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  موجز

يقدم املقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك   
اجتاهات يف العمق   وإن هذا التقرير، الذي تناول      . ٥/١ب هذا التقرير عمالً بقرار جملس حقوق اإلنسان         من تعص 

 اليت استرعى املقرر اخلاص انتباه اجلمعية العامة إليها عندما قدم تقريره            اجلسيمةالعنصرية وكره األجانب احلالية     
ته مقترناً بالتقرير املستكمل املتعلق مبـسألة الـربامج          يف دورهتا الثانية والستني، جيب قراء      (A/62/306)املرحلي  

السياسية اليت حتض على التمييز العنصري أو تشجعه، الذي قدمه املقرر اخلاص إىل جملس حقوق اإلنسان يف دورته 
  .)١(اخلامسة، وتقريره األخري عن مكافحة تشويه صورة األديان، الذي قدمه إىل اجمللس يف دورته الستني

 مكافحة العنصرية وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب عدة حتديات كربى تتمحور حول وتواجه  
تضاؤل اإلرادة السياسية ملكافحة العنصرية وكره األجانب، كما يتجلى من عدم تطبيق :  التاليةاجلسيمةاالجتاهات 

ياسي على العنصرية وكـره  برنامج عمل ديربان؛ واشتداد العنف العنصري وكره األجانب؛ وتصاعد التعويد الس     
األجانب، كما يتبني من تعميم الربامج السياسية العنصرية والكارهة لألجانب ووضعها موضع التنفيذ بواسـطة               

لخطاب واخلطابـة العنـصريني     ل واإلقرار املذهيب والسياسي والفكري   حتالفات حكومية مع أحزاب دميقراطية؛      
مأخذاً إثنياً وعنصرياً؛   تماعية واالقتصادية والسياسية وكذا اهلجرة      خذ املشاكل االج  يأ الذيوالكارهني لألجانب   

والطفرة العامة احلاصلة يف مظاهر الكراهية العنصرية والدينية، وكذلك التعصب الديين، حسبما يتجلـى علـى                
ات اهلوية  اخلصوص يف مظاهر معاداة السامية وكره املسيحية وعلى األخص كره اإلسالم؛ واألمهية املتزايدة يف بني              

ويكّرس املقرر اخلاص فصالً للتمييز املبين علـى        . التعدد الثقايف للمجتمعات   التنوع ومقاومة     رفض اليت يكتسبها 
  .النظام الطبقي، والذي يعتربه جزءاً ال يتجزأ من واليته

، يف كل أنشطته، تشجيع وضـع اسـتراتيجية         اجلسيمة، يواصل املقرر اخلاص   ولعكس هذه االجتاهات      
رادة السياسية لدى احلكومات    إل ا إجياد وتدعيم من جهة، استراتيجية سياسية وقانونية ترمي إىل        :  قوامها جةمزدو

يف مكافحة العنصرية وكره األجانب ومتكني الدول من التزود، متشياً مع إعالن وبرنامج عمل ديربان، بالصكوك                
 ومن جهة أخرى، استراتيجية ثقافية وفكرية وإثنية        دارية املالئمة لذلك الغرض؛   إلالقضائية والقانونية واألدوات ا   

ا من كتابة م اهلوية، وخاصة ما يستبيحهتبيحهما، وبنيات، وال سيما نظم القيم اليت العميقنيتستهدف مصدريهما 
  .ا من رفض للتنوع والتعددية الثقافيةم وأيضاً ما يغذيه،وتدريس للتاريخ

وتـرد  . ا وليتونيا وإستونيا واجلمهورية الدومينيكية وموريتانيا، زار املقرر اخلاص ليتواني٢٠٠٧ويف عام    
  A/HRC/7/19/Add.3 و (A/HRC/7/19/Add.4بيانات عـن تلـك الزيـارات يف إضـافات هـذا التقريـر               

  ).، على التوايلA/HRC/7/19/Add.6وA/HRC/7/19/Add.5 وA/HRC/7/19/Add.2 و

                                                      

)١( A/HRC/5/10و A/HRC/6/6على التوايل ،. 
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  احملتويات

  الصفحة  ـراتـالفق  

  ٤  ٧ -  ١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  الرئيسيةاملالحظات  - أوالً 

  ٥  ٤٥-  ٨  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أنشطة املقرر اخلاص  - ثانياً 

  ٥  ١١-  ٨  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . زيارات املقرر اخلاص  - ألف  

  ٦  ٢٣- ١٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . متابعة زيارات املقرر اخلاص  - باء   

  ٩  ٤٥- ٢٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  أنشطة املقرر اخلاص- جيم   

    األجانب وما يتصلوكرهالتجليات املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري   - ثالثاً 
  ١٣  ٧١- ٤٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . صببذلك من تع  

  ١٣  ٥٠- ٤٧  . . تشجع عليهالربامج السياسية اليت حترض على التمييز العنصري أو   - ألف  

  ١٤  ٥٣- ٥١  . . . . . . . . . . . . . . . التحريض على الكراهية العرقية أو اإلثنية أو الدينية  - باء   

  ١٥  ٦١- ٥٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التعصب الديين  - جيم  

  ١٧  ٦٤- ٦٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . رفض التعددية الثقافية  - دال  

  ١٨  ٦٨- ٦٥  . . . . . . . . . . . . . . . . هاجرين وملتمسي اللجوء الالجئني واملالتمييز حبق - هاء   

  ١٩  ٧١- ٦٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  على النظام الطبقيالقائمالتمييز   - واو  

  ٢٠  ٨٣- ٧٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . توصياتالستنتاجات واال  - رابعاً 
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   املالحظات الرئيسية- أوالً 
تصطدم مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب بعدة حتديات                - ١

 اليت تناوهلا املقرر اخلاص بالتحليل املستفيض طـوال مـدة           اجلسيمةر حول شىت االجتاهات     كربى خطرية تتمحو  
  .مزاولته لواليته

إن أخطر ما يتجلى فيه تراجع مكافحة العنصرية واشتداد العنف العنصري وكره األجانب، ال سـيما                و  - ٢
 ةيد من أعمال العنف اجلسدي املستهدف      الذي ينم عنه عدد متزا     -  أال وهو االنتقال إىل الفعل       - أخطر تعبري عنه    

  ، وهم جمموعـات نازيـة أو قوميـة أو ميينيـة            ا جياهر فاعلوه  يتألعضاء جمتمعات إثنية أو ثقافية أو دينية، وال       
  . طبيعة عنصرية وكارهة لألجانبا ذات بأهن- متطرفة 

، للدميقراطية وحقوق اإلنسان أخطر هتديد ميثَّل جسيماً اً جديداً اجتاهيواكبوإن تصاعد العنف العنصري   - ٣
 دميقراطياً، مما يفضي على اخلصوص إىل رسـوخ         اوإقرارمهالتعويد السياسي على العنصرية وكره األجانب       : وهو

 الربامج األحزاب اليت تنادي بتلك      إقدار العنصرية والكارهة لألجانب يف الربامج السياسية ألحزاب دميقراطية وإىل           اخلطط
  .بيق بواسطة حتالفات مع احلكومات تضمن هلا التواجد يف جهاز الدولة والولوج إليهعلى وضعها موضع التط

 يف التصاعد اجلسيمةشكل أيضاً أحد االجتاهات ي الفكري للعنصرية وكره األجانب والتعصب اإلقراروإن   - ٤
ملسماة علمية أو أدبية تجسد على اخلصوص يف العدد املتزايد من املنشورات ايإنه . احلايل للعنصرية وكره األجانب

اليت تستحدث، حتت غطاء الدفاع عن اهلوية واألمن الوطنيني، نظريات تطبعها القـراءة اإلثنيـة أو العنـصرية                  
من جهة، التصرحيات األخرية    : وفيما يلي أمثلة على تلك الظاهرة     . للمشاكل االجتماعية واالقتصادية والسياسية   

حنطاط الفكري للمنحدرين من أصل أفريقي،      ال ا عن للطب جيمس واتسون     اليت أدىل هبا احلائز على جائزة نوبل      
 التارخيية املؤلفة   اإلقرار العلمي باألمناط   ملختلف األعراق عن      هرمي تنم الرغبة الضمنية من ورائها يف وضع ترتيب       

طاب الرئيس  كبرياً يف النهوض حبقوق املنحدرين من أصل أفريقي؛ ومن جهة أخرى، خانتكاساًللعنصرية وتشكل 
 ، إذ للعنـصرية املقّرةالذي يندرج يف هذه الدينامية  و،  ٢٠٠٧يوليه  / متوز ٢٦لقاه يف داكار، يوم     أالفرنسي الذي   

 يعيد إىل األذهان أساسية البنيات العنصرية السائدة يف القرنني الثامن عشر والتاسع عشر مدهشعلى حنو فيه أكد 
" احتاد أكسفورد"كما أن الدعوة، اليت وجهها نادي الطلبة للحوارات . اريخالقائلة بأن األفارقة ال حمل هلم من الت

ريفني، غ نّك، إىل الرجعي الربيطاين ديفيد إيرفني وإىل ٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين٢٦التابع جلامعة أكسفورد، يف 
يف أيضاً لسامية، تندرج ربنامج سياسي عنصري كاره لإلسالم ومعاٍد لب ينادي الربيطاين، الذي الوطينزعيم احلزب 
  .دة عليها فكرياً للعنصرية واملعّواملقّرةهذه الدينامية 

 للمسائل احلصرية يف املعاجلة األمنية ى يتجل العنصرية وكره األجانبمع السياسي والفكري وإن التساهل   - ٥
. إلثنية أو الدينية أو الثقافية     اللجوء واألقليات القومية أو ا     وملتمسياملتعلقة حبالة األجانب، وال سيما املهاجرين       

، هدفاً رئيـسياً تستقـصده      حتط من شأنه  ويف كثري من البلدان، يصبح املهاجر، إذ ينظر إليه نظرة إثنية وقمعية             
 يدخل كالم كيفني أندروز، الوزير األسـترايل الـسابق للـهجرة            ،ففي هذا السياق  . األجانبالعنصرية وكره   

األفارقة على أهنم جمموعة تعاين من مشاكل يف االندماج يف اجملتمع األسترايل والذي              الرعاياواملواطنة، الذي ميَّز    
ويف فرنسا، فإن مشروع    . ٢٠٠٨- ٢٠٠٧أعلن عن ختفيض احلصص بالنسبة لالجئني األفارقة يف أستراليا للفترة           
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اإلدارية لطلبات مجع مشل     يف إجراءات املعاجلة     DNA) ناالدَّ( نوويالمض  احلالقانون األخري الذي يستلزم اختبار      
 اًعوتراج من أجل استباحة وصم املهاجر بالعار        للجينياتاألسرة يشكل مثاالً خطرياً آخر على التسخري السياسي         

  .وحده البعد اجليين املنحصرة يف لألسرةيف املغزى اإلثين 

سامية وكره املـسيحية     والدينية واستفحال مظاهر معاداة ال     العرقيةوإن تصاعد التحريض على الكراهية        - ٦
: إهنما يدوران حول العـاملني التـاليني      . سالم يشكالن أيضاً اجتاهني مقلقني بوجه خاص      إلوعلى األخص كره ا   

واالختالل بني الدفاع عـن     خليط من عوامل العرق والثقافة والدين، واالرتياب الفكري واملذهيب بفعل الدين،            
وهناك عنصر يشغل البـال     . منهج الرقابة على ممارسة اإلسالم وتعليمه     العلمانية وحرية التدين، واملنهج األمين و     

بوجه خاص ناجم عن ذلك، أال وهو القراءة االنتقائية والسياسية حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية، اليت تتضح       
 يكرسها  حلرية التعبري على حساب حريات أخرى ومن القيود واحلدود اليتاإليديولوجيةعلى اخلصوص من اهليمنة 

  .العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

تكشف عن انغالق يف اهلوية وعن مقاومة فكرية وسياسية للتعددية الثقافية، مـن             وإن تلك االجتاهات ل     - ٧
إنه يتسبب يف حدوث .  وعملية التعدد الثقايف العميق اجلارية يف كل اجملتمعاتالقدميةجراء تنازع اهلويات القومية 

 فيه نكران  الذي،" االستيعاب- ج االندما"لفكرة هيمن أكثر فأكثر املتصور ال يف هلا دور حاسمتشنجات يف اهلوية 
، من هذا القبيل، دون إسهامهم يف نظم البلدان       حيولبالذات لقيم وذاكرات حمددة لألقليات الوطنية واملهاجرين و       

 القدمية املتمثلة يف ترتيب الثقافـات       اإليديولوجية من طراز    وهذا التصور هو  . املضيفة وتارخيها وهويتها الوطنيني   
 الثقافـة والعقليـات     وإقـرار التسلط على الشعوب    يف  ، واليت استند إليها تارخيياً       هرمياً واألعراق واحلضارات 

  .العنصرية، مما كوَّن مرتعاً خصباً لكافة األشكال القدمية والعصرية من العنصرية وكره األجانب

  أنشطة املقرر اخلاص - ثانياً 
   زيارات املقرر اخلاص- ألف 

، ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢٨ إىل   ١٦قام املقرر اخلاص بزيارات إىل ليتوانيا وليتونيا وإستونيا يف الفترة من              - ٨
 عملية إعادة بناء هوية تلك البلدان، اليت تواجه التنازع          ،من جهة : ا، مه قصد تقييم ُبعدين هامني من أبعاد واليته      

 واحتـرام   التارخيية اهليمنة واالحتالل السياسيان عمليات تعزيز اهلويات الوطنية القدمية اليت نالت منها تارخيياً    بني
حقوق األقليات القومية واالعتراف بتلك احلقوق، ال سيما ما انبثق منها من تلك العمليات؛ ومن جهة أخـرى،    

، الذي ُيحـدث يف     غري األوروبية األصل  لك اجملتمعات، وخاصة    التعدد الثقايف املتدرج واإلثين والثقايف والديين لت      
وترد ملحوظات املقرر اخلـاص     . بلدان أوروبية أخرى انطواء يف اهلوية وردود أفعال عنصرية وكارهة لألجانب          

  ).A/HRC/7/19/Add.2 وA/HRC/7/19/Add.3 وA/HRC/7/19/Add.4(وتوصياته يف تقاريره عن البعثة 

، زار املقرر اجلمهورية الدومينيكية مع اخلبرية املـستقلة         ٢٠٠٧أكتوبر  /شرين األول  ت ٢٩ إىل   ٢٣ومن    - ٩
، يف حتليله لعمق العنـصرية يف  )A/HRC/7/19/Add.5(ويشري التقرير املشترك عن البعثة      .  األقليات بقضايااملعنية  

 بني السلطات، من جهة، ،التمييز فيما يتصل بوجود العنصرية و،اجملتمع الدومينيكي، إىل تباين يف الرأي واإلدراك     
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 مرياث العنصرية التـارخيي     زوحيلل فيه املقرر اخلاص ارتكا    . خرىاألهة  اجلاجملتمعات املعنية، من    وواجملتمع املدين   
  . وعي اجلماعي، وحساسيات اجملتمع الدومينيكي ومداركه -  والثقايف يف الال

 بغية املـسامهة، يف     ٢٠٠٨يناير  / كانون الثاين  ٢٤ إىل   ٢٠وقام املقرر اخلاص أيضاً بزيارة موريتانيا من          - ١٠
 معاجلة عمق تركات التمييز اإلثين التارخيية اليت شكلت اجملتمع          قصدسياق الدينامية الدميقراطية امللحوظة اجلارية،      

). (A/HRC/7/19/Add.6وترد مذكرة متهيدية مقتضبة عن تلك الزيارة يف إضافة إىل هذا التقرير . على مر الزمان
  .يف دورة الحقةإىل اجمللس وسُيقدَّم تقرير كامل 

، فإن املقرر اخلاص مسرور للردين اإلجيابيني الواردين        ٢٠٠٨ يف عام     اليت أجريت  وفيما يتعلق بالزيارات    - ١١
ـ وإن املقرر اخلاص، إذ يـذكِّر  .  والواليات املتحدة األمريكية -  من أجل زيارة متابعة      - من حكوميت كندا     أن ب

 واليت مت التذكري هبا ٢٠٠٤ات اهلند وباكستان ونيبال مل تستجب بعد لطلبات الزيارات املعبَّر عنها يف عام حكوم
 الرد على طلبات الزيارة الـصادرة عـن         التمادي يف عدم   فيما خيص    قلقه، ُيعرب من جديد عن      ٢٠٠٦يف عام   

، يف إطـار    هادفـة ذه املـسألة معاجلـة      وه األمل يف أن يعاجل جملس حقوق اإلنسان ه        دوحي. اإلجراءات اخلاصة 
  .االستعراض الدوري الشامل

   متابعة زيارات املقرر اخلاص- باء 

 متابعة دائمة حلالة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب يف           إجراء يؤكد املقرر اخلاص، بغية ضمان      - ١٢
ين وهيئات األمم املتحدة واالستجابة إىل تطلعات البلدان اليت ُتزار، أمهية مواصلة احلوار مع احلكومات واجملتمع املد

  . اجملتمعات املعنية

 متابعة زيارته إىل سويسرا، تأكد االجتاه إىل التسخري السياسي          إطارويالحظ املقرر اخلاص مع القلق، يف         - ١٣
ـ      . للعنصرية وكره األجانب والتعصب يف األوساط السياسية والفكرية        صوص، وتشهد على هذا االجتاه، على اخل

مبادرتان قام هبما مؤخراً احلزب السياسي املسمى احتاد الوسط الدميقراطي، الذي أثبت مركزه كتكوين سياسي               
مشروع االستفتاء حول منع : ٢٠٠٧أكتوبر /لبلد إبان االنتخابات االحتادية اليت أُجريت يف تشرين األول   ا  يف أول

درة شعبية تتعلق بطرد املواطنني األجانب الذين يرتكبون        بناء مآذن جديدة وشن محلة من أجل تشجيع اقتراح مبا         
وقد كانت .  خروفاً أسود من راية سويسريةُتزيح ء صورة ثالثة خرفان بيضارمزت إليهاجرمية خطرية يف سويسرا 

س ، بعد قراءة متأنية لرد اجملل      ذلك امللصق  اعترب املقرر اخلاص  و. تلك احلملة حمل رسالة احتجاج من املقرر اخلاص       
 فيما يتصل علـى اخلـصوص       )٢(االحتادي على رسالته ونظراً للسوابق املشار إليها يف تقريره عن زيارة سويسرا           

وارتـأى،  . بعث على الكراهية العنصرية والدينيـة     تأن  ا  حبمالت احتاد الوسط الدميقراطي السابقة، أن من شأهن       
 على الكراهية العنصرية والدينية وأن سحب ذلـك  لتحريضخيفي ابالتايل، أن حرية التعبري جيب أال تكون ستاراً      

  . عن سويسرا كبلد حمترم حلقوق اإلنساناملعهودةامللصق سوف يكون أليق بالصورة 

                                                      

)٢( A/HRC/19/Add.2. 
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 اجملتمـع   يف ُعقـر   تلك احلمـالت     أوجدته للحوار الدميقراطي العميق الذي      مسروروإن املقرر اخلاص      - ١٤
ية والتمييز يف األوساط الفكرية واالجتماعيـة و، علـى          كما أن الصدى الذي القته مسائل العنصر      . السويسري

 ُيظهر -  ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٢ ال سيما إبان االنتخابات للمجلس االحتادي يف - اخلصوص، السياسية 
  .اجملتمع السويسريصميم  احلوار الدميقراطي بشأن هذه املسألة يف حيوية

 العالية من التحفـز     والدرجة هذا املضمار، االلتزام الشخصي      وقد تبني للمقرر اخلاص باهتمام كبري، يف        - ١٥
واحلساسية لدى مسؤويل عدد معني من املؤسسات االحتادية واحمللية، وال سيما دائرة مكافحة العنصرية، واللجنة               

 التعبري  ويود، بصفة خاصة،  . احملليةيف الكانتونات واجلماعات    عن اإلدماج   االحتادية ملناهضة العنصرية واملسؤولني     
، مـع   ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ٦ يفعن امتنانه للجنة االحتادية ملناهضة العنصرية ملبادرهتا بتنظيم اجتماع،          

ومل .  املسؤولني عن اإلدماج، حضرها أيضاً مسؤولو دائرة مكافحة العنصرية احملليةمندويب الكانتونات واجلماعات
جز ا والفتوحات واحلو  بالرهانات أيضاً    ُعين قرر اخلاص فحسب وإمنا   ُيعن هذا االجتماع بإجراء حوار مثمر مع امل       

التعددية الثقافية وحماربة مجيع أشـكال ومظـاهر        وتنوع  الل  من حيث تشجيع تعايش اجملتمعات وتالقحها، وتقبّ      
  .العنصرية وكره األجانب

 طالب للجوء سابق من     والحظ املقرر اخلاص بكثري من االهتمام انتخاب السيد ريكاردو لومينغو، وهو            - ١٦
، لعضوية اجمللس الوطين السويسري، وبذلك أصبح أول نائب         ٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين األول  ٢١أصل أنغويل، يف    

ويرى املقرر اخلاص أن ذلك االنتخاب، الذي يدل أيضاً على احليوية           . أسود يدخل غرفة الربملان االحتادي الدنيا     
ي، يشكل مرحلة ذات بال لزيادة االتضاح وتعزيز متثيل اجملتمعات الـيت            الدميقراطية الداخلية يف اجملتمع السويسر    

  .مبمارسات متييزية شىت يف اخلفاء والتهميش االجتماعي واالقتصادي والسياسي طاملا أُقحمت

دوام العنف العنـصري     ،)٣(يف إطار متابعة زيارته إىل االحتاد الروسي      يالحظ املقرر اخلاص مع القلق،      و  - ١٧
ـ  العدد املتزايد من  ألجانب يف البلد، كما يستدل، يف مجلة أمور، من          والكاره ل  وادث العنـصرية والكارهـة      احل
تتبدى درجة عنفها يف تكاثر االغتياالت الـيت تطـال          و على اخلصوص جمموعات نازية      ترتكبها، اليت   لألجانب
ومن رأي املقرر اخلاص أن استمرار      .  غري سالفيني أصلهم من أفريقيا أو آسيا أو العامل العريب أو القوقاز            اًأشخاص

تلك األعمال، رغم الزيادة املرموقة اليت حدثت يف األشهر األخرية يف اإلجراءات القضائية واإلدانات الرتكـاب                
 دميقراطيـة وتعادليـة وتفاعليـة        ثقافية أخطر هتديد ليس لبناء تعددية    هو  أعمال حبافز من الكراهية العنصرية أو الدينية،        

 التزاماً سياسياً يقظاً وفرض عقوبات اتعاظية       يستدعيوإن ذلك االستمرار    . ا أيضاً لتقدم الدميقراطية يف البلد     فحسب، وإمن 
  .رةواتباع استراتيجية فكرية وثقافية واسعة النطاق لضمان تعايش منسجم يف جمتمع تكون فيه التعددية الثقافية متجذّ

بئة ودينامية اجملتمع املدين الروسي يف مكافحة العنصرية وكره         ومن هذا املنظور، يرى املقرر اخلاص أن تع         - ١٨
 من املنظمات   ٢٠٠٧سبتمرب  /وقد أثَّرت فيه بوجه خاص الرسالة اليت تلقاها يف أيلول         . األجانب هلما داللة خاصة   

 تدعم فيهـا كـل الـدعم      غري احلكومية الرئيسية العاملة يف جمال مكافحة العنصرية وكره األجانب يف روسيا،             
  .التوصيات الواردة يف تقريره عن البعثة، اليت تعترب أساساً هاماً لوضع برنامج وطين ملكافحة التمييز والعنصرية

                                                      

)٣( A/HRC/4/19/Add.3. 



A/HRC/7/19 
Page 8 

 

 ٢٨ قانون، يف -  ، يعرب املقرر اخلاص عن قلقه جتاه اعتماد مرسوم)٤(وخبصوص متابعة زيارته إىل إيطاليا  - ١٩
 ١٠قاطنني يف إيطاليا ملدة تقل عـن  البالغني و الد األورويب    االحتا ديسمرب املاضي، يبيح طرد مواطين    /كانون األول 

 - وإن ذلك املرسوم ". األمن العامب  خيلّونينتهكون الكرامة اإلنسانية أو حقوق الفرد األساسية أو " الذينسنوات
 الروماين القانون، الذي ُسنَّ عقب اغتيال مواطنة إيطالية اهتم به روماين من الروما، يستهدف بوجه خاص اجملتمع       

 يتـاح فيـه   وإذ يذكِّر املقرر اخلاص أنه ما من طرد إال وجيب أن يكون معلالً يف كل حالة فردية وأن                   . يف البلد 
الرجوع إىل القضاء، يود أن يؤكد أيضاً أمهية مكافحة استغالل بعض وسائط اإلعالم واألحزاب السياسية للخوف 

ويرغب أيضاً  . تعدد اإلثين والديين الذي يواجهه اجملتمع اإليطايل      الناجم عن ضغط اهلجرة وأزمة اهلوية من جراء ال        
 اختاذ تدابري قمعية تستهدف جمتمعاً بأسره       وإن. ش للغاية يف التذكري بأن جمتمع الروما يف إيطاليا مستضعف ومهمّ        

وكـره   العنـصرية   تنم عن عالمة فادحة   يشكل  قصد التصدي جلرمية أو جنحة يرتكبها أحد أعضاء ذلك اجملتمع           
 املقـرر   كشف عنـها   ضد تلك املصائب اليت       املتخذة  مع الرغبة السياسية واملبادرات اإلجيابية     متناقضةاألجانب  

  .اخلاص يف تقريره عن الزيارة

، مكتـب  ٢٠٠٦ديـسمرب  /وإن املقرر اخلاص مغتبط خصوصاً للعملية اليت شرع فيها، يف كانون األول         - ٢٠
ن الالجئني يف إيطاليا، بالتعاون مع ممثلي الرابطة الوطنية للصحفيني اإليطاليني  لشؤو الساميةمفوضية األمم املتحدة

وإن هذه املبادرة، اليت تتوافق متاماً      . واحتاد الصحفيني اإليطاليني، فيما يتعلق بوضع مدونة سلوك لوسائط اإلعالم         
السالف الذكر، تتنـاول بوجـه خـاص    قلباً وقالباً مع التوصيات الرئيسية الواردة يف تقرير بعثة املقرر اخلاص     و

  .املعلومات املتعلقة باهلجرة واللجوء

ويف سياق تطبعه دينامية مقلقة لكره األجانب وتصاعد مظاهر العنصرية، يود املقرر اخلاص أن يـذكِّر                  - ٢١
ون املسمى  ، وتنقيح القان  اجلنسيةاعتماد قانون   : ببعض التوصيات الواردة يف تقريره عن البعثة، وال سيما ما يلي          

 فيين، الذي حيكم اهلجرة متبعاً منهجاً أمنياً يؤدي إىل جترمي املهاجرين؛ وسن تشريع شامل واعتماد سياسة - بوسي 
؛ واالعتراف والطائفة املتديِّنة باإلسالمبني الدولة ) inteseُعهدة مالية (كلية يف جمال اللجوء؛ واعتماد اتفاق ثنائي 

  .القوميةتبارمها من األقليات مبجتمعي الروما والسينيت باع

، يرى املقرر اخلاص أن الشروع يف حوار بني املؤرخني اليابـانيني      )٥(وأخرياً، ويف إطار زيارته إىل اليابان       - ٢٢
وهذه املبادرة تتمشى مع التوصيات الرئيسية الواردة يف تقريره عن الزيارة، .  مغزًى خاصاًلهوالكوريني والصينيني 
 مع الرتاع اإلقليمي بني اليابان      جتاوباًتشارك، حتت رعاية اليونسكو، يف كتابة تاريخ إقليمي         الذي يشجع على ال   

وإن هذا العمل التذكاري املشترك يندرج يف االستراتيجية الفكرية      . والبلدان اجملاورة له، وال سيما الصني وكوريا      
 السياسية والقضائية بغية استئـصال املـصادر        الستراتيجيةاتعزيز  من أجل   والثقافية اليت يوصي هبا املقرر اخلاص       

  .العميقة للعقلية والثقافة العنصريتني والكارهتني لألجانب

                                                      

)٤( A/HRC/4/19/Add.4. 

)٥( E/CN.4/2006/16/Add.2. 
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ويود أيضاً أن يشري إىل شبكة املنظمات غري احلكومية اليابانية للقضاء على التمييز العنصري، اليت أنشئت   - ٢٣
وحييي . لعنصرية والتمييز ا ملكافحةت غري احلكومية    على أساس تقرير زيارته ومببادرة من احلركة الدولية للمنظما        

املقرر اخلاص احلوار الذي بدأ بني تلك الشبكة واحلكومة اليابانية هبدف تيسري إجراء حوار بنَّاء بني الـسلطات                  
البوراكـو  (وأعضاء اجملتمعات املتضررة بوجه خاص من العنصرية وكره األجانب، وال سيما األقليات القوميـة               

، وكذا مع   )كوريني وصينيني من   (وذرّياهتمواملنحدرين من املستعمرات اليابانية القدمية      )  أوكيناوا وأهايل ينوآلوا
  .املهاجرين اجلدد املنحدرين من بلدان آسيوية أخرى ومن أفريقيا وأمريكا اجلنوبية والشرق األوسط

   أنشطة املقرر اخلاص- جيم

تعزيز وتنفيذ إعـالن    : اليته، حول عدة أهداف أساسية، هي     متحورت أنشطة املقرر اخلاص، طيلة مدة و        - ٢٤
 لتحديد ومكافحـة املـصادر      ناجعةوخطة عمل ديربان؛ وتشجيع وضع استراتيجيات سياسية وقضائية وثقافية          

 القدمية منها واجلديدة؛ وأخرياً، تشجيع الربط بني مكافحة العنـصرية           ،العميقة ملظاهر العنصرية وكره األجانب    
  .، وبناء تعددية ثقافية تعددية ودميقراطية وتفاعليةنباألجاوكره 

أنشطة تعزيز التنسيق مع آليات أخرى حلقوق اإلنسان؛ :  على النحو التايلجمّمعةوإن أنشطة املقرر اخلاص   - ٢٥
واشتراكه يف اجتماعات ومؤمترات خمتلفة بشأن استفحال العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب؛ وأخـرياً،              

  .ته لتعزيز التعاون مع املنظمات اإلقليميةأنشط

  تعزيز التنسيق مع اآلليات األخرى حلقوق اإلنسان  - ١

وطد املقرر اخلاص تعاونه مع وحدة مناهضة التمييز التابعة للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان، مبواصلته                - ٢٦
: وص يف األنشطة التالية ذات املغزى اخلاص منذ بداية واليته ومبشاركته على اخلصاملشاورات املنتظمة اليت ُبوشرت

 ١ينـاير إىل    / كـانون الثـاين    ٣٠ يف الفترة مـن      اجملتمع،  "دراسة وحتليل التنميط العنصري   "الفريق املواضيعي   
 يف جنيف، يف نطاق الدورة السادسة لفريق اخلرباء العامل املعين باملنحدرين من أصل أفريقي؛ ٢٠٠٧فرباير /شباط

 ٢١، الـذي عقـد يف جنيـف يف          "العنصرية والتمييز ومعيقات النمـو    " املستوى املعين مبوضوع     واملؤمتر الرفيع 
 مبناسبة إحياء اليوم الدويل للقضاء على التمييز العنصري؛ وسلسلة من األنشطة مضطلع هبا يف          ٢٠٠٧مارس  /آذار

ية السامية حلقوق اإلنسان يف ، بغية تعزيز املبادرات امللحوظة للمفوض    ٢٠٠٧أبريل  / نيسان ٢٧ إىل   ٢٣نيبال، من   
، ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ١٢سياق الدينامية الدميقراطية التارخيية احلالية؛ واجتماع معقود يف جنيف، يوم           

معين بتحديث منوذج التشريع املناهض للعنصرية قصد مساندة العمل الذي تقوم به الدول من أجل اعتماد تشريع                 
 مجيع أشكال التمييز العنصري وتستجيب لالنشغاالت املعرب للقضاء علىفاقية الدولية مطابق اللتزاماهتا مبوجب االت

  .عنها يف إعالن وبرنامج عمل ديربان

وختاماً، وابتغاء تعزيز التكامل بني الواليتني، يسعد املقرر اخلاص أنه تلقى الدعوة من جلنة القضاء على                  - ٢٧
 العنصرية قياس حالةيت تبحث تقارير الدول اليت زارها، يف سبيل التمييز العنصري من أجل حضور االجتماعات ال

  .وأيضاً متابعة توصياته
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  استفحال العنصرية والتمييز العنصري وكره اجلانب  - ٢

عدها التارخيي والثقايف، موضـوع     كان استفحال العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب، وحتليل بُ          - ٢٨
  .يرد وصف مقتضب ألمهها يف الفقرات التاليةو، ٢٠٠٧ غضون سنة مقرر اخلاص يفلمداخالت عديدة ل

حـضارة عامليـة أم تـصادم       "يف املؤمتر املعنون    شارك املقرر اخلاص    عمدة لندن،   من  بناء على دعوة    و  - ٢٩
 يف مائدة مستديرة حـول      ، على اخلصوص  ،وشارك. ٢٠٠٧يناير  / كانون الثاين  ٢٠، الذي عقد يف     "احلضارات
مع صحفيني ومثقفني وشدد على املقاومة الفكرية والسياسية إزاء         "  أهذا ممكن؟  - تعددة الثقافة   لندن م "موضوع  

  .التعددية الثقافية، اليت هي من األسباب العميقة الستفحال العنصرية وكره األجانب

 األول  املؤمتر العـام   يف   ،)أملانيا(، شارك املقرر اخلاص، يف نورمربغ       ٢٠٠٧مايو  / أيار ١٢ إىل   ١٠ومن    - ٣٠
دور املدن يف التحدي املوجـه      : تقاسم الكفاءات وتعزيز اجملتمعات   "الئتالف األورويب للمدن ملكافحة العنصرية، املعنون       ل

 هلذه املبادرة، حتت رعاية اليونـسكو، يف تعزيـز          املدى البعيد ووضع املقرر اخلاص التركيز على      ". ضد العنصرية والتمييز  
  . للتعددية اإلثنية والثقافية والدينيةاحملوريضري، الذي هو اإلطار مكافحة العنصرية يف اجملال احل

وعالوة على ذلك، شارك املقرر اخلاص يف املنتدى الدويل الرابع حلقوق اإلنسان، املخـصص ملوضـوع                - ٣١
وأبرز ضـرورة   ). سويسرا( يف لوسرين    ٢٠٠٧مايو  / أيار ٢٥ و ٢٤ يومي   عقد، الذي   "والطفلحقوق اإلنسان   "

لضوء على العمليات الثقافية والتارخيية لبناء مجيع أشكال العنصرية، وكذا أمهية تشجيع تلقني التعدديـة               تسليط ا 
  .الثقافية يف إطار املدرسة ووسائط اإلعالم واألسرة

الثاين، الذي ُنظِّم يف أوسـلو،      " احلوار الشامل فيما بني وسائط اإلعالم     "وشارك املقرر اخلاص أيضاً يف        - ٣٢
 حكومـة إندونيـسيا     ٢٠٠٦وقد كانت تلك املبادرة، اليت أطلقتها يف عام         . ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ٥ و ٤يومي  

لرسول حممـد   ا  اليت مثّلت  والنرويج يف ضوء املسائل اليت أسفرت عنها األزمة املنبثقة عن الرسوم الكاريكاتورية           
 وسائط اإلعالم القادمني من كل القارات ش فيه املسؤولون الرئيسيون عناملنشورة يف جريدة دامنركية، حمفالً تناقَو

وارتأى املقرر . قصد تقاسم خرباهتم ووجهات نظرهم من أجل املسامهة يف النهوض حبرية التعبري والتسامح والسالم
 العمق التارخيي والثقايف للعنصرية وكـره       تزيد من مراعاة  اخلاص، يف مداخلته، أن وسائط اإلعالم ينبغي هلا أن          

 حتت غطاء حرية التعبري؛ وأن تعكس بشكل أعمق، من الناحية الكتابيـة             إقرارها الثقايف تعارض  األجانب؛ وأن   
  .واهليكلية والتشاركية على حد سواء، التعدد والدينامية املتعددة الثقافة اليت يتسم هبا جل اجملتمعات احلالية

ة املتحدة لربيطانيـا العظمـى      اململك(، شارك املقرر اخلاص يف ليفربول       ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٣ويف    - ٣٣
، الذي تنظمه سنوياً الشبكة املتكاملة لثمـاين        "مساواة كربيات املدن وشبكة األداء    "يف مؤمتر   ) وآيرلندا الشمالية 

مدن إنكليزية خارجاً عن لندن والذي يتوخى التحاور حول دور تلك املدن يف تشجيع التماسـك والتـساوي                  
القيام، يف التصدي لتوترات اهلوية اليت يتسبب فيها تنازع اهلويات          أمهية  دث عن   وهبذه املناسبة، حت  . االجتماعيني

: القومية والعملية املتعددة الثقافة العميقة يف اجملتمعات، بتشجيع استراتيجييت احلوار بني الثقافات املركزيتني، ومها             
عات، وخلق الظروف الثقافية واالقتصادية     االعتراف بالتنوع واخلاصيات الثقافية واإلثنية والسياسية ملختلف اجملتم       

  .تفاعالهتا وتعارفهال املواتيةواالجتماعية 
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املؤمتر احلادي عـشر جلمعيـة الثقافـات        ، شارك املقرر اخلاص يف      ٢٠٠٧يوليه  / متوز ١٥ إىل   ١٢ومن    - ٣٤
احلـوار  "، وعنوانـه  )الواليات املتحدة األمريكية(عقد كل سنتني، املعقود يف دنفر، كولورادو ن الذي ي  األمريكية

وتسخريه وقد تناول يف مداخلته رهان التنّوع الثقايف، ". الروابط الشاملة بالدميقراطية الثقافية: املفتوح احلادي عشر
التارخيي والفكري والعلمي قصد الترتيب اهلرمي لألعراق والثقافات، كما حتدث عن ضرورة القيام ليس فقط بتـشجيع                 

  . وإمنا أيضاً قيمة التعدد املمارس كاعتراف بالتنّوع واحترامٍ له وُنهوض بهالتنوع وحده كحقيقة واقعة

الدورة "، يف   )إيطاليا(، شارك املقرر اخلاص يف مدينة بروجا        ٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين األول  ٧ إىل   ٥ومن    - ٣٥
 والتنـسيق  ، وهي مبادرة تنظمها سنوياً مجعية جملـس الـسالم    "السابعة جلمعية األمم املتحدة من أجل الشعوب      

 مـن   ١ ٢٠٠اإليطايل للجماعات احمللية من أجل السلم وحقوق اإلنسان، اليت تنسق معاً أنشطة ما يربو علـى                 
واسترعى . اجلمعيات والسلطات احمللية والوطنية واملنظمات املدنية والدينية العاملة يف جمال النهوض حبقوق اإلنسان

 إىل ضرورة معاجلة حقوق اإلنسان معاجلة شاملة وغري انتقائية مبينـاً  املقرر اخلاص، يف مداخلته، انتباه املشاركني   
الفارق بني التعبئة الدولية املشروعة بشأن أعمال العنف يف ميامنار والسكوت على مئات ضحايا القمع السياسي يف 

ن وأن مبـدأ    ورأى أن التداول اإلعالمي جيب أال يكون املقياس الوحيد خلطورة انتهاكات حقوق اإلنسا            . غينيا
  .الشمولية واملعاملة املتساوية جيب أن يكون املعيار النهائي

وبناء على دعوة مؤسسة الثقافات الثالث، شارك املقرر اخلاص أيضاً يف اجتماع ملنظمات اجملتمع املدين                 - ٣٦
ومسح هذا  ). اإسباني( يف مدينة جّيان     ٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين األول  ٨بشأن مسألة التمييز ضد املسلمني، ُعقد يف        
ختيل العامل العريب واإلسالمي يف وسائط اإلعالم ودور التربيـة يف           : االجتماع بالتفكّر العميق يف املواضيع التالية     

املؤمتر املعين "واعتمد املشاركون إعالناً قُدِّم إىل . تشجيع التسامح، والتعايش والتعاون بني املسلمني وغري املسلمني
، الذي نظمته الرئاسة اإلسبانية ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا يف قرطبة " ضد املسلمنيبالتعصب ومظاهر التمييز

  .٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول١٠ و٩يف ) إسبانيا(

، ُدعي املقرر اخلاص إىل واشنطن من طرف جلنة الكونغرس األمريكي  ٢٠٠٧نوفمرب  /تشرين الثاين  ٦ويف    - ٣٧
 اليت تساهم يف رسم سياسة أمريكا الشمالية بشأن اتفاقات هلسنكي، خاصة            - ا  املعنية باألمن والتعاون يف أوروب    

 إىل تقدمي عرض عن حماربة اجلرائم املرتكبة بـدافع مـن الكراهيـة              - يف إطار منظمة األمن والتعاون يف أوروبا        
طفرة احلاصلة يف وحتدث املقرر اخلاص، على وجه اخلصوص، عن ال    . العنصرية والدينية يف منطقة املنظمة املذكورة     

العنف العنصري والكاره لألجانب، وحركية األحزاب السياسية ذات الربامج السياسية اليت حترِّض على العنصرية              
والتمييز، واستراتيجية تغلغل تلك األحزاب واجملموعات يف االئتالفات احلكومية وحـىت يف الربملـان األورويب،               

وأوضح أن الركيزة اإليديولوجية الستفحال ذلك التحريض       .  وجترميها للهجرة  تهانَنثْرها للتعددية الثقافية وأَ   وتنكّ
  .على الكراهية العنصرية والدينية حمورها الدفاع عن اهلوية واألمن الوطنيني

، شارك املقرر اخلاص يف مؤمتر معين مبتابعة خطة العمل النروجييـة            ٢٠٠٧نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٨ويف    - ٣٨
وقد أتاحت هذه املبـادرة، الـيت    . ٢٠٠١ والتمييز املعتمدة يف أعقاب مؤمتر ديربان العاملي يف          املتعلقة بالعنصرية 

ضمت ممثلي احلكومة واجملتمع املدين وعامل الفكر ووسائط اإلعالم، تقييم أثر خطة العمل ومناقـشة األعمـال                 
ب املقرر اخلاص، على اخلـصوص،      أُعجو.  يف جمال مكافحة العنصرية والتمييز     من تلك الفعاليات  املستقبلية لكل   

 أومسونسن، بقدر ما أُعجب باإلرادة السياسية اليت حتدو الزعماء النروجييني           - برؤية والتزام السيدة مانويال رامني      
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وهو يـتمىن أن    .  أومسونسن، املنحدرة من أصل مارتينيكي     - يف تشجيع التعددية الثقافية بتعيينهم للسيدة رامني        
كومات أخرى، وال سيما األوروبية منها، على تنفيذ برنامج عمل ديربان           حافز حل ويج تلك    مبادرة النر  يكون يف 

  .واالشتراك النشط يف عملية مراجعته

حنو اسـتحداث اسـتراتيجية     "وشارك املقرر اخلاص أيضاً يف مؤمتر نظمته منظمة العمل الدولية عنوانه              - ٣٩
 كـانون   ٦ إىل   ٤، ُعقد يف جنيف مـن       "ألجانب والتمييز تعتمدها النقابات يف نطاق مكافحة العنصرية وكره ا       

 بلداً، بالقيام، على أساس جتربة      ثالثنيوقد مسح هذا املؤمتر، الذي ضم ممثلني نقابيني من          . ٢٠٠٧ديسمرب  /األول
كما أن املقرر اخلاص، الذي شجع      . احلركات النقابية، بتعبئة العامل النقايب يف مكافحة العنصرية وكره األجانب         

 يفمؤمتر ديربان العاملي، يعترب أن اجلبهة النقابية أساسـية     خطة  ملشاركني على االخنراط بنشاط يف عملية مراجعة        ا
وأوصـى  .  من بصمات شديدة الوطأة على التوظيف والعمـل ومبا هلمااستئصال شأفة العنصرية وكره األجانب      

إلنسان أن ُيشرك ليس فقط العامل النقايب وإمنا أيضاً الوكاالت املتخصصة، مثل منظمة العمل      بشدة جملس حقوق ا   
  .الدولية، يف تلك العملية احلامسة

، شارك املقرر اخلاص يف مشاورة اخلرباء حول املـسائل املتعلقـة            ٢٠٠٧يناير  / كانون الثاين  ٧ و ٦ويف    - ٤٠
  . األقلياتبقضاياليت نظمتها اخلبرية املستقلة املعنية باألقليات وبرفض اجلنسية أو احلرمان منها، ا

 ١٣، مبادرة حترير بيان صحفي، انضم إليه        ٢٠٠٨يناير  / كانون الثاين  ٤، اختذ املقرر اخلاص، يف      وختاماً  - ٤١
من أصحاب الواليات حبكم اإلجراءات اخلاصة، عّبر فيه عن قلقه جتاه خطورة األحداث اليت أعقبت االنتخابات                

ونظراً للسوابق التارخيية يف املنطقة، فإن أصحاب الواليات دعوا السلطات الكينية حبزم، وكذا الزعماء              . نيايف كي 
ودعـوا أيـضاً    . السياسيني واإلثنيني والدينيني، إىل وضع حد ملا ميكن أن يتسبب يف حتريك العنف بني اإلثنيات              

  .ية يف األزمةاجملتمع الدويل، مبا فيه جملس األمن، إىل حتمُّل املسؤول

  التعاون مع املنظمات اإلقليمية  - ٣

املعايري واآلليات اإلقليمية ملكافحة التمييز وحلماية حقوق "شارك املقرر اخلاص يف حلقة خرباء دراسية عن   - ٤٢
بادرت اخلبرية املستقلة املعنية بقضايا األقليات، بالتعاون مع مفوضية حقوق اإلنسان ومنظمة الـدول              " األقليات

وهذه احللقة الدراسية، اليت شارك . ٢٠٠٧يناير / كانون الثاين٣٠ و٢٠مريكية، إىل تنظيمها يف واشنطن يومي األ
فيها ممثلون للحكومات وآليات األمم املتحدة املعنية حبقوق اإلنسان واملؤسسات اإلقليمية احلكوميـة الدوليـة               

 ملختلف الصكوك والتشريعات اإلقليمية القائمة يف       واملنظمات غري احلكومية، كانت ترمي إىل إجراء حتليل مقارن        
إطار مكافحة التمييز العنصري ومحاية األقليات، ال سيما املشروع األويل التفاقية البلدان األمريكيـة ملكافحـة                

  .العنصرية ومجيع أشكال التمييز والتعصب

دة للحقوق األساسية التابعة لالحتاد ويعرب املقرر اخلاص عن ارتياحه للتعاون مع الوكالة األوروبية اجلدي  - ٤٣
 كـره املركز األورويب لرصـد العنـصرية و      حلت حمل   اليت   و ٢٠٠٧فرباير  / شباط ١٥أنشئت يف   األورويب اليت   

 ١٢ يف    مع ممثلي الوكالـة اجلديـدة ُعِقـد         اجتماع  وشارك املقرر اخلاص، على وجه اخلصوص، يف       .األجانب
 توسيعل ، إذ يعرب عن ارتياحه    اخلاصملقرر  ا  وإن .ديدةالتعاون اجل هات  يف فيينا لتحديد اجتا    ٢٠٠٧أبريل  /نيسان
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 يف أن تواصـل الوكالـة       حيدوه األمل احلقوق األساسية اليت وضعها االحتاد األورويب،       تشمل  حبيث   الوالية   نطاق
افحة مجيـع    ملك كليهنج   اتباع إضافة إىل تشجيع  افحة العنصرية وكره األجانب      ملك فائقةإعطاء أولوية   املذكورة  

  .أشكال التمييز

ويرحب املقرر اخلاص أيضاً بتقوية أواصر التعاون مع منظمة األمن والتعاون يف أوروبا، ال سيما بـشأن             - ٤٤
مكافحة التمييـز  "شارك باخلصوص يف املؤمتر الرفيع املستوى بشأن    قد  و. التعصب الديين وتعزيز التسامح   مسائل  

وأتاح هذا املؤمتر   . ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ٨ و ٧ يف   ارستي نظم يف بوخ   ذ، ال "نيادلوتعزيز االحترام والتفاهم املتب   
 مشولية املـسبِّبات   على   ومع تشديده .  للتدابري العملية الرامية إىل مكافحة التعصب والتمييز       الراهندراسة الوضع   

سيما    املسيحية، وال  رهك بعض العوامل اخلاصة ب    مل يسعه إال أن حيدد    ميع مظاهر تشويه صورة األديان،      جلالعميقة  
 يف جتلياته وإسقاطاته السياسية والتارخيية، وأثر        املسيحية بالغرب وحصرها فيه وأيضاً     ومساواةجذوره التارخيية،   

  . اليت متارسها بعض احلركات اإلجنيليةأنشطة الدعوة

اص يف املؤمتر االستراتيجي ، شارك املقرر اخليف إطار التعاون اإلقليمي مع منظمات اجملتمع املدينووأخرياً،   - ٤٥
وإذ حيّيي .  يف برلني٢٠٠٧أبريل / نيسان٢٢ إىل ٢٠  من الذي عقد يف الفترة،للشبكة األوروبية ملكافحة العنصرية

 يف  منظمة غري حكومية هدفها مكافحة التمييز ٦٠٠ من   أزيدتضم   اليت،  شبكةالهذه   املقرر اخلاص اخنراط وتيقظ   
ية تعاونه مع هذه الشبكة، ال سيما يف إطار تنظيم الربنامج مع اجملتمع املـدين، إبـان                 االحتاد األورويب، يود تقو   

  .الزيارات إىل بلدان من االحتاد األورويب، ومن أجل متابعة زياراته وتطبيق توصياته

  وكره  التجليات املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري -  ثالثاً
  األجانب وما يتصل بذلك من تعصب 

 املقرر اخلاص، يف هذا اجلزء، استرعاء انتباه جملس حقوق اإلنسان إىل مظاهر للعنـصرية والتمييـز                 يود  - ٤٦
ويرى أن هذه املظاهر مسائل جوهرية ينبغي تناوهلا يف التعمـق يف            . العنصري وكره األجانب يعتربها جد مقلقة     

  .قليمية التمهيديةإطار عملية مراجعة مؤمتر ديربان العاملي، ال سيما أثناء املؤمترات اإل

  رض على التمييز العنصري أو تشجع عليه الربامج السياسية اليت حت-  ألف

 واجلمعيـة   )٦(عاجل املقرر اخلاص طوال مدة واليته، ال سيما يف تقارير عدة كلفته بإعدادها جلنة حقوق اإلنسان                 -٤٧
  .على التمييز العنصري أو تشجع عليه، مسألة الربامج السياسية اليت حترض )٨( وجملس حقوق اإلنسان)٧(العامة

هذه التقارير، اليت حتلل الربامج السياسية اليت حترض على التمييز العنصري أو تشجع عليـه، تؤكـد                 و  - ٤٨
؛ اً سياسي تسخريهاعن طريق   كره األجانب،    العنصرية والتمييز العنصري و    التعّود على : االجتاهات الرئيسية التالية  

                                                      

)٦( E/CN.4/2004/61و E/CN.4/2006/54.  
)٧( A/59/330.  
)٨( A/HRC/5/10.  
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ألحـزاب  ل  وحركات اليمني املتطـرف يف الـربامج الـسياسية         حزابألسية العنصرية    السيا ترسُّخ املخططات و
، وليس ذلك بوصـفها     اإلرهاباألجانب و  اهلجرة واللجوء و   قضايا التعامل مع     سيما من حيث   ، وال اطيةالدميقر

ذه اإلقرار الفكري هليد  تزا،؛ وأخرياًرهاناً أمنياً فحسب، وإمنا أيضاً وعلى األخّص باعتبارها هتديداً للهوية الوطنية
، حتت ستار تنشئ ارتفاع عدد ما يسمى باملنشورات العلمية أو األدبية اليت يف اخلصوص كما يتبني، على، الربامج

لمـشاكل  ومفاهيم تفسريية تطبعها القـراءة اإلثنيـة أو العرقيـة ل          الدفاع عن اهلوية واألمن الوطنيني، نظريات       
   .ةتماعية واالقتصادية والسياسياالج

املتزايدة هلذه الربامج السياسية توجد بينها وبني عودة ظهور أفعال حترض على " الّشْرَعنة الدميقراطية"وإن   - ٤٩
الكراهية العرقية، ُعْروة وثقى، رغم وجود أحكام، يف معظم التشريعات الوطنية، تنص على قمـع مثـل هـذه                   

هية خبطاب يستبعد اآلخر ويعاديه، بتصوير القيود املفروضة        ولَشّد ما تقوم هذه الربامج، اليت تشيع الكرا       . األفعال
  .على التحريض على الكراهية والتمييز العنصريني على أهنا انتهاكات حلرية الرأي والتعبري

األحزاب الدميقراطية جيد تفسريه على اخلصوص يف انعدام التعبري عن وإن ترسُّخ هذه املخططات يف برامج   - ٥٠
   ومتثيلها احملـدودين،    والثقافية والدينية كما أنه يتبني يف مشاركة األقليات اإلثنية        .  ملكافحتها إرادة سياسية قوية  

مظهرين  ُيدمييف عملية صنع القرار يف احلياة السياسية والثقافية واالقتصادية جملتمعاهتا، مما            ال بل املنعدمني أحياناً،     
 ومن املهم جداً، يف إطار التعدد الثقايف جلميع . والصمتفاءاخل: ا، ومهام ضحية هلتقعلتمييز ا أساسيني من مظاهر

اجملتمعات، تصور االندماج ليس بوصفه رفضاً للتنوع وانكماشاً يف اهلوية وإمنا باعتباره عملية جدلية لتعـارف                
كة ويف هذا السياق، من واجب املسؤولني يف األحزاب السياسية أن يشجعوا على مشار. خمتلف الطوائف وتفاعلها

الفئات املعرضة للتمييز العنصري وكره األجانب والتعصب يف صنع القرار ومتثيلها يف احلكومـات واألحـزاب                
السياسية والربملانات واجملتمع املدين ككل، نظراً إىل ما ميكن أن تسهم به هذه الفئات يف مكافحة التمييز يف احلياة 

  .السياسية واالجتماعية

   أو اإلثنية أو الدينيةالعرقيةة  التحريض على الكراهي-  باء

الحظ املقرر اخلاص، يف غضون السنوات األخرية، حدوث زيادة مل يسبق هلا مثيل يف األعمال احملّرضـة                   - ٥١
. وهذه األفعال تضع عقبة كأداء أمام النهوض حبقوق اإلنسان ومحايتها. على الكراهية العرقية أو اإلثنية أو الدينية

 ضحية اخلطابات والكتابات املنشورة على املأل -  وال سيما األقليات -  فئات مستضعفة ففي كل القارات، كانت
ورغم التحرمي الـصريح  . الداعية إىل التعصب والتمييز واملفضية، يف بعض احلاالت، إىل العنف اجلسدي والنفسي         

ء عدة مل تضع بعد تشريعات      والقاطع يف الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان هلذا النوع من األفعال، فإن دوالً أعضا            
  .ومل تنشئ مؤسسات ملكافحتها

ويرى املقرر اخلاص أن تكاثر األفعال احملرضة على الكراهية العرقية أو اإلثنية أو الدينية يرتبط مباشـرة                   - ٥٢
ج إن التعويد على العنصرية وكره األجانب، وال سيما تسخريها سياسياً وترسيخهما يف برام. بثالثة عوامل أساسية

األحزاب الدميقراطية، أحدث مناخاً شديد السلبية يتسم بالتعصب والالمباالة والتغاضي عن العنصرية إن مل يكن               
. قبوهلا، مما أوجد ظروفاً إثنية ونفسية وسياسية سامهت مباشرة يف تنامي التحريض على الكراهية العرقية والدينية               

ظهور خطابة قوامها مفهوم صراع احلضارات والديانات، وينعكس وفضالً عن ذلك، فإن املناخ اإليديولوجي مييِّزه 
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وعلى الصعيد القانوين، يّسرت آثار     . ذلك على اخلصوص يف خطابة بعض النخب السياسية والفكرية واإلعالمية         
هذه االجتاهات ظهور قراءة للحريات األساسية هرمية وعدائية وغري جدلية، والتنكر للتكامل والتوازنات الـيت               

دهتا واحلدود اليت حّدهتا حتديداً دقيقاً الصكوك الدولية ذات الصلة باملوضوع، ال سيما العهد الدويل اخلاص                أوج
  .باحلقوق املدنية والسياسية واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري

لتعبري من أجـل صـون حرمـة    ويكمن التحدي األساس حالياً يف حتديد العتبة اليت تسّوغ تقييد حرية ا    - ٥٣
ويف توصيات التقرير املشترك بني املقرر اخلاص واملقررة اخلاصة املعنية حبرية الدين أو املعتقد املعنـون                . الضحايا

، يدعو اخلرباء اللجنة املعنية حبقـوق اإلنـسان إىل          )٩("التحريض على الكراهية العرقية والدينية وتعزيز التسامح      "
تماد معايري تكميلية بشأن العالقات القائمة فيما بني حرية التعبري وحرية الدين وعدم التمييز، النظر يف إمكانية اع"

وعلـى هـذا املنـوال،    . )١٠(من العهد" ٢٠وذلك على وجه اخلصوص عن طريق صياغة تعليق عام بشأن املادة     
 من املعتزم أن يشارك فيها -  وبالتعاون مع أصحاب واليات آخرين، يعتزم املقرر اخلاص تنظيم حلقة دراسية دولية

 قصد اقتـراح مبـادئ      - حقوقيون ووسائط إعالم وساسة وممثلون للمجتمع املدين وآليات األمم املتحدة املعنية            
وأساليب وهنوج من شأهنا دعم تكاملية حرية التعبري وحرية الدين أو املعتقد وعدم التحريض على الكراهية العرقية 

 .أو اإلثنية أو الدينية

   التعصب الديين- م جي

أبرز املقرر اخلاص، طوال مدة واليته، أحد األسباب األساسية الستفحال العنصرية وكذا تعقُّـدها، أال                 - ٥٤
لذا، فقد أوىل اهتماماً كبرياً لتصاعد معاداة السامية وكره اإلسالم          . وهو اخللط بني عوامل العرق والثقافة والدين      

وينبغي قراءة تقريره األخري عن املوضوع، املعنون       . تقاليد روحية ودينية أخرى   وكره املسيحية، إضافة إىل مناوءة      
، واملقدم إىل جملس حقوق اإلنسان يف دورته السادسة، مقارنة بتقاريره السابقة )١١("مكافحة تشويه صورة األديان"

ا استهدف أماكن عبادهتم حالة املسلمني والعرب يف العامل، حيث أكد على ماملرفوعة إىل جلنة حقوق اإلنسان عن 
سـبتمرب  / أيلــول  ١١ومراكزهم الثقافية ومنشآهتم التجارية وممتلكاهتم من عنف وهتّجم يف أعقـاب أحداث            

معاداة الـسامية   : تشويه صورة األديان ومكافحة العنصرية على نطاق العامل       " ويؤكد تقريره املعنون     .)١٢(٢٠٠١
  .اه الرئيس، هذا االجت)١٣("وكره املسيحية وكره اإلسالم

وحبث املقرر اخلاص، يف تقريره األخري على وجه اخلصوص، بناًء على طلب جملس حقوق اإلنسان، مسألة   - ٥٥
كره اإلسالم، لكنه تطرق أيضاً إىل مظاهر التمييز الديين األخرى، ال سيما معاداة السامية وكره املسيحية ودعوات 

                                                      

)٩( A/HRC/2/3.  
  .٦١املرجع نفسه، الفقرة  )١٠(
)١١( A/HRC/6/6.  
)١٢( E/CN.4/2003/23و E/CN.4/2005/19و E/CN.4/2006/17.  
)١٣( E/CN.4/2005/18/Add.4.  
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وإن هذا النهج   . ينية أو الروحية جملموعات إثنية أو دينية أخرى       أخرى إىل الكراهية اليت تستهدف املمارسات الد      
الكلي يقوم على اقتناعه بأن معاجلة مجيع أشكال التمييز على قدم املساواة شرط ال بد منه ملكافحة مجيع مظاهر                   

  .التمييز والتعصب اإلثين والثقايف والديين بفعالية

ى تزايد الرتوع إىل تشويه صورة األديان بسبب العوامـل          ويؤكد املقرر اخلاص، أوالً وقبل كل شيء عل         - ٥٦
اخللط بني العرق والثقافة والدين، والتسخري السياسي املتزايد للدين، والتوجس الفكري واإليديولوجي من : التالية

ـ            . املسألة الدينية  د وعلى املستوى اإليديولوجي، فإن مفهوم االعتقاد املانوي بصراع احلضارات واألديـان متزاي
وكما أن مفهوم صـراع احلـضارات   . الوجود يف طريقة تفكري النُّخب السياسية والفكرية واإلعالمية وخطابتها       

وهـذه  . وخاصة األديان، وهو أرض خصبة لتشويه صورة األديان، ميثل اجلبهة اجلديدة ملنظري احلرب البـاردة              
 معاً، يف طريقها إىل أن تصبح ليس نسقاً ينظر به           اإليديولوجية اجلديدة، بترّسخها وتأثريها املبطّن والعميق يف آن       

عدد متكاثر من الساسة ومديري وسائط اإلعالم ذوي النفوذ إىل العامل فحسب، بل أيضاً أمنوذجاً نظرياً جديداً                 
وتتمحور فعالية ذلك املفهوم اإليديولوجية حول التسخري الفكـري         . تأخذ به األوساط الفكرية واجلامعية أيضاً     

عن اهلوية واألمن الوطنيني، ومكافحة اإلرهاب، وحول مكافحة اإلرهاب الذي اختزل يف بعده الـديين               للدفاع  
وإن املعاجلة اليت حيّبذ اتباعها النهج السطحي واملانوي للحرب الباردة حيال هذه املسائل فيها إقـراٌر                 . الّصرف

ادي فحسب، والعداء والتوجس من املـسألة الدينيـة      الترويج للّيربالية، خمتزلةً يف بعدها امل     : هلدفني أساسيني، مها  
والروحية اليت تصوَّر تصويراً مشوَّهاً على أهنا منافية للتقدم واحلرية، والقراءة اإليديولوجية االنتقائيـة واهلَرميـة                

ففي هذا السياق، تتجلى بعض املظاهر اخلطرية الستفحال العنصرية وكـره           . حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية   
فوز الربامج املتسمة بالعنصرية وكره األجانـب يف االنتخابـات وتغلغلـها يف املؤسـسات               : األجانب يف اآليت  

الدميقراطية، وتصاعد العنف العنصري، وتزايد إفصاح النخب عن نزعتهم العنصرية، وإلباس املفاهيم املؤسِّـسة              
 اإلثنية للهجرة ومعاجلتها معاجلة أمنية خالصة وليس يف       للتحّيزات التارخيية لباساً فكرياً وإعالمياً جديداً، والقراءة      

  .إطار احترام حقوق اإلنسان

ويف هذا السياق، يتجلى أخطر مظهر يف الوقت احلاضر يف تصاعد ظاهرة كره اإلسالم وتـردي وضـع       - ٥٧
لى خطورة هذا وتدل ع. ٢٠٠١سبتمرب / أيلول١١األقليات العربية واملسلمة يف العامل، ال سيما يف أعقاب أحداث 

 وهو ربطٌ تغذيه بنيات فكرية      - الربط الذايت بني اإلسالم والعنف واإلرهاب       : األمر ثالثة تطورات رئيسية، هي    
وتسخِّره اخلطابة السياسية وتضخمه الصورة اإلعالمية الطاغية ويشكّل املخيلة الشعبية يف العمق؛ وإرادة فـرض               

 على املتدينني به، ال سيما بإقامة العراقيل أمام بناء املساجد أو املآذن التخفّي على التعبريات اخلارجية عند الصمِت
وبقمع التعبريات والرموز الثقافية واللباسية اإلسالمية؛ واملعاجلة األمنية أساساً املتمثلة يف مراقبة أماكن العبـادة               

 السياسات واعتماد التدابري التشريعية والثقافة ورصدها، ال بل تعليم اإلسالم نفسه، وبالتايل فإنه يتغذى من ازدياد
وإن أكثر مـا يرمـز إىل       . واإلدارية والبوليسية تندد باألقليات الوطنية أو األجنبية اليت تدين باإلسالم أو جترمها           

  التوّجس من اإلسالم، يف فرنسا، هو بالتايل سياسة تكوين معهـد بـاريس الكـاثوليكي لألئمـة املعتمـدين                   
  .من اجلمهورية

ما معاداة السامية، وهي أقدم مظهر من املظاهر التارخيية للتمييز وتشويه صورة األديان، فإهنا مل تعـد                 أ  - ٥٨
مترسخة يف مواطنها األثرية فحسب، خاصة يف أوروبا اجلديدة، بل إهنا تزحف خببث إىل مناطق أخرى من العامل،          
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وإن ُرْزء من أرزاء معاداة السامية      .ة قدمية إما عرب تصرحيات بعض الساسة أو بواسطة منشورات تروج مناذج منطي          
فأثناء زيارات . املتجذرة هذه هو إنكار حقيقة إبادة يهود أوروبا واحملرقة إبان احلرب العاملية الثانية أو الشك فيها

ا املقرر اخلاص يف إطار حتقيقاته، شّخص خطورة معاداة السامية الصامتة مع كوهنا عميقة، واليت ُتخفيها أو تصّده
  .اعتبارات واستراتيجيات االنطباع أو السلطة

إن القراءة العرقية وغري السياسية للرتاع اإلسرائيلي الفلسطيين ووضع الشعب الفلسطيين الشديد اخلطورة و  - ٥٩
واخللط بني دولة إسرائيل واجلاليات اليهودية . يغذيان لدى بعض اجملتمعات أشكاالً ومظاهر جديدة ملعاداة السامية

لشتات أو اليت تعيش يف إسرائيل واعتقاد جوهر الشعب اليهودي وُنكران تنوعه الثقايف والديين والـسياسي                يف ا 
  .تشكل مصادر كلها عميقة هلذا الشكل اجلديد من معاداة السامية

 حد  بدافعني اثنني مها ربط املسيحية بالغرب، والذي َمرّدُه، علىلقلقل مثرياًويتطور كره املسيحية تطوراً   - ٦٠
سواء، إىل قرهبما التارخيي يف عهود االحتالل األورويب، من جهة، وكذا اخلطاب الراهن، السياسي والفكري عن                
اهلوية املسيحية ألوروبا، من اجلهة األخرى، وعلى اخلصوص يف مناهضة انضمام تركيا إىل االحتاد األورويب، وأيضاً 

  .، خاصة يف أمريكا اجلنوبية وأفريقيا وآسياإىل الدعوة اليت تقوم هبا بعض احلركات اإلجنيلية

واهلندوسية والسيخية مها أيضاً ضحيتان، يف بعض مناطق العامل، ألشكال تارخيية من التمييز والـرفض                 - ٦١
وال تزال التقاليد الدينية والروحية للشعوب األصلية واجملتمعات املنحدرة من أصل أفريقي تعاين             . احلديث للتنوع 
  .ية من التمييز والتبشيع من أديان أخرىأشكاالً تارخي

   رفض التعددية الثقافية-  دال

متثل املقاومة اإليديولوجية والثقافية والسياسية للتعددية الثقافية اإلثنية أو الثقافية أو الدينية أحد اجلذور                - ٦٢
ثقافية ملكافحة العنصرية   وجيب أن تتمحور االستراتيجية الفكرية وال     . العميقة الستفحال العنصرية وكره األجانب    

وقد جاءت اجملتمعات املتعددة الثقافات . حول تقبل وتشجيع بتعددية ثقافية قوامها الدميقراطية واملساواة والتفاعل
 وعموماً، فقد تشكلت آلية تنظيم هذه .نتيجة لعملية تارخيية طويلة األمد وصلت بني الشعوب والثقافات واألديان

وأدى االرتباط بني مفهوَمي اهلويـة      . عتراف والتجمع والوحدة، أال وهو اهلوية الوطنية      اجملتمعات حول عامل لال   
وإن اإلشكال الرئيس ملعظم . واألمة إىل مفهوم سياسي وقانوين، هو الدولة القومية، شكّل غالبية اجملتمعات احلديثة

 تعبري عن هوية وطنية حصرية، والعملية       اجملتمعات احلديثة يكمن يف التناقض العميق بني الدولة القومية، واليت هي          
  .الدينامية لتحول هذه اجملتمعات إىل جمتمعات متعددة الثقافات

وأشد هذين البعدين . وتتمحور مسألة التمييز، يف إطار عملية التعددية الثقافية، حول بعدين رئيسيني اثنني  - ٦٣
  اإلثنيـة  بالتطابق بني خريطة التهميش واخلريطة      ظهوراً هو البعد السياسي واالقتصادي واالجتماعي الذي يتميز         

لكن رهان اهلوية يف عملية التعددية الثقافية يتجلـى، يف كنهـه يف             . أو العرقية أو الدينية جملتمع متعدد الثقافات      
وهذا . مكافحة التمييز يف مضماري الذاكرة ومنظومة القيم، حيث تتجسد أعىت أشكال املقاومة للتعددية الثقافية             

 االستراتيجية القانونية ملكافحة العنصرية عد، الذي غالباً ما يغفله املسؤولون السياسيون، يكشف ضرورة اقترانالب
  اجلذور العميقة ملختلف املظاهر القدمية واجلديدة للعنصرية وكرهاالهتداء إىل من متكِّنباستراتيجية أخالقية وثقافية 
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تعدديـة  مع مرور الزمن، بإرسـاء   العنصرية والقيام، بني مكافحة ، وتوثيق الصلة واقتالع تلك اجلذور   األجانب
  .تعادلية ودميقراطية وتفاعليةثقافية 

، فإن املعادلة الثقافية املطلوب من كل جمتمع متعدد الثقافات حلها، ملكافحة العنـصرية              وبعبارة أخرى   - ٦٤
 وتـرويج الدينية والثقافية ومحايتها واحترامها      اإلثنية و  باخلاصّيات، هي توثيق الصلة بني االعتراف       عمقاً وزماناً 

ومن . اخلاصّيات القيم النامجة عن التفاعالت والتالقحات بني هذه         وتلكمالقيم العاملية املشتركة واالعتراف هبا،      
وتعـبرياً  للتالقي  قيمة  ذات   الشموليةعمادها الدميقراطية واملساواة والتفاعل، جيب أن تكون        اليت  ثقافية  التعددية  ال منظور
.  تعايـشها  دينامية ملختلف مكونات اجملتمع املتعدد الثقافات ونتاج        املنفردة عن التفاعالت والتالقحات بني اهلويات       هنائياً

 اهلوية، املالزم للتنوع الثقايف، احملرك الرئيس لوحدة وطنية تدمج التنوع وحيوية مكوناتـه              من حيث  التوتر   يغدو ،وهكذا
  . جمتمع متعدد الثقافاتدينامية يف إطار الشمولية إعادة التفكري يف ّجبيتو، لذا. وحتافظ عليه

   التمييز حبق الالجئني واملهاجرين وملتمسي اللجوء-  هاء

 يف معاجلـة    ، باعتباره ركيزة من ركائز العنصرية والتمييـز       ،يتجلى أحد املظاهر الرئيسية لرفض التنوع       - ٦٥
علـى  هذه الفئات توجد باستمرار يف وضع هش للغاية تدهَور          ف. نشؤون الالجئني وملتمسي اللجوء واملهاجري    

 مكافحة اإلرهاب، فإن معاملة املهاجر والالجئ رجحانوبسبب . ٢٠٠١ سبتمرب/ أيلول١١اخلصوص إثر أحداث 
هـذه املـشاعر    و.  وباحلذر والعداء الثقايف والديين    مدهلمة ةخطوراحتمال  وملتمس اللجوء تتسم بالتوجس من      

 تراجع احترام حقوق وتربز تعميم سياسات متيل إىل تقييد احلقوق االقتصادية واالجتماعية هلذه الفئات       تتسّبب يف 
  . لألمن على القانونمن جراء الطغيان السياسياإلنسان 

 ملتمسو اللجوء والالجئون واملهاجرون يف مناطق االنتظار،        يلقاها، يف بلدان عديدة،   وتظل املعاملةُ اليت      - ٦٦
يف هذا تستنكر منظمات الدفاع عن حقوق اإلنسان، وإن . ، مبعثاً للقلقطارات واملوانئ وحمطات القطارخاصة امل

   االنتـصاف والـدفاع     يطبعها عدم إمكانيـة   "  القانون ال يطاهلا مناطق  "الصدد، حتويل مناطق االنتظار هذه إىل       
 الـشروط   وبانعدامصبغة العنصرية،    ذي ال  والكالميلعنف اجلسدي   ل حفظ النظام  وباستعمال قوات    صعوبتهاأو  

تزايد عدد حوادث العنـف     يف  مث إن   .  تدابري محاية النساء واألطفال أو ضعفها      وانعدامالصحية الدنيا أو نقصها،     
 األشخاص  بترحيل الظروف املتصلة    االنامجة عن الظروف السائدة يف تلك األماكن وخطورة تلك احلوادث، وكذ          

  .ء عناية خاصة هلذا الشكل املستفحل من التمييز والعنصريةضرورة إيالل مّربٌر، طردهمأو 

الوثيقة ( ١٠٤ وعن مظاهر التمييز اليت يواجهها الالجئون، يود املقرر اخلاص اإلحالة إىل االستنتاج رقم              - ٦٧
104(LVI-2005)(   ويؤكـد هـذا    .  الذي اعتمدته اللجنة التنفيذية ملفوضية شؤون الالجئني       ،عن االندماج احمللي

 تتطلب بذل مجيع األطراف املعنية      ومعقدة ومزدوجة االجتاه   ديناميةاخلصوص أن االندماج عملية     على  الستنتاج  ا
 دون أن ُيضطروا إىل التخلي عن هويتهم الثقافية،         ،الالزمة، مبا فيها رغبة الالجئني يف التكيف مع اجملتمع املضيف         اجلهود  

إذ هذا االسـتنتاج،    و. ساكنٍة متعددة ة الستقبال الالجئني وتلبية احتياجات      واستعداد اجملتمعات املضيفة واملؤسسات العام    
 على أمهية قيم التنوع وعدم التمييز والتسامح يف هذه العمليات، يشجع على أمور منها تنفيذ سياسـات ملكافحـة         يؤكد

  .جملتمع تعدديالتمييز وأنشطة مناصرة ترمي إىل مكافحة التمييز الـُممأسس وتعزيز اجلوانب اإلجيابية 
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سيما بشأن إعداد  رع فيه مع مفوضية شؤون الالجئني، الويرحب املقرر اخلاص بالتعاون املمتاز الذي ُش  - ٦٨
  . البعثاتعنزياراته ومتابعة التوصيات املقدمة يف تقاريره اخلتامية 

   الطبقيالنظام التمييز القائم على -  واو

خاصة يف آسـيا    و مليون شخص يف أحناء العامل،       ٢٥٠  أن قية مصدا  التقديرات والدراسات  أكثرجاء يف     - ٦٩
 باستمرار لالستبعاد عرضةة مشاهبة، وهم ي الطبقي أو بسبب نظم وراثالنظاموأفريقيا، يقعون ضحية للتمييز بسبب 

التمييز الذي يواجهونه، والذي يضر بكل من حقوقهم املدنية والسياسية واالقتـصادية            إن  و. والتهميش والعنف 
 أو القدرة احملدودة على مركزهم الوراثي، يف العجز عن تغيري  به، يف مجلة ما يتجلىىجتماعية والثقافية، يتجلواال

على الصعيدين اخلاص ؛ أو الفصل شخص غريب على اجلماعة على الزواج من االجتماعية احملتومةأو القيود ذلك؛ 
امة وأماكن العبادة واحلصول على الغذاء واملاء من املصادر العامة؛          سيما يف السكن والتعليم وارتياد األماكن الع       ، ال والعام

أو تقييد حرية رفض مزاولة املهن املتوارثة أو األعمال املهينة أو احملفوفة باملخاطر؛ أو اخلضوع إلسار الـدين؛ أو نعتـهم                   
  .كبشرومساواهتم عدم احترام كرامتهم  تشري إىل النجاسة أو الدنس؛ أو حتط من شأهنمبنعوت 

.  منذ مؤمتر ديربان العاملي، الطبقي مدرجة يف جدول األعمال الدويلالنظاممسألة التمييز القائم على إن و  - ٧٠
ورغم اعتراض بعض الدول األعضاء، فإن اهليئات الرئيسية املعنية حبقوق اإلنسان يف جمال العنـصرية والتمييـز                 

سيما االتفاقية الدوليـة     ال تطبيق الصكوك القائمة، ال    أوضحت أن حترمي هذا النوع من التمييز يندرج ضمن جم         
، خلصت جلنة القضاء على التمييز العنـصري، يف         املضمارويف هذا   . للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري     

. )١٤(ال تدخل ضمن نطاق تطبيق االتفاقيـة      " املُْحصاة"دورهتا التاسعة واألربعني، إىل أن حالة الطبقات والقبائل         
" النسب"صطلح  مل الطبقي شكل من أشكال التمييز العنصري وأن         النظام إىل أن التمييز القائم على       ت أشار كما

وأوضحت اللجنة أيضاً موقفها    . )١٥(األصل اإلثين أو القومي   أو    العرق  اخللط بينه وبني    عدم  به وجيب  اًمعىن خاص 
  جمددةً تأكيدها بشدة علىيز القائم على النسب،املتعلقة بالتمي) ٢٠٠٢(٢٩من هذه املسألة، يف مالحظتها العامة   

 من تقسيم اجملتمع  أشكال القائمة علىاجلماعاتيشمل التمييز املمارس ضد أفراد " النَسب"أن التمييز على أساس 
  . حبقوق اإلنسانالتساوي يف متتعهم متنع أو تعوق نظم وراثيةنظام الطبقي وما شاهبه من كال، إىل طبقات

 ألشكال متنوعة من التمييز، تتراوح يف بعض األحيان  يقعن ضحية النساء والفتياتفإنالسياق، ويف هذا   - ٧١
لتمييز املزدوج سبق أن نص عليها إعالن على ا األمثلة امللموسة وتلك. بني االستغالل اجلنسي واإلكراه على البغاء

ألجانب وما يتصل بذلك من تعـصب       وبرنامج عمل ديربان الذي يؤكد أن العنصرية والتمييز العنصري وكره ا          
 النساء والفتيات، وقد تكون من العوامل اليت تؤدي إىل تـدهور ظـروفهن   يف حالةمظاهر تتجلى بصورة خمتلفة     

املعيشية وإىل الفقر والعنف وأشكال التمييز املتعددة، كما قد تفضي إىل تقييد حقوقهن األساسية أو حرمـاهنن                 
 بإرادة سياسية حازمة من أجل ومشفوعةامليادين التشريعية والقضائية والتعليمية وجيب بذل جهود كبرية يف . منها

  .وضع حد هلذا الشكل من التمييز
                                                      

)١٤( CERD/C/304/Add.13 ١٤، الفقرة.  
)١٥( CERD/C/304/Add.114 ٨، الفقرة.  
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   االستنتاجات والتوصيات-  رابعاً
املنـذرة   املخيفة   العالماتيدعو املقرر اخلاص جملس حقوق اإلنسان إىل أن يلفت انتباه الدول األعضاء إىل                -٧٢

 بأمهيـة   ا العنف العنصري، وأن يذكِّره    تصاعدخاصة  وصرية والتمييز العنصري وكره األجانب،      بتراجع مكافحة العن  
رفض التهوين من شأن العنصرية وكره األجانب والتعصب ورفض تسخري هذه الظـواهر           ل كركيزٍةاإلرادة السياسية   
  .ألجانبل والكارهة منظمة على الربامج السياسية العنصرية حربٍشن لسياسياً وانتخابياً و

، يدعو املقرر اخلاّص اجمللس إىل أن يشجع الدول األعضاء على أن تعتمد عاجالً تشريعات               الصددويف هذا     -٧٣
 االتفاقية الدولية للقضاء على مجيـع        عليه ما تنص حسبوطنية ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب،        

  .أشكال التمييز العنصري

إىل استرعاء انتباه الدول األعضاء إىل خطورة تـشويه صـورة            جملس حقوق اإلنسان     ويدعو املقرر اخلاص    -٧٤
 هـذه الظـواهر     ها على مكافحة  خص كره اإلسالم، وإىل تشجيع    األ ، وعلى األديان ومعاداة السامية وكره املسيحية    

  إىل باطنيـة نظـرة   كل دين    نظرة، و  بني األديان  بتعزيز احلوار بني األديان والثقافات حول القيم األخالقية املشتركة        
 ضحيته، وتوطيد عرى التعارف والعمل املشترك يف مواجهة التحديات          اجلذور التارخيية والالهوتية للتشويه الذي يقع     

  . السلم والنهوض حبقوق اإلنسانوإحالل األساسية اليت تطرحها الدميقراطية والتنمية 

ى تنظيم محلة ممنهجة ضد ظاهرة التحريض على الكراهية          إىل تشجيع الدول األعضاء عل     أيضاًلس  يدعو اجمل و  -٧٥
االعتراف جبميع ب والدفاع عن العلمانيةواحترام حرية التدين بني يقظ  توازن إجيادإىل  وذلك بالسعي ،العرقية والدينية

  .  تلك احلرياتتكاملاحلريات املنصوص عليها يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية ومراعاة 

ويوصي املقرر اخلاص جملس حقوق اإلنسان بأن جيعل الدول األعضاء تدرك قيمة الـربط بـني مكافحـة                    -٧٦
  .دميقراطية وتفاعلية وتعادلية األجانب وإقامة تعددية ثقافية هالعنصرية والتمييز العنصري وكر

الدول األعـضاء إىل العمـق       إىل استرعاء انتباه     ،بنفس الروح  ، جملس حقوق اإلنسان   يدعو املقرر اخلاص  و  -٧٧
 أن تركز مكافحة العنصرية على اجلبهة االقتصادية واالجتماعية والسياسية وعلى           بوجي. التارخيي والثقايف للعنصرية  

 واألقليات وتـشجيع تالقـح   للجماعات الثقافية والدينية اخلاصّيات، أي جدلية احترام    نفسه يف الوقت  رهان اهلوية 
يوصي املقرر اخلاص اجمللس بأن يلفت انتباه الدول األعضاء إىل أمهية إقامـة جبهـة              و .وتفاعل مجيع القوميات  

بالتايل، من خالل التعليم والبحث العلمي واإلعالم، على مكافحة األفكـار  العمل  فكرية ملناهضة العنصرية و   
  .تقّررهاجانب أو اليت من شأهنا التحريض على العنصرية والتمييز العنصري وكره األوالتخيُّالت واملفاهيم 

 هنج ملعاجلـة شـؤون اهلجـرة        اتباعويدعو جملس حقوق اإلنسان إىل تشجيع الدول األعضاء على            - ٧٨
سيما العهـدين    الوالصكوك الدولية،   و القانون الدويل    أساسهواللجوء ووضع األجانب واألقليات القومية      

  .همحترام حقوقال اليت تتَشفّعاخلاّصني وبرنامج عمل ديربان، 
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ألجانـب يف   ل والكارهةويدعو اجمللس أيضاً إىل التشديد على خطورة املظاهر واملمارسات العنصرية             - ٧٩
 تصبح تلك املنـاطق أمـاكن       وال بد من احليلولة دون أن     . مناطق الدخول واالستقبال واالنتظار يف البلدان     

  .وء خاصة اللجوملتمسي القانون بالنسبة إىل غري املواطنني عامة واملهاجرين منعدمة

وملكافحة استفحال العنصرية وكره األجانب واخللط بني عوامل العرق والثقافة والدين، يكرر املقرر               - ٨٠
، يف هـذا الـصدد،   والقيامظاهر العنصرية وكره األجانب مل احلساب الدقيقاخلاص توصيته املتعلقة بضرورة   

هر العنصرية يقدَّم تقريره السنوي إىل جملس       إنشاء مرصد دائم لظوا   بداخل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان      
  .حقوق اإلنسان واجلمعية العامة يف نفس الوقت الذي يقدَّم فيه التقرير العام والتقرير املرحلي للمقرر اخلاص

ضمن الوثائق املقدمة إىل مجيع اهليئات املشاركة يف وتوصياته ويقترح املقرر اخلاص إدراج تقريره العام   - ٨١
 الزيارات إىل البلدان ضـمن الوثـائق املقدمـة إىل    ه عنتقاريرإدراج عة مؤمتر ديربان العاملي، و    عملية مراج 

  .االجتماعات اإلقليمية اليت تعقد يف إطار هذه العملية

وأخرياً، يوصي املقرر اخلاص جملس حقوق اإلنسان باسترعاء انتباه الدول األعضاء إىل خطورة وعمق   - ٨٢
 الثقافيـة  الديناميـة وبفعل املزاوجة بـني  . القدمية منها واحلديثة  وكره األجانب،    استفحال مظاهر العنصرية  

التعددية وإطار العوملة، ال ميكن ألي جمتمع أن ينجو من هذه الظواهر اليت متثل اليوم أحد أخطر التهديـدات أمـام                     
  . قوياً وتوافقياً أمر ملح وضروريوعليه، فإن ردُّ اجملتمع الدويل رّداً. الدميقراطية والتعايش يف مجيع اجملتمعات

ويف هذا السياق، يدعو املقرر اخلاص جملس حقوق اإلنسان إىل التأكيد على أن برنامج عمل ديربان                  - ٨٣
فمن املهم للغاية أن تكون عملية مراجعة ديربان . ميثل، حىت هذا اليوم، أشد الردود على هذه الظواهر تطوراً

 هذه الظواهر وعدم االقتصار على وضع تدابري        حلساب عن إرادة سياسية حازمة      مناسبة لتعبري اجملتمع الدويل   
سياسية وقانونية وثقافية من شأهنا تكملة برنامج عمل ديربان يف مجيع املسائل اليت رمبا كانت حمل اعتراض بعد 

. ي خلطورة الوضـع   التصدب تكون كفيلة تنفيذ برنامج منقح    لاقتراح سبل ووسائل    أيضاً  املؤمتر العاملي، وإمنا    
واجهة هذه الظواهر، فإن فشل عملية مراجعة املؤمتر العاملي         مل اإلرادة السياسية    انعداموإضافة إىل التعبري عن     

 أي تصاعد : االجتاهات الرئيسية املشار إليها يف هذا التقريرتوسُّعاخلصوص أمام على  أن يفسح اجملال همن شأن
  .سياً وتربيرها فكرياًالعنف العنصري وتسخري العنصرية سيا

 -  -  -  -  -  

  


