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 موجز

 ٢٠٠٥/٣٦ق اإلنسان   املقدمة عمالً بقرار جلنة حقو    ) E/CN.4/2006/54(هـذا التقرير تأوين للدراسة       
بشـأن التعارض بني الدميقراطية والعنصرية، هذا القرار الذي دعت فيه اللجنة املقرر اخلاص إىل مراجعة الدراسة                 

ومواصلة ) E/CN.4/2004/61(اخلاصـة مبسـألة الربامج السياسية اليت تشجع أو ُتحرِّض على التمييز العنصري              
، وتقدميها إىل اللجنة يف دورهتا الثانية )A/59/330(قدمة إىل اجلمعية العامة التوسع فيها، وذلك بصيغتها املؤّونة امل

 الذي مدد اجمللس به بصفة ١/١٠٢وُيقـدَّم هذا التقرير إىل جملس حقوق اإلنسان عمالً مبقرر اجمللس   . والسـتني 
 .استثنائية ملدة سنة مجيع واليات وآليات ومهام ومسؤوليات جلنة حقوق اإلنسان

من ردود على الرسالة اليت بعث هبا املقرر اخلاص يف           )١(دراسة يف االعتبار ما قدمته الدول األعضاء      وتضـع ال   
 طالباً فيها تقدمي معلومات، وكذلك االستنتاجات اليت توصلت إليها حلقة العمل اليت تناولت              ٢٠٠٥يوليه  / متـوز  ١٤

 . يف أعقاب انعقاد املؤمتر اإلقليمي لألمريكتني٢٠٠٦يوليه / متوز٢٩هذه املسألة يف أثناء انعقادها يف برازيليا يف 

ويؤكـد هـذا التقرير االجتاهات البارزة اليت ذكرت يف التقارير السابقة مثل تطبيع العنصرية والتمييز                 
العنصري وكره األجانب ألغراض سياسية، واختراق الربامج السياسية العنصرية اليت تنادي هبا األحزاب واحلركات 

 .املتطرفة للربامج السياسية لألحزاب الدميقراطية، وتزايد إضفاء الشرعية الفكرية على تلك الربامجاليمينية 

وُيحلـل الـتقرير عودة أفعال التحريض على الكراهية والعنف العنصريني رغم وجود نصوص يف معظم       
 تصور هبا األحزاب السياسية     وينظر التقرير يف الطريقة اليت    . التشـريعات الوطنية ترمي إىل مكافحة هذه األفعال       

اليمينية املتطرفة القيود املفروضة على التحريض على الكراهية والتمييز العنصريني تصويراً متزايداً باعتبارها قيوداً              
ويدرس التقرير كذلك اإلضفاء التدرجيي للشرعية على الربامج اليت تنشر          . تشـكل انتهاكاً حلرية الرأي والتعبري     

بعاد من ِقبل بعض املفكرين الذين يروجون خطاب االستبعاد ومعاداة املهاجرين الذي يرتكز على           الكراهية واالست 
الدفاع عن اهلوية القومية، ومن ِقبل أحزاب سياسية رئيسية تلجأ إما إىل خطاب معاد للمهاجرين وكاره لألجانب 

 .ائتالف حكومي مع هذه اجملموعاتمماثٍل خلطاب املنظمات السياسية اليمينية املتطرفة، أو إىل الدخول يف 

ومـن التوصيات الرئيسية اليت جاءت يف التقرير، توصية يدعو املقرر اخلاص فيها إىل تعزيز التزام القادة                  
السياسيني واملفكرين بالرفض واإلدانة القويني ألي تعبري علين عن الكراهية وكره األجانب، ويدعو فيها إىل تعزيز   

ويدعو املقرر اخلاص أيضاً إىل صون وحتسني . ش السلمي بني خمتلف الفئات اإلثنية يف اجملتمعمناخ االحترام والتعاي
. الصـكوك القانونـية احلالية اليت ترمي إىل مكافحة التحريض على العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب               

تطرفة إىل استخدام حرية التعبري أداة   وإضافة إىل ذلك، ونظراً إىل التحدي الذي ميثله تزايد جلوء جمموعات ميينية م            
يف أيديهـم، يدعو املقرر اخلاص إىل التأمل من جديد من ِقبل مجيع اهليئات املعنية يف التوازن والتكامل بني حرية                    

 . التعبري وحرية الدين

                                                      
1  Argentina, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Mexico, Oman, Poland, Slovenia, Syrian Arab Republic, 
Ukraine, the United States of America and Venezuela (Bolivarian Republic of). 
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 مقدمة

، )E/CN.4/2006/54(هذا التقرير دراسةٌ مؤونة لتقرير سابق قدمه املقرر اخلاص إىل جلنة حقوق اإلنسان  -١
بشأن التعارض بني الدميقراطية والعنصرية، الذي دعت فيه اللجنة املقرر          ) ١٧الفقرة   (٢٠٠٥/٣٦عمالً بالقرار   

 اخلاصة مبسألة الربامج السياسية اليت تشجع أو حترض على التمييز  اخلاص إىل مراجعة ومواصلة التوسع يف الدراسة      
، وإىل تقدمي الدراسة إىل )A/59/330(، بصيغتها املؤونة اليت أُِعدت للجمعية العامة )E/CN.4/2004/61(العنصري 

 الذي ١/١٠٢اجمللس وسُيقدَّم هذا التقرير إىل جملس حقوق اإلنسان عمالً بقرار . اللجنة يف دورهتا الثانية والستني
والفترة . مـدد اجمللس فيه بصفة استثنائية ملدة سنة مجيع واليات وآليات ومهام ومسؤوليات جلنة حقوق اإلنسان       

 .٢٠٠٦-٢٠٠٤اليت ترجع إليها الدراسة واملشمولة هبذا التقرير هي 

  A/CONF.189/12(وينـبغي قـراءة هذه الدراسة وحبثها يف سياق تنفيذ إعالن وبرنامج عمل ديربان                -٢
 الذي يدعو فيه    ٢/١٠٦ومقرر جملس حقوق اإلنسان     )  على التوايل  ١١٥ و ٨٥ و ٨٣ و ٢٧، الفقـرات    Corr.1و

اجمللـس مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان إىل مواصلة اجلهود الالزمة، بالتعاون مع املقرر اخلاص،                 
 والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من ملواصـلة حتليل مسألة التحريض والتشجيع على العنصرية      

ويطلب اجمللس أيضاً إىل املقرر اخلاص أن ُيدرج، عند تقدمي تقريره إىل اجمللس يف أي               . تعصب يف النقاش السياسي   
دورة مـن دوراتـه ُتعقد بعد دورته الرابعة، مسألة املشاركة والتمثيل السياسيني للجماعات املُعرَّضة للعنصرية                

التميـيز العنصـري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب يف عملية صنع القرار على املستوى الوطين يف                   و
احلكومـات واألحـزاب والربملانات واجملتمع املدين بصورة عامة، على أن يأخذ يف االعتبار اإلسهام احملتمل هلذه              

وهذه املسألة .  واالجتماعية بقصد تعزيز الدميقراطيةاجلماعات يف تعزيز املنظور املناهض للتمييز يف احلياة السياسية
اليت ُتعاجل يف بعض أجزاء هذا التقرير ستحظى مبزيد من النظر فيها من ِقبل املقرر اخلاص يف تقريره الرئيسي الذي            

 .٢٠٠٨يقدمه إىل اجمللس يف عام 

ل منه استعراضاً عاماً ملسألة     ويقدم اجلزء األو  . ويـتكون الـتقرير مـن ثالثة أجزاء رئيسية تلي املقدمة           -٣
التعارض بني الدميقراطية والعنصرية؛ ويقدم اجلزء الثاين حتليالً ألهم الربامج السياسية اليت ُتحرض على العنصرية               
والتمييز العنصري يف أوروبا وآسيا وأفريقيا وأمريكا اجلنوبية والشرق األوسط ومشال أفريقيا؛ ويقدم اجلزء الثالث 

 .والتوصيات املستمدة من ذلك التحليلاالستنتاجات 

" الربامج السياسية اليت تشجع على التمييز العنصري أو ُتحرض عليه     "وألغراض هذه الدراسة، فإن عبارة       -٤
ُتستخدم يف اإلشارة إىل مجيع اإليديولوجيات والبيانات واالستراتيجيات والربامج واملمارسات السياسية اليت تدعو 

ي أو اإلثين أو الكراهية العنصرية أو اإلثنية، وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب كأداة    إىل التمييز العنصر  
 .أو كسب سلطة سياسية/للتوصل إىل توافق سياسي و



A/HRC/5/10 
Page 5 

  قضايا عامة يف التعارض بني الدميقراطية والعنصرية-أوالً 

 تعصب يف الوقت احلاضر بسمات      تتسم عودة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من           -٥
ويف وجه القيود القانونية اليت تشمل احلظر       . رئيسـية إحداهـا دورهـا املتزايد واألمهية اليت اكتسبتها يف اجملال السياسي            

الصـريح يف بلـدان عديدة، يسعى السياسيون من ُدعاة الكراهية العرقية أو اإلثنية أو التمييز العرقي أو اإلثين إىل كسب                     
. القدمية واعتمادهم لغة دميقراطية يف ظاهرها تتحدث عن االختالف الثقايف         " التفوق العرقي "رام بتخليهم عن لغة     االحـت 

أعراق "ووفقـاً هلـذه اللغة اخلطابية اجلديدة، فإن اجملموعات اليت كان ُيشار إليها يف السابق باسم الفئات اليت تنتمي إىل                     
وهذا التحول القائم على جمرد استبدال كلمة . صاحبة ثقافات تتعارض والثقافة السائدةوخمتلفة ُيقال عنها اليوم إهنا    " دونية

 .)٢(مل ميس فكرة الترتيب اهلرمي للبشر اليت تنطوي عليها نظريات وإيديولوجيات الِعرق" ثقافة"بكلمة " ِعرق"

 واإلثين وكره األجانب ويف معظم مناطق العامل، اقتصر لوقت طويل استخدام العنصرية والتمييز العنصري -٦
فاملنظمات النازية اجلديدة، . ومـا يتصل بذلك من تعصب يف جمال السياسة على جمموعات سياسية ميينية متطرفة          

والفاشية اجلديدة، والقومية املغالية اليت يقع يف ُصلب مبادراهتا السياسية أيديولوجيات عنصرية صرحية أو مرتكزة               
نظمات مهمشة ومل جتد القضايا اليت تنادي هبا سبيلها إىل برامج األحزاب املعروفة             إىل أسس إثنية فكانت ُتعترب م     

وكما بّين املقرر اخلاص بالوثائق يف تقاريره السابقة، فإن هذه احلالة آخذة     . بالدميقراطـية إال يف حـاالت نادرة      
كأعضاء يف ائتالف حاكم تقوده بالتغري السريع، وقد وجد العديد من هذه املنظمات السياسية السبيل إىل السلطة 

واجلانب األشد من ذلك إثارة للجزع هو أثر هذه اجملموعات املتطرفة على جممل             . أحـزاب دميقراطية يف العادة    
فهـناك عدد متزايد من األحزاب الدميقراطية عادة يلجأ اآلن إىل لغة اخلوف واالستبعاد،              : الـربنامج السياسـي   

األقليات اإلثنية أو الدينية بوجه عام، وخباصة املهاجرين والالجئني، بغية          والبحـث عن ِكباش فداء واستهداف       
 .االحتفاظ بالسلطة السياسية أو اكتساهبا

ويف اجملـال السياسي، كما يف جماالت احلياة العامة األخرى، أدى خطاب النخبة وال يزال دوراً هاماً يف                  -٧
ولذلك فإنه بوسع الزعماء السياسيني     . )٣(ية وكره األجانب  توالد وبث األفكار واملمارسات القائمة على العنصر      

واألحـزاب السياسية ومن واجبهم القيام بدور أساسي يف تعزيز الدميقراطية مبكافحة العنصرية والتمييز العنصري   
 .وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب

زاهبم بتشجيع مشاركة ومتثيل    وإضـافة إىل ذلـك، فإنه من الضروري أن يقوم الزعماء السياسيون وأح             -٨
اجلماعات املعرَّضة للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب يف عملية صنع القرار                
على املستوى الوطين يف احلكومات واألحزاب والربملانات واجملتمع املدين بوجه عام، على أن يأخذوا يف اعتبارهم                

 .يز املنظور املناهض للتمييز يف احلياة السياسية واالجتماعية بقصد تعزيز الدميقراطيةإسهام هذه اجلماعات يف تعز

                                                      
2  Lentin, A., “Replacing ‘race’, historicizing ‘culture’ in multiculturalism” in Patterns of Prejudice, Vol. 39, 
No. 4, 2005. 
3  van Dijk, Teun A., “Élite Discourse and the Reproduction of Racism”, paper presented at International 
Conference on European Racism, 25-30 September 1990, Hamburg, Germany (available online at 
http://www.discourses.org). 
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  السياقات والسمات اإلقليمية-ثانياً 

يبحـث املقرر اخلاص يف الفقرات التالية حالة الربامج السياسية اليت تشجع التمييز العنصري يف عدد من                 -٩
 . أو درسها يف تقارير سابقةالبلدان، مبا فيها بعض البلدان اليت زارها

  أوروبا-ألف 

تشـهد أوروبا يف الوقت احلاضر تأثري العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من                 -١٠
تعصـب تـأثرياً يطال يف الغالب أبناء األقليات اليت ُتحدَّد حبسب الِعرق، واإلثنية، واألصل القومي أو اجلنسية،                  

 .يطال كذلك املهاجرين والالجئني وطاليب اللجوءواللغة، والدين، و

ومن بني تلك األقليات الروما والغجر والسنيت واملترحلون الذين جيدون أنفسهم يف وضع فريد من نوعه                 -١١
ويف معظم البلدان   . ألهنـم ينتشرون يف مجيع البلدان ويتعرضون للتمييز والتهميش يف مجيع قطاعات احلياة العامة             

ُتعتـرب هذه األقليات من أشد اجلماعات تعرضاً للعنف العنصري، والتمييز العرقي أو اإلثين، وكره               األوروبـية،   
 .)٤(األجانب، وما يتصل بذلك من تعصب

وكثرياً ما يكون املهاجرون والالجئون وطالبوا اللجوء األهداف األوىل للعنصرية وكره األجانب يف مجيع  -١٢
ة للقلق أن هؤالء يشكلون األهداف املفضلة للنشاط السياسي اجلديد يف األحزاب      واألمر األشد إثار  . أحناء أوروبا 

اليمينـية املـتطرفة اليت ُتعترب األدوات التقليدية للخطاب العنصري واملعادي للسامية والكاره لألجانب يف احلياة                
 .)٥(السياسية يف البلدان األوروبية

فإن العودة احلالية للعنصرية ومعاداة السامية وكره األجانب        وكما أكد املقرر اخلاص يف تقارير سابقة،         -١٣
تتمثل يف القبول املتزايد لألنشطة السياسية العنصرية واملعادية للسامية والكارهة لألجانب يف أوساط أحزاب اليمني 

ياناً مع هذه   املـتطرف؛ ويف األثـر السليب هلذه األنشطة يف األحزاب الدميقراطية عادة اليت مل تتقاسم السلطة أح                
األحزاب فحسب بل قامت أيضاً باعتماد حججها وسياساهتا العنصرية؛ وتتمثل أخرياً يف إضفاء الشرعية الفكرية               

، ترى يف تعددية الثقافات هتديداً "قومية تقدمية"عـلى صنف جديد من القومية اإلثنية أو الثقافية يسميها البعض    
لتضامن االجتماعي القومي يف جمتمع يعترب أنه كان فيما سبق جمتمعاً ماكـراً لـلهوية القومـية والقيم القومية وا      

 .)٦(بسبب قدوم املهاجرين والالجئني وطاليب اللجوء" بالغ التنوع"وأصبح " متجانساً"

                                                      
4  European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia (EUMC): Racism and Xenophobia in the EU 

Member States - Trends, developments and good practices, Annual Report 2005, Part 2. 
(http://fra.europa.eu/fra/material/pub/ar05/AR05_p2_EN.pdf). See also EUMC (2006): The Annual Report 
on the Situation regarding Racism and Xenophobia in the Member States of the EU, Vienna 2006 
(http://fra.europa.eu/fra/material/pub/ar06/AR06-P2-EN.pdf). 

5  European Commission against Racism and Intolerance (ECRI): “The Use of racist, anti-Semitic and 

xenophobic arguments in political discourse”, Jean-Yves Camus, Strasbourg, March 2005. 
6  Goodhart, D., “Too Diverse? Is Britain becoming too diverse to sustain the mutual obligations behind a 

good society and the welfare state?”, Prospect, Vol. 95, February 2004. See also by same author, “National 
Anxieties”, Prospect, Vol. 123, June 2006. 



A/HRC/5/10 
Page 7 

وأمـا هـذا التطبيع السياسي استخدام احلجج العنصرية والكارهة لألجانب وإضفاء الشرعية على هذا                -١٤
اليت أعقبت " احلرب العاملية على اإلرهاب"يلة مقبولة لبناء توافق سياسي فيزدادان بفعل      االسـتخدام باعتباره وس   

 يف  ٢٠٠٤مارس  / آذار ١١ املأساوية واهلجمات اإلرهابية على القطارات يف        ٢٠٠١سبتمرب  / أيلول ١١أحـداث   
ي وإيديولوجي شهد والكفاح ضد اإلرهاب خياض حالياً يف سياق سياس.  يف لندن٢٠٠٥يوليه / متوز٧مدريد ويف 

يف حـاالت كثرية استغالل شعور قطاعات واسعة من السكان بعدم األمان يف اجملاالت االقتصادية واالجتماعية                
ويف سياق كهذا، . واملادية إلثارة مشاعر العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب

ياسية، لكنهم يدعون أهنم يتصرفون باسم اإلسالم، باعتبارهم مرادفاً         ُيَصوَُّر اإلرهابيون الذين يعملون ألهداف س     
جلمـيع املسلمني، وينظر إىل هؤالء املسلمني بدورهم على أهنم مرادف للمهاجرين أو لذريتهم ولالجئني وطاليب                

 . اللجوء من غري األوروبيني

حلركات السياسية اهلامشية ، تزايد تغلغل رسالة كره األجانب يف ا     ٢٠٠١سـبتمرب   / أيلـول  ١١ومـنذ    -١٥
والرئيسـية فأسفر ذلك عن نشوء مناخ من االستبعاد والقلق الشديد والعنف املتزايد ضد املهاجرين، واألقليات                
اإلثنـية والدينـية، والالجئني وطاليب اللجوء، وقد غذى ذلك املناخ سياسات وممارسات احلكومات والسياسة               

العنف العنصري يف السنوات القليلة املاضية فقد اكتسب أيضاً قوة دافعة من وأما تصاعد كره األجانب و )٧(احلزبية
إضـفاء الشـرعية على التعبري علناً عن الكراهية من قبل احلركات السياسية القائمة على أساس أفكار عنصرية                  

خطر تعزيز  ويف الوقت ذاته، فإن الكفاح ضد العنف العنصري ُيهّمش تدرجيياً، وهذا ينطوي على              . واسـتبعادية 
 .مناخ عدم الثقة واخلوف بني األغلبية واألقلية من السكان

وقد زاد يف السنوات األخرية بروز األحزاب اليمينية املتطرفة التقليدية وارتفع صوهتا، كما يتبني من إنشاء  -١٦
، "ة والتقليد والسيادةاهلوي" يف الربملان األورويب تسمي نفسها جمموعة ٢٠٠٧يناير /جمموعة سياسية يف كانون الثاين

فرنسا وبلجيكا ورومانيا وبلغاريا    (وتتألف من برملانيني من األحزاب اليمينية املتطرفة يف سبع من الدول األعضاء             
وعلى املستوى الوطين، يبدو أن األثر العام ). وإيطاليا والنمسا واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

. جدول األعمال السياسي أكرب نسبياً من األثر الذي ميكن توقعه بناًء على وزهنا االنتخايب الفعليهلذه األحزاب يف 
وكما ذكر سابقاً على حنو بارز، فإن هذه احلالة ناشئة يف جانب منها عن دخول هذه األحزاب مباشرة يف بعض                    

سياسية الرئيسية بعض أفكارها وتدابريها االئتالفات احلكومية، وُتعزى يف جانب آخر منها إىل اعتماد األحزاب ال       
 . يف جمال السياسة العامة، ال سيما يف جمال اهلجرة واللجوء

مارس / آذار ١٧وقـد اعـتمدت اللجنة األوروبية ملكافحة العنصرية والتعصب التابعة جمللس أوروبا يف               -١٧
ره األجانب يف اخلطاب    إعـالن بشـأن اسـتخدام مـبادئ من مبادئ العنصرية ومعاداة السامية وك              "٢٠٠٥
التسامح والتعددية مها يف أساس اجملتمعات الدميقراطية حقاً وأن "، وإذ يؤكد هذا اإلعالن اإلميان بأن )٨("السياسي

، يدين استخدام مفردات تنّم عن عنصرية ومعاداة للسامية وكره لألجانب يف            "التنوع يثري كثرياً هذه اجملتمعات    
                                                      
7  McClintock, M., Everyday Fears: A Survey of Violent Crimes in Europe and North America; Human Rights First 
(formerly The Lawyers Committee for Human Rights), Cordoba Conference Edition, June 2005. 
8 http://www.coe.int/T/E/Human_Rights/Ecri/1-ECRI/4-Relations_with_civil_society/1-Programme_of_action/14-
Public_Presentation_Paris_2005/Declaration%20eng.asp. 
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وتشعر اللجنة األوروبية ببالغ القلق ألن اخلطاب       . ذا اخلطاب غري مقبول أخالقياً    اخلطاب السياسي ويؤكد أن ه    
السياسي القائم على العنصرية ومعاداة السامية وكره األجانب مل يعد حمصوراً بأحزاب سياسية متطرفة، بل بات                

 الشرعية وعلى هذا    يؤثـر بصورة متزايدة يف األحزاب السياسية الرئيسية، األمر الذي ينطوي على خطر إضفاء             
كما يالحظ بقلق بالغ أن ذلك اخلطاب ينطوي على أشكال من التحامل            . النوع من اخلطاب والتقليل من أمهيته     

والقوالب النمطية تتعلق بغري املواطنني وجبماعات األقليات ويعزز العنصرية وكره األجانب يف املناقشات املتعلقة              
حظ بقلق بالغ أن هذا النوع من اخلطاب يرسم يف أحيان كثرية صورة             وإضافة إىل ذلك، تال   . باهلجـرة واللجوء  

. مشوهة لإلسالم وأن معاداة السامية ال تزال تلقى التشجيع من بعض القادة السياسيني وبعض األحزاب السياسية  
وروبية من  ميثاق األحزاب السياسية األ   "وتدعـو اللجنة األوروبية األحزاب السياسية األوروبية إىل توقيع وتنفيذ           

الذي يشجع على اختاذ موقف مسؤول إزاء مشاكل العنصرية سواء أكانت تتعلق            " أجـل جمـتمع غري عنصري     
 .بالتنظيم الفعلي لألحزاب أو بأنشطتها

 املستخدم الرئيسي للحجج (Freiheitliche Partei Österreichs, FPÖ)يف النمسا، يعترب حزب احلرية  -١٨
يف اخلطاب السياسي، وقد كان من أوائل هذا النوع من األحزاب امية وكره األجانب العنصرية وحجج معاداة الس

ويف . ١٩٩٩الـيت كسـبت سـلطة سياسـية على املستوى الوطين وذلك بدخوله يف ائتالف حكومي يف عام                   
يد ، انضم إىل هذا احلزب من اليمني املتطرف تشكيل جد         ٢٠٠٦االنتخابات الوطنية األخرية اليت عقدت يف عام        

وقد حصل  . منشـق هو التحالف من أجل مستقبل النمسا الذي يقوده الزعيم السابق حلزب احلرية يوغ هايدر               
 ١٩٩٩هـذان احلزبان اليمينيان املتطرفان معاً على أصوات أقل عدداً مما حصل عليه حزب احلرية أصالً يف عام                   

، ٢٠٠٤النتخابات الربملانية األوروبية يف عام      ويف أثناء محلة ا   . عندما كان يف ذروة االتفاق السياسي يف صفوفه       
عنواناً للبند الثاين من    " النمسا ليست بلد هجرة   : تشديد تنظيم اهلجرة واحلق يف اللجوء     "اختذ حزب احلرية عبارة     

وأطلـق هـذا احلزب محالت أخرى شبيهة بتلك تدعو إىل وقف إتاحة فرص احلصول على احلقوق                  . بـرناجمه 
 .)٩(للجوءاالجتماعية لطاليب ا

يف منطقة الفلمنك احلزب الرئيسي يف  (Vlaams Belang)ويف بلجـيكا، يعترب حزب املصلحة الفلمنكية      -١٩
ويؤيد هذا احلزب االستقالل الفلمنكي، والسيطرة الصارمة على        . جانـب اليمني املتطرف واملعادي للمهاجرين     

حلزب مكاسب كبرية يف مجيع االنتخابات اليت       وقد حقق هذا ا   . اهلجـرة وترحـيل املهاجرين الذين ال يندجمون       
 يف املائة من األصوات يف االنتخابات اإلقليمية األخرية اليت أجريت          ٢٠,٧، وحصل على    ١٩٨١أجريت منذ عام    
وعلى الرغم من هذا الفوز االنتخايب، جنحت األحزاب الرئيسية يف تطبيق سياسة . ٢٠٠٦أكتوبر /يف تشرين األول

واحلزب القومي اليميين املتطرف    . املصلحة الفلمنكية فيها على رفض تشكيل ائتالف مع حزب        العزل اليت اتفقت    
، الشعارات اخلطابية املصلحة الفلمنكيةيف منطقة فالونيا هو حزب اجلبهة الوطنية الذي يستخدم، كما يفعل حزب 

، ٢٠٠٦أبريل  / نيسان ١٨يف  وقد حكم على رئيس احلزب، دانيال فريي،        . اليت جتاهر بالعنصرية وكره األجانب    
.  سنوات لقيامه بنشر كتيبات عنصرية     ١٠باخلدمـة اجملتمعـية وُمنع من خوض االنتخابات ملنصب سياسي ملدة            

واعتربت احملكمة أن هذه الكتيبات تشجع على كره األجانب وتشكل اعتداًء خطرياً على القيم الدميقراطية؛ وقد                
 . ٢٠٠٦أكتوبر /ين األولثّبتت حمكمة استئناف ذلك احلكم يف تشر

                                                      
9  Camus, op. cit. (supra note 5), p. 8. 
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أمـا احلـزب اليميين املتطرف الرئيسي يف الدامنرك الذي يطرح برناجماً عنصرياً وكارهاً لألجانب فهو حزب               -٢٠
 ثالث أكرب حزب يف الربملان، ٢٠٠١وأصبح هذا احلزب يف انتخابات عام . (Dansk Folkeparti)الشعب الدامنركي 

. ايل مقابل تنفيذ بعض املطالب الرئيسية مثل اعتماد سياسة قوية ضد اهلجرة            ليرب -ودخـل يف حكومة ائتالف حمافظ       
ولـلحزب بـرنامج مناهض للمهاجرين صراحة يستند إىل الفكرة القائلة إن الشعب الدامنركي شعب متجانس دينياً                 

رك ليست ومل تكن قط بلد   إن الدامن : "وهذا احلزب الذي يقول   ". ولذلك ينبغي تعزيزه واحملافظة عليه    "وثقافـياً وإثنياً،    
، هو حزب معارض جملتمع متعدد الثقافات واإلثنيات،        "هجـرة، ولذلك لن نسمح بتحويله إىل جمتمع متعدد اإلثنيات         

ويف أثناء احلملة   . )١٠(ولذلـك يعـارض وجـود أناس من بلدان أخرى حىت وإن كانوا مندجمني يف الثقافة الدامنركية                
 جماالً واسعاً النتقاد اإلسالم ونشرت إدانة مطّولة ملركز الرصد "انكس فولكبالدد"االنتخابية، خصصت صحيفة احلزب 

أما . األورويب املعـين بالعنصرية وكره األجانب وألعماله متهمة إياه باألخذ بشكل جديد من أشكال النظام الشمويل               
اتورية للنيب حممد يف     صورة كاريك  ١٢ )(Jyllands-Posten بوسنت   -جيالندز  اجلـدل الـذي نشأ عن نشر صحيفة         

 فقد كشف عن استغالل مقصود حلرية التعبري كأداة يف يد بعض األحزاب السياسية لترويج               ٢٠٠٥سـبتمرب   /أيلـول 
وقد عاجل املقرر اخلاص هذه املسألة معاجلة       . بـراجمها املعاديـة لألجانب وذلك يف الدامنرك ويف بلدان أوروبية أخرى           

 .(E/CN.4/2006/17)ة املسلمني والعرب يف مناطق خمتلفة من العامل مستفيضة يف تقريره األخري عن حال

 Nationaldemokratische Partei(ويف أملانيا، ظلت أحزاب اليمني املتطرف، ال سيما احلزب الدميقراطي القومي  -٢١

Deutschlands, NPD (   واحتـاد الشـعب األملـاين (Deutsche Volksunion, DVU) سلطة  ال خارج٢٠٠٦، حىت عام
 يف املائة من األصوات وهي العتبة املطلوبة        ٥السياسـية على املستويني القومي واإلقليمي ألهنا مل حتصل قط على            

 عندما دخل احلزب الدميقراطي القومي برملان       ٢٠٠٦وقد تغريت هذه احلالة يف خريف عام        . للتمثـيل يف الربملان   
أما أشد  . دخل احتاد الشعب األملاين برملان الوالية يف براندينبريغ        بومرانيا الغربية وعندما     -الوالية يف ميكلينربغ    

 الذي يأخذ بآراء    )١١(العبارات تطرفاً بشأن العنصرية ومعاداة السامية فتوجد يف دعاية احلزب الدميقراطي القومي           
شددة واآلراء املعادية لالحتاد    اليمني املتطرف يف أملانيا وهي اآلراء التقليدية املعادية للدميقراطية واآلراء القومية املت           

وقد خلصت دراسة أجريت مؤخراً إىل      . األورويب، وكذلـك اآلراء اليت تعرب عن معاداة السامية وكره األجانب          
القول إن اإليديولوجيا اليمينية املتطرفة ال توجد فقط يف اهلامش اليميين للطيف السياسي األملاين بل توجد يف مجيع 

ونبه املؤلفان إىل وجوب االهتمام اهتماماً      . )١٢(ويف أوساط الناخبني يف مجيع األحزاب     طـبقات وأجيال السكان     
الذي يؤدي إىل التطرف اليميين، وقاال بوجوب أن متتنع األحزاب          " املخّدر"خاصـاً بكـره األجانـب باعتباره        

 تضفي مزيداً من الشرعية     الدميقراطية عن اإلدالء ببيانات تنّم عن كره لألجانب وتقوم على التمييز وذلك كي ال             
 . على األحزاب اليمينية املتطرفة

أمـا يف فرنسـا فإن األحزاب الرئيسية الثالثة اليت لديها برامج حترض على العنصرية وكره األجانب أو           -٢٢
 ماري لوبن، واحلركة اجلمهورية -اليت يتزعمها جان  (Front national, FN)تشـجعهما فهـي اجلبهة الوطنية   

                                                      
10  Ibid. See also http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/europe/4276963.stm. 
11  Camus, op. cit. (supra note 5), p. 7. 
12  Brähler, E. and Decker, O., Vom Rand zur Mitte: Rechtsextreme Einstellungen und ihre Einflussfaktoren in 
Deutschland, commissioned by the Friederich Ebert Foundation (2006). 
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 اليت يتزعمها برونو ميغري، الزعيم الثاين سابقاً يف اجلبهة (Mouvement national républicain, MNR) القومية
وأما .  اليت يتزعمها فيليب دو فيلّيه(Mouvement pour la France, MPF)القومـية، واحلركة من أجل فرنسا  

 وغياب األمن واإلرهاب واألزمة     املوضـوعات التقلـيدية هلـذه األحـزاب فهي الصالت املزعومة بني اهلجرة            
وتدعـو اجلـبهة القومية إىل تفضيل املواطنني واألوروبيني يف فرص احلصول على العمل والسكن               . االقتصـادية 

واخلدمات االجتماعية؛ وتدعو إىل اإلبعاد الفوري للمهاجرين غري املسموح هلم باإلقامة؛ ووقف اهلجرة إىل فرنسا   
املقيمني إقامة قانونية يف فرنسا؛ وإجراء تغيري جذري يف قوانني وإجراءات التجنس    ألزواج أو أقـارب املهاجرين      

ويقول حزب  . حبيث تزيد صعوبة حصول األطفال الذين يولدون آلباء مهاجرين يف فرنسا على اجلنسية الفرنسية             
 إبعاد اإلسالميني   ، ويدعو إىل  "اهلجرة هي عش اإلسالم يف فرنسا واإلسالم هو عش اإلسالميني         "برونو ميغري إن    

أما الربنامج السياسي األساسي لفيليب دو فيلّيه فريكز على         . )١٣(مـن فرنسـا حىت إذا كانوا مواطنني فرنسيني        
 . الرسالة القائلة إن اإلسالم هو اخلطر الرئيسي على اهلوية املسيحية القومية

 واإلذاعة  لو موند فة الفرنسية    الصحي ٢٠٠٦ديسمرب  /وقد وجد استطالع للرأي أجرته يف كانون األول        -٢٣
 يف املائة من الذين     ٢٦فنحو  .  أن التأييد ألفكار لوبن ال يزال كبرياً جداً يف أوساط سكان فرنسا            RTLالفرنسية  

مع أفكاره، وهذه تعترب ثاين أعلى نسبة لتأييد        " يتفقون اتفاقاً تاماً أو كبرياً جداً     "اسـتطلعت آراؤهم قالوا إهنم      
ويعادل ذلك يف . ٢٠٠٢ يف املائة يف استطالع مماثل أجري يف عام ٢٨ سجل هذا احلزب حـزب لوبـن بعد أن   

 يف املائة من الذين استطلعت آراؤهم يعتقدون أن لوبن ال ميثل خطراً على الدميقراطية يف فرنسا،                 ٢٩األمهـية أن    
بري يف الرأي بشأن أفكار لوبن ، فإن التوافق الكلو موندووفقاً لصحفية . ١٩٩٧ يف املائة يف عام ١٩وذلك مقابل 

ناشئ يف جانب منه عن التغيري يف االستراتيجية الذي أجراه لوبن، ويف جانب آخر منه عن تقليل معارضي أفكار                   
، أعلن لوبن أن احلركة اجلمهورية القومية سوف ٢٠٠٦ديسمرب /ويف كانون األول. احلزب من أمهية هذه األفكار

 .٢٠٠٧الوطين الذي يدعم محلته الرئاسية يف انتخابات عام تصبح جزءاً من حتالف االحتاد 

أمـا يف إيطالـيا، فإن احلزب األهم الذي يطرح برناجماً قائماً على العنصرية وكره األجانب فهو رابطة                   -٢٤
وعلى الرغم من أن األراضي اليت تشكل قاعدته تقتصر اقتصاراً يكاد يكون كامالً على املناطق الشمالية، . الشمال

وقد أصبح هذا احلزب أحد الشريكني الرئيسيني يف        . حيظـى حبصـة كبرية من األصوات يف االنتخابات القومية         
مايو / إىل أيار  ٢٠٠١يونيه  /احلكومة االئتالفية اليت رأسها رئيس الوزراء السابق بريلسكوين يف الفترة من حزيران           

سلمني واألجانب، ويظهر ذلك بوضوح يف  وللحزب برنامج سياسي استبعادي صريح ضد املهاجرين وامل       . ٢٠٠٦
 ويف خمتلف حـمالت وسياسات وزرائه أو أعضائه يف ،(La Padania) "ال بدانيا"صـحيفة احلـزب اليومـية    

وقد قامت رابطة الشمال عندما كانت عضواً يف االئتالف احلكومي السابق بدور رئيسي يف سن . اإلدارات احمللية
.  الذي يركز تركيزاً قوياً على النهج األمين       (Bossi-Fini)  فيين -بوسي  قانون  ، يعرف ب  )١٤(قانون جديد للهجرة  

وال يـنادي احلزب باألفضلية الوطنية واستبعاد املهاجرين فحسب، بل يدعو أيضاً إىل األفضلية اإلقليمية لصاحل                
 يف اجملتمع، واإلسالم،    فهو يعلن أنه ضد العوملة، والتعددية الثقافية، والتعدد اإلثين        . سـكان قاعدتـه اإلقليمـية     

                                                      
13  Camus, op. cit. (supra note 5), p. 9. 
14  Law No. 189 of 30 July 2002. 
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ويف االنتخابات  . ويعارض احلزب بقوة بناء أماكن للعبادة للمسلمني، وإنشاء خميمات للروما والسنيت واملترحلني           
، عارض احلزب منح احلق يف التصويت يف        ٢٠٠٦ واالنتخابات الربملانية الوطنية يف عام       ٢٠٠٤األوروبية يف عام    

ومما يثري  . املقيمني منذ مدة طويلة، وكان هذا موضوعاً رئيسياً من مواضيع محلته          االنـتخابات احمللية للمهاجرين     
وإىل جانب ذلك، أدين عدد     . شديد القلق إطالق قيادته بصورة متكررة وعلنية تصرحيات عنصرية ضد املهاجرين          

األورويب أدين يف   مـن دعاة احلزب البارزين بتهمة ارتكاب أفعال عنف وأفعال عنصرية، منهم عضٌو يف الربملان                
اإلحراق املتعمد مللجأ مؤقت يستخدمه مهاجرون من مشال أفريقيا، كما أدين وزير إقليمي للصحة وذلك بتهمة                

 . التحريض على الكراهية والتمييز العنصريني ضد جمموعة من السنيت

زب القوة اجلديدة   وهناك حزب آخر لديه برنامج جياهر بعنصريته ومعاداته للسامية وكره لألجانب هو ح             -٢٥
(Forza Nuova) . ويف االنتخابات ٢٠٠٤وهذا احلزب الذي شارك يف االنتخابات الربملانية األوروبيـة يف عـام 

، شكَّل حتالفاً مع قائمة البديل االجتماعي اليت رأستها عضو الربملان أليساندرا موسوليين وأقام ٢٠٠٦الوطنية يف عام 
لى حنو ماكر بكره األجانب، فيعّرف جوهر أوروبا بالقول إهنا يونانية يف فكرها،             محلة على أساس برنامج ينادي ع     

ويشارك هذا التحالف أيضاً يف     . ورومانـية يف قيم العدالة واحلس املدين، ومسيحية يف القيم اليت تشكلها وحتركها            
وحزب القوة اجلديدة يناهض    . ) أعاله ١٦انظر الفقرة   (جمموعـة ميينية متطرفة تشكلت حديثاً يف الربملان األورويب          
أكتوبر /وقد زار املقرر اخلاص إيطاليا يف تشرين األول. العوملة، والتعدد اإلثين يف اجملتمع، والتعددية الثقافية، واإلسالم

 .إىل جملس حقوق اإلنسان يف دورته الرابعة) A/HRC/4/19/Add.4( وقدم تقريره عن تلك الزيارة ٢٠٠٦

كثريون حزباً  اليت يعتربها (Liga Polskich Rodzin, LPR)إن رابطة العائالت البولندية وأما يف بولندا، ف -٢٦
مييـناً مـتطرفاً فهي حزب سياسي كاثوليكي وقومي مغاٍل يف احملافظة، وشريك يف االئتالف احلاكم حالياً الذي     

رويب ما تشهده بولندا من     ، أدان االحتاد األو   ٢٠٠٦يونيه  /ويف حزيران . جياهـر خبطاب عنصري ومعاٍد للسامية     
زيـادة يف التعصـب القـائم على العنصرية، وكره األجانب، ومعاداة السامية، وكره اللواط والسحاق، وحث              

، دعت ٢٠٠٦سبتمرب /ويف أيلول . احلكومـة على التخفيف من هلجتها يف هذا اجملال وإال فُرضت عليها عقوبات            
إقالة رئيس رابطة العائالت البولندية من منصبه كوزير للتربية بسبب رابطة مكافحة التشهري احلكومة البولندية إىل 

 . معاداة السامية اليت جياهر هبا حزبه

ويـثري مشاعر القلق الشديد راديو ماريا، وهو حمطة إذاعة كاثوليكية جتاهر مبعاداة السامية وبالعنصرية،                -٢٧
وقد .  القانون والعدالة الذي يتزعم االئتالف احلاكم      وقد أدت دوراً حامساً يف الفوز االنتخايب الذي أحرزه حزب         

مبا أن اهلولوكوست مدرج : "استضافت هذه اإلذاعة داعية ملعاداة السامية معروفاً أنكر حدوث اهلولوكوست قائالً
، ومضى  "يف منهاج املدارس فإن اجلميع يعتقدون أن أوشفيتس كان معسكراً للموت وليس معسكر عمل عادي              

 بلد كاثوليكي مثل بولندا فإن بولندا لن تكون بولندية أبداً طاملاً كان معظم وزرائها يهوداً تنبعث منهم يف: "قائالً
وهناك قضية أخرى يزعم فيها أن نائب مدير التلفزيون احلكومي قد نشر جملة نازية جديدة         . )١٥("رائحـة البصل  

 .تدعو لطرد اليهود من بولندا

                                                      
15  Camus, op. cit. (supra note 5), p. 18. 
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ذي يدعو لكره األجانب اشتداداً ملحوظاً يف السنوات األخرية، ومل يعد           ويف هولـندا، اشـتد اخلطاب ال       -٢٨
حمصـوراً بأوسـاط حمدودة نسبياً هي أوساط أحزاب اليمني املتطرف، ال سيما يف مسائل تتصل بسياسات اهلجرة                  

 ومقتل ثيو فان غوخ على يد شاٍب هولندي من أصل           ٢٠٠١سبتمرب  / أيلول ١١ويف أعقـاب أحداث     . والـلجوء 
جاذبية جديدة مما أضفى شرعية على التساؤل عن انسجام اإلسالم مع           " صراع احلضارات "يب، اكتسبت نظرية    مغر

وقد استخدمت تلك األحداث أيضاً يف تربير تقييد سياسات اهلجرة واللجوء تقييداً تتقدم . القواعد والقيم الدميقراطية
ى بلد تركت الربامج السياسية اليمينية املتطرفة منه تأثرياً         وتعترب هولندا مثالً عل   . دعاتـه بعض األحزاب الدميقراطية    

كـبرياً يف سياسـات احلكومة بشأن اللجوء دون أن تكون األحزاب اليت تنادي بتلك الربامج شريكة يف االئتالف                   
 (Eén NL)وحزب البالد املنخفضة وطن واحد  (Partij voor de Vrijheid, PVV)ويعترب حزب احلرية . احلـاكم 

ـ  ، طالب حزب احلرية    ٢٠٠٦ويف أثناء انتخابات عام     . زبان الرئيسيان يف اليمني املتطرف ويف معاداة املهاجرين       احل
وأعلن زعيم احلزب غريت . بوقف اهلجرة من البلدان غري الغربية، وبإلغاء ازدواج اجلنسية، وعدم بناء مساجد جديدة

البالد املنخفضة  "وحزب  . ا ألهنا هتدد الثقافة اهلولندية    هي تسونامي من الضروري وقفه    " أسلمة هولندا "فيلدرز أن   
ينتقد اإلسالم ومنوذج التعدد الثقايف اهلولندي؛ وينادي بدمج املهاجرين الذين يعيشون يف البلد وبوقف              " وطن واحد 

ساخرة وأدىل أعضاء بارزون يف احلكومة أيضاً بتصرحيات        . )١٦(املـزيد مـن اهلجرة، ال سيما من البلدان اإلسالمية         
 مبنع املسلمات من    ٢٠٠٦فقد اعتمد وزير اهلجرة اقتراحاً يف عام        . معادية للمسلمني أو لبعض املمارسات اإلسالمية     

ارتـداء الربقع يف األماكن العامة، وقد أيدت احلكومة ذلك مشرية إىل أن الربقع ُيخل بالنظام العام ويزعج املواطنني          
 يف املائة من سكان هولندا، وعدد النساء اللوايت خيترن ارتداء الربقع يف             ٥ويشكل املسلمون حنو    . وُيخـل بالسالمة  

 الصحيفة اليومية ، قال وزير اخلارجية يف مقابلة لـه مع         ٢٠٠٧يناير  /ويف كانون الثاين  . هولندا ال يتجاوز العشرات   
إهنم "المية، وأضاف قائـالً  يف املائة من سكان هولندا قدموا من بلدان إس١٠، إن Correio Brazilienseالربازيلية 

 .)١٧("فهم أقل تساحماً منا. أصبحوا مواطنني هولنديني، ولكن جيناهتم ختتلف عن جيناتنا

واحداً من ) Union démocratique du Centre, UDC(ويف سويسرا، يعترب حزب الشعب السويسري  -٢٩
نب يف اإلشارة إىل املهاجرين وطاليب     األحـزاب احلاكمـة الـيت تلجأ إىل استخدام خطاب مجاهريي معاد لألجا            

ويف . وينادي هذا احلزب بضرورة وقف اهلجرة واحلد من عدد طاليب اللجوء الذين مينحون وضع الالجئ              . اللجوء
أثـناء محلة االنتخابات العامة األخرية، استهدف هذا احلزب طاليب اللجوء بربطهم باالجتار باملخدرات، وأعمال               

 . اً إياهم بسياحة اللجوء واستغالل املنافع االجتماعية اليت يقدمها البلد استغالالً متزايداًالعنف واالحتيال، متهم

وقد استخدم هذا احلزب خطاب كره األجانب على نطاق واسع يف أثناء احلملة فيما يتعلق بتيسري جتنيس                  -٣٠
صقاً فيه صورة صندوق ملئ جبوازات وقد استخدم هذا احلزب مل. ٢٠٠٤اجليلني الثاين والثالث من األجانب يف عام 

التجنيس : "السـفر السويسـرية ترتفع من حوله أياٍد بعُضها سوداء ممتدة اللتقاط واحد منها وكتب حتت الصورة                
وقد اعترض احلزب أساساً على خطة نقل سلطة البت يف مسألة من ميكنه احلصول              ". اجلماعي؟ ال، خلطط التجنيس   

لقانون من خالل احلكومة وليس من خالل سكان البلديات اليت يقيم فيها طالبو عـلى اجلنسـية السويسـرية إىل ا      
، وذلك سعياً إىل    "مع عمليات التجنيس الدميقراطية   "وقد أطلق احلزب مبادرة مضادة لتلك اخلطة عنواهنا         . اجلنسـية 

                                                      
16 Ibid., p. 13. 
17  http://www.eubusiness.com/news_live/1169150414.57/. 
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أما قرار تغيري .  مقبوالً أم الإعادة السلطة احلصرية لسكان البلدية يف البت يف ما إذا كان املرشح للجنسية السويسرية
، جاء فيه أن أي قرار برفض الطلب        ٢٠٠٣إجراء التجنيس فقد استند إىل قرار صادر عن احملكمة االحتادية يف عام             

ينـبغي لــه أن يكون خاضعاً لالستئناف، وأن احلق يف البت يف املوضوع مل يعد للمواطنني ألن التصويت على                    
، سنَّت احلكومة قوانني متشددة للجوء واهلجرة       ٢٠٠٥ديسمرب  / ويف كانون األول   .التجنـيس ال خيضع لالستئناف    

جاعلة من األصعب على الالجئني تلقي املساعدة، ومانعة منعاً فعلياً دخول العمال غري املهرة من غري األوروبيني إىل                  
بأغلبية ساحقة يف مجيع     ٢٠٠٦سبتمرب  /وقـد صادق الناخبون يف وقت الحق على هذه القوانني يف أيلول           . الـبلد 

ويالحظ املقرر اخلاص، يف تقريره عن بعثته يف سويسرا الذي قدمه إىل جملس             .  كانتوناً ٢٦الكانتونات البالغ عددها    
، أن خطاب العنصرية وكره االجانب قد ترك بصماته يف          )A/HRC/4/19/Add.2(حقوق اإلنسان يف دورته الرابعة      

وأما الزمة اعتبار األجانب كمجرمني، اليت تتكرر يف كثري من          . لدولةأذهـان الشـعب، بـل حىت داخل جهاز ا         
املناسبات االنتخابية، وتدخل اخلطاب السياسي، وتتردد يف بعض األوساط اإلعالمية يف شكل مبالغ فيه، فهي الزمة               

ة اهلوية فحسب، بل    تتسرب أكثر فأكثر إىل العقلية اجلمعية وُتضفي شرعية ال على العداء للتنوع الثقايف يف إشكالي              
 .أيضاً على السلوك التمييزي والتعسفي الذي يسلكه األفراد يف بعض أجهزة الدولة

ويف االحتاد الروسي، أبلغت منظمات حكومية دولية ومنظمات غري حكومية عن حالة مثرية للقلق وآخذة  -٣١
 ألغراض سياسية، هذا اخلطاب املوجه بالتدهور السريع يف التعبري العلين عن خطاب الكراهية وكره األجانب خدمة

فقد أعربت اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية      . ضـد فئات متنوعة من األقليات اإلثنية والدينية وضد املهاجرين         
 عن االحتاد الروسي، عن القلق إزاء اللجوء إىل اخلطاب املنادي           )١٨(والتعصـب، يف تقريـرها القطـري الثالث       

ومن . ال من ِقبل أحزاب متطرفة فحسب بل أيضاً من جانب ممثلني ألحزاب رئيسية            بالعنصـرية وكره األجانب     
 حيثه  ٢٠٠٥يناير  /، وهي نداء ُوجِّه إىل النائب العام يف كانون الثاين         "٥٠٠رسالة ال     "أشـد احلاالت إثارة للقلق      

بني الذين وقعوا تلك الرسالة ومن ". التطرف"على النظر يف نشاط مجيع املنظمات الدينية والثقافية اليهودية بسبب 
وعـلى الرغم من اإلدانة الفورية لتلك الرسالة من ِقبل الرئيس بوتن والكنيسة  .  عضـواً يف دومـا الدولـة     ١٩

 شخص بينهم تواقيع ٥ ٠٠٠ إىل النائب العام موقعة من ٢٠٠٥مارس /األرثوذكسية، أُعيد تقدمي الرسالة يف آذار   
وجَّه أي هتمة ضد أي من املوقعني مبوجب أحكام القانون اجلنائي اليت حتظر             ومل ت . عدد من الشخصيات املعروفة   

 .خطاب الكراهية العنصرية

وهـناك عـدة مـنظمات سياسية، بينها أحزاب ُممثَّلة يف الربملان مثل حزب رودينا أو حزب روسيا                   -٣٢
وإضافة إىل  . ة اجتذاب األصوات  الدميقـراطي الليربايل، تستخدم يف براجمها شعارات تعبِّر عن كره األجانب بغي           

ذلك، فإن نشر أفكار وصور منطية ُتعبِّر عن عنصرية وكره لألجانب يف قطاع متزايد من وسائط اإلعالم يساهم يف 
ومن األمثلة . رسم صورة سلبية ألبناء بعض اجلماعات، ويعزز مشاعر التعصب وكره األجانب يف أوساط السكان

 يف وسائط اإلعالم الرئيسية الصور اليت ترتبط الروما والطاجيك باالجتار باملخدرات على الصور النمطية اليت ُترسم
واجلـرمية املنظمة، وربط القوقازيني، وخباصة الشيشان، بالتطرف واإلرهاب، أو ربط املهاجرين عموماً بالبطالة              

                                                      

18  ECRI: Third Country Report on the Russian Federation, Strasbourg, May 2006. 
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) A/HRC/4/19/Add.3(اد الروسي   وُيقدَّم تقرير املقرر اخلاص عن بعثته إىل االحت       . واجلرمية والقالقل االجتماعية  
 .إىل جملس حقوق اإلنسان يف دورته اخلامسة

ويف اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، ُيعترب احلزب القومي الربيطاين أبرز حزب سياسي  -٣٣
ه السياسية،  ميـيين مـتطرف، ويكرر هذا احلزب استخدام خطاب قائم على العنصرية وكره األجانب يف دعايت               

يف ( يف املائة من األصوات   ١ورغم أن هذا احلزب فاز بأقل من        . مسـتهدفاً خباصـة طـاليب اللجوء واملهاجرين       
، إال أنه زاد متثيله اإلمجايل على املستوى احمللي، وأنشأ قواعد دعم حملية ضخمة )٢٠٠٥االنتخابات العامة يف عام 

ينادي باحملافظة على الطابع القومي واإلثين للشعب الربيطاين        " فإنه   ووفقاً لدستور هذا احلزب،   . يف بعض املناطق  
. )١٩("ويعارض معارضة تامة أي شكل من أشكال االندماج العرقي بني الشعب الربيطاين والشعوب غري األوروبية

النتخايب أما بيانه ا  ". قوقازيون أصليون "وعضوية هذا احلزب مفتوحة للبيض وحدهم الذين يعرِّفهم احلزب بأهنم           
، فقد تضمن مقترحات    "إلغاء التعددية الثقافية واحملافظة على اهلوية     " املعنون عنواناً ذا مغزى هو       ٢٠٠٥يف عـام    

وقد شجع احلزب القومي الربيطاين يف      . )٢٠(متنوعة منها إلغاء مجيع القوانني املناهضة للتمييز العنصري يف العمالة         
معاداة السامية "ولوكوست؛ وتقول قيادته احلالية إهنا ترغب يف التخلص من تارخيه معاداة السامية وإنكار وقوع اهل

إن "ويقول احلزب يف موقعه على شبكة اإلنترنت        ". املقـنَّعة بقـناع هزيل اليت أّخرت احلزب لعقدين من الزمن          
 ء  الليـرباليون األنغلوسكسـون والكلتيون أبنا      -األعـداء احلقيقـيني للشـعب الـربيطاين هـم اليسـاريون             

وقطعـان اهلالل، أي موجة اإلسالم اليت ال تتوقف عن التدفق على شواطئ جزرنا إلدخال أممنا يف         ... الداخـل   
وهناك حزب آخر يناهض اهلجرة يف برناجمه هو حزب االستقالل باململكة       . )٢١("ديـنهم الصـحراوي الـرببري     

االقتراب مبعدل اهلجرة الصايف من "و الذي يزعم أن اهلجرة قد خرجت عن الطوق وأن هدف احلزب ه )٢٢(املتحدة
لتشجيع املهاجرين على االندماج اندماجاً كامالً يف اجملتمع        " اهلويـة الربيطانية  "، واألخـذ باختـبار      "الصـفر 

وأعربـت اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب، يف تقريرها القطري الثالث عن اململكة             . )٢٣(الـربيطاين 
ء اجلو السليب للرأي العام احمليط بطاليب اللجوء والالجئني، وأشارت إىل أن العداء جتاههم قد املتحدة، عن القلق إزا

شـجعه االفتراض الذي يروَّج يف النقاش العام بأن معظم طاليب اللجوء هم الجئون زائفون، كما عززه احلديث                  
والحظت اللجنة أيضاً أن    . )٢٤(بالسـوء عن أولئك الذين تعتربهم السلطات أصحاب طلبات جلوء غري صحيحة           

املناخ السليب الذي حييط بقضايا اللجوء والالجئني يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالتغري املستمر يف سياسات اللجوء املصممة 
وهذا املناخ املعادي لطاليب اللجوء     . تصـميماً يـردع بشـكل متزايد طاليب اللجوء عن دخول اململكة املتحدة            

 وبات النموذج الربيطاين املتعدد الثقافات      ٢٠٠٥يوليه  /أعقاب تفجريات لندن يف متوز    والالجئني ازداد سوءاً يف     
                                                      
19  http://www.bnp.org.uk/resources/constitution_8ed.pdf. 
20  http://www.bnp.org.uk/candidates2005/manifesto/manf4.htm. 
21 http://www.bnp.org.uk/news_detail.php?newsId=1057 (see also http://www.islamophobia-watch.com/display/ 
ShowJournal?moduleId=103277&filterBegin=2006-07-01T00:00:00Z&filterEnd=2006-07-31T23:59:59Z). 
22  Fieschi, C., “Far Right Alarmism”, Prospect, vol. 108, March 2005. 
23  From the “Immigration” paragraph of the party manifesto (see http://news.bbc.co.uk/2/shared/bsp/hi/pdfs/15_04_ 
05_ukipmanifesto.pdf). 
24  ECRI: Third Country Report on the United Kingdom, Strasbourg, May 2005. 
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ويف تشرين  . )٢٥(هدفـاً هلجـوم مـتزايد حىت من ِقبل سياسيني بارزين يف األحزاب الرئيسية ومفكرين تقدميني               
املسلمات اللوايت ، قال جاك سترو، وزير الدولة للشؤون اخلارجية والكومنولث، علناً إن            ٢٠٠٦أكـتوبر   /األول

وهذه التصرحيات أثارت مزيداً . )٢٦(يرتدين احلجاب ميكن أن يزدن من صعوبة إقامة العالقات بني قطاعات اجملتمع
 .من اجلدل حول التعددية الثقافية الربيطانية

 Magyar Igazság és(ويف هنغاريا، حيتل جمال اليمني املتطرف حزبان مها حزب العدالة واحلياة اهلنغاري  -٣٤

Élet Pártja, MIEP ( وحركة حتسني هنغاريا(Jobbik Magyarországért Mozgalom) . وزعيم حزب العدالة
واحلياة اسطفان تشوركا معروف بتصرحياته العلنية املتكررة ضد السامية، مبا فيها تصرحياته اليت يدين فيها اليهود                

ملية، وزعُمه أن وكاالت الدولة اهلنغارية يف أيدي اليهود يف          لتعاوهنم مع الشيوعيني ودورهم يف الشؤون املالية العا       
وقد استنكرت اللجنة هذه احلالة يف تقريرها القطري الثالث عن هنغاريا، وذكرت            . )٢٧(حماولة سرية لشراء البلد   

 .أيضاً أن املواقف املعادية للسامية مستمرة يف صلب اجملتمع

  آسيا-باء 

 األمم املتعددة اإلثنيات والثقافات واألديان يف آسيا        - العديد من الدول     ال يـزال ماليني األشخاص يف      -٣٥
لقد . يـتأثرون سلباً باملشاكل النامجة عن القومية اإلثنية، والتمييز، وكره األجانب، وما يتصل بذلك من تعصب          
ة لبناء  أخـذ بعـض احلركات السياسية بل وبعض احلكومات علناً بأيديولوجيات وسياسات وممارسات إقصائي             

وتشجع هذه الربامج العداء بني اجملموعات املختلفة على أسس العرق أو اإلثنية أو الدين أو               . الـتوافق السياسي  
ومن بني اجملموعات املعرضة    . أو الالجئ /االنتماء إىل الشعوب األصلية أو انعدام اجلنسية أو حىت وضع املهاجر و           

ديش؛ والبوراكومني واملهاجرين أو املواطنني الكوريني والصينيني       لذلك السكان األصليون، مثل الباهاري يف بنغال      
يف اليابان؛ وشعوب كارين وشان وروهينغيا يف ميامنار؛ وجمموعات يف ناغالند وميزورام ومناطق أخرى يف مشال                

واحدة وبعض املشاكل اإلثنية والدينية ال تنشأ داخل دولة         .  يف الفلبني  الكورديلريامنطقة  شـرق اهلـند؛ وأهل      
فحسـب بل كذلك بني دول متجاورة، وتتفاقم بفعل حماوالت بعض احلكومات استغالل وإثارة املطامح اإلثنية                

 .لبعض اجملموعات

ويف اهلند، ال يزال نظام الطبقات سبباً من أسباب عدم املساواة اهلائل بني الناس الذي خيضع لـه املاليني،  -٣٦
. ية وغريها من الصكوك القانونية اليت اعُتِمدت عرب السنوات ملكافحتهوخباصـة الداليت، رغم الصكوك الدستور  

فبيـنما مكنت تدابري اسُتحِدثت مبوجب القانون من قبيل نظام احلصص الكثري من الداليت من دخول مؤسسات             
 الربامج السياسية اليت    ومن. الدولة، يظل التمييز عميق اجلذور يف الثقافة ويبقى هتديداً خطرياً للتالحم االجتماعي يف اهلند             

اهليئة الوطنية  ((Rashtriya Swayamsevak Sangh or RSS)حترض على العنف بني األديان راشتريا سوايامسيفاك سانغ 
                                                      
25  Goodhart, D., Progressive Nationalism: Citizenship and the Left, Demos, May 2006 (http://www.demos.co.uk/ 
publications/progressivenationalism). 
26 BBC News, �Straw�s veil comments spark anger�, 5 October 2006 (http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-
/2/hi/uk_news/politics/5410472.stm). 
27  Boyes, Roger, “Hungary: Far right tries to take control of the revolt”, The Times, 23 September 2006. 
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واأليديولوجية اليت تشكل . (Bharatiya Janata Party) وجناحها السياسي، حزب هباراتيا جاناتا )للمـتطوعني 
، تؤدي إىل تفاقم األوضاع )الرتعة اهلندوية ( (Hindutva)ل فـي اهلندوتفامـنطلقات هـاتني املنظمتني، وتتمث  

ويف تأكيدها على التفوق اهلندي     . االجتماعـية والسياسـية للمضطهدين تقليدياً وهم الداليت واألقليات الدينية         
ويف بلدان أخرى   . قة اجلذور تتجاهل اهليئة الوالءات الطبقية، والطبقية املغلقة، واإلثنية، واللغوية، واإلقليمية العمي         

 .يف املنطقة مثل باكستان ونيبال، ال يزال التمييز على أساس الطبقية املغلقة يهمش ماليني األفراد

 من الدستور، ال يوجد أي صك       ١٤ويف الـيابان، وباستثناء النص على مناهضة التمييز الوارد يف املادة             -٣٧
ى أفعال التمييز اليت يرتكبها املواطنون أو مؤسسات األعمال أو          آخـر يفـرض مبدأ املساواة العام أو يعاقب عل         

وال يعد خطاب الكراهية فعالً جنائياً، بل جمرد جنحة مدنية بسيطة قد تقتضي دفع              . املـنظمات غـري احلكومية    
ِبر األمر تشويهاً لسمعة أفراد، وليس جمموعة معينة من األ شخاص تعويض نقدي؛ على أن ذلك ال حيدث إالّ إذا اعُت

وأما . وباإلضافة إىل ذلك، ليست لدى البلد قوانني حمددة ملكافحة جرائم الكراهية          . أو األقلـيات بصـفة عامة     
العنصرية واجلرائم املرتكبة بدافع الكراهية اليت تشمل االعتداء والتخريب والنهب فيقاضى فاعلوها عليها بوصفها             

القائمة على التفوق العرقي أو الكراهية والتحريض على        وتطبق العقوبات على ترويج األفكار      . جـرائم عاديـة   
وبالتايل، قد ال يعاقب    . التميـيز العنصري يف حدود التوافق مع حقوق حرية التجمع وتكوين اجلمعيات والتعبري            

 على ترويج األفكار القائمة على التفوق العرقي أو الكراهية إالّ إذا أدى إىل سلوك إجرامي من قبيل ممارسة العنف
وتبقى العنصرية مشكالً كبرياً ملعظم األقليات واملهاجرين بصفة        . اجلسـدي على فرد أو هتديده أو تشويه مسعته        

ورغم النهج املبيَّن أعاله، أدى اخلطاب املتسم بالعنصرية وكره األجانب الذي ينادي به ساسة بارزين . )٢٨(خاصة
 البلدان اجملاورة اليت ينحدر منها املستهدفون الرئيسيون إىل قيام احتجاجات، داخل البالد وخارجها، وال سيما يف

إىل أن التمييز العنصري وكره ) E/CN.4/2006/16/Add.2(ويشري تقرير املقرر اخلاص بشأن اليابان . هبذا اخلطاب
؛ )شعب البوراكو، واإلينو، وشعب أوكيناوا    (األقليات القومية   : األجانـب ميسـان ثالث فئات من األشخاص       

؛ واألجانب واملهاجرون من البلدان اآلسيوية      )الكوريون والصينيون (وأبناء املستعمرات اليابانية السابقة     وسكان  
 .األخرى وبقية العامل

  أفريقيا-جيم 

مجيع الدول األمم تقريباً اليت نشأت يف أفريقيا عقب حقبة االستعمار هي دول متعددة اإلثنيات والثقافات  -٣٨
وقد انعكس . وعات إثنية وثقافية ودينية يف العديد من احلاالت وتوزعت على دول خمتلفةواألديان، وانقسمت جمم

هذا التنوع سلباً يف بعض احلاالت على االستقرار السياسي للدول األمم اجلديدة، إذ إن النخبة كثرياً ما استخدمته 
قية ذات النظم السياسية املتعددة األحزاب، ويف العديد من البلدان األفري. إما لتوسيع قاعدهتا السياسية أو لتوطيدها

وحىت . كثرياً ما تنتظم السياسة احلزبية حسب اإلثنية وليس حسب التقسيم االجتماعي واالقتصادي واأليديولوجي
يف احلـاالت الـيت يوجد فيها نظام احلزب الواحد أو حيكم فيها اجليش، ُيزعم يف كثري من األحيان أن احلكومة                     

ويف هذه احلاالت، ميثل كل واحدة من اجلماعات اإلثنية اليت تنقسم بدورها . موعة إثنية أو أخرىتسيطر عليها جم
 االقتصادي خنبُتها السياسية اخلاصة هبا اليت تدافع عن مصاحلها إزاء -انقساماً طبقياً قائماً على الوضع االجتماعي 

                                                      

28  BBC News: �Japan mulls multicultural dawn�, 5 October 2004. 
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حلاالت، تزاول كل جمموعة إثنية جمموعة واسعة من غري أنه، يف بعض ا. النخب املمثلة للمجموعات اإلثنية األخرى
 .)٢٩(املهام االقتصادية واملهن، وتشمل كل طبقة اقتصادية أو قطاع اقتصادي أعضاء من فئات إثنية عدة

. وأياً كان النموذج التنظيمي السائد، يعد دور الربامج السياسية يف تأجيج الكراهية والعنف اإلثنيني هاماً -٣٩
طة احلركات السياسية املنظمة اليت حترض على العنف والكراهية اإلثنيني عامالً حامساً يف إطالق              وقد شكلت أنش  

 ليبرييا عندما قتَّل اهلوتو مواطنيهم من األصل التوتسي؛ أو يف           ١٩٩٤العـنان هلـذا العـنف يف رواندا يف عام           
 .سودان يف الوقت الراهن وكوت ديفوار يف السنوات األخرية؛ أو يف إقليم دارفور يف السرياليونو

، ٢٠٠٣لقـد تواصل بال هوادة الرتاع الذي بدأ يف إقليم دارفور القاحل والفقري يف السودان مطلع عام                   -٤٠
خملفاً سلسلة طويلة من القرى املدمرة، وعمليات القتل اجلماعي، واختطاف النساء واغتصاهبن، وعشرات اآلالف             

وعاش اإلقليم سنوات عديدة من التوتر حول احلقوق املتصلة         . ملنطقةمـن املشـردين الذين اضطروا للفرار من ا        
. باألراضـي والرعي بني العرب الذين يشكل الرحل معظمهم واملزارعني من مجاعات الفور واملساليت والزغاوة              

ي يف أعقاب هجمات املتمردين، أنكرت أ     " مليشيات الدفاع الذايت  "وبيـنما تقر احلكومة السودانية بأهنا عبأت        
وبالنسبة . صالت مبيليشيا اجلنجويد املتهمة باملسؤولية عن عمليات القتل اجلماعي وإحراق القرى واغتصاب النساء

أجزاء كبرية " تطهري"لكثري من الناس يف املناطق املتضررة، تتلقى هذه امليليشيا األوامر من مصادر حكومية وحتاول 
 .من اإلقليم من األفارقة السود

أو /أخرى من القارة، يتواصل تفجر العنف األهلي ويكتسي يف بعض احلاالت أبعاداً دينية و             ويف جهات    -٤١
ويف . إثنية، كنتيجة ألنشطة عدميي الضمري من السياسيني الذين يسعون إىل جين فوائد سياسية من هذه الرتاعات               

مليات االنتقال إىل الدميقراطية حاالت أخرى، يشكل العنف بني اجلماعات جزءاً من التنافس االنتخايب يف خمتلف ع
ففي نيجرييا على سبيل املثال، كثرياً ما أدى التنافس السياسي إىل تفاقم العديد . اجلارية يف الوقت الراهن يف القارة

مـن بؤر الرتاع اإلقليمي واإلثين والديين، وينذر الوضع بتزايد العنف السياسي يف املرحلة التمهيدية لالنتخابات                
ويف الصـومال، اختذ الرتاع الطويل األمد بني خمتلف امليليشيات العشائرية ُبعداً دينياً منذ تدخل احتاد              . اجلديـدة 

ويف كوت ديفوار، شكلت اإلثنية عامالً رئيسياً يف األزمة السياسية اليت استحكمت يف هذا البلد . احملاكم الشرعية
، وهي مفهوم "اإليفوارية"احل هذه األزمة، اسُتخِدمت منذ أواخر التسعينات من القرن املاضي؛ ويف مرحلة من مر

وال بد ألثر هذا االستخدام . ُيعتقد أنه يشمل جوهر اهلوية اإليفوارية، كوسيلة مشروعة لتحييد اخلصوم السياسيني
اإلقصـائي لـلمفهوم إالّ أن يستمر أمداً طويالً حيث أضفى شرعية على الفكرة القائلة إنه من املمكن تصنيف                   

ويقدم تقرير املقرر اخلاص عن . استناداً إىل أصل األبوين" إيفواريني مؤقتني"و" إيفواريني أصليني"طين البلد إىل موا
عدداً من التوصيات اليت ُيعتقد أنه من شأهنا تفادي نشوء نزاع آخر            ) E/CN.4/2005/18/Add.3(كوت ديفوار   

 .موعات اإلثنية يف كوت ديفوارومتهيد الطريق للعودة إىل التعايش السلمي بني خمتلف اجمل

                                                      
29  Rupesinghe, K. and Tishkov, V.A., Ethnicity and Power in the Contemporary World, United Nations 
University Press: Tokyo - New York - Paris, 1996. 
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احلاكم يف مترير رسالة مؤداها أن ) زانو (االحتاد الوطين األفريقي لزمبابويويف زمـبابوي، جنـح حزب        -٤٢
انتصـار كـتلة املعارضـة وهي احلركة من أجل التغيري الدميقراطي سيفيد سادهتا البيض وليس شعب زمبابوي،      

 .بابوي احلرة واملستقلة اليت كلّفت إقامتها الكثريوسيكون هذا األمر مبثابة خيانة لزم

  أمريكا اجلنوبية-دال 

 جزءاً  يف أمريكا اجلنوبية  تشكل العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب             -٤٣
لل العالقات من تركة حقبة االستعمار والرق، وال تزال العنصرية والتمييز العنصري واإلقصاء ألسباب عريضة تتخ

البشرية واالجتماعية وعالقات القوة يف معظم بلدان املنطقة رغم أن األحوال االقتصادية واالجتماعية والسياسية يف 
وتتألف اجملموعات املستضعفة يف معظمها من هنود       . هـذه األيام أفضل بكثري مما كانت عليه يف عهد االستعمار          

ويف العديد من بلدان أمريكا   . ن نسيان املهاجرين وطاليب اللجوء    أمـريكا ومـن املنحدرين من أصل أفريقي، دو        
 .اجلنوبية، كثرياً ما يتصادف أن املناطق واجلماعات الفقرية واملهمشة هي تلك اليت تغلب فيها هذه اجملموعات

تدين وكـثرياً ما يقترن التهميش يف امليادين االقتصادية والسياسية واالجتماعية بتدين وعي املؤسسات و              -٤٤
ويف هذا الصدد، جتدر اإلشارة إىل أن بلداناً        . الوعـي بوجود العنصرية وبأثرها السليب على التالحم االجتماعي        

 األمريكية  -عديـدة يف املـنطقة تعـرِّف نفسها بأصلها اإلسباين أو الربتغايل، متجاهلةً بذلك مكوناهتا اهلندية                 
إنكار جذور جمتمعات   " أمريكا اجلنوبية "بدالً من مفهوم    " يةأمريكا الالتين "ويعكس اعتماد مفهوم    . واألفريقـية 

وفيما تعمل األحزاب السياسية يف العديد من البلدان        . أمـريكا اجلنوبية أو عدم إدراكها وطغيان التأثري األورويب        
. يةوفق أسس عرقية، تظل مشاركة هنود أمريكا واملتحدرين من أصول أفريقية يف احلياة السياسية مشاركة هامش              

غري أن اجملموعات املستضعفة استطاعت يف السنوات األخرية توجيه االنتباه بفعالية إىل مشكلي العنصرية والتمييز               
ولعل األهم من ذلك أن سياسيني من وسط        . العنصري اللذين تتعرض هلما بوصفهما عاملني رئيسيني يف هتميشها        

صب سياسية عليا، ما شجع بالتايل على زيادة مشاركة قطاعات هنود أمريكا قد انُتِخبوا يف بلدان خمتلفة لتويل منا
ورغم أن هذه التطورات ال تعين هناية التمييز على أساس العرق . من السكان كانت ستبقى لوال ذلك على اهلامش

 من جبميع آثاره االقتصادية واالجتماعية والسياسية، إال أهنا تنطوي على بصيص من األمل يف إمكانية حتقق التحول
 .خالل العمليات الدميقراطية إىل جمتمع يتسم بقدر أكرب من املساواة والتعددية الثقافية

 أمريكي أمراً واقعاً -ففي غيانا، ال يزال انقسام إثين حاد بني املنحدرين من أصل أفريقي وهندي وهندي  -٤٥
ة بات عندها أنه ينعكس يف التركيبة       وهذا االستقطاب بلغ درجة من التجذر يف تاريخ البلد لدرج         . يف أيامنا هذه  

ورغم أن غيانا سنت أحكاماً قانونية . اإلثنية لألحزاب السياسية ويف هيكل املؤسسات العامة مثل الشرطة واجليش
، )٣٠(متنع التحريض على الكراهية العرقية أو اإلثنية وأن جلنة العالقات اإلثنية تشرف على تنفيذ بعض هذه التدابري

ويف التقرير عن . العرق لكسب الدعم السياسي ممارسة مألوفة لدى معظم األحزاب السياسية يف البلدفإن استخدام 

                                                      
30  Ethnic Relations Commission, Conclusions of the Ethnic Relations Commission on Application of the 
Indian Arrival Committee, Georgetown, February 2005 
(http://www.ethnicrelations.org.gy/publications/reports/IAC_Decision_Final.pdf). 
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، شدد املقرر اخلاص على أن االستقطاب اإلثين يستشري يف بعض           )E/CN.4/2004/18/Add.1(زيارته إىل غيانا    
 .قطاعات اجملتمع الغياين ويؤدي إىل استرتاف أخالقي وعاطفي وسياسي بالغ

، توجد االنقسامات العرقية واإلثنية يف احلياة العامة بني السكان املتعددي اإلثنيات            ترينيداد وتوباغو ويف   -٤٦
لبنانية، رغم أهنا ليست على ما يبدو       /املـتحدرين من أصول أفريقية، وهندية، وأوروبية خمتلطة، وصينية وسورية         

 تتمثل يف خطاب موسع بشأن العرق واللون يف سياق          غوترينيداد وتوبا ذلك أن حالة    . حبدة االنقسامات يف غيانا   
وقد أشار  . تكـافح فيه عدة جمموعات مغلقة عرقياً وثقافياً من أجل السلطة وفرص العمل يف مساحة ضيقة جداً                

إىل أن االستقطاب   ) E/CN.4/2004/18/Add.1 (ترينيداد وتوباغو املقرر اخلاص باهتمام يف تقريره عن زيارته إىل         
و تتمتع بتعددية ثقافية حيوية خاصة هبا يف االتصاالت الفردية          ترينيداد وتوباغ قل هناك منه يف غيانا وأن       اإلثـين أ  

 .واملمارسات الدينية

ويف اجلمهورية الدومينيكية، تشكل العنصرية والتحامل والتمييز العنصريني مسات مألوفة يف تاريخ البلد              -٤٧
ل خمتلطة أو أفريقية فحسب، بل متس كذلك املهاجرين اهلايتيني          وال متـس الدومينيكـيني املـتحدرين من أصو        

وجتليات الشعور املعادي للهايتيني معتادة على مجيع ُصُعد        . والدومينيكـيني مـن أصل هايّيت بطرق قاسية جداً        
كراهية اجملتمع، مبا يف ذلك املضمار السياسي، ويشكل املهاجرون اهلايتيون هدفاً شائعاً للنقمة والتحريض على ال              

وقد أفادت منظمات غري حكومية تعمل يف ميدان حقوق اإلنسان بأن احلكومة الدومينيكية             . والتمييز العنصريني 
قامت بسلسلة من عمليات الترحيل اجلماعي للمهاجرين اهلايتيني، مشلت يف بعض احلاالت دومينيكيني من أصل               

، بعث املقرر اخلاص رسالة ادعاء إىل احلكومة بشأن ٢٠٠٥سبتمرب /ويف أيلول". األدكن"هاييت بسبب لون بشرهتم 
 منهم دون اعتبار لوضعهم القانوين يف ١ ٠٠٠ هاييت قيل إهنم اعتقلوا وُرحِّل أكثر من ٣ ٠٠٠حالة ما يربو على 

رفضت "كما أن احلكومة رفضت حكماً صادراً حبقها عن حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان لكوهنا           . البلد
وستتاح للمقرر  ". جلنسية على أساس العرق وحولت أطفاالً من أصل هايّيت إىل أطفال عدميي اجلنسية فعلياً             منح ا 

اخلـاص عما قريب فرصة لتقييم احلالة يف عني املكان، يف ضوء الدعوة اليت وجهتها إليه احلكومة مؤخراً للقيام                   
 .بزيارة بصحبة اخلبري املستقل املعين بقضايا األقليات

يف هـندوراس، سـلطت منظمات حلقوق اإلنسان الضوء على استخدام التهم اجلنائية املوجهة بدوافع               و -٤٨
سياسـية ملضايقة وختويف وردع املعارضة اليت يبديها أفراد يشاركون يف الدفاع عن البيئة وجمموعة من احلقوق                 

لشعوب األصلية، مشلت التخويف وعلى وجه اخلصوص، ذُكرت انتهاكات ضد ا. االقتصادية واالجتماعية والثقافية
وحسب . واالعـتداء والقـتل، كمـا ذكر عدم قيام السلطات بالتحقيق فيها وتقدمي املسؤولني عنها إىل العدالة        

الشعوب األصلية، استهدف كثري من هذه االنتهاكات عرقلة جهودهم الرامية إىل ضمان االعتراف مبطالبتهم باحلق 
، الحظ املقرر اخلاص )E/CN.4/2005/18/Add.5(لتقرير عن بعثته إىل هندوراس ويف ا. يف ملكية األراضي املشاع

بقلق مطابقة خريطة الفقر للمناطق اليت تقطنها مجاعات الشعوب األصلية واملتحدرين من أصول أفريقية؛ وتدين                
وجهاز القضاء؛ مسـتوى مشـاركة ممثلي هذه اجلماعات يف جماالت احلياة العامة املهمة، مثل احلكومة والربملان             

 .وهتميشها يف وسائط اإلعالم، وهو ما يفسر تصويرها كأشياء فولكلورية

ورغم شهرة الربازيل كحالة من حاالت جناح التعددية الثقافية املتعددة األعراق واملثمرة اليت تسمو فوق                -٤٩
لدولة مبكافحة العنصرية   حدود العرق ولون البشرة، وااللتزام السياسي القوي الذي تعرب عنه أعلى مستويات ا            
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والتمييز، فإهنا ال تزال تعاين من العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من التعصب، هذه                 
فالعنف والتمييز العرقيان اللذان جتذرا عميقاً يف بنية اجملتمع بأكمله . العوامل اليت تصيب قطاعات هائلة من سكاهنا

ميّسان بصفة رئيسية الشعوب األصلية، مثل اخلوكورو والتروكا، واملتحدرين من أصول           وأثّـرا فيه خلمسة قرون      
وباإلضافة إىل التهميش االجتماعي    . أفريقـية، والعمال املهاجرين، والالجئني وطاليب اللجوء من البلدان اجملاورة         

راوح بني التهديد بالقتل    واالقتصـادي والسياسي والتعليمي، تشمل مظاهر العنصرية أعمال عنف عرقي هائلة تت           
وبينما يتعرض العديد من املتحدرين من أصول أفريقية هلذا العنف يف سياق اخلطاب العام بشأن           . والقـتل املباشر  

انعـدام األمـن واجلرمية يف املناطق احلضرية، كثرياً ما ُتستهدف الشعوب األصلية يف سياق حماوالت املستوطنني                 
لعديد من احلاالت، ُزِعم أن عناصر إنفاذ القانون كانوا إما مسؤولني بشكل مباشر             ويف ا . االستيالء على أراضيها  

ورغم اختاذ عدد من املبادرات اإلجيابية يف جمال السياسات العامة . عن أعمال العنف أو مل يوفروا احلماية للضحايا
ألعراق، واختاذ إجراءات إجيابية تيسر     يف السنوات األخرية، مبا يف ذلك إنشاء األمانة اخلاصة لتعزيز املساواة بني ا            

ولـوج التعليم اجلامعي، وجتديد اجلهود الرامية إىل رسم حدود ألراضي الشعوب األصلية وتسجيلها، فإن هذه                
األمور لـم ُتحدث بعد تغريات هامة يف حياة اجملموعات املستضعفة، ويرجع ذلك يف جانب منه إىل مقاومة هذه             

 ويف تقريره عن بعثته إىل الربازيل      . لعامـة واخلاصـة عـلى حـد سـواء         السياسـات داخـل املؤسسـات ا      
)E/CN.4/2006/16/Add.3(                يرحـب املقـرر اخلاص بالدور الذي يضطلع به هذا البلد يف تشجيع توخي ُبعد ،

البلدان األمريكية إقليمي ودويل يف مكافحة التمييز، ويدل على ذلك بصفة خاصة دوره القيادي يف صياغة اتفاقية 
، بالتعاون مع شيلي، للمؤمتر ٢٠٠٦يوليه /، ويف تنظيمه يف متوزملكافحة العنصرية ومجيع أشكال التمييز والتعصُّب

اإلقليمي لألمريكتني الرامي إىل حتديد مستوى التقدم احملرز يف تنفيذ إعالن وبرنامج عمل ديربان والتحديات اليت                
لية استعراض برنامج عمل ديربان، املناطق األخرى على إجراء وحيث املقرر اخلاص، يف سياق عم. ال تزال تعترضه

 .التحليل ذاته مبشاركة احلكومات واجملتمع املدين واخلرباء من األفراد

وينطـبق منـط هتميش مجاعات الشعوب األصلية واملتحدرين من أصول أفريقية بدافع العرق أيضاً على                 -٥٠
ليات السياسية وعمليات صنع القرار حمدودة بصفة عامة رغم وجود ومشاركة الشعوب األصلية يف العم. غواتيماال

فليس بإمكاهنم ": السقف البلوري"ويف جمال الوظيفة العمومية، كثريا ما خيضعون آللية . عدد من عمليات املشاورة
ــيها ــيا دون الوصــول إل ــتطلع إىل املناصــب العل ــيماال . ســوى ال  ويف تقريــره عــن زيارتــه إىل غوات

)E/CN.4/2005/18/Add.2(                أبـرز املقـرر اخلـاص قلة الوعي مبدى انتشار التمييز وعمق جذوره يف أوساط ،
 .السلطات السياسية والسكان ككل على حد سواء

  الشرق األوسط-هاء 

رغـم اجلهـود اليت بذهلا يف املاضي بعض القوميني إلقامة أمة عربية واحدة اعتماداً على الثقافة والدين                   -٥١
. شترك، فإن املنطقة ال تزال تعج مبشاكل العنصرية وكره األجانب وهتميش األقليات اإلثنية والدينية             والـتاريخ امل  

واألحـزاب السياسية يف العديد من البلدان منظمة وفق االنتماءات الطائفية والدينية، وال يبقى اإلسالم يف هذه                 
ويف بعض احلاالت . ين الواحد وهلويات دينية طائفيةاحلاالت عامالً موحِّداً وتصبح الكلمة العليا للتمايز داخل الد

مثل العراق، اختذ الكفاح من أجل السيادة السياسية يف حقبة ما بعد صدام حسني أشكاالً تتسم بالعنف الشديد                  
 ويف ظل هذه الظروف، فإن طابع التنوع اإلثين وميزان القوة السابق. بني اهلويات اإلثنية واهلويات الدينية الطائفية



A/HRC/5/10 
Page 21 

الـذي كانـت فيه مجاعة واحدة ُتعترب صاحبة السلطة على مجيع الصعد تقريباً جعال البلد معرضاً تعرضاً شديداً    
ومن املؤكد أن الوضع القائم قد أتاح فرصاً جديدة للقوى املتطرفة من            . )٣١(للتسييس اإلثين الشامل واملثري للرتاع    

ية فحسب بل كذلك الرتكاب جمازر يف حق املدنيني أضحت          اجلانبني ليس للتحريض على الكراهية اإلثنية والدين      
 .مأساة يومية جلميع السكان

وكما . وشهد لبنان أيضاً يف تارخيه احلديث استقطاباً إثنياً وطائفياً اختذ يف بعض األحيان أشكاالً عنيفة               -٥٢
ة ارتباطاً وثيقاً باالنتماء والوالء     هو احلال يف بلدان املنطقة األخرى، كثرياً ما يرتبط التنافس على السلطة السياسي            

، كثرياً  )٣٢(واملزيج الديين واإلثين املعقد واملتنوع يف البلد، الذي يضم سبع عشرة طائفة معترفاً هبا رمسياً              . الدينيني
مـا استغل بشكل رئيسي من قبل قوى خارجية لتحريض مجاعة على أخرى، وهو ما تسبب يف نزاعات دموية                   

 احملللني على أن نقطة اخلالف الرئيسية تتمثل يف الصراع من أجل السيطرة السياسية وليس               ويتفق معظم . داخلية
وحىت يف األزمة األخرية، حتالفت قوى مسلمة ومسيحية على         . الدينـية جلماعـة عـلى غريهـا من اجلماعات         

و الديين وله صلة وثيقة وينبع التحريض على العنف عادة من التنافس السياسي ال من الصراع اإلثين أ. )٣٣(اجلانبني
ويف مصر، ورغم أن الدستور ينص على املساواة . بالضغوط اليت متارسها البلدان اجملاورة، وخباصة إسرائيل وسوريا

يف احلقوق دون اعتبار للدين، فإن التمييز ضد املسيحيني املصريني والتعصب إزاء البهائيني ومجاعات املسلمني غري 
ويعترف القانون املصري باعتناق غري املسلمني اإلسالم، ولكنه ال يقر          . ان مشكالً قائماً  املعـترف هبا رمسياً يبقي    

ويواجه املسلمون الذين يعتنقون املسيحية صعوبات يف احلصول على أوراق هوية           . باعتناق املسلمني أدياناً أخرى   
 .)٣٤(جديدة وتعرض بعضهم لالعتقال بداعي تزويرهم املزعوم هلذه املستندات

 الفلسطيين إىل حد كبري قضايا العنصرية واالعتداد باإلثنية ومعاداة السامية           -ويطـبع الرتاع اإلسرائيلي      -٥٣
. وحترض الربامج السياسية يف جانيب الصراع باستمرار على الكراهية والعنف اإلثنيني والدينيني        . وكـره األجانب  

الذي عمَّق حالة التهميش القاسية أصالً اليت يعيشها " ميناجلدار األ"ويف األراضي احملتلة، تفاقمت احلالة بفعل بناء 
وداخل إسرائيل نفسها، تواصل الدولة سنها لقوانني تنطوي على التمييز ضد املواطنني الفلسطينيني             . الفلسطينيون

ن األراضي أزواجهم م) معظمهم فلسطينيون(يف إسرائيل، مثل القانون الذي مينع مل مشل العائلة ملواطنني إسرائيليني 
وال تنحصر نتائج أعمال العنف يف هذه املنطقة، بل تساهم          . احملتلة، ويستثين القانون من ذلك فئاٍت عمرية معينة       

 .كذلك يف تفاقم ظاهريت كره اإلسالم ومعاداة السامية يف جهات أخرى من العامل

أن متحى  " إن إسرائيل ينبغي     ويف مجهورية إيران اإلسالمية، صدرت تصرحيات علنية، مبا يف ذلك القول           -٥٤
، رعت  ٢٠٠٦ديسمرب  /ويف كانون األول  . ، فسِّـرت بأهنا تنطوي على دالالت معادية للسامية        "مـن اخلـريطة   

                                                      
31  Wimmer, A., Democracy and Ethno-Religious Conflict in Iraq, paper presented Center on Democracy, 
Development and the Rule of Law, Stanford University, 5 May 2003 
(http://iis-db.stanford.edu/pubs/20214/wimmer.pdf). 
32  Peteet, J.M. “Lebanon: Palestinian Refugees in the Post-War Period”, Le Monde diplomatique, December 
1997 (http://www.monde-diplomatique.fr/cahier/proche-orient/ region-lebanon-refugee). 
33  Corm, G., “Lebanon: No “Civil War” This Time”, Le Monde diplomatique, September 2006. 
34  Human Rights Watch: World Report 2007. 
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وكما ذكر املقرر اخلاص يف تقريره العام املقدم إىل جملس . احلكومة مؤمتراً دولياً يف طهران شكك يف حقيقة احملرقة
، يظهر الرئيس حممود أمحدي جناد بتنظيمه هلذا املؤمتر نيته ٢٠٠٧مارس /آذاريف ) A/HRC/4/19(حقوق اإلنسان 

الشرعية على التيار املشكك يف أشكال أخرى من العنصرية، وذلك على وجه اخلصوص بدعوته، إىل جانب إضفاء 
املناوئة للسود يف  بارزة يف احلركة العنصرية رموزاًلسامية، ل املشكك واملعادي التيار األورويب شخصيات بارزة يف

، اليت تنادي يف برناجمها الفكري (Ku Klux Klan)ن كالكس كال  حركة كومثلالواليـات املتحدة األمريكية،  
ونظمت احلكومة نفُسها قبل ذلك مسابقة للرسوم       . ونية السود عرقياً وضرورة إبادهتم    واأليديولوجي الرئيسي مد  

 .ولوكستالكاريكاتورية معادية للسامية تنكر وقوع اهل

وال يزال العمال املهاجرون يف جمتمعات دول اخلليج، اليت ُيزعم أهنا حتولت إىل جمتمعات عصرية، يعانون                -٥٥
ويزيد من سوء ظروف حياهتم التمييز . من أشكال قاسية من أشكال استغالل العمالة تشبه الرق يف بعض األحيان

فر األساس لسياسات عامة وأنظمة حكومية تتسم بالتحامل،      وهذا يو . اجلنسـاين والديين والعرقي العميق اجلذور     
. وممارسات مشينة من قبل أرباب العمل العاديني، وإجراءات قانونية غري عادلة ميكن أن تؤدي إىل احلكم باإلعدام

وأما املهاجرون الذين عملوا وعاشوا هناك فيتحدثون على نطاق واسع عن التعصب إزاء التنوع الديين يف بعض                 
فالعمال املهاجرون غري املسلمني املتعبدون يضطرون لتقبل عدم وجود أماكن للعبادة وللكف عن             . ه البلدان هـذ 

املميزة  اليت يرمسها كثري من      " العالمة املقدسة "وهي  (إظهـار الرموز الدينية مثل الصلبان املسيحية، أو التيالكا          
 . آخرين ينبغي أن تتم دائماً حبذر وبعيداً عن األنظاروالعبادة مجاعياً مع). اهلندوس على اجلبني بني العينني

  أمريكا الشمالية-واو 

يف الواليـات املتحدة األمريكية، ليس خطاب العنصرية وكره األجانب خطاباً غري قانوين إذ ُينظر إليه يف إطار                   -٥٦
. ول لدستور الواليات املتحدة األمريكيةحـرية التعـبري والكالم اليت ال ميكن احلد منها بقانون، وفقاً ألحكام التعديل األ    

وعلى صعيد السياسات العامة، ضعفت االلتزامات بتدارك العيوب البنيوية واالجتماعية بفعل وجود األحزاب واحلركات              
 ٥٤٠فبحلول أواخر التسعينات من القرن املاضي، كان هناك ما يربو على            . الشعبوية اليت حتض على الكراهية والعنصرية     

وتعزز هذا الوضع كذلك بسبب هجمات      . والنازيني اجلدد واملليشيات الشعبية   " الكو كالكس كالن  "متطرفة مثل   مجاعة  
سبتمرب، اليت أدت إىل عودة العنف العنصري واملعادي لألجانب، وال سيما ضد أفراد ومجاعات من األمريكيني                / أيلول ١١

، ٢٠٠٧ة من السلطات األمريكية لزيارة البلد يف أواخر عام          وقد طلب املقرر اخلاص دعو    . العرب واآلسيويني واملسلمني  
 ).E/CN.4/1995/72/Add.1 (١٩٩٤وذلك لتحديث تقرير سلفه لعام 

وقد . وتوجـد عدة منظمات متطرفة حتض على الكراهية العرقية واإلثنية يف الواليات املتحدة األمريكية              -٥٧
 من القرن التاسع عشر، لتصبح أشد املنظمات عنصرية         ارتقت حركة كوكالكس كالن، املنشأة يف النصف الثاين       

أمريكية مائة يف املائة ومسيحية مائة يف املائة وبروتستانتية "وهذه احلركة اليت أعلنت أهنا . وفـتكاً يف تاريخ البلد    
 بأهنا تضم مليون ونصف مليون عضو وقاربت عضويتها يف أوج           ١٩٢١تفاخرت حبلول عام    " مائـة يف املائـة    

 الفـرق املتحـدة األمريكيـة وقـد خلفهـا عدد من اجلماعات املنشقة مثل          .  ماليـني عضـو    ٦ـة  احلـرك 
)United Klans of America(  واإلمـرباطورية اخلفية ،)The Invisible Empire(كس كالن ، وفرسان كو كال 

(Knights of the Ku Klux Klan) .  ًظمة الوحدة واحلقوق منوأحـد أشهر قادهتا دافيد ديوك الذي يتزعم حاليا
 .اليت جتاهر بعنصريتها ومعاداهتا للسامية  األمريكية- األوروبية
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التحالف ومن بني املنظمات األخرى العنصرية واملعادية لألجانب النشيطة يف الواليات املتحدة األمريكية              -٥٨
زب النازي األمريكي، واملقاومة    القوي، واألمم اآلرية، واألخوة اآلرية واحلزب القومي االشتراكي ألمريكا، واحل         

ويدعم هذه املنظمات فيض من اجلماعات الصغرية       ). كنيسة اخلالق العاملية سابقاً   (اآلرية البيضاء، وحركة اخللق     
اليت تعمل على الصعيد احمللي، فتنشر الدعاية العنصرية واملعادية لألجانب وللسامية عرب املوسيقى، والكتب اهلزلية، 

 .هرجانات، واملنشورات، والتجنيد النشط، واإلنترنتواملسريات، وامل

وليسـت كندا يف ِحصن من ظاهرة التنظيمات العنصرية الناشطة يف اعتدادها بالتفوق العرقي اليت جتاهر          -٥٩
وعلى خالف الواليات املتحدة األمريكية، فإن القانون اجلنائي الكندي ُيعاقب على           . مبناصـرهتا للكراهية العرقية   

ض على الكراهية العرقية، فهو ينص على أن أي شخص حيرض، بإطالق بيانات يف أي مكان عام، على                  الـتحري 
كـره أي مجاعة حمددة حيث يرجح أن يؤدي ذلك التحريض إىل اإلخالل بالسلم ميكن أن يدان بارتكاب جرمية                   

وقد جعل هذا األمر    . زةوخيضع لعقوبة احلبس، أو بارتكاب جرمية تستوجب العقاب وفق إجراءات اإلدانة املوج           
 االشتراكي  -ومن أبرزها احلزب القومي     . باإلمكان التصدي ألنشطة مجاعات متنوعة من مجاعات النازيني اجلدد        

ومناهضة التأثري اليهودي يف وسائط اإلعالم      " استعادة سيادة البيض يف كندا    "لكـندا الذي تشمل أهدافه املعلنة       
، ٢٠٠٤، أنشئ يف عام )West Canada for us" (غرب كندا لنا"ظيم آخر امسه وهناك تن. )٣٥(اإلخبارية والترفيهية

ومت حلـه خـالل نفـس العام بعدما أدين باإلخالل بالقوانني الكندية ملكافحة جرائم الكراهية بنشره يف موقعه                
ية املعادي للسامية والتنظيمات النشيطة األخرى هي معهد املراجعة التارخي. اإللكتروين مواد ُتعترب مروجة للكراهية

ــرقي  ــتطهري الع ــندي لل ــريق الك ــنكر للهولوكوســت والف ــندا . وامل ــته إىل ك ــن بعث ــره ع  ويف تقري
(E/CN.4/2004/18/Add.2)       الحظ املقرر اخلاص عودة تيار سياسي مييين متطرف         ٢٠٠٣، الـيت زارها يف عام ،

م الوضع يف عني املكان يف ضوء       وستتاح للمقرر اخلاص عما قريب فرصة لتقيي      . يسـتهدف اليهود بشكل خاص    
 .الدعوة اإلجيابية جداً اليت تلقاها مؤخراً من حكومة كندا للقيام بزيارة متابعة

  االستنتاجات والتوصيات-ثالثاً 

تشكل العودة احلالية للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب خطراً             -٦٠
وقد بلغ هذا   . فحسب بل أيضاً على تطور الدميقراطية والتالحم االجتماعي       هائالً ليس على حقوق الضحايا      

، كنتيجة إلضفاء "احلرب على اإلرهاب"اخلطر مستويات جديدة وخميفة يف سياق احلرب العاملية الراهنة وهي       
سية األحزاب السيا  الشـرعية الفكـرية على األفكار العنصرية واملعادية لألجانب عرب اخلطاب العام وترمجة            

 .الرئيسية لوجهات النظر اليت تروجها عادة احلركات السياسية اليمينية املتطرفة إىل سياسات عامة

ويوَصـى بإحلـاح باعـتماد اإلجـراءات االستراتيجية التالية ملواجهة عملية إضفاء الطابع العادي                -٦١
ة العنصرية املتزايدة يف مجيع والدميقـراطي على العنصرية، والجتثاث جذور املصادر األعمق للربامج السياسي       

 :أحناء العامل

                                                      
35  See Canadian Human Rights Tribunal, Tremaine Decision, 2 February 2006 
(http://www.chrt-tcdp.gc.ca/search/files/t1104_8505de1updated.pdf). 
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إبـداء إرادة سياسـية أقوى ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب، وذلك              )أ( 
وينبغي لألحزاب السياسية أن . اسـتناداً إىل إدراك عودة مجيع أشكال العنصرية وهتديدها اخلطري للدميقراطية    

ة وكره األجانب، وذلك باختاذها خطوات ملموسة لتعزيز التضامن والتسامح تتوىل قيادة محلة مكافحة العنصري
واالحـترام واالعتراف باجملموعات املستضعفة كأعضاء كاملي العضوية يف اجملتمع، ومن هذه اخلطوات وضع     

وجيب أن تشمل مدونات السلوك هذه      . وتنفـيذ مدونـات سلوك طوعية من أجل إقامة جمتمع غري عنصري           
بعدم املشاركة يف التحريض على العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من              الـتزاماً   

تعصب، داخل احلزب ويف اجملتمع عموماً؛ وأن تضع جمموعة من التدابري الداخلية للمعاقبة على انتهاكاهتا؛ وأن 
 تؤيد أو حترض على العنصرية تتضمن تعهداً بعدم الدخول يف حكومات ائتالفية مع األحزاب واجملموعات اليت

 .والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب

وبغية تعزيز الدميقراطية، يتعني على الدول تشجيع مشاركة اجلماعات املعرضة تعرضاً شديداً  )ب( 
ة أن تساهم تلك    للعنصـرية والتمييز العنصري يف احلياة السياسية لبلداهنا، على أن تأخذ يف االعتبار إمكاني             

وينبغي إيالء اهتمام خاص للطرق احملددة اليت تؤثر هبا ظواهر          . اجلماعـات يف تعزيز منظور مناهضة التمييز      
العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب على النساء واجلماعات األخرى املعرضة تعرضاً شديداً للعنصرية 

 .تعددة اليت تواجههاوالتمييز، واآلثار اجملتمعة ألشكال التمييز امل

تنفـيذ مجيع صكوك حقوق اإلنسان ذات الصلة ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره        )ج( 
. األجانب، وخباصة االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، وإعالن وبرنامج عمل ديربان

نية والسياسية واإلدارية والقضائية الالزمة لضمان      وعلى الدول األعضاء كذلك أن تعتمد مجيع التدابري القانو        
احترام وتكامل احلقوق األساسية اليت تكفلها الصكوك القانونية الدولية ذات الصلة، وخباصة فيما يتعلق حبرية 

 .التعبري وحرية الدين، والقتالع جذور ظاهرة التحريض املتزايد على الكراهية العرقية والدينية

 مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب مع البناء الطويل املدى           ترابط وتكامل  )د( 
جملتمع دميقراطي ال متييز فيه وتتفاعل فيه الثقافات املتعددة، وذلك استناداً إىل االعتراف بالتنوع الديين واإلثين 

 .والثقايف واحترامه وتعزيزه

يد الوطين والدويل على حد سواء، على       تشـجيع احلـوار بني الثقافات واألديان على الصع          )ه( 
تعميق التعارف بني اجلماعات املختلفة وممارسة التفاعل االجتماعي والثقايف : أساس استراتيجيتني مترابطتني مها

 .والديين بينها على أساس القيم العاملية

_ _ _ _ _ 

 


