Adopted in 1965, ICERD entered into force on 4 January 1969. As of 13 December 2005, 170 States had ratified 

the treaty, making it one of the most widely ratified human rights treaties. The ICERD provisions remain the most 

important normative basis upon which international efforts to eliminate racial discrimination should rely. 
5  Article 1. 
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ثغرة معيارية نتيجة ألحد الوضعني     وميكن أن حتدث    . )٦(بصـورة أكـرب هو اخلطوة الالزمة إلصالح هذه احلالة         
أو عدم وجود / و- ثغرة معيارية باملعىن الدقيق -عدم وجود معايري كافية تعاجل ظاهرة معينة، بوجه عام    : التاليني

 وتكون مثل هذه الفجوة    . أو ظروف حمددة  /فئات من املواضيع و   /صـك ميكّن من تطبيق املعايري القائمة على فئة        
 .يف التطبيق

 حتديد الثغرات املعيارية، الحظ اخلرباء أن الثغرة ال توجد فقط يف حالة الغياب الكامل للمعايري،                وعـند  -٨
وإمنـا ميكن أن تظهر الثغرة أيضاً عندما ال يوفر معيار ما قدراً كافياً من التحديد حبيث يفرض التزامات واضحة                    

 . ومهيةعلى اجلهات املسؤولة، مبا جيعل احلماية الفعلية للحقوق محاية 

أمر مفيد عند النظر يف التدابري املوصى       " الثغرة يف التطبيق  "و" الثغرة املعيارية باملعىن الدقيق   "والتمييز بني    -٩
ففي حني أن يف احلالة األوىل ميكن أن يكون وضع أو تطوير معيار ملعاجلة ظاهرة حمددة هو . بأخذها لسد ثغرة ما   

 .قد يكون توسيع نطاق تطبيق معيار قائم كافياًاحلل األفضل؛ فإن يف احلالة الثانية، 

حسب ما إذا كانت    ) رصدية(كما ميكن تقسيم الثغرات املعيارية إىل ثغرات موضوعية وثغرات إجرائية            -١٠
وتوجد الثغرة املعيارية عندما يكون احلق قد أدرج بالفعل . الثغرة املعنية تتعلق حبق ما أو بإجراءات محاية هذا احلق

، ولكن ال توجد آلية لرصد وإنفاذ االمتثال لـه، أو أن اآللية غري كافية لكفالة االمتثال لـه أو توفري يف صك ما
 .سبل انتصاف للضحايا

ويفهـم اخلـرباء أن واليتهم تتمثل يف التركيز على دراسة الثغرات املعيارية املوضوعية، بينما تعاجل جلنة            -١١
 .يف دراسة موازية) الرصدية(إلجرائية القضاء على التمييز العنصري الثغرات ا

ومع مراعاة أثر   . ويسـتند تشـخيص الثغرات إىل حتليل القانون الدويل حلقوق اإلنسان والوقائع احلالية             -١٢
ثغرات التنفيذ على التقييم الوظيفي لإلطار القانوين القائم، اعترب اخلرباء بعض النتائج املتعلقة بثغرات التنفيذ جزءاً        

 .من حتليالهتم وتقييماهتمال يتجزأ 

  التدابري الرامية إىل معاجلة الثغرات املعيارية املوضوعية-٣

 يف -وضع معايري جديدة ) أ: (تتمـثل اخلطوات العملية اليت ميكن اعتبارها أهنا تسد الثغرات العملية فيما يلي      -١٣
تطوير املعايري عن ) ب(مبا هو قائم منها؛ وبروتوكوالت اختيارية منفصلة تلحق /أو بروتوكول اختياري/شكل اتفاقية و

 تفسري  `١`: طـريق توسيع نطاق املعايري القائمة من حيث املوضوع أو دائرة املستهدفني، مبا يف ذلك بالوسائل التالية                
 تعليقات عامة تقدمها هيئات املعاهدات، وتعتمدها       `٢`رمسي ملعايري املعاهدات الدولية من جانب الدول األطراف؛ و        

ـ   دمج التفسري املوسع يف املبادئ التوجيهية اليت        `٣`ئات معـاهدات حقوق اإلنسان على حنو فردي أو مشترك؛ و          هي

                                                      

6  International Council on Human Rights Policy co-published with the International Commission of Jurists and 

International Service for Human Rights, Human Rights Standards: Learning from Experience, 2006, p. 7-10. The 
experts’ classification of gaps is based on this publication. 
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 دمج التفسري املوسع يف النظم الداخلية اليت تعتمدها هيئات معاهدات     `٤`تعتمدها هيئات معاهدات حقوق اإلنسان؛ و     
 .حقوق اإلنسان

وبينما . ابري املوصى هبا بطبيعة الثغرات املعيارية اليت جرى حتديدها        ويسـلّم اخلرباء باحلاجة إىل ربط التد       -١٤
 كـان اخلـرباء حيللـون ثغـرات حمددة استرشدوا باملدى الذي ميكن به للتدابري أن حتسن حالة ضحايا التمييز                    

 .أو التصـدي ملظاهر العنصرية والتمييز العنصري، وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب ومنع حدوثها               /و
 .وكذلك باالعتبار املتمثل يف عدم تقويض املعايري الدولية الراهنة

 عملية الدراسة

يعـتمد التقييم الذي يقود إىل حتديد الثغرات املعيارية املوضوعية والتوصيات املتعلقة بالتدابري اليت ينبغي                -١٥
ك واملعاهدات الدولية حلقوق    الصكو) أ(اختاذهـا لسـد هذه الثغرات على جمموعة متنوعة من املصادر، مبا فيها              

 اإلنسـان، والتعلـيقات العامـة والتوصـيات، فضـالً عن وثائق أخرى ذات صلة اعتمدهتا هيئات معاهدات                  
مثالً قرارات للهيئات   (مقارنة مواد قانونية وشبه قانونية عاملية وإقليمية على السواء          ) ب(حقـوق اإلنسـان، و    

 األساسية، مثل إعالن وبرنامج عمل ديربان، ونتائج مؤمتر القمة العاملي وثائق السياسات) ج(، و)احلكومية الدولية
منشورات ) د(، واستنتاجات وتوصيات الفريق العامل احلكومي الدويل وآليات ديربان األخرى، و          ٢٠٠٥لعـام   

 .مهنية منتقاة

تبياناً مرفقاً هبذا   وحتقيقاً هلذه الغاية، وضعوا اس    . وأجـرى اخلرباء مشاورات موسعة بشأن هذا املوضوع        -١٦
وقد أرسل هذا االستبيان إىل مجيع اجلهات الفاعلة املعنية، . التقرير، اللتماس آراء وتعليقات من شىت اجلهات املعنية

 .ونشرته مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان على املوقع الشبكي وأتاحته للجمهور العام

ن من بني األجهزة واهليئات واألفراد الذين استشريوا اجلهات         وكا. كذلك جرى عقد مشاورات شفوية     -١٧
املكلفون بواليات ) ب(هيئات معاهدات حقوق اإلنسان، وخاصة جلنة القضاء على التمييز العنصري؛ و) أ: (التالية

مبوجـب اإلجـراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان، وخاصة املقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية               
 الفريق العامل احلكومي الدويل؛    ) ج(التميـيز العنصـري، وكـره األجانـب وما يتصل بذلك من تعصب؛ و             و
خرباء من  ) ز(املنظمات غري احلكومية؛ و   ) و(فرادى احلكومات؛ و   ) ه(األفرقة اإلقليمية احلكومية الدولية؛ و    ) د(و

 .مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان

 هيكل الدراسة

سترشد اخلرباء يف اضطالعهم بالدراسة باالستنتاجات اليت قدمها رئيس الفريق العامل احلكومي الدويل يف ا -١٨
محاية الضحايا أو الفئات واألشخاص ) ب(مظاهر العنصرية وكره األجانب؛ و ) أ(دورتـه الرابعة واليت تشري إىل       

ى إلدراجها يف دراستهم، وخاصة تشجيع      وباإلضافة إىل ذلك، حدد اخلرباء مواضيع أخر      . )٧(املعرضـني للخطر  

                                                      

7  See E/CN.4/2006/18, paras. 76-77. 
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واتفق اخلرباء على املواضيع اليت ينبغي إدراجها يف هذه الدراسة واعتمدوا           . التسـامح وااللتزامات احملددة للدول    
أو إشارة إىل امليل    /غري أن اخلرباء مل يصلوا إىل توافق يف اآلراء بشأن إدراج أي مناقشة و             . توصياهتم بتوافق اآلراء  

وطلب السيد أنور .  فيما يتعلق بالعنصرية والتمييز العنصري، وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصباجلنسي
 .أن ُيسجل موقفه املخالف بشأن هذه املسألة

ويف إطار مظاهر العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، نظر اخلرباء يف  -١٩
التطهري ) ب(األشكال املتعددة للتمييز؛ و   ) أ: (ئيس الفريق العامل احلكومي الدويل    الظواهر التالية كما عرضها ر    

التمييز العنصري يف اجملال     ) ه(التعصب الديين وتشويه الرموز الدينية؛ و     ) د(اإلبادة اجلماعية؛ و  ) ج(العـرقي؛ و  
تنم عن كره األجانب    الـتحريض على الكراهية العنصرية ونشر خطاب الكراهية والرسوم اليت           ) و(اخلـاص؛ و  

 .والرسوم الكاريكاتريية، من خالل وسائط اإلعالم التقليدية وتكنولوجيا املعلومات، مبا فيها اإلنترنت

ويف إطـار احلمايـة من العنصرية والتمييز العنصري، وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب نظر                  -٢٠
األشخاص عدميو  ) د(ملتمسو اللجوء؛ و  ) ج(الالجئون؛ و ) ب(الطوائف الدينية؛ و  ) أ: (اخلرباء يف الفئات التالية   

الشعوب ) ح(اجملتمعات القائمة على النسب؛ و    ) ز(املشردون داخلياً؛ و  ) و(العمال املهاجرون؛ و   ) ه(اجلنسية؛ و 
 .الشعوب الواقعة حتت االحتالل األجنيب) ي(األقليات؛ و) ط(األصلية؛ و

ويف . وضوعياً ثالثاً يف هذه الدراسة، وهو االلتزامات اإلجيابية للدول        كذلك قرر اخلرباء أن يدرج جماالً م       -٢١
التزامات الدول بالتشجيع على التسامح؛     ) أ: (هـذا اجلزء ركز اخلرباء على الثغرات املعيارية فيما يتعلق مبا يلي           

 .التزامات الدول باعتماد تشريع وطين ملكافحة التمييز) ب(و

ويف . خلرباء على جمموعة من التوصيات تشكل خامتة لكل جمال جرت دراستهوعلى ضوء ما تقدم، اتفق ا  -٢٢
 :إطار هذا اجلهد، استرشد اخلرباء باالعتبارات التالية

عمومـاً، يـرى اخلرباء أن من شأن حتسني االتساق يف التعليقات والتوصيات املتعلقة مبكافحة                )أ( 
ساواة ومكافحة التمييز أن يسهم يف التنفيذ املتجانس على         العنصـرية اليت تصدرها هيئات املعاهدات يف ميدان امل        

 الصعيد الوطين وأن يساعد على تيسري مهام الدول األطراف املعنية يف جمال وضع التشريعات والسياسات والربامج؛

ومـن شأن دمج التوصيات الواردة يف إعالن وبرنامج عمل ديربان وتلك الصادرة عن آليات                )ب( 
ية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري يف النظم الدستورية والقانونية والسياسات     ديـربان واالتفاق  

والربامج احمللية أن تعزز قدرة األفراد على تأكيد حقوقهم يف املساواة وعدم التمييز ضدهم واملطالبة هبذه احلقوق،                 
ب وعلى عقد حلقات عمل على الصعيد الوطين وشجع اخلرباء على التدري. وأن تساعد على احلد من آفة العنصرية

 .كجزء من أنشطة متابعة ديربان لتحسني تنفيذ إعالن وبرنامج عمل ديربان
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املعايري الدولية التكميلية فيما يتعلق بااللتزامات       -أوالً 
 اإلجيابية للدول األطراف

لتزامات اليت تفرض على الدول واجب يشري مفهوم االلتزامات اإلجيابية فيما يتعلق حبقوق اإلنسان إىل اال         -٢٣
ويستتبع عدد كبري من معايري حقوق اإلنسان . اختاذ إجراءات إجيابية من أجل ضمان التمتع الفعال باحلقوق احملمية

 وعلى سبيل املثال، فيما يتعلق بااللتزام اإلجيايب حبماية احلق. )٨(التزامات إجيابية بالنسبة للدول امللتزمة هبذه املعايري
تكفل جلميع " من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية من الدول أن  ٢٦يف عدم التمييز، تقتضي املادة      

 ".األشخاص على السواء محاية فعالة من التمييز

من االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري أن تقوم الدول            ) د) (١(٢وتقتضـي املادة     -٢٤
) ١٩٨١(٣ويف التعليق العام رقم      )٩("أي متييز عنصري يصدر عن أي أشخاص أو أية مجاعة أو منظمة           "هناء  حبظر وإ 

 تعترف اللجنة "من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية،        ) التنفيذ على املستوى الوطين    (٢بشـأن املادة    
تمد فقط على القوانني الدستورية أو التشريعية اليت ال         ، على وجه اخلصوص، بأن التنفيذ ال يع       املعنية حبقوق اإلنسان  

وتعترب اللجنة أن من الضروري لفت انتباه الدول األطراف إىل أن           . تكـون يف حد ذاهتا كافية يف كثري من األحيان         
ن الدول األطراف قد تعهدت كذلك بأن تضمن        إااللتزام مبقتضى العهد ال يقتصر على احترام حقوق اإلنسان، بل           

ن هذا اجلانب يتطلب أنشطة حمددة من قبل الدول         وأ. تمـتع هبذه احلقوق جلميع األفراد املوجودين ضمن واليتها        ال
 . )١٠("األطراف لتمكني األفراد من التمتع حبقوقهم

 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية       ٢وفـيما يتعلق بطبيعة التزامات الدول األطراف مبوجب املادة           -٢٥
على التزامات الدول تشمل    "اعـية والثقافية، ترى اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية أن            واالجتم

بينما و... .  التزامات بسلوك، والتزامات بتحقيق نتيجة     ) لعمل جلنة القانون الدويل    تبعاً(حد سواء ما ميكن أن يسمى       
 وجود قيود ناشئة عن حمدودية املوارد املتاحة، فهو يفرض أيضاً         يـنص العهـد على اإلعمال التدرجيي للحقوق ويقر ب         

ومن هذه االلتزامات، هناك التزامان يتصفان بأمهية خاصة لتفهم الطبيعة احملددة اللتزامات            . التزامات شىت هلا أثر فوري    

                                                      

8  See Human Rights Committee, general comment No. 31 (2004) on the nature of the general legal obligation 
imposed on States parties to the Covenant, paras. 6, 7 and 8. 

9  See also ICERD art. 2, para. 1 (c) and (d); ICCPR arts. 2, 4, para. 1; 20, para. 2; 24, para. 1, and 26; ICESCR arts. 
2, para. 1 and 10, para. 3; Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) 

art. 2, paras. (a), (b) and (f); Convention on the Rights of the Child (CRC) art. 2, paras. 1 and 2; International 
Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (ICRMW) art. 7; 
and Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) art. 4, paras. 1 (a) and (b) and 5, para. 2. 

10  Paragraph 1 



A/HRC/4/WG.3/6 
Page 10 

 

و تعهد الدول األطراف    أحدمها، ويتناوله تعليق عام منفصل ستنظر فيه اللجنة يف دورهتا السادسة، ه           . الدول األطراف 
 . )١١("`... ال يشوهبا أي متييز` ممارسة ذات الصلة` بأن تضمن جعل ممارسة احلقوق`

للجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية املتعلق باملساواة ) ٢٠٠٥(١٦أما التعليق العام رقم  -٢٦
 ٢، فهو يفسر الفقرة     )٣املادة  (ادية واالجتماعية والثقافية    بني الرجل واملرأة يف حق التمتع جبميع احلقوق االقتص        

 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، اليت تنص على كفالة عدم التمييز ٢من املادة 
حق التمتع ويف هذا املقام، تؤكد اللجنة على أن املساواة بني الرجل واملرأة يف . ألسـباب مـن بينها نوع اجلنس    

وعلى غرار مجيع   . جبمـيع احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية هو التزام إجباري ومباشر للدول األطراف           
االحترام  "-حقـوق اإلنسـان، تفرض املساواة يف احلقوق ثالثة مستويات من االلتزامات على الدول األطراف                

 .)١٢("واحلماية والتنفيذ

ق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، فإن االلتزام بالتنفيذ يتطلب من الدول          ووفقـاً للجنة املعنية باحلقو     -٢٧
األطراف اختاذ خطوات لضمان حق املساواة بني الرجل واملرأة يف التمتع عملياً باحلقوق االقتصادية واالجتماعية               

التمييزية اليت ينتج عنها ويتطلـب االلتزام باالحترام من الدول األطراف االمتناع عن اإلجراءات           . )١٣(والثقافـية 
بصـورة مباشـرة أو غـري مباشرة إنكار حق مساواة الرجل واملرأة يف التمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية                  

ويتطلب االلتزام باحلماية من الدول األطراف اختاذ خطوات هتدف مباشرة إىل القضاء على أوجه              . )١٤(والثقافـية 
 املمارسات األخرى اليت تؤدي إىل استمرار مفهوم الدونية أو السمو لدى كال التحامل، واملمارسات العرفية ومجيع

 .)١٥(اجلنسني، واألدوار املقولبة بالنسبة للرجل واملرأة

ويـرى اخلرباء أن التقدم يف ضمان احلماية من العنصرية والتمييز العنصري، وكره األجانب وما يتصل                 -٢٨
ملعايري امللزمة قانوناً اليت تفرض على الدول االلتزام بأن تدرج يف نظمها بذلك من تعصب، يعوقه النقص احلايل يف ا

وباإلضافة إىل ذلك، تتسم النصوص اليت تتطلب من الدول اعتماد    . التعليمية برامج إجبارية بشأن حقوق اإلنسان     
رك الدول دون توجيه فيما تشريعات ملكافحة العنصرية يف كثري من األحيان بأهنا عامة ونظرية أكثر مما ينبغي، مبا يت

يـتعلق باملعـايري القانونـية الدنيا اليت ينبغي استيفاؤها يف قوانينها احمللية، واليت بدوهنا ميكن للحماية من التمييز         
 .العنصري أن تصبح محاية ومهية

                                                      

11  CESCR general comment No. 3 (1990) on the nature of States parties� obligations (art. 2, para. 1, of the 
Covenant), para. 1. 

12  Paragraph 17. 

13  Ibid., para. 21. 

14  Ibid., para 18. 

15  Ibid., para. 19. 
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 التقييم والتوصيات

  دور التثقيف حبقوق اإلنسان-١

عليم يف جمال حقوق اإلنسان كعامل رئيسي يف تغيري املواقف          يـربز إعالن وبرنامج عمل ديربان أمهية الت        -٢٩
، وبالتايل بوصفه عامالً حامساً يف      )١٦(والسـلوكيات ويف تشـجيع التسامح واالحترام إزاء التنوع يف اجملتمعات          

وجرى التشديد أيضاً على . )١٧(مكافحة العنصرية، والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب
ويؤكد إعالن وبرنامج عمل    .  التعليم يف جمال حقوق اإلنسان يف وثائق عديدة أخرى تتصل حبقوق اإلنسان            أمهية

التعليم والتدريب واإلعالم العام يف جمال حقوق اإلنسان أموراً جوهرية لتشجيع وإقامة عالقات مستقرة       "فيينا أن   
وحيدد الربنامج العاملي للتثقيف يف . )١٨("مح والسلمومنسـجمة فيما بني اجملتمعات احمللية ولتوطيد التفاهم والتسا      

جمال حقوق اإلنسان تعزيز التفاهم والتسامح واملساواة بني اجلنسني والصداقة بني مجيع األمم والشعوب األصلية               
سان واجلماعات العرقية والقومية واإلثنية والدينية واللغوية كعنصر من العناصر املكونة للتثقيف يف جمال حقوق اإلن

 إىل تنفيذ   ٢٠٠٥وتدعو نتائج مؤمتر القمة العاملي لعام       . )١٩(الرامية إىل إجياد ثقافة عاملية يف جمال حقوق اإلنسان        
 .)٢٠(الربنامج العاملي للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان، وتشجع مجيع الدول على اختاذ مبادرات يف هذا الصدد

بأن تتعهد باختاذ   "ية واالجتماعية والثقافية الدول األطراف      ويلزم العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصاد      -٣٠
تدابري فورية وفعالة، ال سيما يف ميادين التعليم والتربية والثقافة واإلعالم بغية مكافحة النعرات املؤدية إىل التمييز                 

 .)٢١("العنصري وتعزيز التفاهم والتسامح والصداقة بني األمم واجلماعات العرقية أو اإلثنية

وتكـرس هيـئات معـاهدات حقوق اإلنسان اهتماماً أكرب لدور التعليم يف جمال تعزيز ومحاية حقوق                  -٣١
املتعلقة بالتمييز ضد   ) ٢٠٠٠(٢٧وتوصي جلنة القضاء على التمييز العنصري يف توصيتها العامة رقم           . اإلنسـان 

املدين، وإنشاء مشاريع لتطوير الثقافة     التدابري الالزمة بالتعاون مع اجملتمع      "الغجـر، أن تـتخذ الدول األطراف        
السياسية وتعليم السكان ككل يف روح يسودها عدم التمييز العنصري، واحترام اآلخرين والتسامح، وخاصة فيما 

 .)٢٢("يتعلق بالغجر

                                                      

16  Para. 95 of the Declaration. 

17  See para. 97 of the Declaration; and paras. 125-139 of the Programme of Action. 

18  Part I para. 33 and Part II para. 80. 

19  General Assembly resolution 59/113B and Commission on Human Rights resolution 2005/61. See in particular 
the revised draft plan of action for the first phase (2005-2007) of the World Programme for Human Rights 
Education, A/59/525/Rev.1, para. 3. 

20  General Assembly resolution 60/1, para. 131. 

21  Article 7. See also ICESCR article 13, para. 1 and CRC, article 29, para. 1 (b). 

22  Paragraph 11. 
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. يةويوفر الربنامج العاملي للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان إطاراً موحداً عاماً جلميع اجلهات الفاعلة املعن               -٣٢
ويرى اخلرباء أن اعتماد وثيقة شاملة ملزمة تنص على وجوب تشجيع عدم            . غـري أنه ال ميثل وثيقة ملزمة قانوناً       

التميـيز، والتسامح واملساواة يف احلقوق بغض النظر عن العرق واإلثنية وغري ذلك من األسباب املتصلة هبما، من       
فمن شأن مثل هذا الصك أن يسهم بشكل    . ميزة هامة خـالل التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان أمر ينطوي على           

رئيسـي يف تشجيع التسامح والتصدي للعنصرية وكره األجانب من خالل التوجيه على مجيع مستويات التعليم                
. الـرمسي وغري الرمسي، يف مناهج املدارس احلكومية واخلاصة، فضالً عن املدارس ذات الطابع الديين أو العقائدي            

 .يضاً إىل حتقيق هذا اهلدف يف أطر تعليمية أخرى، مثل التدريب يف مرافق االحتجازوينبغي السعي أ

ويف اخلتام، سلّم اخلرباء بوجود ثغرة معيارية يف اجملال قيد املناقشة، وينبغي االعتراف بأن سد هذه الثغرة                  -٣٣
 . يشكل أولوية من أولويات جدول أعمال اجملتمع الدويل

 التمييز الشاملة دور تشريعات مكافحة -٢

حيـدد إعـالن وبـرنامج عمـل ديربان انعدام اإلرادة السياسية والتشريعات الضعيفة وعدم اختاذ الدول                  -٣٤
اسـتراتيجيات تنفيذية وإجراءات ملموسة بوصفها العقبات الرئيسية اليت حتول دون إزالة التمييز العنصري وحتقيق               

مل ديربان بشكل ال لبس فيه بأن التنفيذ األمني للمعايري وااللتزامات كما يشدد إعالن وبرنامج ع. املساواة العنصرية
يف جمال حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك سن القوانني ووضع السياسات على الصعد السياسية واالجتماعية واالقتصادية،    

ب الدول حتديداً   وطبيعة هذه العقبات هي اليت ينبغي يف ضوئها أن ُتطال         . )٢٣(إمنـا هي مسائل حامسة يف هذا الصدد       
 . باعتماد وتنفيذ تشريعات ملكافحة التمييز وسياسات تكفل املساواة كمسألة ذات أولوية عليا وملحة للغاية

وتتضمن عدة معاهدات، مبا فيها العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية واالتفاقية الدولية للقضاء  -٣٥
اً تنص على التزامات إجيابية بسن قوانني ملكافحة التمييز العنصري وما على مجيع أشكال التمييز العنصري، أحكام

 منه ٢ من املادة ١ويطلب العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية من الدول يف الفقرة . يتصل به من متييز
 ٢وتطلب الفقرة . أي نوعأن تكفل جلميع األفراد الداخلني يف واليتها احلقوق املعترف هبا يف العهد دون متييز من 

إذا كانت التدابري التشريعية أو غري التشريعية القائمة ال تكفل فعالً إعمال احلقوق املعترف هبا يف هذا  "٢من املادة 
ويشكل هذا احلكم مقروءاً ". بأن ُيتخذ ما يكون ضرورياً هلذه األعمال من تدابري تشريعية وغري تشريعية"، "العهد

 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، التزاماً إجيابياً على الدول بسن ٢٧ و٢٦ادتني باالقتران مع امل
تشريعات حملية حسب االقتضاء لكفالة التحرر من التمييز على أساس مجلة أمور منها العرق أو اللون أو األصل                  

 االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع       من ٢من املادة   ) د(١كذلك تنص الفقرة    . القومـي أو األصـل االجتماعي     
تقوم كل دولة طرف، جبميع الوسائل املناسبة، مبا يف ذلك سن التشريعات          "أشـكال التميـيز العنصري على أن        

 ".املقتضاة إذا تطلبتها الظروف، حبظر وإهناء أي متييز عنصري يصدر عن أي أشخاص أو أي مجاعة أو منظمة

                                                      

23  Paras. 79-80 of the Declaration. 
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ايب للدول باحلماية من التمييز العنصري تثار مسألة ما إذا كانت االتفاقية الدولية وإىل جانب االلتزام اإلجي -٣٦
للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري وغريها من الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان توفر أساساً صلباً بدرجة          

تمييز العنصري، ولكن بسن    كافـية لاللـتزام اإلجيايب للدول األطراف بسن ال جمرد أحكام قانونية عامة حتظر ال              
وباإلضافة إىل ذلك، من املهم النظر يف املعايري الدنيا اليت ينبغي           . تشـريعات تتسـم بالشمول ملكافحة العنصرية      

استيفاؤها لكي يكون للدولة نظام قانوين مناسب لكفالة احلقوق اليت تنص عليها االتفاقية والوفاء هبا فيما يتعلق                 
 .ع بكل حقوق اإلنسان دون أي متييز بسبب العرقباملساواة يف متتع اجلمي

وتوصـي جلـنة القضـاء على التمييز العنصري الدول األطراف على حنو متكرر يف مالحظاهتا اخلتامية بسن          -٣٧
غري أن حتليل اخلرباء فيما يتعلق باملمارسات       . تشريعات وطنية ملكافحة التمييز، عند وفائها بالتزاماهتا مبوجب االتفاقية        

تمييزية وحالة شىت فئات الضحايا يبني أن إحدى العقبات اليت حتول دون القضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري                  ال
 .تتمثل يف االفتقار إىل تشريعات وطنية شاملة ومفصلة ملكافحة العنصرية يف غالبية الدول األطراف يف هذه االتفاقية

ملالحظات اخلتامية الصادرة عن هيئات املعاهدات ميكن جتميع ومن التعليقات العامة، وسوابق القرارات وا -٣٨
تقدمي تعاريف قانونية ملفهوم التمييز، : املتطلبات الدنيا التالية اليت ميكن أن جتعل التشريعات الوطنية تشريعات فعالة

لوك أو  ؛ والنص على أحكام واضحة ومفصلة بشأن أشكال الس        )٢٤(مبـا يف ذلـك التميـيز املباشر وغري املباشر         
اإلجـراءات أو الـتدابري أو السياسات أو املعايري اليت ميكن اعتبارها متييزية؛ وتقدمي هنج موضوعي متحرر لعدم                  

؛ وحظر التمييز يف مجيع جماالت احلياة       "املعاملة املماثلة "التميـيز، يف مقابل فهم رمسي حبت لعدم التمييز على أنه            
ة غري الدولة؛ وحظر التحريض على التمييز، واملضايقة، والفصل،         العامـة سـواء من قبل الدولة أو جهات فاعل         

واستحداث هيئات متخصصة تكون خمولة ملساعدة الضحايا وتعزيز ثقافة املساواة يف احلقوق؛ وتوفري سبل انتصاف 
مييز قضـائية فعالة؛ مبا يف ذلك، إذا اقتضت الضرورة عن طريق إجراءات جنائية أو مدنية أو إدارية، لضحايا الت                  

وضمان أن تكون العقوبات املعمول هبا عقوبات فعالة، ورادعة ومتناسبة؛ وإتاحة إمكانية رفع الدعاوى إلثبات               
وقوع التمييز من خالل قواعد ومعايري لألدلة وأعباء اإلثبات، انطالقاً من فهم أن ضحايا التمييز عادة ما يكونون     

م أمام احملاكم ما مل يتلقوا رعاية خاصة فيما يتعلق حبقوقهم           يف وضع غري مؤات وأهنم ال يستطيعون محاية حقوقه        
 . اإلجرائية؛ وإنشاء التزامات واضحة تتصل بوجوب تعزيز املساواة بطريقة استباقية عن طريق سياسات مالئمة

 على  ويـرى اخلرباء أن هناك ثغرة قائمة مبعىن أن املعايري الضعيفة واجملردة ميكن أن تدمي الفراغ املعياري                 -٣٩
الصعيد الوطين، مبا يترك بعض مظاهر العنصرية بال معاجلة وبعض الضحايا بال محاية، ال سيما عندما يكون انعدام 
املعايري اإللزامية الصرحية مقروناً بإرادة سياسية ضعيفة للدولة فيما يتعلق بكفالة احلقوق الواردة يف االتفاقية والوفاء 

 أنه ميكن معاجلة هذه املشاكل جبعل االلتزامات اإلجيابية للدول صرحية بصورة            ومع ذلك، يرى اخلرباء أيضاً    . هبـا 
 .أكرب من خالل وسائل غري وضع املعايري

                                                      

24  Direct discrimination on the basis of race and related characteristics is defined as less favourable treatment based 

wholly or in part on the person’s race, ethnicity, colour, descent, ethnic or national origin, without objective and 

reasonable justification. Indirect discrimination is defined as a neutral measure, criterion or practice which would 

put persons of a particular race or related characteristic at a particular disadvantage, when there is no objective and 

reasonable justification. 
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  التوصيات-٣

يوصي اخلرباء باعتماد اتفاقية بشأن تعليم حقوق اإلنسان، وحتديد التزامات إجيابية للدول فيما يتعلق  -٤٠
 .التعليمية، مبا يف ذلك يف املدارس اخلاصة والدينية والعسكريةبإدماج تعليم حقوق اإلنسان يف نظمها 

يوصي اخلرباء يف أن تنظر هيئات املعاهدات يف وضع تعليقات عامة من شأهنا أن توضح االلتزامات اإلجيابية                  -٤١
 .ولللدول األطراف فيما يتعلق بوضع تشريعات ملكافحة التمييز تتسم بالشمول وتقدمي التوجيه ذي الصلة للد

املعايري الدولية التكميلية فيما يتعلق باجلماعات اليت        -ثانياً 
حتتاج إىل محاية خاصة من العنصرية والتمييز العنصري 

 وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب

  الطوائف الدينية-ألف 

ؤخراً يف كثري من البلدان إن القلق الدويل الذي أثاره تزايد العنف والتمييز القائمني على الدين أو املعتقد م -٤٢
وإهنا لظاهرة معاصرة أيضاً أن التمييز ألسباب خمتلفة مثل العرق أو اللون أو النسب أو األصل                . لــه ما يربره   

ويالحظ إعالن وبرنامج   . القومي أو اإلثين كثرياً ما تتفاقم بالسبب املتصل هبا اتصاالً وثيقاً وهو الدين أو املعتقد              
وجود تعصب ديين يف أحناء شىت من العامل ضد طوائف دينية وضد أفرادها، ال سيما                "عمـل ديربان بقلق خاص    

احلد من حقها يف ممارسة شعائر دينها حبرية، وكذلك ظهور القولبة السلبية املتزايدة وأفعال عدائية وعنف متنامية            
وحيث إعالن  . )٢٥("ريضـد هـذه الطوائف بسبب معتقداهتا الدينية وأصلها العرقي أو ما يسمى أصلها العنص              

وبـرنامج عمـل ديربان الدول على سن تدابري تشريعية وغري تشريعية حلماية األقليات الدينية من أي شكل من                   
كما يدعو الدول إىل تنفيذ     . )٢٦(أشكال العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب          

رام وقبول التنوع الديين، ذلك أن تعليم حقوق اإلنسان يشكل          سياسات وبرامج يف مؤسساهتا التعليمية تعزز احت      
 .)٢٧(وسيلة فعالة ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري، وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب

وحريته يف  " حرية تغيري دينه أو معتقده    "ومبوجب القانون الدويل، فإن حرية اعتناق أي دين، اليت تشمل            -٤٣
وفيما يتعلق . ، فقد جرى النص عليها ألول مرة يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان  "معـتقده إظهـار ديـنه أو      "

باملعـاهدات األساسـية حلقـوق اإلنسان، فإن حرية الدين مكفولة بشكل رئيسي مبوجب العهد الدويل اخلاص          
 .)٢٨(باحلقوق املدنية والسياسية

                                                      

25  Para 60 of the Declaration. See further references to religious groups and communities in paras 2, 8, 34, 59, 60, 
66, 67, 71, 73 and 108 of the Declaration and paras. 14, 46, 47, 49, 79, 124, 136, 171, 172 and 211 of the 
Programme of Action. 

26  Para. 172 of the Programme of Action. 

27  Ibid., para. 136. 

28  Articles 18 and 27. 
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 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية       ١٨املادة  وحرية الفكر والوجدان والضمري املنصوص عليها يف         -٤٤
والسياسـية واليت تشمل حرية املرء يف أن يدين بدين ما، وحريته يف اعتناق أي دين أو معتقد خيتاره، وحريته يف         

ة، إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر واملمارسة والتعليم، مبفرده أو مع مجاعة، وأمام املأل أو على حد                 
وبناًء عليه، ترى اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان أنه ال . )٢٩(هي حق غري قابل للتقييد حىت يف حاالت الطوارئ العامة

جيـوز تقييد حترر الفرد من اإلرغام على أن يدين بدين أو أن يعتنق ديناً أو معتقداً، وحرية اآلباء واألوصياء يف                     
 من العهد الدويل اخلاص     ١٨كذلك تشري اللجنة إىل أن املادة       . )٣٠(همكفالـة التربـية الدينية واألخالقية ألبنائ      

باحلقوق املدنية والسياسية حتمي العقائد التوحيدية وغري التوحيدية واإلحلادية، وكذلك احلق يف عدم اعتناق أي                
 تطبيقها على  ليست مقصورة يف   ١٨تفسرياً واسعاً، واملادة    " عقيدة"و" دين"وينبغي تفسري كلميت    . دين أو عقيدة  

 .الديانات التقليدية أو على األديان والعقائد األخرى

اليت يفرضها القانون واليت تكون ضرورية      "غـري أن العهد يسمح بقيود على إظهار املرء دينه أو معتقده              -٤٥
م حلمايـة السـالمة العامـة أو الـنظام العـام أو الصحة العامة أو اآلداب العامة أو حقوق اآلخرين وحرياهت                    

وترى اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان أن الدول األطراف ليست حرة يف وضع قيود على ممارسة               . )٣١("األساسـية 
القيود املفروضة جيب أن ينص عليها القانون كما جيب عدم تطبيقها على حنو يبطل احلقوق               : "احلقوق واحلريات 
وز أن تكون اجملاهرة بالديانة أو املعتقد مبثابة دعاية         وتشدد اللجنة أيضاً على أنه ال جي      . )٣٢(١٨املكفولة يف املادة    

 ".للحرب أو دعوة إىل الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية اليت تشكل حتريضاً على التمييز والعداوة والعنف

 وتنص  . من العهد املساواة أمام القانون واملساواة يف التمتع حبمايته         ٢٦وباإلضافة إىل ذلك، تكفل املادة       -٤٦
على التزام الدول األطراف بأن حتظر أي متييز وأن تكفل جلميع األشخاص محاية فعالة من التمييز ألي سبب، مبا                   

 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية على حقوق األقليات ٢٧وتنص املادة . يف ذلك العرق والدين   
وتشري معاهدات أساسية أخرى حلقوق اإلنسان إىل أن . )٣٣(" شعائرهاجملاهرة بدينها وإقامة"الدينية بكفالة حقها يف 

. )٣٤(كـالً مـن العرق والدين يشكالن أسباباً حمظورة ألي متييز بني الناس بقدر ما يتعلق األمر حبقوق اإلنسان                  
على مجيع   من االتفاقية الدولية للقضاء      ١ من املادة    ١وبالـرغم من أن تعريف التمييز العنصري الوارد يف الفقرة           

وحيدد العهد الدويل   . ٥ من املادة    `٧`)د(أشكال التمييز العنصري ال يشمل الدين، فهو منصوص عليه يف الفقرة            

                                                      

29  See article 4 of ICCPR and Human Rights Committee general comment No. 22 (1993) on article 18 (Freedom of 
thought, conscience or religion), para. 1. 

30  General comment 22, para. 8. 

31  ICCPR, article 18, para. 3. See also CRC, article 14 and ICRMW, article 12. 

32  General comment No. 22, para. 8. 

33  See also CRC, article 30. 

34  See e.g. ICESCR, article 2, para. 1; ICCPR, articles 2, para. 1, 4, 24 and 26; CRC, article 2, para. 1; ICRMW, 
arts. 1, para. 1, and 7. 
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أواصر التفاهم والتسامح والصداقة بني     "اخلـاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية التعليم كأداة لتوثيق          
 .)٣٥("ية أو الدينيةمجيع األمم وخمتلف الفئات العرقية أو اإلثن

 املتعلق بالقضاء على مجيع أشكال التعصب والتمييز القائمني على أساس الدين أو             ١٩٨١كما أن إعالن     -٤٧
أي ميز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أساس "املعتقد ُيعّرف التعصب والتمييز يف هذا السياق بوصفهما    

عطيل أو انتقاص االعتراف حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية أو التمتع          الدين أو املعتقد ويكون غرضه أو أثره ت       
وينبغي هليئات حقوق اإلنسان واحلكومات أن تستند إىل األحكام         ". هبـا أو ممارسـتها على أساس من املساواة        

بل أية دولة   ال جيوز تعريض أحد للتمييز من ق      " من هذا اإلعالن على أنه       ٢وتشدد املادة   . الواردة يف هذا اإلعالن   
 الدول أن   ٤، وتناشد املادة    "أو مؤسسة أو جمموعة أشخاص أو شخص على أساس الدين أو غريه من املعتقدات             

ووفقاً . ملنع واستئصال أي متييز على أساس الدين أو املعتقد        " تبذل كل ما يف وسعها    "تـتخذ تدابـري فعالة وأن       
على الدول "قليات قومية أو إثنية أو إىل أقليات دينية ولغوية  املتعلق حبقوق األشخاص املنتمني إىل أ١٩٩٢إلعالن 

اختـاذ تدابري لتهيئة الظروف املواتية لتمكني األشخاص املنتمني إىل أقليات من التعبري عن خصائصهم ومن تطوير                
 .)٣٦(..."ثقافتهم ولغتهم ودينهم وتقاليدهم وعاداهتم 

 التقييم والتوصيات

. رية والدين قضايا معقدة وحساسة ال يعاجلها القانون الدويل معاجلة كافية          تطـرح العالقـة بني العنص      -٤٨
 من  ٥ من املادة    `٧`)د(ويعـتقد اخلرباء أنه ينبغي تفصيل الكالم يف اإلشارة إىل احلق يف حرية الدين يف الفقرة                 

م به العالقة بني الدين     االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري حبيث تشمل التعقيد الذي تتس            
ويف ضوء تزايد حوادث كراهية اإلسالم . والعرق، والتمييز العنصري، وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب

، من الضروري أن حتدِّث هيئات حقوق ٢٠٠١سبتمرب / أيلول١١ومعاداة السامية وكراهية املسيحية بعد أحداث 
 .و توصياهتا ومبادئها التوجيهية يف جمال تقدمي التقارير ونظمها الداخليةاإلنسان على ِوفق ذلك تعليقاهتا العامة أ

ويوَصى بصورة خاصة أن تعتمد جلنة القضاء على التمييز العنصري توصية عامة تتناول أوجه القلق                -٤٩
 .اليت ظهرت يف جمال التمييز العنصري والدين أو املعتقد

 جـع اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان التعليق العام رقم        وعـالوة على ذلك، أوصـى اخلرباء بأن ترا        -٥٠
. قصد التغلب على التحديات الراهنة    ) حرية الفكر أو الوجدان أو الدين      (١٨بشـأن املادة    ) ١٩٩٣(٢٢

ويشـدد اخلرباء على أن من الضروري، عند حل املشاكل املرتبطة بالعالقة بني العنصرية والدين، أن تستند                 
 واحلكومات إىل أحكام إعالن القضاء على مجيع أشكال التعصب والتمييز القائمني على هيئات حقوق اإلنسان
 .أساس الدين أو املعتقد

                                                      

35  Article 13, para. 1. 

36  Article 4, para. 2. 
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  الالجئون وملتمسو اللجوء والعمال املهاجرون وعدميو اجلنسية-باء 

  الالجئون وملتمسو اللجوء والعمال املهاجرون-١

وتظل العنصرية،  . ني وملتمسي اللجوء واملهاجرين   توجـد عالقـة جوهرية بني العنصرية ووضع الالجئ         -٥١
وغالباً ما يصبح هؤالء األشخاص     . املقـترنة بالعنف أحياناً، مسؤولة عن هروب مئات آالف الناس من بلداهنم           

وهناك العديد من . الحقاً أهدافاً للعنصرية والعنف يف البلدان املضيفة حيث أجربوا على الذهاب التماساً ملالذ آمن
 .ة املوثقة اليت تثبت ذلكاألدل

ويدعو إعالن وبرنامج عمل ديربان اجملتمع الدويل واحلكومات واملنظمات غري احلكومية والقطاع اخلاص              -٥٢
إىل اختاذ إجراءات حمددة حلل املشاكل املتصلة هبشاشة وضع األشخاص الذين يدخلون ضمن الفئات املشار إليها                

وكما يؤكد إعالن وبرنامج عمل ديربان على احلاجة . )٣٧(سبة الكفيلة حبمايتهم آنفاً وحتديد احللول السريعة واملنا    
املاسـة إىل التصدي لألسباب األصلية للتهجري، ويؤكد من جديد على أن التدابري والسياسات الدولية ينبغي أال                 

 .)٣٨(جئني املعنينيتقوم على التمييز ألسباب تتعلق بالعرق أو اللون أو النسب أو األصل الوطين أو العرقي لال

وال تشري االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري حتديداً إىل وضع الالجئني وملتمسي  -٥٣
بيد أن األحكام العامة لالتفاقية وغريها من املعاهدات األساسية حلقوق اإلنسان اليت            . اللجوء والعمال املهاجرين  

وعاجلت العديد من هيئات املعاهدات هذه القضية يف        . )٣٩(ذه الفئات من الناس   متـنع التمييز تنطبق أيضاً على ه      
 .تعليقاهتا العامة

 من  ٥بشأن املادة   ) ١٩٩٦(٢٢وذكّـرت جلـنة القضاء على التمييز العنصري يف توصيتها العامة رقم              -٥٤
 مها الالجئني وضعاملتعلقني ب ١٩٦٧ وبروتوكول عام ١٩٥١االتفاقية املتعلقة بالالجئني واملشردين بأن اتفاقية عام 

لكل الالجئني واملشردين    وشددت يف مجلة أمور على أن        املصدر الرئيسي للنظام الدويل حلماية الالجئني عموماً؛      
 عودة هؤالء الالجئني    ضمانالدول األطراف ُملزمة ب   يف ظروف آمنة وأن      ماحلـق يف العـودة حبـرية إىل دياره        

وهاتان الفئتان مشمولتان بالتوصية . )٤٠( وعدم إبعادهم قسراًالجئنيالعادة إدأ عدم عية وباحترام مباواملشردين طو
 .للجنة القضاء على التمييز العنصري بشأن التمييز ضد غري املواطنني) ٢٠٠٥(٣٠العامة رقم 

                                                      

37  See paras. 16, 38, 46 - 55, 65, 89 and 111 of the Declaration and paras 24 - 36, 50, 67, 69, 78, 80, 81, 97, 
105, 138, 144, 182 - 186 and 196 of the Programme of Action. 

38  Para. 111 of the Declaration. 

39  See ICERD, articles 1 - 7 and also e.g. ICCPR, articles 2, para. 1, 4, 14, para. 1, 25, 26 and 27 and 

ICESCR articles 2, para. 2, 7, para. (c), 13, para. 1. 

40  Paras. 2 (a) and (b). 
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يف بشأن احلق   ) ١٩٩٩(١٣وتـنص جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف تعليقها العام رقم             -٥٥
 مجيع األشخاص يف سن املدرسة املقيمني يف أراضي دولة          شملمبدأ عدم التمييز ي   على أن   ) ١٣املـادة   (التعلـيم   
 .)٤١(طنني، وبصرف النظر عن وضعهم القانويناو غري املهم فينطرف، مب

) ١٩٩٩(٢٤وحتـث اللجنة املعنية بالقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، يف توصيتها العامة رقم             -٥٦
حتياجات واحلقوق الصحية للمرأة لال، الدول على إيالء اهتمام كبري )املرأة والصحة( من االتفاقية ١٢بشأن املادة 

 باغيات واملسنات والفتيات والاليت تنتمي إىل فئات ضعيفة وحمرومة، مثل املهاجرات والالجئات واملشردات داخلياً
 .)٤٢(... والنساء املنتميات إىل الشعوب األصلية

وينبغي إيالء االهتمام ملا يلي بوجه      . وهناك صكوك دولية أخرى عدة وثيقة الصلة للغاية يف هذا الصدد           -٥٧
االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم؛ واالتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني             : خاص
ت منظمة العمل الدولية ذات الصلة باملوضوع؛ واتفاقية         امللحق هبا؛ واتفاقيا   ١٩٦٧ وبروتوكول عام    ١٩٥١لعام  

؛ واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة العابرة ١٩٤٩قمـع االجتار باألشخاص واستغالل بغاء الغري لعام     
    كول      بروتو   ، و             واملعاقبة عليه   ل،                      وخباصة النساء واألطفا ،                               بروتوكول منع وقمع االجتار باألشخاصللحدود الوطنية و  

                                            هلذه االتفاقية؛ واالتفاقية املتعلقة بوضع األشخاص    ني                                                  مكافحة هتريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو املكمل
 حقوق اإلنسان   إعالن    ؛ و     ١٩٦١                                                     ؛ واالتفاقية بشأن خفض حاالت انعدام اجلنسية لعام             ١٩٥٤                    عدميي اجلنسية لعام    

ويساور اخلرباء قلق بالغ إزاء النسبة املتدنية       . ١٩٨٥ لعام   فيهلألفراد الذين ليسوا من مواطين البلد الذي يعيشون         
 .االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهمللتصديقات على 

 التقييم والتوصيات

ية مل جيـد اخلرباء أي ثغرات ُتذْكر خبصوص محاية الالجئني وملتمسي اللجوء والعمال املهاجرين من العنصر                -٥٨
بيد أنه ينبغي أن ُيطلب من الدول األطراف أن تتخذ التدابري التشريعية واإلدارية الالزمة لتنفيذ               . والتميـيز العنصـري   

الـتزاماهتا الناشئة عن االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري اليت تتعرض هلا هذه الفئات احملددة                  
ويالحظ اخلرباء أن أفعال كره األجانب وما يتصل هبا من تعصب غري . املوضوعومن صكوك دولية أخرى ذات عالقة ب

 .مدرجة صراحةً يف الصكوك الدولية، ويوصون بأن تعتمد جلنة القضاء على التمييز العنصري توصية لسد هذه الثغرة

  عدميو اجلنسية-٢

فإذا . للغاية من العديد من اجلوانبيف غياب محاية الدولة مبوجب املواطنة، فإن وضع عدميي اجلنسية هش  -٥٩
كـان التحـيز العنصري والتصرفات اليت تدل على كره األجانب منتشرة يف جمتمع من اجملتمعات، ميكن افتراض         

وبناء عليه، فإن تعزيز محاية عدميي . وجـود احـتمال كبري أن يؤثر ذلك يف هذه الفئة من الناس يف املقام األول              
 .حة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصباجلنسية جانب مهم يف مكاف

                                                      

41  Paragraph 34. 

42  Paragraph 6. 
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وال يشـري إعـالن وبرنامج عمل ديربان حتديداً إىل عدميي اجلنسية لكن العديد من شروطه ذات عالقة                   -٦٠
 بوضع وأدت العنصرية اليت يواجهها عدميو اجلنسية إىل التعجيل       . وطيدة هبم، مع مراعاة ما يقتضيه اختالف احلال       

معايري دولية تربط احلماية العامة حلقوق اإلنسان لعدميي اجلنسية مبنع التفرقة على أساس العرق أو األصل العرقي أو 
 املتعلقة بوضع عدميي اجلنسية على أنه ينبغي تطبيق أحكام هذه           ١٩٥٤ من اتفاقية عام     ٣وتنص املادة   . الوطـين 

 من  ٩حيث العنصر أو الدين أو البلد األصلي، يف حني أن املادة            االتفاقـية عـلى عدميي اجلنسية دون متييز من          
االتفاقـية املـتعلقة خبفض حاالت انعدام اجلنسية متنع التجريد من اجلنسية ألسباب عنصرية أو إثنية أو دينية أو                   

لبلد الذي  قوق اإلنسان لألفراد الذين ليسوا من مواطين ا        املتعلق حب  ١٩٨٥عام   إعالنويف اخلتام، يوسع    . سياسية
 نطاق مبادئ احلماية املنصوص عليها فيه لتشمل مجيع األجانب دون متييز، مبن فيهم مواطنو دول                يعيشـون فيه  

 من هذا اإلعالن جتعل من غري املشروع بوجه خاص الطرد الفردي أو اجلماعي              ٧فاملادة  . أخرى وعدميو اجلنسية  
 .فة أو النسب أو األصل القومي أو اإلثينلألجانب على أساس العرق أو اللون أو الدين أو الثقا

بشأن التمييز ضد غري    ) ٢٠٠٥(٣٠وتؤكـد جلنة القضاء على التمييز العنصري يف توصيتها العامة رقم             -٦١
 من االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، اليت جتيز            ١ من املادة    ٢املواطنني على أن الفقرة     

كما تؤكد . )٤٣("حبيث ال تقّوض احلظر األساسي للتمييز... جيب أن ُتفّسر "اطنني وغري املواطنني، التفرقة بني املو
 من االتفاقية قد تقتصر على املواطنني دون ٥اللجنة على أنه بالرغم من أن بعض احلقوق املنصوص عليها يف املادة 

وعلى الدول األطراف االلتزام    .  إنسان حقوق اإلنسان جيب أن يتمتع هبا، من حيث املبدأ، كل         "غريهـم، فـإن     
بضـمان املسـاواة بـني املواطنني وغري املواطنني يف التمتع هبذه احلقوق على النحو املعترف به مبوجب القانون                   

ويف نفس التوصية العامة، حتث اللجنة أيضاً الدول األطراف على اختاذ عدد من اإلجراءات حلماية         . )٤٤("الـدويل 
املواطنني، مبا يف ذلك ضمان متتع غري املواطنني باملساواة يف احلماية واالعتراف أمام القانون              حقوق اإلنسان لغري    

 .واحلصول على املواطنة والتجنيس

بشأن وضع األجانب مبوجب العهد     ) ١٩٨٦(١٥وجتـدد اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف تعليقها العام رقم            -٦٢
 يف إطار العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، مشدِّدة على أن            تأكـيدها على أن األجانب حيظون باحلماية      

على اجلميع بصرف النظر عن املعاملة باملثل وبصرف النظر عن جنسيتهم أو "بوجه عام " احلقوق املبينة يف العهد تنطبق"
، تشدد اللجنة املعنية حبقوق     )حقوق الطفل  (٢٤بشأن املادة   ) ١٩٨٩(١٧ويف التعليق العام رقم     . )٤٥("انعدام جنسيتهم 

يسمح بأي متييز، يف التشريع الداخلي، بالنسبة الكتساب اجلنسية، بني األطفال الشرعيني واألطفال             "اإلنسان على أال    
املولودين خارج إطار رباط الزوجية أو املولودين من آباء عدميي اجلنسية أو على أساس مركز أحد الوالدين أو كليهما                   

على أن حق ) حرية التنقل (١٢ من املادة ٤بشأن الفقرة ) ١٩٩٩(٢٧وينص التعليق العام رقم . )٤٦("سيةمن حيث اجلن
 من  ٤وال متيز صيغة الفقرة     . الشـخص يف الدخول إىل بلده ينطوي على اعتراف بعالقة الشخص اخلاصة بذلك البلد             

                                                      

43  Paragraph 2. 

44  Paragraph 3. 

45  Paragraph 1. 

46  Paragraph 8. 
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 بتفسري أوسع ١٢ من املادة ٤ح صيغة الفقرة وتسم..."). ال جيوز حرمان أحد  (" بني املواطنني واألجانب     ١٢املـادة   
قـد يشـمل فئات أخرى من األشخاص املقيمني فترات طويلة، ومنهم على سبيل املثال ال احلصر األشخاص عدميو                   

 . )٤٧(اجلنسية احملرومون تعسفاً من احلق يف اكتساب جنسية بلد إقامتهم على هذا النحو

 التقييم والتوصيات

غري .  حقوق اإلنسان األساسية مكفولة لألشخاص عدميي اجلنسية مبوجب القانون الدويليعترف اخلرباء بأن -٦٣
أهنـم يرغبون يف استرعاء انتباه اجملتمع الدويل إىل الوضع غري املستقر هلذه الفئة من الناس يف إطار حق الشخص يف                     

دويل، لكن حق العودة ال يستفيد ومن الواضح أن طرد أي شخص تعسفاً ممنوع مبوجب القانون ال      . العودة إىل وطنه  
فحقهم يف العودة إىل . ووضع األشخاص عدميي اجلنسية ليس مواتياً بنفس الدرجة. منه بداهةً سوى مواطين بلد معني

وبناء عليه، فمن . أو األصل اإلثين تؤدي دوراً مهماً   /بلدان إقامتهم أو أوطاهنم حمل شك واألسباب املتعلقة بالعرق و         
 من العهد   ١٢ من املادة    ٤هذه املشكلةَ اللجنةُ املعنية حبقوق اإلنسان يف املقام األول يف إطار الفقرة             املهـم أن حتل     

 .٢٧الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، وذلك أساساً من خالل بعض اإلضافات إىل التعليق العام رقم 

م القانون اليوم قد حجبته األزمة األكرب فعالً        ويتفق معظم اخلرباء يف امليدان على أن انعدام اجلنسية حبك          -٦٤
منطقة رمادية  "الـنامجة عن انعدام اجلنسية حبكم الواقع والناجتة عن اهلجرة غري الشرعية، مما يسهم فـي ظهور                 

ويرى اخلرباء أنه ينبغي هليئات معاهدات حقوق اإلنسان أن حتل هذه           . )٤٨("تتمثل يف انعدام اجلنسية حبكم الواقع     
 .ة، سواء يف تعليقاهتا العامة أو مالحظاهتا اخلتاميةاملشكل

كما يشعر اخلرباء بقلق بالغ إزاء النسبة املتدنية بشكل استثنائي للتصديقات على االتفاقية الدولية حلماية                -٦٥
، والعدد الذي ال يزال منخفضاً للتصديقات على        )٤٩(١٩٥٤حقـوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم لعام         

 .)٥٠(١٩٦١فاقية املتعلقة خبفض حاالت انعدام اجلنسية لعام االت

  املشردون داخلياً-جيم 

 مليون شخص أجربوا على الفرار أو ٢٢التشـرد الداخلي ظاهرة عاملية تتسبب يف معاناة ما ال يقل عن            -٦٦
ني العام املعين ، املمثل السابق لألم)Francis M. Deng(دينغ . ويرى فرانسيس م. تـرك ديارهم داخل أوطاهنم 

يؤدي إىل تفريق األسر ومتزيق الروابط االجتماعية والثقافية والقضاء         "ن التشرد الداخلي    أ،  )٥١(باملشردين داخلياً 
                                                      

47  Paragraphs 19 and 20. 

48  See e.g. Carol A. Batchelor, “Statelessness and the problem of resolving nationality status”, International 

Journal of Refugee Law, vol. 10, Nos. 1-2 (January 1998), p. 156. 

49  As of 2007 the number of ratifications stands at 62. 

50  As of 2007 the number of ratifications stands at 30. 

51  Mr. Francis Deng (Sudan) served as Representative of the Secretary-General on internally displaced 

persons from 1992 to 2004. Mr. Walter Kälin (Switzerland) has been serving as the Representative of the 

Secretary-General on the human rights of internally displaced persons since 2004. 
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على عالقات التوظف املستقرة، وإضاعة الفرص التعليمية، وحرمان الناس من الضرورات احليوية مثل الغذاء واملاء 
. )٥٢(" العنف من قبيل االعتداء على املخيمات واخلطـف واالغتصاب        والـدواء، وتعـريض األبـرياء ألعمال      

واملشـردون داخلـياً الذيـن أعيد توطينهم والذين يوجدون يف بيئة غري مألوفة أكثر تعرضاً للعنصرية والتمييز                  
 .العنصري وكره األجانب مما جيعل وضعهم أشد سوءاً

لف أشكال العنصرية وكره األجانب وما يتصل بذلك    مبخت - بقلق -ويعترف إعالن وبرنامج عمل ديربان       -٦٧
وال يوجد بني الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان صك يشمل أحكاماً تتعلق           . )٥٣(مـن تعصب إزاء املشردين داخلياً     

 أو  نسبومع ذلك، فإن أحكامها العامة اليت متنع التمييز على أساس العرق أو اللون أو ال              . التشرد الداخلي بحتديداً  
ويف التوصية العامة   . اإلثين تنطبق كلياً على املشردين داخلياً الذين حيق هلم التمتع حبقوق اإلنسان             أو القومياألصل  

 من االتفاقية اخلاصة بالالجئني واملشردين داخلياً، تتناول جلنة القضاء على التمييز            ٥بشأن املادة   ) ١٩٩٦(٢٢رقم  
؛ وحقهم يف املشاركة التامة وعلى قدم       يف ظروف آمنة  ديارهم  العنصـري حقـوق املشردين داخلياً يف العودة إىل          

املساواة يف الشؤون العامة على مجيع املستويات؛ وأن حيصلوا على اخلدمات العامة على قدم املساواة وتلقي املساعدة 
) ١٩٩٩(٢٤ي توصيتها العامة رقم     ـى التمييز ضد املرأة، ف    ـث جلنة القضاء عل   ـوحت. )٥٤(همأهيلتعادة  من أجل إ  

، الدول األعضاء على إيالء اهتمام خاص لالحتياجات واحلقوق         )املرأة والصحة ( من االتفاقية    ١٢بشـأن املـادة     
 .)٥٥(الصحية للنساء اللوايت ينتمني إىل الفئات املستضعفة واحملرومة، مثل املشردات داخلياً، يف مجلة فئات

املبادئ التوجيهية بشأن التشرد الداخلي اليت أعدها        معاجلة وضع املشردين داخلياً بواسطة       يتوسع نطاق و -٦٨
بازدياد عدد   عن تقديرها هلذه الوثيقة ورحبت        قد أعربت  جلنة حقوق اإلنسان  كانت  و. )٥٦(السيد فرانسيس دينغ  

. )٥٧(الدول، ووكاالت األمم املتحدة، واملنظمات اإلقليمية وغري احلكومية اليت تطبق هذه املبادئ بوصفها معياراً             
 ،ل املبادئ التوجيهية جمموعة كبرية من حقوق اإلنسان للمشردين داخلياً وتنادي بتطبيق املبادئ دون متييز              وتشم

وتعاجل احلماية من التشرد والوضع أثناء التشرد واملساعدة اإلنسانية، فضالً عن العودة وإعادة             . أيـاً كـان نوعه    
 التقارير اليت اعتمدهتا جلنة القضاء على التمييز        تقدمية ب أما املبادئ التوجيهية املتعلق   . الـتوطني وإعـادة اإلدماج    

 .)٥٨(العنصري فال تشري سوى إىل وضع املشردين داخلياً

                                                      

52  E/CN.4/1998/53/Add.2, para. 1. 

53  Para. 53 of the Declaration. See also paras. 54 - 55, 111 of the Declaration and paras 34 - 36, 185 of the 
Programme of Action. 

54  Paragraph 2. 

55  Paragraph 6. 

56  E/CN.4/1998/53/Add.2. 

57  Commission on Human Rights resolution 2004/55, para. 6. 

58  CERD/C/70/Rev.5. 
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 ية السامية لشؤون الالجئني أنشئت للتعامل مع وضع الالجئني، فإن         ضرغـم أن الوالية التعاهدية للمفو      -٦٩
ساس قرارات اجلمعية العامة وتوجيهات اللجنة التنفيذية ذات الصلة، وسعت على أو من الناحية العملية املفوضية،

 .نطاق واليتها التنفيذية وجمال الكفاءة ليشمال املشردين داخلياً أيضاً

 متزايد من الدول ووكاالت األمم املتحدة، فضالً واملبادئ التوجيهية، من الناحية املعيارية، قبلها عدٌد -٧٠
 وتفسري جلنة   ،هذا. عايري وجيري تطبيقها على هذا األساس     جمموعة من امل  مية، بوصفها   عـن املـنظمات اإلقلي    

القضاء على التمييز العنصري لواليتها بوصفها تشمل أيضاً وضع املشردين داخلياً حض اخلرباء على استنتاج 
اء، بغية تعزيز محاية بيد أن اخلرب. أنـه ال حاجـة يف الوقت الراهن إىل وضع املزيد من املعايري يف هذا الصدد              

املشـردين داخلـياً، يوصـون اجلمعية العامة بتأييد دعوة جلنة حقوق اإلنسان إىل التقيد باملبادئ التوجيهية           
 اجلمعية العامة التشديد على أمهية محاية املشردين داخلياً من          تودويف ذلك القرار،    . وتنفيذها بوصفها معايري  
 .العنصرية وكره األجانب

 تمعات القائمة على النسب اجمل- دال

كان التمييز القائم على النسب تارخيياً مسة للمجتمعات يف خمتلف مناطق العامل ويتجلى يف أشكال شىت                 -٧١
وجنم عن .  مليون شخص على الصعيد العاملي٢٦٠ب  ويقدر عدد األشخاص املتضررين من هذا التمييز . من الظلم

هذه بالتعقيد الذي تتسم به     ره أن اعترفت حكومات العديد من البلدان        اسـتمراره واحلاجـة املاسة إىل دفع آثا       
 .املشكلة واعتماد تشريعات وسياسات ملواجهتها

ويعترف إعالن وبرنامج عمل ديربان يف أحكام عدة منه بأن العنصرية وكره األجانب على أساس النسب                 -٧٢
ومتابعة لتوصيات إعالن وبرنامج عمل     . )٥٩( العصر يظـالن ميثالن حتديني رئيسيني يف جمال حقوق اإلنسان يف هذا          

حدرين من أصل أفريقي ن فريق خرباء عامالً معنياً بامل٢٠٠٢/٦٨قرارها ديربان، أنشأت جلنة حقوق اإلنسان مبوجب 
 .يتألف من مخسة خرباء مستقلني لدراسة مشكالت التمييز العنصري اليت يتعرض هلا السكان من أصل أفريقي

ـ   -٧٣ ، تؤكد جلنة )النسب( من االتفاقية ١ من املادة ١بشأن الفقرة ) ٢٠٠٢(٢٩ية العامـة رقم  ويف التوص
 من االتفاقية ال تشري     ١ من املادة    ١الواردة يف الفقرة    " النَسب"كلمة  "القضـاء على التمييز العنصري رأيها بأن        

التمييز على أساس   "وأن  "  احملظورة بل إن هلا معىن وانطباقاً يكمِّالن أسباب التمييز األخرى        " العـرق "فقـط إىل    
يشمل التمييز املمارس ضد أفراد اجملتمعات بناء على أشكال الشرائح االجتماعية، كنظام الطبقية الطائفية " النَسب"

وما شاهبه من نظم األوضاع املوروثة اليت متنع أفراد هذه اجملتمعات من التمتع حبقوق اإلنسان على قدم املساواة مع 

                                                      

59  Para. 103 of the Durban Declaration. See also paras 2, 13, 14, 32 - 38, 103 and 111 of the Declaration and 
paras 4 - 14, 45, 50, 72, 81, 123, 163, 171 of the Programme of Action. See specifically, paragraphs 32-35 of 
the Declaration concerning Africans and people of African descent, and paragraphs 36 - 38 concerning 
Asians and people of Asian descent. 
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وحاولت جلنة القضاء على التمييز العنصري حتديد خمتلف العوامل . )٦٠(" أفراد اجملتمع أو تعوق متتعهم هباغريهم من
عدم قدرة هذه اجملتمعات    : اليت قد تشري إىل وجود جمتمعات قائمة على النسب تعاين التمييز، مبا يف ذلك ما يلي               

ام بذلك؛ والقيود اليت يفرضها اجملتمع على الزواج من عـلى تغيري أوضاعها املوروثة، أو قدرهتا احملدودة على القي        
خـارج اجملـتمع احمللي؛ والعزل على الصعيدين اخلاص والعام، مبا يف ذلك يف اإلسكان والتعليم وإتاحة إمكانية                  
الوصول إىل األماكن العامة وأماكن العبادة واحلصول على املصادر العامة لألغذية واملياه؛ واحلد من حرية رفض                

ـ  زاولة املهن املتوارثة أو األعمال املهينة أو احملفوفة باملخاطر؛ وإخضاع املَدينني لالستعباد؛ ونعتهم يف اخلطابات         م
بصـفات جمـرِّدة من اإلنسانية تشري إىل النجاسة أو الَدَنس؛ وعدم احترام اجملتمع عموماً للكرامة اإلنسانية هلذه                  

 .ساواة مع سائر فئاتهاجملتمعات وعدم معاملته إياها على قدم امل

، أصدرت جلنة القضاء على التمييز العنصري جمموعة من التوصيات          ٢٩ويف التوصـية العامـة رقـم         -٧٤
ورغم . املفصـلة الـيت مىت طُبقت مسحت بالتخفيف من حدة املشاكل النامجة عن التمييز القائم على النسب                

 املقترحة لتقدير مدى مناسبتها يف ظل ظروف حمددة         إخضاع جلنة القضاء على التمييز العنصري اعتماد التدابري       
. مـن قـبل الدول األطراف، فإن التوصيات ذات الصلة تفيد تطوير املعايري القائمة، ال سيما ما خيص تطبيقها      

التمييز متعدد األشكال املمارس ) ب(تدابري ذات طابع عام؛ و) أ: (ومجعت مثان وأربعون توصية يف مثانية فصول
نشر اخلطاب الذي حيرِّض على الكراهية، مبا ) د(العزل؛ و ) ج(القائمة على النسب؛ و    يف اجملتمعات  ضـد املرأة  

احلقوق ) ز(احلقوق املدنية والسياسية؛ و   ) و(إقامة العدل؛      ) ه(يف ذلـك بواسطة وسائل اإلعالم واإلنترنت؛ و       
 .احلق يف التعليم) ح(االقتصادية واالجتماعية؛ و

قراراً يدعو إىل إجراء دراسة     ) اللجنة الفرعية ( الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان       واعتمدت اللجنة  -٧٥
وأقرت اللجنة الطلب وأوكلت إىل مقرَرين خاصني مهمة إعداد         . )٦١(عـن التمييز القائم على العمل والنسب      

رحلي إىل جملس حقوق    وقدم املقرران اخلاصان تقريرمها امل    . دراسة شاملة عن التمييز القائم على العمل والنسب       
ويتضمن التقرير جمموعة من املبادئ واملبادئ التوجيهية اليت تربز املعايري الدولية اليت . )٦٢(٢٠٠٦اإلنسان يف عام 

 .)٦٣(متنع التمييز القائم على العمل والنسب

                                                      

60  Preambular paragraphs 6 and 7. 

61  Sub-Commission resolution 2004/17. 

62  Pursuant to General Assembly resolution 60/251 of 15 March 2006 entitled �Human Rights Council�, all 
mandates, mechanisms, functions and responsibilities of the Commission on Human Rights, including the 

Sub-Commission, were assumed, as of 19 June 2006, by the Human Rights Council. 

63  A/HRC/Sub.1/58/CRP.2. 
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 التقييم والتوصيات

لقائم على النسب ميثل أحد أكرب      ويشـارك اخلـرباء رأي اهليئات الدولية املتناسق القائل بأن التمييز ا            -٧٦
لكن، بالنظر إىل اخلطوات اليت خطَتها      . الـتحديات أمام اجلهود الرامية إىل مكافحة العنصرية وكره األجانب         

جلـنة القضـاء على التمييز العنصري لتوسيع نطاق تطبيق االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز                 
، مل جيد اخلرباء أي ثغرات      ٢٩مة على النسب، ال سيما توصيتها العامة رقم         العنصـري ليشمل اجملتمعات القائ    

ُتذْكر خبصوص محاية أفراد اجملتمعات القائمة على النسب من العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما               
سية من  ومثل أشكال أخرى من التمييز، يظل التنفيذ غري الكايف وضعف اإلرادة السيا           . يتصل بذلك من تعصب   

ومن املهم أيضاً أن تويل هيئات رصد       . بـني احلواجز األساسية اليت تعوق القضاء على هذا الشكل من التمييز           
معـاهدات حقـوق اإلنسان االهتمام املناسب للمشاكل اليت تواجهها اجملتمعات القائمة على النسب يف أثناء                

 .دراسة الدول األطراف التقارير والبالغات الفردية

 لشعوب األصلية ا-هاء 

 بلداً  ٧٠ مليون فرد من الشعوب األصلية يف أكثر من          ٣٠٠حسب تقديرات األمم املتحدة، يعيش حنو        -٧٧
ويتسم وضع الشعوب األصلية يف مناطق شىت من العامل بتعرضهم الشديد للتمييز على أساس العرق أو . يف العامل

ياكل أو املؤسسات السياسية والقانونية يف بعض الدول، من أن اهل"وأعرب مؤمتر ديربان عن قلقه . األصل اإلثين
وبعضـها مـوروث وما زال قائماً حىت اليوم، ليست متفقة مع اخلصائص املتعددة األعراق واملتعددة الثقافات            
واملتعددة اللغات للسكان، وما زالت، يف كثري من احلاالت، تشكل عامالً رئيسياً من عوامل التمييز من حيث                 

كما حيدد إعالن وبرنامج عمل ديربان التدابري الالزمة لضمان حقوق الشعوب           . )٦٤("الشعوب األصلية استبعاد  
ويعترف أيضاً بالتحديات اليت تواجهها الشعوب األصلية يف العامل املعاصر، ال           . األصلية ومحايتها من العنصرية   

 .)٦٥(حي واملادي والثقايف هلذه الشعوبسيما العالقة اخلاصة اليت تربطها باألرض بوصفها األساس للوجود الرو

 بشدة على التزام اجملتمع الدويل حبماية حقوق اإلنسان         ٢٠٠٥وأكدت نتائج مؤمتر القمة العاملي لعام        -٧٨
 .)٦٦(للشعوب األصلية وربطها مباشرة بالتنمية املستدامة، ال سيما مبكافحة اجلوع والفقر

 ١٦٩ الوقت الراهن هو اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم وأمشل صك دويل يتعلق بالشعوب األصلية يف -٧٩
 املتعلقة بالشعوب األصلية والقبلية يف البلدان املستقلة واليت مل يصدق عليها حىت اآلن سوى مثانية                ١٩٨٩لعام  

 .ثالثة عشر يف أمريكا الالتينية وأربعة يف أوروبا وواحد يف آسيا: عشر بلداً

                                                      

64  Para 22 of the Declaration. 

65  Paras. 42 and 43 of the Declaration. See also paras. 13, 14, 22-24, 39 - 45, 73 and 103 of the Declaration 
and paras. 15 - 23, 50, 78, 117 and 202 - 209 of the Programme of Action. 

66  General Assembly resolution 60/1, paras. 46, 56 and 127. 
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باستثناء اتفاقية حقوق (ساسية حلقـوق اإلنسان بالتحديد إىل الشعوب األصلية وال تشري املعاهدات األ -٨٠
 من االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال        ١ من املادة    ١ومع ذلك، فال شك يف أن الفقرة        . )٦٧()الطفـل 

 .التمييز العنصري وغريها من معايري معاهدات حقوق اإلنسان اليت متنع التمييز تنطبق أيضاً

للجنة القضاء على التمييز    ) ١٩٩٧(٢٣وكانت حمنة الشعوب األصلية حمل تركيز التوصية العامة رقم           -٨١
التمييز ضد الشعوب األصلية يندرج     "العنصري بشأن حقوق الشعوب األصلية اليت تنص، فيما تنص، على أن            

 وتويل التوصية   .)٦٨("لتمييز والقضاء عليه  اختاذ مجيع التدابري املالئمة ملكافحة هذا ا      وأنه يتعني   يف نطاق االتفاقية    
اهتماماً ) املرأة والصحة ( من االتفاقية    ١٢للجنة القضاء على التمييز ضد املرأة بشأن املادة         ) ١٩٩٩(٢٤رقـم   

، مبا فيها الشعوب     واحلقـوق الصـحية لـلمرأة اليت تنتمي إىل فئات ضعيفة وحمرومة            خاصـاً لالحتـياجات   
 من اتفاقية حقوق الطفل على حق الطفل املنتمي إىل الشعوب األصلية فـي             ٣٠وتـنص املادة    . )٦٩(األصـلية 

 .)٧٠(التمتع بثقافته، أو اجملاهرة بدينه وممارسة شعائره، أو استعمال لغته

 يف نتائجه الدول إىل االنتهاء من املفاوضات املتعلقة بوضع مشروع           ٢٠٠٥ودعا مؤمتر القمة العاملي لعام       -٨٢
ة بشأن حقوق الشعوب األصلية وإقراره يف أقرب وقت ممكن، وهو مشروع قيد النقاش داخل               إعالن لألمم املتحد  

واعتمد جملس حقوق   . )٧١(١٩٩٥الفـريق العامل املعين بالسكان األصليني التابع للجنة حقوق اإلنسان منذ عام             
 .)٧٢(ل اجلمعية العامة لكنه ال يزال مدرجاً يف جدول أعما٢٠٠٦اإلنسان هذا املشروع يف هناية األمر يف عام 

                                                      

67  The CRC was adopted in 1989, and entered into force in 1990. With 192 States parties as 
of 7 October 2005, it is the United Nations human rights instrument enjoying the most universal ratification. 

68  Paragraph 1. 

69  Paragraph 6. 

70  CERD/C/70/Rev.5. 

71  It is worth noting that the second World Conference on Human Rights in 1993 called on the Working 
Group on Indigenous Populations of the Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of 

Minorities to complete the drafting of the declaration on the rights of indigenous people that had been on its 

agenda for several years. 

72  On 30 January 2007, the Assembly of the African Union adopted a decision (Assembly/AU/ Dec. 141 
(VIII)) on the draft declaration, maintaining a united position in the negotiations on amending the 

declaration and finding a solution to the concerns of African States, amongst the most important of which 

are questions about: (a) the definition of indigenous peoples; (b) self-determination; (c) ownership of land 

and resources; (d) establishment of distinct political and economic institutions; and (e) national and 

territorial integrity. 
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 ٢٣يتفق اخلرباء مع الرأي الذي عربت عنه جلنة القضاء على التمييز العنصري يف توصيتها العامة رقم                  -٨٣
ويعتربون أن االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري تشمل احلماية من التمييز القائم على                

ويرون أن املكافحة الفعالة للعنصرية اليت تتعرض هلا الشعوب األصلية تستلزم .  األصلية العـرق حبـق الشعوب    
ويف هذا املقام، يؤيد اخلرباء املوافقة السريعة على اإلعالن اآلنف          . تعزيـز احلمايـة الشاملة حلقوقهم اإلنسانية      

 .الذكر بشأن حقوق الشعوب األصلية

 ميكن ١٦٩أن تصديق اجلميع على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم        وباإلضافة إىل ذلك، يعتقد اخلرباء       -٨٤
وبناء عليه، يود اخلرباء تشجيع     . أن ميـثل أيضـاً خطوة كبرية صوب محاية حقوق اإلنسان للشعوب األصلية            

 .الدول األعضاء على اعتبار هذه اخلطوة مسألة ذات أولوية

  األقليات-واو 

وتتزايد القابلية اإلمجالية . )٧٣( يف املائة من سكان العامل٣٠ىل أقليات حنو تبلغ نسبة األشخاص املنتمني إ -٨٥
. لتأثر األقليات بدرجة كبرية يف سياق العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب            

مكانية املرعبة  والسـجل املهـول ألعمال اإلبادة اجلماعية واجلرائم حبق اإلنسانية اليت حدثت مؤخراً يثبت اإل              
ومن املقِنع أيضاً مالحظة أن محاية األقليات هي اليوم إحدى أجنع           . بانـتهاك حقوق اإلنسان على نطاق واسع      

وبعبارة أخرى، فإن محاية األقليات ليست ضمانة أساسية        . الوسـائل ملـنع النـزاعات أو حتقيق السلم الدائم        
وليس عجباً أن   . ألساسية حلل املشاكل االجتماعية أيضاً    للمتمتعني باحلقوق فحسب، بل إهنا إحدى األدوات ا       

 الذي جاء   )٧٤(تكـون حقوق األقليات أحد أوجه القلق الرئيسية اليت عوجلت يف إعالن وبرنامج عمل ديربان              
الدول على القيام، عند االقتضاء، باختاذ التدابري املناسبة ملنع التمييز العنصري ضد            "فـيه، يف مجلة أمور، حث       

ص املنتمني إىل أقليات قومية أو عرقية وإىل أقليات دينية ولغوية، فيما يتصل بالعمل، والرعاية الصحية،                األشخا
 .)٧٥("واخلدمات االجتماعية، والتعليم، وحيثها على مراعاة أشكال التمييز املتعددة فـي هذا السياق

 مجيع أشكال التمييز العنصري مسألة       من االتفاقية الدولية للقضاء على     ١ مـن املادة     ١وال تعـاجل الفقـرة       -٨٦
تتصل جبميع األشخاص الذين ينتمون إىل      "األقلـيات بالـتحديد، لكنها، حسب جلنة القضاء على التمييز العنصري،            

ومن األساسي، إذا أريد أن تنظر اللجنة بشكل        . أعراق خمتلفة أو مجاعات وطنية أو عرقية خمتلفة أو إىل سكان أصليني           
ير الدولية للدول األطراف، أن توفر الدول األطراف للجنة أقصى قدر ممكن من املعلومات عن وجود                مناسب يف التقار  

املتعلقة بتقدمي الدول األطراف للتقارير     ) ١٩٧٣(٤ويف التوصية العامة رقم     . )٧٦("مـثل تلك اجلماعات داخل أراضيها     
                                                      

73  See A/HRC/Sub.1/58/19, annex IV, p. 22. 

74  See paras 66, 71 and 73 of the Declaration and paras 46 - 49, 74, 124 and 172 of the Programme of 
Action. 

75  Para. 49 of the Programme of Action. 

76  General recommendation No. 24 (1999) concerning article 1 of the Convention, para. 1. 
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لدول األعضاء إىل أن تضّمن تقاريرها الدورية       ، دعت جلنة القضاء على التمييز العنصري ا       ) مـن االتفاقـية    ١املـادة   (
كما تعترف اللجنة بوجود معيار دويل يتعلق باحلقوق اخلاصة لألشخاص          . معلومـات مناسـبة عن التركيبة السكانية      

الذيـن ينـتمون إىل اجلماعـات العرقية، إىل جانب معايري معترف هبا عموماً تتعلق بتساوي اجلميع يف احلقوق وبعدم     
ويف الوقت نفسه،   . مبا يف ذلك احلقوق املدرجة يف االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري             التمييز،  

اختـذت جلـنة القضـاء على التمييز العنصري موقفاً ضد املعاملة التعسفية لألقليات باعترافها بوجودها وبإشارهتا إىل                  
األشخاص، وكوهنم من عرق أو لون أو ساللة أو أصل وطين           ضـرورة تطبيق نفس املعايري على اجلميع، وخاصة عدد          

 .)٧٧(أو عرقي خيتلف عن األغلبية أو عن مجاعات أخرى داخل اجملموعة السكانية

ال جيوز يف الدول اليت توجد      " من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية أنه          ٢٧وتكفل املادة    -٨٧
ة أن ُيحرم األشخاص املنتسبون إىل تلك األقليات من حق التمتع بثقافتهم            فـيها أقليات إثنية أو دينية أو لغوي       

". اخلاصـة أو اجملاهرة بدينهم وإقامة شعائره أو استخدام لغتهم، باالشتراك مع األعضاء اآلخرين يف مجاعتهم               
أن ) قلياتحقوق األ  (٢٧بشأن املادة   ) ١٩٩٤(٢٣وتوضح اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف تعليقها العام رقم          

. )٧٨("أو لغة ما  /أو دين و  /األشخاص املقصود محايتهم هم الذين ينتمون إىل فئة ما ويشتركون معاً يف ثقافة و             "
وإضـافة إىل ذلـك، تنطبق هذه احلقوق على مجيع األفراد املوجودين داخل إقليم الدولة الطرف وليس على                  

 ضد أفعال الدولة    يسل تدابري إجيابية يف جمال احلماية       وأخرياً، على الدول األطراف اختاذ    . )٧٩(مواطنيها وحدهم 
  .)٨٠(" ضد أفعال األشخاص اآلخرين داخل الدولة الطرف، بل أيضاً (...)الطرف نفسها فحسب

وأمشـل صـك لألمم املتحدة يتعامل مع محاية حقوق األقليات هو إعالن حقوق األشخاص املنتمني إىل        -٨٨
بيد أن هذه الوثيقة، اليت تنص على حقوق حمددة         . ١٩٩٢يات دينية ولغوية لعام     أقلـيات قومية أو إثنية وإىل أقل      
 .دد الواجبات ذات الصلة امللقاة على عاتق الدول، ذات طبيعة غري ملزمةحتلألشخاص املنتمني إىل أقليات و

 التقييم والتوصيات

معاجلة مسألة حقوق "ره األخري إىل أن أشـار الفريق العامل املعين باألقليات التابع للجنة الفرعية يف تقري    -٨٩
ويف هذا السياق،   . )٨١("األقليات تظل إحدى أكثر القضايا هتميشاً ضمن آليات حقوق اإلنسان يف األمم املتحدة            

 ويدعون آليات األمم املتحدة إىل معاجلة قضايا )٨٢(يرحب اخلرباء بإنشاء والية اخلبري املستقل املعين بقضايا األقليات
 . دائماً  مىت كان ذلك مناسباًاألقليات،

                                                      

77  Ibid, para. 2. 

78  Paragraph 5.1. 

79  Idem. 

80  Para 6.1. See also CRC, article 30. 

81  A/HRC/Sub.1/58/19. 

82  In accordance with Commission on Human Rights resolution 2005/79, Ms. Gay McDougall was 
appointed by the United Nations High Commissioner for Human Rights on 29 July 2005 for an initial period 

of two years. 
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ومل يقف اخلرباء على أي ثغرات معيارية ُتذْكر يف محاية األشخاص املنتمني إىل أقليات ثقافية أو إثنية أو                   -٩٠
غري أنه ينبغي مراعاة    . دينية أو لغوية من العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب             

 .هذا السياق يف الفرع الذي يعاجل مسألة الطوائف الدينية يف الفصل الثاينالتعليقات املقدمة يف 

 على  الدؤوبة املزيد من اجلهود      بذل وال يـتعارض هـذا التقيـيم بأي حال من األحوال مع احلاجة إىل              -٩١
 .املستويني الوطين والدويل من أجل تنفيذ املعايري ذات الصلة تنفيذاً كامالً

 يرزحون حتت االحتالل األجنيب األشخاص الذين -ي زا

. كانت محاية املدنيني الذين يرزحون حتت االحتالل األجنيب على جدول أعمال اجملتمع الدويل ملدة طويلة -٩٢
مارسة ويـبني تاريخ الرتاعات املسلحة أن قابلية هذه الفئة للتضرر بشكل كبري تتزايد زيادة هائلة إن ارتبطت مب                 

ويعرب إعالن ديربان عن قلقه إزاء حمنة الشعب الفلسطيين الذي يرزح           . نصرية أو اإلثنية  التفرقة الع القـوة احملتلة    
 .)٨٣(حتت نري االحتالل األجنيب

ويف اجملال قيد املناقشة، يوفر فرعان من فروع القانون الدويل احلماية من العنصرية وكره األجانب وما يتصل  -٩٣
ومع أن وضع األشخاص الذين يرزحون حتت   . لقانون اإلنساين بذلـك مـن متيـيز، ومها قانون حقوق اإلنسان وا          

االحتالل األجنيب مل يوضَّح يف أي من معاهدات حقوق اإلنسان الدولية، فمما ال شك فيه أن الدول األطراف فيها                   
 .مسؤولة عن تنفيذها، ليس داخل أقاليمها فحسب، بل داخل مجيع األقاليم اليت تقع حتت سيطرهتا أيضاً

للجنة املعنية حبقوق اإلنسان بشأن طبيعة الواجب القانوين العام املفروض ) ٢٠٠٤(٣١تعليق العام رقم وال -٩٤
 من  ٢ من املادة    ١بتفسريها الفقرة   اللجنة،  ف. على الدول األطراف يف العهد يقدم تفسرياً واضحاً يف هذا املضمار          

جيب على الدولة الطرف أن حتترم      "تؤكد، على أنه    العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، تؤكد، فيما         
وتكفل احلقوق املنصوص عليها يف العهد ألي شخص خيضع لسلطتها أو سيطرهتا الفعلية حىت ولو مل يكن موجوداً 

وينطبق هذا املبدأ أيضاً على األشخاص الذين خيضعون لسلطة قوات الدولة الطرف العاملة             ... داخـل إقليمها    
ولة الطرف أو لسيطرهتا الفعلية، بصرف النظر عن الظروف اليت مت فيها احلصول على تلك               خـارج أراضـي الد    

وهذه التعليقات تتصل مباشرة فقط بالدول األطراف يف العهد الدويل          . )٨٤(..." السلطة أو على السيطرة الفعلية    
ول األطراف مبوجب معاهدة حلقوق  الدالتزاماتلكن، مبا أهنا تتعامل مع طبيعة . اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

اإلنسان فإهنا توضح أيضاً على ما يبدو انطباق معاهدات أخرى حلقوق اإلنسان، مع مراعاة ما يقتضيه اختالف                 
ومن مث، فإن الدول األطراف اليت حتتل إقليماً ملزمة مبكافحة          . احلـال، عـلى أشخاص يرزحون حتت االحتالل       

                                                      

83  Paragraph 63. 

84  See paras. 10-12. See also HRC general comment No. 15 (1986) on the position of aliens under the 
Convention that stresses that the enjoyment of Covenant rights is not limited to citizens of States parties but 

must also be available to all individuals, regardless of nationality or statelessness, such as asylum-seekers, 

refugees, migrant workers and other persons, who may find themselves in the territory or subject to the 

jurisdiction of the State Party. 



A/HRC/4/WG.3/6 
Page 29 

 حتت سيطرهتا وتتحمل املسؤولية كاملةً يف هذا        نثران يف مجيع فئات السكا    العنصـرية وكره األجانب اللذين يؤ     
 .املقام مبقتضى معاهدات حقوق اإلنسان اليت هي أطراف فيها

 من  ٢فاملادة  . وحيظـى األشـخاص الذين يرزحون حتت االحتالل حبماية القانون اإلنساين الدويل أيضاً             -٩٥
أيضاً يف مجيع حاالت    "ملدنيني وقت احلرب تنص على أن االتفاقية تنطبق         اتفاقـية جنيف الرابعة املتعلقة حبماية ا      

". االحتالل اجلزئي أو الكلي إلقليم أحد األطراف السامية املتعاقدة حىت لو مل يواجه هذا االحتالل مقاومة مسلحة
حلظة ما وبأي األشخاص الذين حتميهم االتفاقية هم أولئك الذين جيدون أنفسهم يف " على أن ٤وتـنص املـادة    

شكل كان، يف حالة قيام نزاع أو احتالل، حتت سلطة طرف يف الرتاع ليسوا من رعاياه أو دولة احتالل ليسوا من 
 املشتركة بني مجيع اتفاقيات جنيف األربع، فضالً عن الربوتوكول األول املتعلق حبماية ضحايا ٣واملادة ". رعاياها

 املسلحة غري الدولية، تتضمن     املنازعاتول الثاين املتعلق حبماية ضحايا      والربوتوك  املسـلحة الدولية   املـنازعات 
سيطرهتا معاملة إنسانية ومتنع التفرقة على أساس       اخلاضعني ل عاملة مجيع األشخاص    مب الدول األطراف    تلزمأحكاماً  

 أو الصحة، أو الوالدة أو العرق أو اللون أو اجلنس أو اللغة، أو الدين أو املعتقد، أو األصل القومي أو االجتماعي،
كل هذه الصكوك حتدد معايري دنيا معينة عدة جيب على كل . )٨٥(غريها من األوضاع، أو أي معايري مشاهبة أخرى

 .)٨٦(طرف يف نزاع احترامها

ومـن املهم اإلشارة إىل أنه ينبغي النظر إىل احلماية اليت يوفرها القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون                  -٩٦
 للجنة  ٣١فالتعليق العام رقم    . نسـاين الدويل لألشخاص الذين يرزحون حتت االحتالل األجنيب نظرة متكاملة          اإل

وجود قواعد أكثر حتديداً يف القانون اإلنساين الدويل قد تكون مناسبة           "املعنـية حبقـوق اإلنسان يالحظ أنه مع         
ا يكمالن أحدمها اآلخر دون أن يستبعد       بشـكل خاص ألغراض تفسري حقوق العهد، فإن جمايل القانون كليهم          

وبناء عليه، من الضروري من أجل مكافحة العنصرية وكره األجانب حتت االحتالل األجنيب، . )٨٧("أحدمها اآلخر
 .االستناد إىل كال فرعي القانون حبثاً عن أجنع الوسائل

 التقييم والتوصيات

عزز كثرياً احتمال ممارسة العنصرية وكره األجانب حبق        يوافق اخلرباء بالطبع على أن االحتالل األجنيب ي        -٩٧
ولدى دراسة اخلرباء إجراءات الرد املناسب على هذا الوضع، خلصوا إىل نتيجة مؤداها أنه         . السـكان املـتأثرين   

لكن املشكلة هي   . مشمول من الناحية املعيارية بكل ِمن القانون اإلنساين الدويل والقانون الدويل حلقوق اإلنسان            
 آثاراً حمدودة، إن وجدت، كما تثبته التجربة، ومن مث فإن ،أن لآلليات الدولية، يف إطار االحتالل األجنيب حتديداً     

 .توفري محاية فعالة من العنصرية وكره األجانب يطرح إشكالية كبرية
                                                      

85  Protocol I, articles 9, para. 1 and 75, para. 1; Protocol II, article 2. 

86  Although common article 3 to the Geneva Conventions specifies that the conflict must be of a 
non-international character, the International Court of Justice in the case of Military and Paramilitary 

Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America) ruled that article 3 applies as 
well to international armed conflicts. ICJ reports (1986), para. 218. 

87  Paragraph 11. 
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، الذي أكده ٢٠٠٥م اإلعالن عن مسؤولية احلماية يف نتائج مؤمتر القمة العاملي لعاويأمل اخلرباء أن يفتح  -٩٨
. جملس األمن، باباً جديداً ملكافحة أخطر انتهاكات حقوق اإلنسان، مبا فيها تلك املرتكبة حتت االحتالل األجنيب               

وميكن هلذا النهج أن يسهم يف مكافحة العنصرية وكره األجانب وضمان أن تشمل مساءلة مرتكيب اجلرائم املتصلة 
 .عية والتطهري العرقيهبما تلك املتعلقة باإلبادة اجلما

ويستنسـب اخلرباء أن تقّيم جلنة القضاء على التمييز العنصري احلاجة إىل توصيات تتعلق بقضية التمييز                 -٩٩
 .على أساس العرق أو كره األجانب حتت االحتالل األجنيب

املعايري الدولية التكميلية بشأن مظاهر العنصرية والتمييز  -ثالثاً 
 ب وما يتصل بذلك من تعصبالعنصري وكره األجان

  األشكال املتعددة للتمييز أو األشكال املشددة للتمييز العنصري-ألف 

ومثة اعتراف واسع النطاق بأن أكثر الفئات عرضة للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل  -١٠٠
األشكال املتعددة أو املتفاقمة من " من ويفهم اخلرباء. )٨٨(بذلك من تعصب تعاين كثرياً من التمييز متعدد األشكال

بأن العنصرية والتمييز العنصري وكره     " من إعالن ديربان اليت تقر       ٢حسـب املفهوم الوارد يف الفقرة       " التميـيز 
األجانب وما يتصل بذلك من تعصب حتدث على أساس العنصر أو اللون أو النسب أو األصل القومي أو العرقي، 

عانوا من أشكال متعددة أو متفاقمة من التمييز استناداً إىل أسس أخرى ذات صلة مثل               وأن الضـحايا ميكن أن ي     
وترد يف برنامج عمل    ". اجلنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غريه أو امللكية أو املولد أو أي وضع آخر                 

 .)٨٩(ديربان أيضاً إشارات عديدة إىل األشكال املتعددة أو املتفاقمة للتمييز

على (وتنص كافة معاهدات وصكوك حقوق اإلنسان على مبدأي املساواة وعدم التمييز، وتشري إشارة واضحة                -١٠١
ويف املقررات والتعليقات الصادرة    . إىل أسباب عدة كنوع اجلنس والعرق واللغة والدين واإلعاقة        ) سبيل الذكر ال احلصر   

 .لتمييز أسباب عدة أخرى، كالعمر وامليول اجلنسيعن هيئات املعاهدات، أُدرجت بقائمة األسس احملظورة ل

. وتنطـبق كافة الصكوك األساسية املتعلقة بالقانون الدويل حلقوق اإلنسان على خمتلف أسباب التمييز               -١٠٢
وميكن أن يفضي الربط بني األحكام املختلفة الواردة يف هذه الصكوك واملتعلقة بأسباب التمييز املختلفة عن هنج                 

 .دي للتمييز متعدد األشكالعملي للتص

وتتـناول الصـكوك الدولـية املتعلقة حبماية فئات حمددة من أصحاب احلقوق، كاألطفال واملهاجرين                -١٠٣
واملعوقـني، مسـألة التمييز متعدد األشكال بطريقة مباشرة من خالل الشروط املتعلقة بعدم التمييز اليت تتضمن                 

ومن . ق هذه الشروط بشكل تام بغية التصدي للتمييز متعدد األشكال         وميكن أن تطبَّ  . أحكامـاً موضوعية حمددة   
أصل جمموع املعاهدات الرئيسية املتعلقة حبقوق اإلنسان، مثة اتفاقيتان فقط تنصان على أسباب التمييز هذه، مها                

                                                      

88  See E/CN.4/2006/WG.21/BP.2. 

89  Paragraphs 14, 18, 31, 49, 79, 104, 172 and 212. 
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ييز ضد املرأة،   االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التم             
ومها اتفاقيتان يتمثل الغرض العام من اعتمادمها يف مكافحة هذه األسباب، انضافت إليهما يف الفترة األخرية اتفاقية 

 .حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

وفـيما تشري االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري إىل العرق أو اللون أو األصل                  -١٠٤
 أو اإلثين، فإن جلنة القضاء على التمييز العنصري أثبتت يف عدة توصيات عامة مبا ال يدعو جماالً للشك أهنا القومي

ومن األمثلة اليت توضح النهج     . )٩٠(واعـية بظاهرة التمييز متعدد األشكال ومصّرة على التصدي جلميع مظاهرها          
بشأن أبعاد التمييز العنصري املتعلقة ) ٢٠٠٠(٢٥امة رقم حيث يرد يف التوصية الع. الذي تتبعه اللجنة، محاية املرأة

فهناك . إن التمييز العنصري ال يؤثر دائماً على املرأة والرجل بالتساوي أو بنفس الطريقة"... بنوع اجلنس ما يلي 
ملرأة بطريقة أو ظروف ال يؤثر فيها التمييز العنصري إال على املرأة أو بالدرجة األوىل على املرأة، أو أنه يؤثر على ا

وتشري اللجنة إىل أن التمييز العنصري قد تترتب عليه نتائج ال تؤثر إال        . )٩١("بدرجة ختتلف عن تأثريه على الرجل     
وحتث جلنة القضاء على    . )٩٢(يف املـرأة، أو تؤثر فيها بالدرجة األوىل، مثل احلمل بعد االغتصاب بدافع عنصري             

، الدول )النسب( من االتفاقية ١ من املادة ١بشأن الفقرة   ) ٢٠٠٢(٢٩رقم  التمييز العنصري، يف توصيتها العامة      
األطراف على مراعاة حالة املرأة يف اجملتمعات احمللية القائمة على النسب بوصفها ضحية للتمييز متعدد األشكال                

 .)٩٣(ولالستغالل اجلنسي واإلرغام على البغاء

شكال التمييز ضد املرأة نطاق واسع يشمل احلاالت اليت تقع           من اتفاقية القضاء على مجيع أ      ١ولـلمادة    -١٠٥
 اليت تضع على عاتق الدول      ٢من املادة   ) ج(وهو رأي تدعمه الفقرة     . فـيها املرأة ضحية للتمييز بدوافع متعددة      

وق املرأة األطراف التزاماً بأن تشجب التمييز العنصري ضد املرأة بكافة أشكاله وتتعهد بتوفري احلماية القانونية حلق
على قدم املساواة مع الرجل، وتضمن هلا، عن طريق احملاكم ذات االختصاص واملؤسسات العامة األخرى، احلماية 

، على الدول األطراف أن تتخذ ما يلزم من إجراءات ٢من املادة  ) ه(ومبوجب الفقرة . الفعالة من أي عمل متييزي
كما تتعهد الدول األطراف، مبوجب     .  أو منظمة أو مؤسسة    للقضاء على التمييز ضد املرأة من جانب أي شخص        

 .، باختاذ ما يلزم من تدابري ملكافحة مجيع أشكال االتِّجار باملرأة٦املادة 

بشأن العنف ضد ) ١٩٩٢(١٩وأشـارت جلـنة القضاء على التمييز ضد املرأة، يف توصيتها العامة رقم               -١٠٦
 أي العنف -الذي يستهدف املرأة العنف القائم على أساس نوع اجلنس يشمل تعريف التمييز : "املرأة، إىل ما يلي

                                                      

90  See e.g. general recommendations No. 22 (1996) on article 5 of the Convention on refugees and displaced 
persons, No. 23 (1997) on the rights of indigenous peoples, No. 24 (1999) concerning article 1 of the 
Convention, No. 25 (2000) on gender-related dimensions of racial discrimination and No. 30 (2005) on 
discrimination against non-citizens. 

91  Paragraph 1. 
92  Paragraph 2. 
93  Paragraph 2 (k). 
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وأشارت اللجنة أيضاً إىل أنه     . )٩٤("املوّجه ضد املرأة بسبب كوهنا امرأة أو العنف الذي ميس املرأة على حنو جائر             
وع اجلنس، مراعية جيب على الدول أن تتخذ مجيع التدابري اإلجيابية الالزمة للقضاء على العنف القائم على أساس ن

الصلة الوثيقة بني التمييز ضد املرأة والعنف القائم على أساس نوع اجلنس، وانتهاكات حقوق اإلنسان               "يف ذلك   
املرأة ( من االتفاقية ١٢بشأن املادة ) ١٩٩٩(٢٤وتدعو اللجنة، يف توصيتها العامة رقم . )٩٥("واحلريات األساسية

االحتياجات واحلقوق الصحية للمرأة اليت تنتمي إىل فئات ضعيفة وحمرومة، "، إىل إيالء اهتمام خاص إىل )والصحة
مثل املهاجرات والالجئات واملشّردات داخلياً، والطفالت، واملسّنات، واملمارسات للدعارة، والنساء املنتميات إىل 

 .)٩٦(..."الشعوب األصلية 

 التقييم والتوصيات

ّوع مظاهر التمييز متعدد األشكال يستلزم، على ما يبدو، مزيداً          أثبتت دراسات ومنشورات عديدة أن تن      -١٠٧
وينبغي أن يهدف هذا التحليل إىل التصدي للظاهرة قيد البحث من زوايا خمتلفة نظراً ألن طبيعتها  . مـن التحليل  

ة من التمييز   ويف هذا السياق، ليس هناك ما يربر حصر نطاق احلماي         . املعقّدة تقتضي اتِّباع ُنُهج متعددة ومتكاملة     
ففي هذا اإلطار، وكما هو احلال . متعدد األشكال يف األسباب املشار إليها صراحة يف إعالن وبرنامج عمل ديربان

ورغم أن  . يف إطـار املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان، تظل قائمة األسباب احملظورة للتمييز مفتوحة دون تقييد              
 واحلالة الصحية، واإلصابة بفريوس نقص املناعة البشري، واحلالة         بعـض اخلصـائص، مبا فيها اجلنسية، والعمر،       

الزواجية، وامليول اجلنسي ونوع اجلنس، باقتراهنا مع األصل العرقي جتعل فئات معينة من األشخاص معّرضة بوجه         
قم التمييز خـاص للممارسـات التميـيزية، فإهنا مل تنل حىت اآلن اعترافاً عاملياً بكوهنا متثل عوامل تسهم يف تفا                 

فمن املهم أن تشمل احلماية الدولية من العنصرية هذه العوامل اليت تتسبب يف ظاهرة التمييز متعدد                . العنصـري 
 .األشكال وتفضي إىل استبعاد األشخاص الذين ينتمون إىل هذه الفئات

من . دي هلذه الظواهر  واملسـألة األساسـية هي معرفة ما إذا كانت املعايري القانونية القائمة كافية للتص              -١٠٨
الواضح أن حظر التمييز متعدد األشكال ُيمثل قاعدة ثابتة يف التشريعات، والدليل على ذلك األحكام اليت حتظر                 

كما أن املعايري القائمة توفر األسس الكافية للحماية من التمييز متعدد األشكال على             . أشكاالً متعددة من التمييز   
إال أن التمييز متعدد األشكال ال يترِجم جمموع عدد من          . ملسؤولية وسبل االنتصاف  الصعيد الوطين فيما يتعلق با    

مظاهر التمييز احملددة فحسب، بل إنه ُيفرز نوعاً جديداً من التمييز، وبذلك يفضي التمييز متعدد األسباب إىل قيام 
 .شكل جديد من التمييز

وبغية مكافحة . واسعة من األشخاص وتوِقعهم ضحاياوهذه الظاهرة هي اليت تشكل هتميشاً خطراً لفئات  -١٠٩
 .هذه الظاهرة، ال بد من فهم خمتلف جوانبها عن طريق إجياد تعريف يراعي طبيعتها املعقّدة

                                                      

94  Paragraph 6. 
95  Paragraph 4. 
96  Paragraph 6. 
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فهناك بعض . ويـرى اخلـرباء أن اجلهات الفاعلة ال تزال تفتقر إىل منهجية لتشغيل الظاهرة قيد البحث    -١١٠
 نطاق واسع اليت نالت نصيباً وافراً من البحث والتحليل يف إطار التشريعات             أسـباب التميـيز املعترف هبا على      

ويستلزم تقييم التمييز متعدد    . واألحكـام القضائية، يف حني أن أسباباً أخرى مل تنل اعترافاً إال يف الفترة األخرية              
فيما يتعلق باملساءلة،   وغياب هذا النهج من شأنه أن يفضي إىل فجوات          . األشكال إجياد هنج متماسك ومتكامل    

حيـث إن اهليئات املختصة، وال سيما احملاكم واهليئات القضائية واللجان احمللية، تفتقر إىل األسس القانونية اليت                 
ويف اخلتام، يبدو أن األدوات  . متكِّـنها مـن استخالص نتائج تتناسب مع درجة خطورة التمييز متعدد األشكال            

 .لتمييز متعدد األشكال، مبا فيها آلية اإلنذار املبكر، غري كافيةاملتاحة لالستجابة بشكل فعال ل

وهلـذه األسـباب، خيلص اخلرباء إىل وجوب التصدي لظاهرة التمييز متعدد األشكال مع التركيز بوجه                 -١١١
ب االعتراف باخلصائص املتنوعة هلذه الظاهرة؛ وتعريف الروابط القائمة بني األسبا         : خـاص على العناصر التالية    

وهلذا الغرض، ُيستصوب أن تتوىل هيئات املعاهدات، وال سيما جلنة          . املخـتلفة للتمييز؛ وفهم جمموع مظاهرها     
القضاء على التمييز العنصري، حتليل مسألة املظاهر املتعددة واألشكال املتفاقمة للتمييز بدافع العرق، وأن تعتمد               

 .ةتعليقات عامة بشأن منهجية تكفل التصدي هلذه الظاهر

  التطهري العرقي-باء 

ُتعرف بأهنا عملية يتمثل هدفها الرئيسي يف       " التطهري العرقي "حسـب األمـني العـام، أصبحت عبارة          -١١٢
. )٩٧(استخدام وسائل عسكرية لبث الرعب يف نفوس السكان املدنيني بقصد إرغامهم على الفرار من أراضي معينة

ة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة أن التطهري العرقي يشري إىل   كمـا اعتربت دائرة االستئناف التابعة للمحكم      
هبدف (العزم املشترك من جانب مجاعة ما على إبعاد أفراد مجاعة عرقية بالقوة من مدينتهم أو قريتهم أو منطقتهم "

 .)٩٨(" الرصاص، والتسبب، خالل تنفيذ العملية، يف سقوط ضحية أو أكثر جراء إطالق")تطهري عرقي"القيام ب  

، ولكنه يربط يف مواضع عدة الترحيل       "التطهري العرقي "وال يستخدم إعالن وبرنامج عمل ديربان عبارة         -١١٣
وال تقل  . )٩٩(القسري لألشخاص، وتنقلهم من بلداهنم املنشأ كالجئني وملتمسي جلوء بالعنصرية وكره األجانب           

 .)١٠٠(ن ذلكاألحكام املتعلقة حبماية األقليات اإلثنية أمهية ع

إال أن  . وال يشري نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية أيضاً إشارة واضحة إىل التطهري العرقي              -١١٤
 من هذا النظام ُتصّنف يف فئة اجلرائم ضد اإلنسانية، اإلبادة؛ وإبعاد السكان أو نقلهم القسري؛ واضطهاد ٧املادة 

اب سياسية أو عرقية أو قومية أو إثنية أو ثقافية أو دينية أو متعلقة بنوع       أية مجاعة أو فئة حمددة من السكان ألسب       
                                                      

97  Report of the Secretary-General pursuant to paragraph 2 of Security Council resolution 808 (1993) and 
Annex thereto, S/25704. 
98  Prosecutor v. Dusko Tadic, Appeals Judgment, 15 July 1999, para. 204. 
99  See e.g. para. 52 of the Durban Declaration. See also the sections related to refugees and IDPs in this 

report. 
100  See the section related to minorities in this study. 
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أو ألسباب أخرى من املسلَّم عاملياً بأن القانون الدويل ال جييزها، وذلك فيما يتصل بأي فعل مشار إليه ... اجلنس 
 .)١٠١(يف هذه املادة أو بأية جرمية تدخل يف اختصاص احملكمة

ملعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان إشارة مباشرة إىل مفهوم التطهري العرقي، إال أن            وال يتضـمن أي من ا      -١١٥
ويف هذا الصدد، جيدر باإلشارة بوجه خاص إىل الشروط         . هذه الصكوك تتضمن أحكاماً عدة تتعلق هبذا املفهوم       

يت حتظر أية دعوة إىل أي شكل   املتعلقة بعدم التمييز واألحكام أو التفسريات املتعلقة حبماية األقليات، واألحكام ال          
من أشكال التفوق أو الكراهية القائمة على أسس قومية أو عرقية أو دينية تشكل حتريضاً على التمييز أو العداوة                   

 .)١٠٢(أو العنف

 التقييم والتوصيات

ر من  تتمـثل املسألة األساسية يف حتديد ما إذا كانت اإلجراءات املتخذة للتصدي للتطهري العرقي كمظه               -١١٦
مظاهر العنصرية كافية للقضاء على هذه الظاهرة، وما إذا كان املضطهدون من األفراد واجلماعات يتمتعون حبماية 

ورغم عدم وجود تعريف قانوين للتطهري العرقي مبوجب القانون الدويل،          . كافية مبوجب املعايري القانونية القائمة    
ية يف إطار معاهدات حقوق اإلنسان، من ناحية أوىل، وأحكام          يـرى اخلرباء أن هذه اجلرمية مشمولة بتغطية كاف        

ومع ذلك، سريحب اخلرباء بأية     . القـانون اجلنائي الدويل املتعلقة باجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية، من ناحية ثانية           
حيث إن هذا التعريف سيساعد يف وضع هنج ذي         . جهـود ُتـبذل من أجل وضع تعريف قانوين للتطهري العرقي          

 .داف أوضح إزاء هذا املظهر اخلاص من مظاهر العنصرية وميهد الطريق الختاذ إجراءات وقائية أكثر صرامةأه

ويف الوقت احلايل، ينبغي التشديد بوجه خاص على تدابري اإلنذار املبكر واإلجراءات العاجلة التابعة للجنة  -١١٧
ة لألمم املتحدة، مبا يف ذلك التفاعل بني إدارة عمليات          القضاء على التمييز العنصري وآليات اإلنذار املبكر التابع       
 .)١٠٣(حفظ السالم وغريها من وكاالت األمم املتحدة املختصة

  اإلبادة اجلماعية-جيم 

 جرمية اإلبادة اجلماعية وارتباطها     ١٩٥١تعـرِّف اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها لعام            -١١٨
تعين اإلبادة اجلماعية أياً من األفعال : "أساس األصل اإلثين والعرق والدين على النحو التايل    بالتميـيز القائم على     

قتل ) أ: (التالـية، املرتكبة على قصد التدمري الكلي أو اجلزئي جلماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية، بصفتها هذه                  
 عمداً،  إخضاع اجلماعة، ) ج(اء من اجلماعة؛ و   إحلاق أذى جسدي أو روحي خطري بأعض      ) ب(أعضاء من اجلماعة؛ و   

                                                      

101  The crime of persecution has been recognized as a particularly serious crime since a discriminatory 

intent is one of its basic elements. See Prosecutor v. Todorovic, Trial Chamber Judgement of 31 July 2001, 
para 32. 
102  See the relevant parts of this report on minorities. See inter alia ICERD, articles 1 and 4ICERD and 
ICCPR, articles 2, 20 and 27. 
103  See para. 153 of the Durban Programme of Action, which calls for strengthening coordination between 

DPKO and other United Nations agencies. 
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فرض تدابري تستهدف احلؤول دون إجناب األطفال       ) د(لظروف معيشية ُيراد هبا تدمريها املادي كلياً أو جزئياً؛ و         
وأصبحت هذه االتفاقية معترفاً هبا     . )١٠٤("نقل أطفال من اجلماعة، عنوة، إىل مجاعة أخرى        ) ه(داخل اجلماعة؛ و  

، ويكرر النظام األساسي لكل من حمكمة العدل الدولية واحملكمة الدولية           )١٠٥(قانون الدويل العريف  كجـزء من ال   
 . ليوغوسالفيا السابقة واحملكمة الدولية لرواندا تعريف جرمية اإلبادة اجلماعية كما يرد يف االتفاقية

ماعية يشكالن جرمية ضد    وُيسـلِّم إعـالن وبـرنامج عمـل ديربان بأن الفصل العنصري واإلبادة اجل             -١١٩
وأهنما من املصادر واملظاهر الرئيسية للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك             ... اإلنسانية  

كما يؤكد إعالن وبرنامج . )١٠٦("مـن تعصب، ويعترف بالشرور واملعاناة غري احملدودة اليت سببتها هذه األعمال      
 .)١٠٧(رار هذه األعمال أينما ومىت وقعتعمل ديربان أنه جيب إدانة ومنع تك

ويرد يف تعريف اإلبادة اجلماعية الوارد يف االتفاقية املشار إليها أعاله ويف األحكام القضائية للمحكمة اجلنائية                 -١٢٠
إىل الدولـية ليوغوسالفيا واحملكمة اجلنائية الدولية لرواندا أن اإلبادة اجلماعية هي استهداف الضحايا بسبب انتمائهم                

وال تتضمن االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري أحكاماً . مجاعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية
تشجب مجيع الدعايات والتنظيمات "حمددة تشري إىل اإلبادة اجلماعية، بل إهنا تشدد على أن الدول األطراف ُملَزمة بأن 

يات القائلة بتفوق أي عرق أو أية مجاعة من لون أو أصل إثين واحد، أو اليت حتاول تربير                  القائمة على األفكار أو النظر    
وهبذه الكيفية، تركز االتفاقية على مبدأ . )١٠٨(..."أو تعزيز أي شكل من أشكال الكراهية العنصرية والتمييز العنصري          

ائم اليت ُترتكب ضد اإلنسانية، وكذلك جرائم احلرب وإدراكاً منها ألمهية املعاقبة على اإلبادة اجلماعية واجلر  . الوقايـة 
الـيت ُترتكب بدافع العنصرية والتمييز العنصري، قررت جلنة القضاء على التمييز العنصري إصدار توصيتها العامة رقم                 

 .بشأن إنشاء حمكمة دولية ملالحقة مرتكيب اجلرائم ضد اإلنسانية) ١٩٩٤(١٨

 التقييم والتوصيات

اء إىل عدم وجود فجوة موضوعية يف املعايري املتعلقة باحلماية من العنصرية والتمييز العنصري              خلص اخلرب  -١٢١
 .عندما تبلغ هاتان الظاهرتان مبلغ اإلبادة اجلماعية

ومع ذلك، يرغب اخلرباء يف تكرار التوصية الواردة يف اجلزء من التقرير الذي يتناول مسألة التطهري                 -١٢٢
التشديد على تدابري اإلنذار املبكر واإلجراءات العاجلة التابعة للجنة القضاء على           العـرقي، والـيت تقضي ب     

التميـيز العنصري وآليات اإلنذار املبكر التابعة لألمم املتحدة، مبا يف ذلك التفاعل بني إدارة عمليات حفظ                 
على ضرورة التصديق   وبينما يشدد اخلرباء من جديد      . السالم وغريها من وكاالت األمم املتحدة ذات الصلة       

                                                      

104  Article 2 of the Convention. 

105  See the opinion of the International Court of Justice on the provisions of the Convention, S/25704. 
106  Paras. 15 and 100 of the Declaration. 
107  See para. 99 of the Declaration. 
108  Article 4. 
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عـلى املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان وغريها من املعاهدات ذات الصلة، فإهنم يودون أيضاً التأكيد على                
 .األمهية اليت يتسم هبا يف هذا السياق اإلسراع بالتصديق على نظام روما األساسي من جانب مجيع دول العامل

  التعصب الديين وتشويه الرموز الدينية-دال 

. ُيقر اخلرباء بأن التعصب الديين يشكل يف الكثري من احلاالت جزءاً أساسياً من املظاهر املعاصرة للعنصرية -١٢٣
حيث إن تعدد االعتداءات على الرموز الدينية واهلجومات على أماكن العبادة ُيعبِّر عن أشكال حادة وخطرة من                 

 .موز الدينية إىل حتريض على التعصب الديينوعالوة على ذلك، ميكن أن يفضي تشويه الر. العنصرية

وقد جرى بالفعل تناول املوضوع قيد البحث بشكل مستفيض يف أجزاء أخرى من هذا التقرير، ال سيما              -١٢٤
وتنطبق التحاليل والتوصيات الواردة يف هذه      . الفصـل الـثاين، اجلزء ألف، والفصل الثالث، اجلزآن ألف وواو          

لذلك، سيكتفي اخلرباء يف هذا الفصل بتقدمي       . ين، مع مراعاة ما يقتضيه اختالف احلال      األجزاء على التعصب الدي   
 . بعض التعليقات اإلضافية احملددة

ُسجلت يف الفترة األخرية زيادة تدعو إىل االنزعاج يف حاالت العنف والتمييز القائمني على أساس الدين                 -١٢٥
 التمييز القائم على أسباب كالِعرق واللون والنسب واألصل القومي وكظاهرة معاصرة، كثرياً ما يزداد. أو املعتقد

ويالحظ إعالن وبرنامج عمل ديربان ببالغ القلق وجود        . أو اإلثين خطورةً نتيجة ارتباطه الوثيق بالدين أو املعتقد        
 وبرنامج  ويف هذا الصدد، حيث إعالن    . )١٠٩(تعصب ديين يف أحناء شىت من العامل ضد طوائف دينية وضد أفرادها           

عمل ديربان الدول على أن تتخذ ما يلزم من التدابري التشريعية وغريها من التدابري الرامية إىل محاية األقليات، مبا                   
فيها األقليات الدينية، من أي شكل من أشكال العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من                 

بان الدول إىل أن حترص على قيام املؤسسات التعليمية بتنفيذ          كما يدعو إعالن وبرنامج عمل دير     . )١١٠(تعصـب 
سياسـات وبرامج تشجع على احترام التنوع الديين والتسامح بني مجيع الطوائف الدينية، باعتبار أن التثقيف يف                 

 .)١١١(جمال حقوق اإلنسان يشكل وسيلة فعالة ملكافحة العنصرية

ُمصمَّمة من أجل درء مجيع أشكال التمييز القائم على أساس          وُتحث الدول على تنفيذ سياسات وتدابري        -١٢٦
، وعلى تشجيع ومحاية ممارسة احلقوق املنصوص عليها يف إعالن القضاء على )١١٢(الديـن واملعتقد والقضاء عليها  

وأخرياً، يشدد إعالن   . )١١٣(١٩٨١مجـيع أشـكال التعصب والتمييز القائمني على أساس الدين أو املعتقد لعام              

                                                      

109  Para. 60 of the Declaration. See also references to religion in paras. 2, 8, 34, 59, 60, 66, 67, 71, 73, 108 
of the Declaration; and paras. 14, 46, 47, 49, 79, 124, 136, 171, 172, 211 of the Programme of Action. 
110  Para. 172 of the Programme of Action. 
111  Ibid., para. 136. 
112  Ibid., para. 14. 
113  Ibid., para. 79. 
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ج عمل ديربان على أن األديان والروحانية واملعتقدات ميكن أن تساهم يف القضاء على العنصرية والتمييز   وبـرنام 
 .)١١٤(العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب

حيث .  عنصراً رئيسياً يف التشريعات الدولية املتعلقة باملوضوع قيد البحث         ١٩٨١ويشـكل إعالن عام      -١٢٧
التمييز بني البشر على أساس الدين أو املعتقد يشكل إهانة للكرامة اإلنسانية وإنكاراً             "كد أن   يؤكد يف مجلة ما يؤ    

ملبادئ ميثاق األمم املتحدة، وجيب أن ُيشجب بوصفه انتهاكاً حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية اليت نادى هبا                
يني اخلاصني حبقوق اإلنسان، وبوصفه عقبة يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان والواردة بالتفصيل يف العهدين الدول

 .)١١٥("وجه قيام عالقات ودية وسلمية بني األمم

ويف هذا السياق، من األمهية مبكان أن تويل اهليئات احلكومية          . إال أن اإلعـالن ال يشـكل وثيقة ُملِزمة         -١٢٨
ات تشري إىل تنفيذ اإلعالن، حثت جلنة حقوق ويف قرار. الدولية التابعة لألمم املتحدة العناية الكافية لتنفيذ اإلعالن

، وفقاً للمعايري الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان، لضمان حرية         "مجيع التدابري املالئمة  "اإلنسـان الدول على اختاذ      
كما طلبت اللجنة، يف قرارات عدة، . )١١٦(الدين واملعتقد ومكافحة التعصب الديين وما يتصل به من أعمال عنف

 أن تضـمن قيام مجيع املوظفني العامني، مبن فيهم أفراد اهليئات املكلفة بإنفاذ القوانني، أثناء أدائهم                 إىل الـدول  
لواجباهتم الرمسية، باحترام األديان واملعتقدات املختلفة ومبراعاة عدم التمييز على أساس الدين أو املعتقد، وتوفري ما 

ضمان االحترام واحلماية الكاملَني "تنفيذ، ُتحث الدول على وخبصوص تدابري ال. )١١٧(حيتاجونه من تدريب وتثقيف
وأكدت . )١١٨(لألماكن واملواقع واملقدسات الدينية، واختاذ إجراءات إضافية يف حالة تعرضها للتدنيس أو التخريب

 ".بشريةمتثل جانباً هاماً من جوانب التراث املشترك لل"، أن األماكن الدينية ٥٥/٢٥٤اجلمعية العامة، يف قرارها 

أنه يف سياق مكافحة اإلرهاب وردود الفعل على تدابري مكافحة اإلرهاب، يصبح تشويه             "وبيَّنت اللجنة    -١٢٩
صـورة األديـان عامالً مشدداً ُيسهم يف التنكر للحقوق واحلريات األساسية للمجموعات املستهَدفة فضالً عن                

، أنه ينبغي جتنب    ٦١/١٦١امة أيضاً، يف قرارها     وأعلنت اجلمعية الع  . )١١٩("إقصـائها االجـتماعي واالقتصادي    
املوازنة بني أي دين واإلرهاب ألن هذه املوازنة قد تسبب آثاراً ضارة على متتع كافة أفراد اجلماعات الدينية املعنية 

تفاهم فيما وأخرياً، أعلنت اجلمعية العامة أن الترويج لتعزيز االحترام والتسامح وال. باحلق يف حرية الدين أو املعتقد
 .)١٢٠(يتعلق بالدين أو املعتقد مير عرب احلوار والتعليم

                                                      

114  Para. 8 of the Declaration. 
115  Article 3. 
116  Resolutions 1994/18 and 1998/18. 
117  Resolutions 1994/18, 1998/18, 2001/42, 2002/40, 2003/54 and 2003/4. 
118  Resolutions 2002/40 and 2003/54. 
119  Resolution 2005/3. 
120  General Assembly resolutions 57/208, 58/184, 59/199, 60/166 and 61/161. 
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 التقييم والتوصيات

ومن الثابت أيضاً أن التعصب     . يـرى اخلرباء أن التعصب الديين واحلض على الكراهية الدينية يف تزايد            -١٣٠
وتثري هذه  . ٢٠٠١رب  سبتم/ أيلول ١١الديين وانتهاكات احلق يف حرية الدين سجلت زيادة كبرية عقب أحداث            

إال أن اخلرباء يرون، من منظور الوالية اليت ُعهد         . الـتطورات هواجس خطرة جيب تناوهلا بطريقة متعمقة وفعالة        
إلـيهم بتنفيذها، أن الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان تغطي بالقدر الكايف التعصب الديين املقترن بالتحيز بدافع                

قد ترغب جلنة القضاء على التمييز العنصري، يف ضوء الشواغل اليت أعرب            ومع ذلك،   . العنصرية وكره األجانب  
عـنها اجملتمع الدويل فيما يتعلق بتزايد التعصب الديين، يف اعتماد توصية تنص بصراحة على مزايا التعليم املتعدد                  

 .الثقافات يف مكافحة التعصب الديين

  التمييز العنصري يف اجملال اخلاص-هاء 

اجلماعات /اهر العنصرية والتمييز العنصري يف اجملال اخلاص، كالعالقات اليت تربط بني األفراد           تشكل مظ  -١٣١
ومثة اعتراف واسع النطاق بأن الدولة مسؤولة مبوجب   . وجهـات أخـرى غـري الدول، داعياً من دواعي القلق          

ألفراد من اآلثار اليت قد     تشريعات حقوق اإلنسان عن التصدي بشكل فعال للعنصرية والتمييز العنصري ومحاية ا           
من ناحية أوىل؛ ومن ناحية ثانية، ال تتحمل اجلهات         ) األثر األفقي (تترتـب على هذه الظاهرة يف اجملال اخلاص         

الفاعلـة غري الدول مسؤولية اإلحجام عن التصرف تصرفاً عنصرياً فحسب، بل إهنا ُمطالَبة أيضاً بضمان احترام                 
 . جماالت النشاط اخلاصة هبامبدأي املساواة وعدم التمييز يف

حيث تدعو أحكام عدة    . وُيقـر إعـالن وبرنامج عمل ديربان هبذه املسؤولية املزدوجة يف اجملال اخلاص             -١٣٢
العناصر املؤثرة يف القطاع اخلاص إىل التصدي للعنصرية وكره األجانب، وتشدد على أمهية توصل الدول األعضاء 

ويتبع اخلرباء نفس   . )١٢١( فقط من احلياة العامة وإمنا أيضاً من احلياة اخلاصة         إىل استئصـال هاتني الظاهرتني ليس     
 .)١٢٢(النهج يف إطار تناوهلم لتوصية الفريق العامل احلكومي الدويل فيما يتعلق بالتمييز العنصري يف اجملال اخلاص

مييز العنصري حرفياً على أن     من االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال الت        ١ من املادة    ١وتنص الفقرة    -١٣٣
موضوع االتفاقية هو التمييز العنصري يف اجملال العام، مبا أهنا حتظر أي متييز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل قائم على                     

يف امليدان السياسي أو االقتصادي أو االجتماعي أو الثقايف أو يف أي ميدان آخر من ميادين "أسـس عرقـية حيدث     
 من االتفاقية توسِّع نطاق تطبيق حظر التمييز العنصري كي يشمل جماالت أخرى             ٢إال أن املادة    . )١٢٣("احلياة العامة 

إىل جانب اجملال العام، ذلك أن هذه املادة تضع على عاتق الدول األطراف التزاماً بأن تستخدم دون أي تأخري مجيع                 
وتنص هذه  . وأن تعّزز التفاهم بني مجيع األجناس     الوسـائل املناسبة للقضاء على التمييز العنصري يف كافة أشكاله           

                                                      

121  See paragraphs 35, 36 of the Declaration and paras 11, 53, 57, 74, 93, 95, 104, 110, 112, 113, 127, 135, 
144, 215 of the Programme of Action. 
122  See fourth report of the Intergovernmental Working Group E/CN.4/2006/18, para. 106. 
123  In at least one communication CERD remarked that statements made squarely in the public arena are the 

central focus of the Convention. See communication No. 33/2003, paragraph 6.3. 



A/HRC/4/WG.3/6 
Page 39 

تتخذ كل دولة طرف تدابري فعالة إلعادة النظر يف السياسات احلكومية القومية            ) ج: "(املـادة بوضوح على ما يلي     
ثما واحمللية، ولتعديل أو إلغاء أو إبطال أية قوانني أو أنظمة تكون مؤدية إىل إقامة التمييز العنصري أو إىل إدامته حي                   

تقوم كل دولة طرف، جبميع الوسائل املناسبة، مبا يف ذلك سن التشريعات املقتضاة إذا تطلبتها               ) د"(و" يكون قائماً؛ 
 ".الظروف، حبظر وإهناء أي متييز عنصري يصدر عن أي أشخاص أو أية مجاعة أو منظمة

ري الناشئني عن أسباب أخرى     ويف هـذا الصدد، تكون الدول ملَزمة بالتصدي للعنصرية والتمييز العنص           -١٣٤
 من االتفاقية على أن تشجب الدول       ٣وعالوة على ذلك، تنص املادة      . خبـالف العالقـات بـني الدولة والفرد       

 على أن أعمال التحريض على العنصرية    ٤األطـراف العـزل العنصـري والفصـل العنصري، فيما تنص املادة             
لدول األطراف أن تشجب مجيع الدعايات والتنظيمات القائمة إذ على ا. والتنظيمات العنصرية خارجة عن القانون

وعالوة على ذلك، . عـلى األفكار أو النظريات القائلة بتفوق أي ِعرق أو أية مجاعة من لون أو أصل اثين واحد  
 على عاتق الدول ٥وتضع املادة . ُيمنع على السلطات أو املؤسسات العامة تشجيع التمييز العنصري أو احلض عليه

األطراف التزاماً بأن تضمن املساواة أمام القانون وتكفَل حق الفرد يف األمن على شخصه ويف محاية الدولة لـه                  
وتكفَل هذه املادة أيضاً املساواة يف التمتع    . من أي عنف يصدر سواء عن موظفني رمسيني أو عن أي شخص آخر            

 على كاهل الدول األطراف     ٧وأخرياً، تضع املادة    . افيةباحلقوق السياسية واملدنية واالجتماعية واالقتصادية والثق     
التزاماً بأن تتخذ تدابري فورية وفعالة، ال سيما يف ميادين التعليم والتربية والثقافة واإلعالم، بغية مكافحة مظاهر                 

 .التحّيز والتحامل اليت تؤدي إىل التمييز العنصري

ديداً أن نطاق االتفاقية يشمل األفعال اليت ُترتكَب خارج         وأعلنت جلنة القضاء على التمييز العنصري حت       -١٣٥
  من االتفاقية،   ٣بشأن املادة   ) ١٩٩٥(١٩وقـد أكـدت اللجنة، يف توصيتها العامة رقم          . )١٢٤(اجملـال العـام   

فإن وضعاً ُيماَرس فيه العزل اجلزئي ميكن أن ينشأ أيضاً كناتج عرضي غري مقصود لتصرفات               : "... مـا يـلي   
ميكن أيضاً أن ينشأ وضع من أوضاع العزل العنصري دون أي مبادرة أو مشاركة مباشرة من                "... نه  وأ" األفراد

 .)١٢٥("جانب السلطات العامة

 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية على أنه ال جيوز تعريض ١٧ من املادة ١وتنص الفقرة  -١٣٦
ل يف خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسالته، وال ألي أي شخص، على حنو تعسفي أو غري قانوين، لتدخ

 على حق كل شخص يف أن يتمتع حبماية القانون من مثل ٢وتنص الفقرة . محالت غري قانونية متس شرفه أو مسعته
ل تتعهد ك: " اليت تنص على ما يلي    ٢ يف سياق املادة     ١٧وينبغي أن ُتقرأ أحكام املادة      . هـذا التدخل أو املساس    

دولـة طـرف يف هذا العهد باحترام احلقوق املعترف هبا فيه، وبكفالة هذه احلقوق جلميع األفراد املوجودين يف                   
إقلـيمها والداخلني يف واليتها، دون أي متييز بسبب العرق، أو اللون، أو اجلنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي                    

 ".عي، أو الثروة، أو الَنَسب، أو غري ذلك من األسبابالسياسي أو غري السياسي، أو األصل القومي أو االجتما

                                                      

124  See also communication 17/1999. 
125  Paragraphs 3 and 4. 
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للجنة املعنية حبقوق اإلنسان بشأن طبيعة االلتزام       ) ٢٠٠٤(٣١ويف هـذا السياق، فإن التعليق العام رقم          -١٣٧
القـانوين العام املفروض على الدول األطراف يف العهد يتسم بأمهية كربى ألنه يتناول مسألة انطباق العهد برمته            

ـ  االلتزامات "وتشدِّد اللجنة على أن     . لى اجلهـات الفاعلة يف القطاع اخلاص بوصفه جهات تتحمل مسؤولية          ع
 ُملِزمة للدول األطراف ومن مث فإنه ليس هلا، بصفتها هذه، أثر أفقي ٢ من املادة ١املنصـوص علـيها يف الفقرة     

ال ميكن النظر إىل العهد باعتباره بديالً       " إنه   وتسترسل اللجنة بالقول  ". مباشر كمسألة من مسائل القانون الدويل     
إال أن االلتزامات اإلجيابية امللقاة على عاتق الدول األطراف بأن تضمن           . عـن القـانون اجلنائي أو املدين احمللي       

ها من احلقوق املشمولة بالعهد ال ميكن أن ُتؤَدى بالكامل إال إذا وفّرت الدولة احلماية لألفراد ال مما يرتكبه وكالؤ
انتهاكات للحقوق املشمولة بالعهد فحسب وإمنا أيضاً من األفعال اليت يقوم هبا أفراد عاديون أو كيانات خاصة                 
والـيت ميكن أن تعّوق التمتع باحلقوق املشمولة بالعهد بقدر ما تكون هذه احلقوق قابلة للتطبيق بني اخلواص من             

قد تكون هناك ظروف ميكن فيها للتخلف عن ضمان احلقوق          "وُتبني اللجنة كذلك أنه     ". األطراف أو الكيانات  
 .)١٢٦(..."، أن يؤدي إىل انتهاك احلقوق من ِقَبل الدول األطراف ٢املشمولة بالعهد، َحَسب ما تقتضيه املادة 

وتتضـمن صكوك دولية أخرى حلقوق اإلنسان أحكاماً مماثلة تتعلق باحلق يف اخلصوصية، ومنها اتفاقية                -١٣٨
. ١٤، واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم يف مادهتا ١٦فل يف مادهتا حقوق الط

 بشأن الرضا بالزواج    ١٩٦٢ومثـة ثالث معاهدات دولية أخرى تتناول أيضاً نفس املوضوع، وهي اتفاقية عام              
بشأن التمييز يف جمال    ١١١ل الدولية رقم    واحلد األدىن لسن الزواج، وتسهيل عقود الزواج، واتفاقية منظمة العم         

، واتفاقية منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة بشأن مكافحة التمييز يف جمال ١٩٥٨االستخدام واملهنة لعام 
 .١٩٦٠التعليم لعام 

 التقييم والتوصيات

يما يتعلق بانطباق املعاهدات الدولية تثور مسألة حتديد ما إذا كانت مراعاة التعليقات املشار إليها أعاله ف -١٣٩
حلقـوق اإلنسـان، ال سيما االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري والعهد الدويل اخلاص                 

وجيدر . بـاحلقوق املدنـية والسياسية، على اجملال اخلاص تستوجب وضع معايري تكميلية تتعلق حبقوق اإلنسان              
ن اخلرباء ال يرون أن هناك حاجة إىل وضع مثل هذه املعايري التكميلية، ولكنهم يعتربون باملالحظة يف هذا الصدد أ 

أن هـناك فجوة يف التطبيق فيما يتعلق باحلماية الفعالة من أفعال التمييز اليت تصدر عن جهات فاِعلة يف القطاع                    
 مجيع أشكال التمييز العنصري قد       من االتفاقية الدولية للقضاء على     ١ومع ذلك، فبما أن صياغة املادة       . اخلـاص 

أثارت يف املاضي بعض التفسريات املتناقضة فيما يتعلق بنطاق احلماية اليت تكفلها هذه االتفاقية، فلغرض الوضوح، 
 من املادة ١يف التعريف الوارد يف الفقرة " العامة"بعد لفظة " أو اخلاصة"قد ترغب الدول األطراف يف إضافة عبارة 

 .ية سعياً منها إىل إزالة الغموض يف هذا الشأن من االتفاق١

                                                      

126  Paragraph 8. 
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 للجنة املعنية حبقوق اإلنسان يوفر نقطة انطالق جيدة للتصدي          ٣١ويعتـرب اخلرباء أن التعليق العام رقم         -١٤٠
ولذلك، قد ترغب جلنة القضاء على التمييز . للمشـاكل املترتـبة على العنصرية وكره األجانب يف اجملال اخلاص       

ويقول اخلرباء إن هيئات .  مزيد التعمق يف حبث هذه املسألة، ال سيما فيما يتعلق بالتمييز العنصري            العنصـري يف  
معـاهدات أخرى ُمنكَّبة على دراسة املشكلة قيد البحث وتقدِّم عن طريق توصياهتا وتعليقاهتا بعض التوضيحات        

إدراج املوضوع يف املبادئ التوجيهية املتعلقة ومن اخلطوات اهلامة األخرى اليت ميكن اختاذها، . بشأن هذا املوضوع
 .بتقدمي التقارير اليت تعتمدها هيئات معاهدات حقوق اإلنسان

التحريض على الكراهية العنصرية ونشر خطاب الكراهية وكره لألجانب،  -واو 
والرسـوم السـاخرة املُغِرَضـة، مـن خـالل وسائط اإلعالم التقليدية             

 فيها اإلنترنتوتكنولوجيا املعلومات، مبا 

إن الزيادة املسجَّلة خالل الفترة األخرية يف االعتداءات اليت ُترتكب بدافع العنصرية، وخطاب الكراهية،               -١٤١
وكـره األجانب واألعمال اليت تنّم عن ازدراء األديان والثقافات والتقاليد ذات الصلة وكذلك الزيادة يف عدد                 

ويعترب اخلرباء أن اجلََدل الذي أثارته يف       . قليدية واحلديثة، ُمثرية لالنزعاج   املـنابر العنصرية يف وسائط اإلعالم الت      
الفـترة األخـرية الرسوم الكاريكاتورية املُغِرَضة ُيمثل جزءاً من مناقشة ذات نطاق أوسع بشأن التحريض على                 

 .الكراهية العنصرية والدينية ونشر خطاب الكراهية

ان عن القلق إزاء منو ظاهرة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وُيعرب إعالن وبرنامج عمل ديرب -١٤٢
ومـا يتصل بذلك من تعصب، مبا يف ذلك أشكاهلا ومظاهرها املعاِصرة، مثل استخدام التكنولوجيات اجلديدة يف            

ل ما ميكن اختاذه وحيدِّد برنامج العم. جمال املعلومات واالتصاالت، مبا فيها اإلنترنت، لنشر أفكار التفوق العنصري
مـن إجـراءات للتصدي هلذه التطورات اليت تتخذ شبكة اإلنترنت مسرحاً هلا مع املراعاة التامة للمعايري الدولية        

وُيربز برنامج العمل أيضاً أمهية تعليم حقوق اإلنسان وحيث الدول على . )١٢٧(واإلقليمية القائمة بشأن حرية التعبري
ز ومكافحة العنصرية، وتعزيزمها حبسب االقتضاء، يف برامح حقوق اإلنسان اليت على إدخال بندي مكافحة التميي"

 .)١٢٨(..."تشكِّل جزءاً من املناهج الدراسية 

ينبغي جلميع  "وقـد شـدَّد مؤمتر القمة العاملي جملتمع املعلومات يف إعالن املبادئ الصادر عنه على أنه                  -١٤٣
خذ اإلجراءات املناسبة والتدابري الوقائية، حسب ما تقرره القوانني،         األطـراف الفاِعلة يف جمتمع املعلومات أن تت       

ملناهضة استخدام تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت يف أغراض سيئة مثل األعمال غري املشروعة وغري ذلك من               
تعصب األعمـال الـيت حتركها دوافع العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب وما يتصل هبا من أشكال ال              

                                                      

127  See paras 62 and 86-94 of the Declaration and paras 3, 43, 56, 63, 86, 88, 108, 111, 117, 119, 136 and 
140-147 of the Programme of Action. 

128  Para. 129. 
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والكراهـية والعنف، ومجيع أشكال االعتداء على األطفال، مبا فيها اشتهاء األطفال، واستغالل األطفال يف املواد                
 .)١٢٩("اإلباحية واالجتار باألشخاص واستغالهلم

 من االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري بأن تصنِّف الدول             ٤وتقضـي املـادة      -١٤٤
يف فئة اجلرائم اليت يعاِقب عليها القانون أربع فئات من سوء السلوك، هي نشر األفكار القائمة على                 األطـراف   

التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية؛ والتحريض على الكراهية العنصرية؛ وأعمال العنف اليت ُترَتكب ضد أي               
 من االتفاقية،   ٧ومبوجب املادة   . األفعالعرق أو أية مجاعة من لون أو أصل إثين آخر؛ والتحريض على مثل هذه               

تكون الدول األطراف ملَزمة بأن تتخذ تدابري فورية وفعالة، ال سيما يف ميادين التعليم والتربية والثقافة واإلعالم،   
 .بغية مكافحة مظاهر التحيُّز والتحامل املؤدية إىل التمييز العنصري

بشأن ) ١٩٩٣(١٥ ورقم   ٤بشأن تنفيذ املادة    ) ١٩٨٥(٧قم  وأوضحت اللجنة، يف توصيتيها العامتني ر      -١٤٥
وبغية الوفاء بااللتزامات املنصوص عليها يف هذه املادة،  .  ملِزمة بطبيعتها  ٤ من االتفاقية، أن أحكام املادة       ٤املادة  

ي وكانت اللجنة واعية متام الوع    . جيب على الدول األطراف سّن تشريعات مناسبة وضمان إنفاذها بشكل فعال          
حظر نشر مجيع األفكار القائمة على      " على أن    ١٥بالصعوبات املتصلة بالتنفيذ، فشّددت يف توصيتها العامة رقم         

وأشارت أيضاً إىل أهنا تود     ". التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية إمنا ينسجم مع احلق يف حرية الرأي والتعبري            
لعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، اليت توِجب أن          من ا  ٢٠أن توجِّه نظر الدول األطراف إىل املادة        "

ُتحظَـر بالقانون أية دعوة إىل الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل حتريضاً على التمييز أو العداوة أو                   
قية الدولية   من االتفا  ٤ دولة طرفاً حتفظاً على املادة       ١٩ورغم هذه األحكام احملددة، فقد أبدت       . )١٣٠("العـنف 

 .أو قامت بإعالن تفسريي بشأهنا/للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري و

لِزم الدول           ٢٠وتـرد التزامات مماثلة يف املادة        -١٤٦  من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية اليت ُت
و الدينية تشكل حتريضاً على التمييز أو       األطراف بأن حتظر بالقانون أية دعوة إىل الكراهية القومية أو العنصرية أ           

) ١٩٨٣(١١وعالوة على ذلك، شّددت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، يف تعليقها العام رقم             . العداوة أو العنف  
 فعالة متاماً ينبغي أن يكون هناك قانون يبيِّن بوضوح أن الدعاية           ٢٠لكي تصبح املادة    "، على أنه    ٢٠بشأن املادة   

". ورة الواردة يف املادة تتعارضان والسياسة العامة، وينص على جزاء مناسب يف حالة انتهاك ذلك              والدعوة بالص 
ومن مث، تعتقد اللجنة أن الدول األطراف اليت مل تتخذ بعد           : "وهلـذا الغـرض، أعلنت اللجنة أيضاً على ما يلي         

 تفعل ذلك، وينبغي أن متتنع هي نفسها عن         ، ينبغي أن  ٢٠التدابري الضرورية للوفاء بااللتزامات الواردة يف املادة        
 .)١٣١("أية دعاية أو دعوة من هذا القبيل

                                                      

129  Para. 59. 
130  See para. 4. 
131  Paragraph 2. 
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ويرد يف إعالن اليونسكو بشأن املبادئ األساسية اخلاصة بإسهام وسائل اإلعالم يف دعم السالم والتفاهم                -١٤٧
إن ممارسة  : "ما يلي الدويل وتعزيز حقوق اإلنسان ومكافحة العنصرية والفصل العنصري والتحريض على احلرب            

حرية الرأي وحرية التعبري وحرية اإلعالم، املعترف هبا كجزء ال يتجزأ من حقوق اإلنسان وحرياته األساسية، هي 
 .)١٣٢("عامل جوهري يف دعم السالم والتفاهم الدويل

ُيسأل : " من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية على ما يلي          ٢٥ من املادة    ٣وتـنص الفقرة     -١٤٨
الشـخص جنائياً ويكون عرضة للعقاب عن أية جرمية تدخل يف اختصاص احملكمة يف حال قيام هذا الشخص مبا                 

، وفيما  "األمر أو اإلغراء بارتكاب، أو احلث على ارتكاب، جرمية وقعت بالفعل أو ُشِرع فيها             ) ب: ... (يـلي 
 .ريض املباشر والعلين على ارتكاب هذه اجلرميةيتعلق جبرمية اإلبادة اجلماعية، إذا قام ذلك الشخص بالتح

القلق بشأن االجتاه املتزايد إىل التشهري باألديان "وأعرب جملس حقوق اإلنسان، يف أحد أوىل مقرراته، عن  -١٤٩
وطلب إىل املقررة اخلاصة املعنية حبرية الدين أو املعتقد  " والتحريض على الكراهية العنصرية والدينية ومظاهر ذلك      

املقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، و
وإىل مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، أن يقدموا إىل اجمللس تقارير عن هذه الظاهرة، وخاصة عّما                 

. )١٣٣(" من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية٢٠ من املادة ٢يترتب عليها من آثار بالنسبة إىل الفقرة 
ويف هذا السياق، جيدر باإلشارة أيضاً إىل التقرير الصادر         . )١٣٤(وتتضمن التقارير ذات الصلة توصيات هامة عدة      

عـن حلقـة دراسية رفيعة املستوى بشأن العنصرية واإلنترنت، نظّمها الفريق العامل احلكومي الدويل يف دورته                 
رابعة، وتناولت بالبحث أثر تكنولوجيات االتصال على نشر الدعاية للكراهية العنصرية والعنف العنصري وكره ال

وُتِربز كافة التقارير املشار إليها أعاله أمهية التعليم متعدد         . )١٣٥(األجانب يف شىت أصقاع العامل والتصدي لذلك      
مي إىل تعزيز التفاهم والتسامح والسلم والعالقات الودية بني         الثقافات، مبا يف ذلك التعليم يف جمال اإلنترنت، الرا        

 .اجملتمعات والدول

 التقييم والتوصيات

يعتقد اخلرباء أن تنفيذ تشريعات وطنية تنسجم مع االلتزامات الناشئة عن معاهدات حقوق اإلنسان ميكن  -١٥٠
 والكراهية الدينية ونشر خطاب الكراهية أن يشكل وسيلة فعالة ملكافحة أعمال التحريض على الكراهية العنصرية

وميكن أن يساعد التعاون الفعال بني احلكومات واملنظمات غري احلكومية ومنظمات           . ورصـدها واملعاقبة عليها   
وميكن أن تشمل املبادرات . اجملتمع املدين يف جمال حتديد املمارسات اجليدة يف كبح مجاح ظاهريت التحريض والنشر

بكة منوذجية ملناهضة العنصرية ُتخَصُص ملؤسسات التعليم؛ ونشر رسائل مناهضة للعنصرية على العملية إحداث ش
مواقـع اإلنترنـت الـيت يزورها الشباب؛ وتنظيم دورات تدريبية للمدرسني بشأن استخدام اإلنترنت؛ وتقاسم              
                                                      

132  Art II, para. 1. 
133  Decision 1/107 of 30 June, 2006. 
134  See A/HRC/2/3. 
135  See E/CN.4/2006/18 and E/CN.4/2005/20. 
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قيات؛ وإكساب األطفال   املمارسات اجليدة؛ وتشجيع اإلدماج الرقمي؛ واستخدام اإلنترنت بشكل يراعي األخال         
 .مهارات التفكري النقدي

وغين عن القول إنه ينبغي إيالء عناية خاصة لشبكة اإلنترنت نظراً النتشارها الواسع والطابع الالمركزي          -١٥١
وإن الـنهج الناشـئ إزاء إدارة اإلنترنت القائمة على التنظيم الذايت يتيح فرصة هامة جيدر التعمق يف                  . لبنيـتها 

حيث ميكن أن يتيح هذا النهج أكثر الوسائل فعالية يف التصدي للتحريض على الكراهية العنصرية               . هااستكشـاف 
وينبغي للدول أن تواصل احلوار بشأن هذا املوضوع حىت تتوصل . والدينية ونشر خطاب الكراهية عرب هذه الوسيلة

صرية وبشأن كيفية تعزيز استخدام     إىل اتفـاق سياسي بشأن كيفية احلؤول دون استخدام اإلنترنت ألغراض عن           
 .الشبكة ملكافحة العنصرية

ويف إطـار تـناول املسألة األساسية املتعلقة بتحديد ما إذا كانت هناك فجوة يف القانون الدويل حلقوق                   -١٥٢
اإلنسـان فيما يتعلق مبكافحة التحريض على الكراهية العنصرية والدينية ونشر خطاب الكراهية، يالحظ اخلرباء               

جود فجوة يف التطبيق ويعتربون أنه رغم ما تتضمنه معاهدات عديدة من أحكام تتناول هذه املسألة، فثمة حاجة و
 .ماسة إىل مزيد من التوجيه من ِقبل هيئات املعاهدات بشأن النطاق التفسريي هلذه األحكام وعتبة تطبيقها
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 املرفق األول

 استبيان

 ية والتمييز العنصريعن وضع معايري تكميلية ملكافحة العنصر
 وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب

متابعة لتوصيات املؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من               
تعصب، تناول الفريق العامل احلكومي الدويل املعين بالتنفيذ الفعال إلعالن وبرنامج عمل ديربان، املُنشأ مبوجب               

ومببادرة من  . خالل اجتماعاته مسألة وضع املعايري التكميلية ذات الصلة       ) ٢٠٠٢/٦٨(قرار جلنة حقوق اإلنسان     
 ٢٠ إىل   ١٦الفـريق العـامل، ُنظِّمت حلقة دراسية رفيعة املستوى بشأن املعايري الدولية التكميلية يف الفترة من                 

 ).www.ohchr.org:  يف العنوان التايلE/CN.4/2006/18انظر تقرير الفريق العامل  (٢٠٠٦يناير /كانون الثاين

ويف استنتاجاته املنبثقة عن احللقة الدراسية، تناول الفريق العامل يف مجلة املسائل اليت تناوهلا اإلجراءات                
 :صرية وكره األجانب عن طريق القانونالثالثة التالية اليت ميكن أن تشكل أدوات إضافية مهمة يف التصدي للعن

 تطبيق معايري حقوق اإلنسان ذات الصلة القائمة تطبيقاً أكثر صرامة على الصعيدين الوطين والدويل؛ )أ( 

 حتديد الفجوات املوضوعية يف القانون الدويل امللزم وسد هذه الفجوات باستخدام الوسائل املالئمة؛ )ب( 

 يف اإلجراءات ذات الصلة اليت حيددها القانون الدويل وإجياد حلول           حتديـد الفجوات املوجودة    )ج( 
 .تكميلية يف هذا اجملال

أن االستراتيجية الناجحة ملكافحة العنصرية والتمييز      "وقد خلص الفريق العامل على وجه اخلصوص إىل          
ك الدولية القائمة ووضع    العنصري على نطاق عاملي ينبغي أن تويل االهتمام الواجب لضرورة تعزيز تنفيذ الصكو            

 ".معايري دولية تكميلية لسد الفجوات املوضوعية واإلجرائية يف تلك الصكوك

) ٢٠٠٦يونيه / حزيران٣٠ (١/٥ومتابعة لتوصيات الفريق العامل، طلب جملس حقوق اإلنسان، يف قراره  
دراستني حول املسائل املوضوعية    إىل فريق يتكون من مخسة خرباء وإىل جلنة القضاء على التمييز العنصري إعداد              

واإلجرائـية، عـلى التوايل، وتقدمي الوثيقتني خالل املناقشة بشأن املعايري التكميلية املقرر إجراؤها خالل الدورة             
 .وُعِهد إىل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان مبهمة اختيار أعضاء فريق اخلرباء. اخلامسة للفريق العامل

 :اإلنسان على ما يليوينص قرار جملس حقوق  

دراسة مضمون ونطاق الفجوات املوضوعية يف الصكوك الدولية القائمة         ] "ينبغي لفريق اخلرباء  [ �
ملكافحـة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، مبا يشتمل              

الرفيعة املستوى اليت   ولكن ال يقتصر على اجملاالت احملددة يف استنتاجات رئيس احللقة الدراسية            
 ،"ُعِقدت خالل الدورة الرابعة للفريق العامل احلكومي الدويل
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للمقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب          ... ينبغي  " �
وما يتصل بذلك من تعصب، وغريه من أصحاب الواليات من ذوي الصلة أن يقوموا، بالتشاور   

ت معـاهدات حقوق اإلنسان، بإعداد وثيقة أساسية تتضمن توصيات حمددة بشأن       مـع هيـئا   
الوسـائل أو السـبل الكفـيلة بسـد هذه الفجوات، مبا يشتمل ولكن ال يقتصر على صياغة                  
بـروتوكول اختـياري جديد لالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، أو              

 ".اقيات أو إعالناتاعتماد صكوك جديدة تتخذ شكل اتف

وقد صيغ االستبيان باالستناد    . واهلدف من هذا االستبيان هو تيسري عمل فريق اخلرباء املكلف بالدراسة           
إىل الوثـائق القائمـة، ال سـيما النتائج اليت متخضت عنها احللقة الدراسية رفيعة املستوى بشأن املعايري الدولية             

، وإىل املناقشات )انظر تقرير الفريق العامل املشار إليه أعاله( والفريق العامل التكميلية، مبا فيها استنتاجات الرئيس
 .اليت جرت بني اخلرباء

مظاهر العنصرية والتمييز العنصري ) ١: (لذلك، يتمحور االستبيان حول اجملاالت األساسية األربعة التالية 
رية والتمييز العنصري وكره األجانب وما محاية ضحايا العنص) ٢(وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛ و   

الوسائل والسبل الكفيلة بالتصدي    ) ٤(؛ و )االلتزامات اإلجيابية (املسؤوليات  ) ٣(يتصـل بذلـك من تعصب؛ و      
 .للفجوات املوضوعية املمكنة يف القانون الدويل

. اصهم وخربهتم ويرجى من أصحاب املصلحة اجمليبني على االستبيان التفضل بالتركيز على جماالت اختص            
الوسائل (وحرصـاً عـلى تيسري صياغة اإلسهامات، ُيبدي اخلرباء استعدادهم لتلقي الردود املتعلقة باجملال الرابع           

 .رفقة اإلجابات املتعلقة باجملاالت األخرى أو بشكل منفصل) والسبل
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QUESTIONS 

I. MANIFESTATIONS OF RACISM, RACIAL DISCRIMINATION,  
XENOPHOBIA AND RELATED INTOLERANCE 

1. Please provide your comments on the question as to whether there are normative gaps in 
the existing international legal instruments to combat racism, racial discrimination, xenophobia 
and related intolerance with regard to: 

(i) Multiple or aggravated forms of racial discrimination; 

(ii) Ethnic cleansing; 

(iii) Genocide; 

(iv) Religious intolerance and defamation of religious symbols; 

(v) Racial discrimination in the private sphere; 

(vi) Incitement to racial hatred and dissemination of hate speech and xenophobic and 
caricatural pictures, through traditional mass media and information technology, 
including the Internet; 

(vii) Racial profiling; 

(viii) Other? 

2. If you have identified any gaps, can you please propose normative contents that should be 
incorporated into the system of international legal instruments to fill these gaps? 

II. PROTECTION OF VICTIMS OF RACISM, RACIAL DISCRIMINATION, 
XENOPHOBIA AND RELATED INTOLERANCE 

1. Please provide your comments on the question as to whether there are normative gaps in 
the existing international legal instruments to combat racism, racial discrimination, xenophobia 
and related intolerance with regard to the protection of: 

(i) Religious groups; 

(ii) Refugees; 

(iii) Asylum-seekers; 

(iv) Stateless persons; 

(v) Migrant workers; 
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(vi) Internally displaced persons; 

(vii) Descent-based communities; 

(viii) Indigenous peoples; 

(ix) Minorities; 

(x) People under foreign occupation; 

(xi) Other specific groups? 

2. If you have identified any gaps, can you please propose normative contents that should be 
incorporated into the system of international legal instruments to fill these gaps? 

III. RESPONSIBILITIES (POSITIVE OBLIGATIONS)  
OF STATES PARTIES 

1. Please provide your comments on the question as to whether there are normative gaps in 
the existing international legal instruments to combat racism, racial discrimination, xenophobia 
and related intolerance with regard to the establishment of related responsibilities, in particular in 
the context of: 

(xii) Adopting and implementing comprehensive anti-discrimination  
legislation; 

(xiii) Introducing legal definitions of types of discrimination in national  
legislation; 

(xiv) Providing for special measures to ensure equality (equal opportunity and equal 
enjoyment); 

(xv) Binding non-State actors and holding them accountable for discrimination; 

(xvi) Ensuring effective remedy to victims of racial discrimination and related  
abuses; 

(xvii) Applying appropriate rules of standard and burden of proof in discrimination cases; 

(xviii) Promoting equality and tolerance through policies including education on human nights, 
pluralism and multiculturalism; 

(xix) Establishing and empowering specialised national bodies. 

2. If you have identified any gaps, can you please propose normative contents that should be 
incorporated into the system of international legal instruments to fill these gaps? 



A/HRC/4/WG.3/6 
Page 49 

IV.  MEANS AND AVENUES TO ADDRESS THE POSSIBLE GAPS 

 Please provide your comments on the suitability of the following ways to address the 
possible substantive gaps in the existing international instruments to combat racism, racial 
discrimination, xenophobia and related intolerance: 

1. Standard-setting 

 (a) Adoption of complementary international standards: 

(i) Amendment of the ICERD; 

(ii) Protocol to the ICERD; 

(iii) Adoption of other new instruments (conventions, declarations) on issues such as 
e.g. human rights education or religious intolerance, as proposed during the 
discussions in the Working Group; 

 (b) Adoption of regional standards; 

 (c) If the answer(s) is (are) positive what should be the substantive scope of a given 
form of standard setting? 

2. Standard-development 

 (a) Adoption of general recommendations/comments by: 

(i) CERD; 

(ii) Other treaty bodies; 

 (b) Updating CERD’ guidelines for State reporting to encourage Parties to report on 
specific aspects of racial discrimination and xenophobia, not addressed explicitly by treaty norms; 

 (c) Updating of reporting guidelines adopted by other treaty bodies; 

 (d) Updating OHCHR model anti-discrimination law to assist States in adopting 
adequate anti-discrimination legislation complying with their obligations under the ICERD and 
reflecting concerns raised in the Durban Declaration and Programme of Action and in the 
Intergovernmental Working Group on the effective implementation of the Durban Declaration and 
Programme of Action; 

 (e) If you have identified any gaps, can you please propose the substantive scope of a 
given form of standard development? 

- - - - - 


