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 جملس حقوق اإلنسان
 الدورة الرابعة

  من جدول األعمال املؤقت٢البند 

 ٢٠٠٦مارس / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١تنفيذ قرار اجلمعية العامة 
 "وق اإلنسانجملس حق"املعنون 

 تقرير فريق اخلرباء العامل املعين بالسكان املنحدرين من أصل أفريقي
 عن أعمال دورته السادسة

 ∗)٢٠٠٧فرباير / شباط٢ -يناير / كانون الثاين٢٩جنيف، (

 السيد بيتر ليسا كاساندا:  املقرر-الرئيس 

 موجز

 يف دورته السادسة، يف موضوع التنميط       نظر الفريق العامل املعين بالسكان املنحدرين من أصل أفريقي،         
وسـلم الفـريق العامل بأن التنميط العرقي هو انتهاك للحق يف عدم التمييز وذكّر بأن املعايري الدولية      . العـرقي 

وحث الفريق العامل الدول    . واإلقليمية تشري بوضوح إىل أن التمييز العنصري يف إقامة العدل أمر خمالف للقانون            
واضح للتنميط العرقي واعتماد أحكام تشريعية صرحية حتظر التنميط العرقي؛ كما حثها على             على وضع تعريف    

 من أصل أفريقي وغريهم من اجملموعات املستضعفة مشاركة         ناختاذ خطوات إجيابية لضمان أن يشارك املنحدرو      
آليات جلمع البيانات   فعلـية عـلى مجيع املستويات وعلى نطاق وكاالت إنفاذ القانون؛ ودعا الدول إىل إنشاء                

كما رحب الفريق العامل بقرار اجلمعية العامة بعقد مؤمتر         . املصنفة وآليات للمراقبة بغية مكافحة التنميط العرقي      
 . بشأن تنفيذ إعالن وبرنامج عمل ديربان٢٠٠٩استعراضي يف عام 

                                                      

، بعد املوعد احملدد ٢٠٠٧يناير /دورته يف كانون الثاينتأخر تقدمي هذا التقرير ألن الفريق العامل عقد  ∗
 .النعقادها أصالً
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 مقدمة

 ٢٩عقـد فريق اخلرباء العامل املعين بالسكان املنحدرين من أصل أفريقي دورته السادسة يف الفترة من                  -١
 . يف مكتب األمم املتحدة جبنيف٢٠٠٧فرباير / شباط٢يناير إىل /كانون الثاين

 وانتخب الفريق العامل بيتر ليسا كاساندا .وافتتحت الدورة لويز أربور، املفوضة السامية حلقوق اإلنسان -٢
 . مقرراً له-رئيساً 

 . ويعكس هذا التقرير اجملرى العام للمناقشات -٣

  تنظيم الدورة-أوالً 

وحضر هذه الدورة . عقد الفريق العامل أثناء دورته السادسة ست جلسات عامة وثالث جلسات خاصة   -٤
، وجو فرانس، وجورج نيكوالس جبور، وإيرينا ) املقرر-الرئيس (دا بيتر ليسا كاسان: األعضـاء التالية أمساؤهم  

 ١٢ دولة عضواً ومراقب واحد عن دولة غري عضو، و٦٠ زالتيسـكو؛ كما حضرها مراقبون عن      -مورويـانو   
. وترد قائمة املشاركني ويرد جدول األعمال يف املرفقني       . مـنظمة غـري حكومية، ومنظمتان حكوميتان دوليتان       

ات العمل اليت قدمها اخلرباء واملشاركون متاحة لدى األمانة أو ميكن االطالع عليها على موقع مفوضية ومجيع ورق
 .)١(حقوق اإلنسان

  موجز موضوعي للمداوالت- ثانياً

 عامةال بياناتال - ألف

 .االفتتاح املفوضة السامية حلقوق اإلنسان كلمة لقتأ -٥

 تعهدت رمسياً وبرنامج عمل ديربان ال يسجالن فحسب التزاماً          املفوضة السامية إىل أن إعالن     وأشارت -٦
 . الدويل ملكافحة العنصرية جبميع ظواهرهاللمجتمعمشترك فين  جدول عمل يوفرانبه الدول للعمل معاً ولكنهما 

 وأشادت باعتماد . املروعة املفوضة السامية اإلجناز اهلام ملؤمتر ديربان، الذي عاجل مأساة الرق            وأكـدت  -٧
 دولياً لالحتفال بالذكرى     يوماً ٢٠٠٧مارس  /آذار ٢٦باإلمجاع يوم   ، الذي يعلن    ٦١/١٩اجلمعية العامة للقرار    

 على عرب احمليط األطلسي، تأكيداً لاللتزام الذي مت التعهد به يف ديربان للقضاء              الرقيقالسنوية املائتني إللغاء جتارة     
 .نالرق باعتباره انتهاكاً خطرياً حلقوق اإلنسا

 تنتهك بعض الضمانات األساسية     اليتوأعربـت املفوضة السامية عن قلقها إزاء ممارسة التنميط العرقي            -٨
 القانون معايري وكذلك القانون مبدأ املساواة أمام تنتهكوأكدت أن ممارسة التنميط العرقي     . حلقـوق اإلنسـان   

 على املقدمة املنطقية األساسية التأكيدأعادت و. الـدويل الرامـية إىل القضـاء على العنصرية والتمييز العنصري      
                                                      

 .www.ohchr.org/english/issues/racism/groups/african/4african.htmانظر )١(
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 اإلنسان وأكدت من جديد على أن ممارسة التنميط العرقي تتناىف           حلقوق من اإلعالن العاملي     ١املتجسدة يف املادة    
وشجعت الفريق العامل على اعتماد توصيات ملموسة ملساعدة        .  ومبدأ عدم التمييز   اإلنسانواحـترام حقـوق     

 . جلة مشكلة التنميط العرقي يف معااحلكومات

 . مقرراً- الفريق العامل بيتر ليسا كاساندا رئيساً وانتخب -٩

 جدول أعمال وأعُتمد. املقرر الشكر للمفوضة السامية على دعمها لوالية الفريق العامل -  الرئيسووجه -١٠
 .هااملؤقت وبرنامج عملاللجنة 

 أصل منن جدول األعمال، إىل أن السكان املنحدرين       م ٥املقرر لدى عرض البند      -  الرئـيس  وأشـار  -١١
سيما فيما خيص احلصول على  ، الواإلقصاءالعامل للتمييز العنصري حناء عديدة من أفريقي ال يزالون يتعرضون يف أ

 . والتعليم واألنشطة املدرة للدخلاالجتماعياخلدمات الصحية وأسباب الرزق والضمان 

 مؤمتراً،  ٢٠٠٩ تعقد يف عام     أنالذي قررت فيه     اعتماد اجلمعية العامة للقرار   املقرر ب  - وأشـاد الرئيس   -١٢
وطلبت فيه إىل جملس حقوق اإلنسان أن يضطلع باألعمال          .ديربانالسـتعراض تنفـيذ إعـالن وبرنامج عمل         

لومات  تقارير ومع  ٢٠٠٧ بدءاً من عام      يضع خطة عملية يف هذا الصدد ويقدم سنوياً        وأنالتحضريية هلذا احلدث    
 . التطوراتآخرعن 

 للقضايا العامل واصل حىت اآلن تنفيذ مهامه من خالل إجراء حتليل مواضيعي جوهري              الفريق بأن   وذكّر -١٣
 للتصدي لتعرضهم لإلقصاء الراميةالـيت هتـم السـكان املـنحدرين من أصل أفريقي، مبا يف ذلك اختاذ التدابري         

 واقتصادياً واجتماعياً يف األنشطة األساسية سياسياً تعزِّز مشاركتهم  والسياسات اليتاإلجراءاتاالجتماعي، وكذا 
 . فيهيعيشون الذيللمجتمع 

 ملموسة توصياتتقدمي لاملقرر أن الفريق العامل سيكرِّس اهتمامه خالل الدورة السادسة  - الرئيس وأكد -١٤
 . أفريقي يف مجيع أحناء العاملأصل بشأن القضاء على التنميط العرقي الذي يؤثر على السكان املنحدرين من

 األنشطة عن العامة، تبادل عدة مراقبني عن احلكومات واملنظمات غري احلكومية املعلومات املناقشة وأثناء -١٥
 عمل ديربان، وعن القضية املوضوعية اليت وبرنامجاملضطلع هبا والتدابري املتخذة على املستوى الوطين لتنفيذ إعالن 

 .السادسةها خالل الدورة ينبغي مناقشت

 دعم اجملموعة   وكرر. موعة األفريقية، أمهية عمل الفريق العامل     اجمل عن اجلزائر، نيابة عن      املراقب وأكـد  -١٦
 اليت تتيح لألعضاء فرصة ملناقشة قضايا هامة        القطرية،األفريقية للفريق العامل وشّجعه على زيادة عدد الزيارات         

جهات بني   من   ، العامة واملدارس واملستشفيات ووكاالت إنفاذ القانون      اخلدماتلي  مـع السلطات املعنية مثل ممث     
اًً ظ باه مثناً السكان املنحدرين من أصل أفريقي ال يزالون رغم اجلهود الدولية املختلفة، يدفعون              أنوأكد  . أخرى

 الفعلي إلعالن وبرنامج عمل      إىل أن التنفيذ   وأشار.  اندماجهم الفعلي يف اجملتمع    وقلة ،بسبب املمارسات السابقة  
 مشاركة  ضرورةوأكد  .  التنفيذ ضئيلة من أجل   حىت يومنا هذا إال جهود فعالة        ُتبذَلديربان عملية طويلة وأنه مل      

 يف عملية استنباط تدابري فعالة من أجل مكافحة العنصرية والتمييز العنصري            الدويلصندوق النقد الدويل والبنك     
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 برامج عمل   احلكوماتوأضاف أن من اهلام للغاية أيضاً أن تضع         . ذلك من تعصب   األجانب وما يتصل ب    وكـره 
وأضاف .  وما يتصل بذلك من تعصب     األجانبواستراتيجيات وطنية ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره        

 . أصل أفريقيمنأنه ينبغي إيالء اهتمام خاص للمرأة املنحدرة 

 العرقي يف األمريكتني يف السنوات      التنميطد اللجوء إىل    يزاتمية   عن منظمة غري حكو    مراقـبة  وأكـدت  -١٧
 الدول األعضاء ويعلم املمثلون اآلخرون أنه نظراً لعدم توفر املوارد مل            تعلموأكدت أن من الضروري أن      . املاضية
كومية احل غري تنظماامل الدورة متثيل السكان املنحدرين من أصل أفريقي من أمريكا الالتينية من خالل هذهيتم يف 

 .واجملتمع املدين

 االحتفال بشأن   ٦١/١٩ فرانس مبالحظة املفوضة السامية فيما يتعلق بقرار اجلمعية العامة           السيد وذكّـر  -١٨
 طلبه الرمسي الذي وّجهه إىل الدول       عنوأعلن  . بالذكرى السنوية املائتني إللغاء جتارة الرقيق عرب احمليط األطلسي        

 واستخدام ذلك كحجر الزاوية لعقد مزيد من املناقشات         الرقيقيما يتعلق بالقضاء على     األعضـاء لبث الوعي ف    
وأشار إىل أنه ينبغي أن تبذل      .  وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب       العنصريبشـأن العنصرية والتمييز     

 الرقيق يف   ةوجتار قصارى جهودها لضمان تعليم األطفال ما حدث يف املاضي، وإدراج تاريخ الرق              احلكومـات 
 ديربان، إعالن وبرنامج عمل الستعراض يتعلق بالتفكري يف عقد مؤمتر فيما ،وأكد السيد فرانس. املناهج الدراسية

 املصاحل الوقت للتفكري يف املوضوع وتقدمي توصيات ملموسة إىل          أصحاب مـن الضـروري أن يتاح ملختلف         أن
اء     واملشاركةالفريق العامل     فرانس  السيدكما شّدد   . االستعراضة يف تنظيم فعال ملؤمتر       من خالل ذلك بصورة بّن

 ألن يشارك ممثلون من     القصوىوشّدد على الضرورة    . عـلى وجود حاجة إلجراء مزيد من البحوث بشأن الرق         
وأضاف أنه سيكون من املفيد للغاية لو أن الدول . العاملمنظمات غري حكومية واجملتمع املدين يف دورات الفريق        

 يف التقدم احملرز    لى اخلرباء يف الفريق العامل، ع     طالع خالل األيام التالية، من إ     متكنت،مات غري احلكومية    واملـنظ 
 .تنفيذ إعالن وبرنامج عمل ديربان

 غري  املنظماتن من الضروري أن تشارك      إن منظمة غري حكومية بيان السيد فرانس قائالً         ع مراقب وأيد -١٩
 .ين يف اجتماعات التشاور هذهاجملتمع املدويشارك احلكومية 

فعليها أن .  تلعبهلمنظمات اإلقليمية دوراً خاصاًل  أشار السيد جبور إىل أنّاالستعراض، مبؤمتر يتعلق وفيما -٢٠
 . يف سياق إعالن وبرنامج عمل ديربانتنفيذه ما مت الستعراضتقوم بتنظيم اجتماعات إقليمية 

 . العرقيللتنميطبذل قصارى جهوده كيما يتوصل إىل تعريف أفضل بامل  زالتيسكو الفريق العالسيدة وناشدت -٢١

 وأن إيذاء   خطريةوأكدت أن التنميط العرقي مشكلة      . ن جنوب أفريقيا بيان ممثل اجلزائر     ع مراقبة وأيدت -٢٢
 اليت  فبعد اهلجمات اإلرهابية  . خطرية مشكلة أيضاً   اهم يف اجملتمع مه   ءالسـكان املنحدرين من أصل أفريقي وإقصا      

فإىل جانب لون . ، ازداد ظهور حاالت التنميط العرقي يف مجيع أحناء العامل       ٢٠٠١سبتمرب  /أيلول ١١وقعـت يف    
 الشرطة يف حاالت عديدة رجالفقد قام .  الدينية والدين إىل أسس التنميط العرقيرموز واألصل، أضيفت الالبشرة

 إجراءات أخرى ضدهم بسبب االشتباه      ممارسةوباستجواب أشخاص وإلقاء القبض عليهم وحجزهم دون سبب         
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 التذكري بأن إعالن وبرنامج عمل اهلام الصكوك الدولية غري كافية وأضافت أن من أنوأكدت . يف كوهنم إرهابيني
 ".  السياسيةاإلرادة"ديربان يشريان أيضاً إىل 

 وأن  الدولية عن تنفيذ املعايري      املراقبني عن منظمة غري حكومية إىل أن الدول األعضاء راغبة          أحد وأشار -٢٣
 بشكل وثيق مع اهليئات     بالتعاونوأوصى الفريق العامل    . ه املمانعة ظهـور ممارسة التنميط العرقي هو نتيجة هذ       

 .املعنيةالتعاهدية 

 مما  ، يف تزايد  عليها كاساندا أن عدد الدول اليت وقّعت على املعاهدات الدولية املعنية وصادقت             السيد وذكـر  -٢٤
 والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك        العنصريةهن على زيادة األمهية اليت تعلقها هذه الدول على إهناء           يرب

 . املشاركني لتقرير عن تنفيذ إعالن وبرنامج عمل ديربان سيكون مفيداً للغايةتقدميوأشار إىل أن . من تعصب

 غري أهنا أو   فيه الكفاية امل هي أحياناً غري واضحة مبا        عن مصر إىل أن توصيات الفريق الع       املراقب وأشار -٢٥
 وثيق مع آليات رصد املعاهدات بشكلويف هذا الصدد، من اهلام أن يتعاون الفريق العامل . موّجهة للسلطة املعنية

 . كلمة املراقب عن اجلزائريؤيدوأضاف أنه . بغية تيسري التنفيذ الفعال للتوصيات

 مجيع غري حكومية إعالن دعم وتوصيات وجهها إىل الفريق العامل بالنيابة عن              عن منظمة  مراقب تـال و -٢٦
 احلاجة إىل لفت انتباه اجملتمع      علىوبدأ تعليقاته بالتأكيد    . املـنظمات غري احلكومية احلاضرة يف الدورة السادسة       

وأكد . يع أحناء العامل   املنحدرين من أصل أفريقي يف مج      للسكانالدويل إىل زيادة عدد انتهاكات حقوق اإلنسان        
 حلول ذات صلة باملوضوع تكون      استنباط العامل صوت اجملتمع الدويل يف حتديد و       الفريقعلى ضرورة أن يكون     

 اليت يعاين منها السكان األجانب وفعالة إزاء القضاء على مجيع أشكال العنصرية والتمييز العنصري وكره مستدامة
 ضرورة وأكد   العاملوأشار إىل أمهية العمل الذي قام به الفريق         . اء العامل  أصل أفريقي يف مجيع أحن     من نواملنحدر

 متويل الفريق ضرورةوأكد .  بشأن حقوق اإلنسان للسكان املنحدرين من أصل أفريقيعملهمواصلة الفريق العامل 
 الفريق  قدرة،  يف الوقت الراهن   فعدم توفر األموال يقيد،   .  األمم املتحدة  صناديقالعـامل من صندوق عادي من       

وأضاف أن مشاركة اجملتمع املدين يف دورات الفريق .  يف بلداهنمالعنصريةالعـامل على العمل مباشرة مع ضحايا   
ختصيص أموال ملساعدة املشاركني فيما يتعلق بنفقات       إىل  هذا الغرض هناك حاجة     ولتحقيق   ،أمهيةالعـامل هلـا     

 .ان املنحدرين من أصل أفريقيشاركة أكرب عدد من السكمب، بغية السماح السفر

 مناقشة التنميط العرقي وحتليله: يتحليل املواضيعال - باء

 توصيات تقدمي من جدول األعمال ولفت انتباه الفريق العامل إىل احلاجة إىل ٦املقرر البند  - الرئيس قدم -٢٧
 موجودة يف مجيع مناطق العامل يالعرقوأشار إىل أن ظاهرة التنميط  . ملموسـة بشأن القضاء على التنميط العرقي      

 . موجودةغريوأن عدم توفر معلومات عنها ال يعين إهنا 

 تعريف التنميط العرقي واإلطار الدويل الذي حيظر التنميط العرقي ): أ(٦ البند

 على  ركّزتمقررة الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي، ورقة         -  ليلى زروقي رئيسة   السيدة قدمت -٢٨
 وهو حق مكرس يف القانون      التمييزوأكدت أن التنميط العرقي انتهاك للحق يف عدم         .  التنمـيط العرقي   تعـريف 
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وأوضحت أن املشكلة املتعلقة بالتنميط العرقي تتمثل يف  . العريفالدويلالدويل ألنه يعترب جزءاً ال يتجزأ من القانون 
 من ذلك، تعاريف متعددة جتعل من األصعب بدالً هناك،و.  وجود تعريف واحد له مقبول على نطاق واسع عدم

 خمتلفني للغاية للتنميط العرقي أحدمها ضيق ومقيد واآلخر واسع إىل حد تعريفنيوأشارت إىل ظهور . إثبات وقوعه
.  إىل العرق حصراً   باالستناد مبوجب التعريف املقيد، نشاط ميارسه موظفو إنفاذ القانون          ،والتنميط العرقي . بعيد

وفضالً عن .  املمكنة للتمييز إىل جانب العرقاألسستعريف اآلخر تعاريف واسعة النطاق، تراعي مجيع ويتضمن ال
والفرق الرئيسي هو أن التنميط     .  التنميط العرقي والتنميط اجلنائي    بنيذلـك، أكدت السيدة زروقي وجود فرق        

 بالتنميط  املتعلقةت أمهية اإلحصاءات    وأكد.  يستند التنميط اجلنائي إىل السلوك     فيما العرق   إىلالعـرقي يسـتند     
 .  ميكن استخدامها ملكافحتهاليتالعرقي، عند حتديد حجم املشكلة واالجتاهات العامة وأفضل الطرق 

 من أصل   املنحدرين زالتيسكو، العضو يف الفريق العامل املعين بالسكان         - إيرينا مورويانو    السيدة بدأت -٢٩
 مبا يف ذلك الصكوك     ،ظر التنميط العرقي  الدويل حل ظومة األمم املتحدة    أفـريقي، عرضـها باسـتعراض إطار من       

 الواردة يف الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان ليست إال إطاراً عاماً           األحكاموأوضحت أن   . واآلليات واإلجراءات 
فة هذه أصال شاستئرمي إىل  ملثل هذه املمارسات، الذي يالفعال احلظر أنوأكدت .  التنميط العرقيمسألة ملعاجلة

 وكاالت وال سيما يف ،وأضافت أنه ينبغي تعميم املمارسات احلميدة.  تشريعية حمددةتدابريالظاهرة، يتطلب اختاذ 
 . إنفاذ القانون

 العضو يف الفريق العامل املعين بالسكان املنحدرين من أصل أفريقي،  ، جورج جبور  السـيد  واسـتعرض  -٣٠
 ممارسة التنميط   أن وأكد.  مقدم من جهاز الشرطة واآلخر من إدارة القضاء        أحدمها:  للتنميط العنصري  تعـريفني 

 جترمي ضرورةوأكد . كوهنا ختالف القانون الدويل حلقوق اإلنسانفضالً عن  يف مكافحة اجلرمية فعالةالعرقي ليست 
 . الوطنيةالتنميط العرقي، يف القوانني 

 دلقامة الع العرقي يف إالتنميط مشكلة  ):ب(٦ البند

 العامة  للتوصية رجيس دي غوت، رئيس جلنة القضاء على التمييز العنصري، استعراضاً مفصالً             السيد قدم -٣١
 عدالة يف إدارة وسري عمل نظام الالعنصري القضاء على التمييز العنصري بشأن منع التمييز    احلادية والثالثني للجنة  

التنميط العرقي فحسب  وال تغطي ،نحدرين من أصل أفريقي املالسكانوأوضح أن التوصية العامة تشمل . ةاجلنائي
 العامة  التوصيةوتتناول  . عدالة اجلنائية  أو التمييز العنصري يف إدارة وسري عمل نظام ال         العنصريةبـل مجيع ظواهر     

 من  ٧٢ الوارد يف الفقرة     العرقيوأوضح أن تعريف التنميط     . ٢٠صـراحة موضـوع التنميط العرقي يف الفقرة         
 .  من التوصية العامة٢٠ الوارد يف الفقرة التعريفج عمل ديربان تعريف أوسع نطاقاً من برنام

  مبوضوع التنميط العرقييتعلق اإلقليمي واخلربة املكتسبة فيما العمل  ):ج(٦ البند

للجنة  عمل اعن كالوديا الم احملامية يف اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب عرضاً السيدة قدمت -٣٢
على أساس هنج   عمل اللجنة بدأ     إنوقالت  . التنميط العرقي سألة  األوروبـية ملناهضة العنصرية والتعصب يتعلق مب      

ويركز مشروع تعريف مؤقت  .  عامة توصيات وإنه سيتناول اآلن املوضوع من خالل تقدمي         ،كـل بلد على حدة    
والتعصب على استخدام التنميط العرقي من جانب        العنصرية   ملناهضةللتنميط العرقي تستخدمه اللجنة األوروبية      
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 األخري ضيق هذاوقد اختارت اللجنة استخدام مفهوم التنميط اإلثين ال التنميط العرقي ألن . القانونموظفي إنفاذ 
 أو اللون أو اللغة أو الدين أو اجلنسية أو          العنصرستند إىل   يأنه  بوتعرف اللجنة التمييز العنصري     . إىل حـد كبري   

 التعريف على أن التنميط العرقي شكل من أشكال التمييز العنصري، وفقاً            هذاويؤكد  .  أو اإلثين  قوميصل ال األ
 قضائية  سوابقبية ملناهضة العنصرية والتعصب للتمييز العنصري، الذي يستند بدوره إىل           و األور اللجنةلـتعريف   

 هو احلال بالنسبة للعديد من      كما منطية   والتعريف ال يشري إىل قوالب    . لـلمحكمة األوروبـية حلقـوق اإلنسان      
 . األخرىالتعاريف

تقدمي تعريف واضح   :  الم إىل أن مشروع التوصية العامة يتضمن التوصيات التالية         السـيدة  وأشـارت  -٣٣
 األخذ مبعيار   ورصده؛ العرقي وحظره؛ مجع بيانات تتعلق بالتنميط العرقي وإجراء حبوث عن املوضوع             للتنمـيط 

 أن احلظر ال ينطوي بالضرورة      أوضحتو. تدريب رجال الشرطة على تعريف التنميط العرقي      معقـول للشك؛    
 يف نسبأو اإلدارية ميكن أن تكون أدوات أ/ واملدنية والدستورية على أحكام القانون اجلنائي ألن القوانني ياًضمن

 .بعض احلاالت

  اإلنسانعلى العرقي التنميط أثر  ):د(٦ البند

 عرضاً  سويسرا، ،ريوم توبكا األمني العام مللتقى الدراسة ومكافحة العنصرية ضد السود          ج السيد قـدم  -٣٤
وأكد السيد توبكا على أن ممارسة العنصرية ضد        .  من أصل أفريقي يف سويسرا     للمنحدرين التنميط العرقي    بشأن

يف سويسرا باإلشارة    الراهنوناقش الوضع   .  املنحدرين من أصل أفريقي شكل حمدد من أشكال العنصرية         السكان
 وموقف وسائل اإلعالم السويسرية حيال      السويسريةإىل بعـض احلـاالت الـبارزة املعروضـة عـلى احملاكم             

 السكان املنحدرين من أصل أفريقي واألمناط التقليدية املتبعة يف ذلك   ضدكما ناقش التمييز العنصري     .العنصـرية 
 بزيادة أموروأوصى يف مجلة . سكان املنحدرين من أصل أفريقي بالعنصرية اليت متارس ضد الاالستهانةوحتدث عن 

؛ وزيادة التنوع العدالة العام ونظام والقطاعالتعليم املقدم بشأن موضوع العنصرية يف املدارس ويف أجهزة الشرطة 
ادة  العنصرية؛ وزيصد؛ وتشكيل هيئة لرالتمييز ميثاق ملناهضة وإجيادالعـرقي يف صـفوف أفراد قوات الشرطة؛         

 مزيد من   لتوليد املواقف العنصرية إزاء السكان املنحدرين من أصل أفريقي؛ واختاذ تدابري            مكافحةاالبـتكار يف    
وناقش العمل اإلجيايب الذي أجنزه     . أفريقيالوعـي يف اجملتمع مبشكلة العنصرية ضد السكان املنحدرين من أصل            

د، بالتعاون مع وسائل اإلعالم ورجال الشرطة ولكن أكد  ضد السومتارسامللتقى لدراسة ومكافحة العنصرية اليت 
 . زيادة التعاون لتحسني أوضاع السكان املنحدرين من أصل أفريقي يف سويسراالضروريعلى أن من 

 عرضاً أفريقي، جو فرانس، العضو يف فريق اخلرباء العامل املعين بالسكان املنحدرين من أصل        السيد وقـدم  -٣٥
والحظ أن التنميط العرقي هو مشكلة . أوروبارقي على السكان املنحدرين من أصل أفريقي يف عـن أثر التنميط الع  

وهو يرى .  األشخاص املنحدرين من أصل أفريقي املقيمني يف أوروبا مالينيخطرية تتعلق حبقوق اإلنسان وتؤثر على       
 العرقي املمارس التنميطة ملواجهة شرعية  من األطر الدستورية والقانونية يف معظم البلدان األوروبي يكفيأن هناك ما    

 دحضه على أن التنميط العرقي ال يعطي موظفي ميكنوأكد وجود دليل ال . ضد السكان املنحدرين من أصل أفريقي
 جماللل اجلهات العاملة يف     ضفالتنميط العرقي ال حيقق األثر املرجو منه ألنه ي        . اجلرميةإنفاذ القانون ميزة يف مكافحة      

 . اجلرمية بفعاليةالكتشافتعاوهنم مهماً عترب األشخاص الذين يمن بعض الالقانون ويستبعد إنفاذ 
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 هذا فـرانس على اآلثار النفسية واالجتماعية واالقتصادية للتنميط العرقي على ضحايا             السـيد  وأكـد  -٣٦
التنميط العرقي اليت من     علىن من الواضح نسبياً أن أحد أهم اآلثار املترتبة          إوفضـالً عن ذلك، قال      . التنمـيط 

وأشار إىل أن األثر اجلانيب الذي من احملتمل أن يترتب . والشباباحملتمل أن تكون بعيدة األمد، أثره على األطفال         
 مدى  قياسوأوضح أنه ال يزال من الصعب       .  العرقي هو احتمال جترمي اجملتمعات بأسرها      التنميطعـلى ممارسـة     

 عدم  أو لعدم وجود آلية جلمع بيانات رمسية يف بلدان أوروبية عديدة            وذلك ،بالتحديدوطبـيعة التنميط العرقي     
 متلك نظماً مناسبة جلمع البيانات الرمسية لتسجيل املعلومات املتعلقة          الفالعديد من البلدان    .  هذه اآلليات  جدوى

 إىل حد تتجاوزي هي نتائج والنتائج املترتبة على التنميط العرق. جلمهوريف صفوف عامة ا ونشرها العرقيبالتنميط 
 .تأثري التمييز العنصريإمجاالً  يشبه بشكل فهي تؤثر سلباً. بعيد حدود قطاع إنفاذ القانون

 بيانات  جبمعالقيام بصورة منتظمة    :  فرانس التوصيات التالية إىل الفريق العامل لينظر فيها        السيد وقـدم  -٣٧
واعتماد  قانونية حتظر التنميط؛ وضع معايريصرية؛ تطوير واعتماد  والتنميط القائمني على العناإلجراممصنفة بشأن 

 استراتيجية لتوظيف السكان املنحدرين من أصل أفريقي املقيمني يف          وتنفيذقواعـد قانونية حتظر التنميط؛ وضع       
نميط العرقي  التظاهرةإجراء دراسة خاصة عن التكليف ب إنفاذ القانون؛ تعزيز العالقات اجملتمعية؛ جمالأوروبا، يف 

 .أوروباوأثرها على السكان املنحدرين من أصل أفريقي املقيمني يف 

 أصل أفريقي   منمقرر فريق اخلرباء العامل املعين بالسكان املنحدرين         -  ليسا كاساندا، رئيس   بيـتر أدىل   -٣٨
عرقي هو انتهاك لقانون     أن التنميط ال   علىوأكد  . على األثر اإلنساين املترتب على التنميط العرقي      فيه  بيان ركز   ب

وأكد .  فحسب على السكان املنحدرين من أصل أفريقي       تقتصركما أكد على أن ممارسته ال       . حقـوق اإلنسان  
ومن مث قدم استعراضاً لدراسات أجريت يف بلدان خمتلفة .  يف سياقات متعددةحتدثأيضاً أن املمارسات العنصرية 

 . العرقيالتنميطعن 

 وعاطفية  نفسيةآالماً  هو ُيسّبب   ن التنميط العرقي اعتداء على كرامة اإلنسان و       إا   كاساند السيد وقـال  -٣٩
 ثقة ي التنميط العرقي يؤدي إىل تالشأن وأكد. والتنميط العرقي يترك ضحاياه غاضبني وحمبطني ومهانني. ضحاياهل

ضحاياه بروح املواطنة، ألهنم  من شعور يقللوالتنميط العرقي . وكاالت إنفاذ القانونالشباب باجلمهور وال سيما 
 العالقة بني اجملتمع وموظفي إنفاذ القانون ألنه يوصم جمتمعات          يشوهكما أنه   . ن اجملتمع ميشـعرون باستبعادهم    

 . مشبوهة ويشجع الفئات السكانية املستهدفة على معاداة وكاالت إنفاذ القانونجممعاتأهنا بكاملة 

 اب واملساءلة فيما يتعلق بأفعال التنميط العرقيمشكلة اإلفالت من العق  ): ه(٦ البند

 للمحاماة ذات الشراكة احملدودة، واشنطن      Venable)( شركة فينبل     ويلكيرت، شريك يف   روبريت قـدَّم  -٤٠
 بالتنميط اإلفالت من العقاب وتفعيل املساءلة يف إطار إنفاذ القانون فيما يتعلق             مكافحة عرضاً بشأن    العاصـمة، 

وأكد أن التنميط العرقي ال يزال مشكلة خطرية يف الواليات املتحدة رغم            . يات املتحدة األمريكية  العرقي يف الوال  
توقيف املرور وتفتيش مسألة عمليات  ويلكيرت اهتمامه على السيدوركز . حتسينات يف بعض اجملاالتما ُسّجل من 

ته وإىل الدعوى القانونية اليت رفعتها       وقع هو وأفراد عائلته ضحي     العرقيوأشار إىل حادث للتنميط     . السـيارات 
 لنجاح  أساسيةومن مثّ انتقل إىل تقدمي اقتراح للعناصر اليت يعتربها          .  ضد سلطات إنفاذ القانون    بعدأسـرته فيما    

 جيب بذل جهود متضافرة     أوالً: فهو يرى إن االستراتيجية الناجحة تتضمن ثالثة عناصر رئيسية        . محلـة املساءلة  
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املسألة هذه  فيما يتعلق مبشكلة التنميط العرقي وجعل     القانون والقادة السياسيني وجمتمع إنفاذ      إلشـراك املواطنني  
 ثقافة  توليد ينبغي ألي استراتيجية فعالة أن تسعى إىل         ، القيام جبمع البيانات؛ وثالثاً    األساسي من   ،أولوية؛ وثانياً 

 .للمساءلة ضمن مؤسسات إنفاذ القانون

سونس من مركز املشورة القانونية األفريقي الكندي عرضاً ركز على مشكلة            بار مرغريـت  وقدمـت  -٤١
 تعاجل التغيري التنظيمي    اليتوأكدت أمهية آليات املساءلة املستقلة      .  فـيما يتعلق بأفعال التنميط العرقي      املسـاءلة 

. تنميط العرقي  ممارسة ال  يف حالة  من العقاب    اإلفالتوُتخضـع املؤسسـات واألفراد للمساءلة وذلك ملكافحة         
 اجملتمع األفريقي الكندي لزيادة مساءلة املؤسسات العامة والفاعلني         اختذهاوحتدثت السيدة بارسونس عن تدابري      

 أفراد الشرطة تدريب وال سيما من خالل بث الوعي بالعنصرية يف صفوف قوات الشرطة، ومن خالل         احلكوميني
وناقشت أفضل .  معقوالً للشك يف فعل ماأساساًا ميكن اعتباره    على مكافحة العنصرية واملطالبة بتعريف واضح مل      

 قوات الشرطة ووضع مبادئ     تشكيلة إىل آليات للمراقبة، وتنويع      احلاجةاملمارسات فيما يتعلق باملساءلة مؤكدة      
 مراجعات حاالت أنوأكدت . فعل مالالشتباه بارتكاب  وضوحاً فيما يتعلق باألسس املعقولة      أكـثر توجيهـية   

 فبدون.  جلعل قوات الشرطة تستجيب بالكامل لتوقعات اجلمهور والسلطة التشريعيةهامةافحة العنصرية وسيلة مك
 القانون منظورها فيما يتعلق باألثر الذي ُتحِدثه على اجملتمعات اليت           إنفاذ املراجعات هذه تفقد وكاالت      عمليات
 ثقايف شامل يف    حتول ينبغي أن تركز على توليد        تكون مراجعات حاالت مكافحة العنصرية فعالة      ولكي. ختدمها

 أيضاً يف تقييم فائدة وأثر تثقيف       مفيدةوأوضحت السيدة بارسونس أن املراجعات تكون       . صفوف قوات الشرطة  
وجتارب ش طنان ابشأن التنميط العرقي من نقالنقاش  لتحويل الوحيدوأضافت أن السبيل . وتدريب رجال الشرطة

 اجملتمع شواغلختفف من مجع معلومات مصنفة يتمثل يف املساءلة والشفافية، يرّسخ ر عقالنية  أكثحوارإىل طريفة 
 . وضخامتها نطاق املشكلةمن دالتأكّ علىوتساعد السكان املنحدرين من أصل أفريقي ووكاالت إنفاذ القانون 

ية بريو دي جانريو، عرضاً حول      وقدَّم إينياسيو كانو األستاذ بقسم العلوم االجتماعية يف اجلامعة احلكوم          -٤٢
وأوضح السيد كانو أن الربازيل     . التميـيز العنصري يف اإلجراءات املميتة اليت تقوم هبا قوات الشرطة يف الربازيل            

 االقتصادية وأن مناقشة أوجه الالمساواة والتمييز يف        -تعكس جمتمعاً تنظمه إىل درجة كبرية الفوارق االجتماعية         
وناقش .  يف أحيان كثرية على ما إذا كان أصل هذه الفوارق هو الشرحية االجتماعية أو الِعرقهذا اجملتمع تركزت

مث قدَّم نتائج   . التميـيز العنصري يف نظام األمن العام يف الربازيل وقدَّم عرضاً للظواهر املختلفة للتمييز العنصري              
 د وجود وأثر التنميط العرقي يف وكاالت       وسلَّط الضوء على احلاجة إىل مجع البيانات لتحدي       . دراسـة أجـراها   

 .إنفاذ القانون

التمييز بفعل القانون والُبعد املؤسسي للتمييز املنسوب  ):و(٦البند 
 إىل قوات الشرطة وغريها من دوائر إنفاذ القانون

تمييز  مقررة الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي، عرضاً عن ال         -قدمت السيدة ليلى زروقي رئيسة       -٤٣
والحظت . بفعـل الواقع والُبعد املؤسسي للتمييز املنسوب إىل قوات الشرطة وغريها من مؤسسات إنفاذ القانون      

. السيدة زروقي تواتر اللجوء إىل ممارسة التمييز يف الُنظم القضائية وُنظم إنفاذ القانون يف بلدان عديدة من العامل                 
وتبني دراسة حتليلية   .  حتديدها مرتبطة بأشكال التمييز املستوطنة     فغالـباً مـا تكـون ممارسات التمييز اليت ميكن         

ملمارسات التمييز يف إدارة القضاء أن التمييز ال ينجم عن سلوك أفراد يتمتعون بسلطة تطبيق القوانني فحسب بل             
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م القانونية  ميكن أن يكون أيضاً بفعل الواقع ومؤسسياً ومدجماً يف هياكل وتنظيم وسري عمل قوات الشرطة والُنظ               
متييز مباشر حبكم   (وأوضحت أن السياسات ميكن أن تكون إما متييزية بشكل صريح           . ومؤسسـات السـجون   

. وعملياً يكون أثر التمييز غري املباشر هو نفس أثر التمييز املباشر          ). مؤسسي(أو بشـكل غري مباشر      ) القـانون 
وأكدت السيدة  . نظر يف أثر السياسة اليت تطبق بالفعل      وأشارت إىل احلاجة إىل جتاوز الفكرة الرمسية للمساواة وال        

وذكرت أن  . زروقي على أنه مبساعدة اإلحصاءات أصبح باإلمكان توضيح الُبعد املؤسسي للتنميط العرقي عملياً            
ضـعف متثـيل األقليات يف مؤسسات إنفاذ القانون يساعد على مواصلة القوالب النمطية اليت تقوم على العرق                  

 .ين واللون والدينواألصل اإلث

 : اإلرهــاب واجلــرمية واجملــتمعات املشــبوه فــيها ):ز(٦البند 
 أدلة وحلول للتنميط العرقي من جانب قوات الشرطة

قدمـت راشيل نيلد، من مبادرة العدالة يف اجملتمع املفتوح، ورقة عن التنميط العرقي الذي متارسه قوات             -٤٤
وروبا هو التنميط العرقي على أساس العرق أو األصل اإلثين أو اجلنسية            وقالت إن السائد يف أ    . الشرطة يف أوروبا  

وأشارت إىل أنه على الرغم من انتشاره يف أوروبا فإنه غري معزز باألدلة بقدر كاٍف كما أنه غري حمظور . أو الدين
 إىل االنتماء وفضالً عن ذلك، أشارت إىل أن التنميط العرقي يستند أساساً. صـراحة مبوجـب القانون األورويب   

وطرحت مسألة أخرى تبعث على القلق هي مفهوم التطرف الذي يكون هدفه حتديد األشخاص الذين هم . الديين
والحظت السيدة نيلد أنه من األمهية مبكان، قبل اختاذ إجراء متييزي، تقدير تناسبه من              ". التطرف"يف سبيلهم إىل    

ثار السلبية للتنميط اليت مت ذكرها وصم جمتمعات مشتبه هبا          ومن بني البعض من اآل    . حيـث الـتكلفة والفعالية    
بأسرها، وتزايد اإلجرام واإلخالل بالنظام بسبب تالشي الثقة بقوات الشرطة واخنفاض درجة تعاون املواطنني مع             

ا على  وأشارت إىل أن باإلمكان التنبؤ بسهولة بالتنميط مضيفة أن اجملموعات اإلرهابية قد أثبتت قدرهت             . الشرطة
وأكـدت احلاجـة إىل حظر قانوين للتنميط العرقي، واحلاجة إىل مجع البيانات اإلثنية، وحتسني معاملة                . جتنـبه 

 .األقليات، وتعزيز العالقات بني قوات الشرطة واألقليات

 التنميط يف مكافحة اإلرهاب): ح(٦البند 

ية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف سياق أثار السيد مارتن شاينني، املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحا -٤٥
وأوضح أن التنميط يف رأيه طريقة مقبولة يف ممارسة         . مكافحة اإلرهاب، مرة أخرى مسألة أمهية تعريف التنميط       

وأوضح السيد شاينني أن التنميط، يف حال قبوله يف سياق          . نشـاط إنفاذ القانون عندما يثبت التنميط إحصائياً       
كما أوضح أنه ملّا كان يصعب حتديد       . ، جيب أن يستند إىل مبدأ التناسب ومشروعية اهلدف        مكافحـة اإلرهاب  

. النـتماء الديين يف حاالت عديدة، فإن موظفي إنفاذ القانون يستخدمون التنميط باالستناد إىل اإلثنية والقومية               
وغري فّعال ملكافحة اإلرهاب ألن وأكـد أن الـلجوء إىل التنميط أياً كان أساسه أمر ال حيقق اهلدف املرجو منه      

اجملموعات اإلرهابية جمموعات سريعة التأقلم وقادرة على البقاء يف اخلفاء يف إطار القوالب النمطية العادية، دون                
وقال إن عمليات التفتيش العام أو اليت تتم عشوائياً، بطريقة مهنية، أكثر فعالية من              . أن يكون باإلمكان كشفها   

وأكد السيد شاينني أن التنميط، يف حال اللجوء        .  غري متييزية ويتعذر على اإلرهابيني اإلفالت منها       التنميط، ألهنا 
ويف هذا الصدد، يتعني على الدول أن تضع . إلـيه، جيب أن يستند إىل السلوك ال إىل اخلصائص اإلثنية أو الدينية        

. لسماح باستخدامها ملكافحة العمليات اإلرهابية    مبادئ توجيهية واضحة إلنفاذ القانون بشأن التدابري اليت ميكن ا         
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كما أوضح احلاجة إىل توثيق ورصد ممارسات وتنميط اإلرهابيني، ومراقبة وكاالت إنفاذ القانون، وضمان امتثاهلا 
 .ملعايري حقوق اإلنسان

 املقصود بالتنميط العرقي يف سياق تزايد العنصرية):  ط(٦البند 

د اخلبرية املستقلة البارزة املعنية مبتابعة إعالن ديربان، إىل أن التنميط العرقي ال أشارت إدنا سنتوس روالن    -٤٦
وقالت إن اجملتمعات يف أمريكا الالتينية جمتمعات عنصرية منذ زمن . يظهر بالضرورة بنفس الطريقة يف مجيع املناطق

وقالت إن مؤمتر ديربان أتاح فرصاً . بعيد وإن السكان املنحدرين من أصل أفريقي عانوا من أفظع أشكال العنصرية
وعلى الرغم من هذا احلوار، فإن السكان املنحدرين . للتحاور بني السكان املنحدرين من أصل أفريقي واحلكومات

من أصل أفريقي ال يزالون يقعون ضحية التمييز العنصري وممثلوهم مل يقوموا برصد زيادة التنميط العرقي الناجم                 
 .ى اإلرهابعن تنفيذ احلرب عل

وأشار دودو ديان املقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما  -٤٧
يتصل بذلك من تعصب، إىل أن التنميط العرقي مؤشِّر على حجم العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما 

حت ظاهرة للعيان ألن أفرادها أصبحوا هدفاً للتنميط        وأوضح أن بعض اجملتمعات أصب    . يتصل بذلك من تعصب   
العنصرية الذي  " تطبيع"وفضالً عن ذلك، فإن     . وأشار إىل أن العنصرية مبنية على مفهوم اجملتمع للهوية        . العرقي

وأوضح أن  . جيعل الناس يعتقدون أن العنصرية جزء من طبيعة اإلنسان هو أخطر أداة إيديولوجية وأداة للتالعب              
مكـان تتـبع مصدر أي نزعة إىل العنصرية ورده إىل تأويل اجملتمع ملفهوم اهلوية وأن من األساسي تغيري هذا                    باإل

فهو يرى . وقال إنه يعتقد أن ظهور العنصرية يف السنوات األخرية يعود إىل عودة القوالب النمطية القدمية. التأويل
أكد، فيما يتعلق باهلجرة، أن البلدان املضيفة غالباً ما تضع و. أن أزمات اهلوية هي السبب يف زيادة التنميط العرقي

سياسـات جتـرب األفـراد على نسيان هويتهم الثقافية السابقة والتخلي عنها ليثبتوا أهنم اندجموا يف اجملتمع الذي                  
لسبيل للتغلب  واقترح أن بناء التعددية الثقافية بطريقة تفاعلية ودميقراطية وال تقوم على التمييز هو ا             . استضافهم

 . على العنصرية والتمييز

 تدابري مكافحة التنميط العرقي، مبا يف ذلك التدابري اإلجيابية الوقائية):  ي(٦البند 

قـدم أومور أورهون، املمثل الشخصي للرئيس احلايل ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا، املعين مبكافحة                -٤٨
على التدابري اإلجيابية الوقائية ملكافحة التنميط العرقي، مع إشارة         التعصـب والتمييز ضد املسلمني، عرضاً ركز        

وملكافحة هذه الظاهرة السلبية . وأكد أن ظهور ظاهرة رهاب اإلسالم تبعث على بالغ القلق. خاصة إىل املسلمني
 الثقايف والديين   فزيادة فهم التنوع  . واملقلقة، ينبغي استنباط استراتيجيات ومناهج تعليمية سليمة وتنفيذها بنشاط        

واحـترامه سـيكون مبثابة اخلطوة األوىل يف حتديد ووضع معايري من أجل ممارسات محيدة يف مكافحة التعصب                  
وبغية التوصل إىل ذلك بفعالية، ينبغي أن تقترن إدانة مثل هذا السلوك بتدابري تشريعية              . والتميـيز ضد املسلمني   

 . وقضائية فعالة وكذلك بالتعليم

كزت أنيستازيا كريكلي، املمثلة الشخصية للرئيس احلايل ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا، املعنية             كما ر  -٤٩
مبكافحة العنصرية وكره األجانب والتمييز واملركزة أيضاً على التعصب والتمييز ضد املسيحيني واملنتمني ألديان              
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نب، يف بداية كلمتها على أنه ال جمال للتسامح أخرى، ورئيسة مركز االحتاد األورويب لرصد العنصرية وكره األجا
وحتدثت عن ضرورة الكفاح من أجل التوصل إىل        . يف مكافحة العنصرية وأن األمر ال يزال حيتاج إىل فعل الكثري          

وأكدت ضرورة االستفادة إىل أقصى حد من االتفاقيات        . جمتمع متعدد الثقافات يكون عادالً ويقوم على املساواة       
ويف هذا الصدد، أشارت إىل إعالن وبرنامج عمل ديربان         . قليمية املوجودة ملكافحة التنميط العرقي    الدولـية واإل  

وحتدثت عن احلاجة إىل التصدي للتمييز      . وعلَّقـت على أمهية خطط العمل الوطنية يف التصدي للتنميط العرقي          
ويف هذا الصدد،   . لدان من خالل التعليم   املباشـر وغري املباشر من خالل إدراجه يف اإلطار القانوين يف خمتلف الب            

وأضافت السيدة كريكلي . يكون لإلرادة والقيادة السياسيتني أمهية قصوى ملكافحة التنميط العرقي مكافحة فعالة     
أنـه ينبغي، عند التصدي للتنميط العرقي، عدم االكتفاء بالكشف عنه يف إطار قوات الشرطة بل أيضاً يف دوائر                   

وهناك حاجة إىل إدماج كامل النهج املؤسسي جتاه التنميط العرقي . سجون والسلطة القضائيةاهلجرة ومؤسسات ال
وباإلضافة إىل ذلك، ينبغي أن يقوم التشجيع على        . ليشمل التدريب قبل اخلدمة فضالً عن التدريب أثناء اخلدمة        

عمل املتعلق مبكافحة التنميط    وحتدثت عن احلاجة إىل دمج ال     . اعـتماد ثقافـة قيادية على قيم مناهضة للعنصرية        
العرقي يف قوانني مكافحة العنصرية والتمييز العنصري، واالعتراف بصفة خاصة بالطرق اليت يتم من خالهلا دمج                

وأضافت أن هناك حاجة إىل القيام بعمل إجيايب يف إطار          . العنصرية املباشرة وغري املباشرة يف هياكل خمتلف نظمنا       
وفضالً عن ذلك،   . مان أن تشارك األقليات املستهدفة مشاركة فعلية على مجيع األصعدة         وكالة إنفاذ القانون لض   

. يـتعني عـلى أصـحاب املصاحل، على مجيع املستويات، املشاركة يف وضع إجراءات ملكافحة التنميط العرقي                
ويف اخلتام،  . وأوضـحت أن أي عمل بشأن التنميط العرقي حيتاج إىل دعم تقدمه آليات مستقلة جلمع البيانات               

حتدثـت السيدة كريكلي عن احلاجة إىل جتاوز مفهومي العنصرية والتمييز العنصري والنظر إىل أوجه التشابه بني       
وفضالً عن ذلك، أكدت احلاجة إىل االعتراف بأن درجة تعقيد املعاناة من            . التنمـيط العـرقي والفقر واإلقصاء     

 . ف اجملموعات وتتطلب أشكال استجابة خمتلفةالتمييز العنصري والتنميط العرقي ختتلف باختال

 مجع البيانات املتعلقة بالتنميط العرقي):  ك(٦البند 

قـدم باناغيوتيس دمييتراكوبولوس، رئيس وحدة البحوث ومجع البيانات يف مركز الرصد األورويب املعين      -٥٠
 قدمه على مجع البيانات املتعلقة      وركز العرض الذي  . بالعنصـرية وكره األجانب، عرضاً عن عمل املركز وحبوثه        

وقدم استعراضاً موجزاً ملركز االحتاد األورويب للرصد وقال إن هدفه األويل هو مجع             . بالتوليف العرقي يف أوروبا   
وحتليل البيانات واملعلومات املتعلقة بظاهرة العنصرية وكره األجانب ومعاداة السامية، بغية دعم االحتاد األورويب              

وأكد أمهية  . ضـاء فيه عند اختاذ التدابري أو صياغة خطط العمل ضمن جماالت االختصاص احملددة             والـدول األع  
البـيانات اإلحصـائية ملكافحة العنصرية بغية توثيق مدى وطبيعة العنصرية وتقدمي املعلومات بشأن وضع وتنفيذ     

ايدة يف االحتاد األورويب يف     والحظ أن التنميط العرقي أصبح سائداً بصورة متز       . سياسـات ملكافحـة العنصرية    
 السـنوات األخرية، وبصورة أساسية كانعكاس التهديدات اإلرهابية وتدابري األمن واملخاوف بشأن تزايد اهلجرة              

 . غري القانونية

 منافع التمثيل الكلي يف أجهزة الشرطة ونظم العدالة اجلنائية ):  ل(٦البد 

وينس ببيلفاست، يف بيانه، على وضع استراتيجيات وقائية        ركـز تـوم هادن، أستاذ القانون جبامعة ك         -٥١
وأكد أن من األجدى التصدي ملمارسة كالتنميط العرقي من خالل السعي إىل إصالح             . ملكافحة التنميط العرقي  
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واستند عرضه إىل خربة الشرطة الربيطانية فيما       . املؤسسـات ال من خالل إدانة هذه املمارسة وحظرها فحسب         
وأكد أن ممارسة التنميط العرقي ممارسة متييزية       . صرية املؤسسية واملشاكل اجملتمعية يف آيرلندا الشمالية      يتعلق بالعن 

واملعاملة . وأكد أن التنميط أو احملاباة ال يشكالن بالضرورة متييزاً غري قانوين          . وتعطـي عكـس النتيجة املرجوة     
 وعي وعقالين هلا، سواء كان املربر إحصائياً أو من أي     التميـيزية مقـبولة يف احلاالت اليت يوجد فيها مربِّر موض          

 . نوع آخر

وأبـدى السيد هادن بعض التعليقات العامة بشأن االستراتيجيات اليت ميكن وضعها ملنع أشكال التنميط             -٥٢
وسلط . معياجلنائي املقبولة وتقييم املخاطر األمنية من التحول إىل أشكال غري مقبولة من التمييز أو التنميط اجملت               

الضوء على احلاجة إىل مجع البيانات إلثبات ما إذا كانت الشرطة تستخدم سلطاهتا بطريقة تقوم على العنصرية أو 
. وأكد أمهية ضمان متثيل وكاالت إنفاذ القانون متثيالً كامالً للمجتمعات اليت تقوم خبدمتها. التمييز ضد جمتمع ما

قيق ذلك عملياً، ينبغي وضع هياكل للمناقشة والتنسيق مع ممثلي جمتمعات           وقـال إنه يف احلاالت اليت ال ميكن حت        
وفيما يتعلق باألقليات، ميكن التوصل إىل إجراء آخر للمساءلة من خالل وضع آليات وطنية أو إقليمية                . األقليات

يف حوادث أو   للرصـد واإلشراف على طائفة كاملة من السياسات األمنية والقيام بعمليات حتقيق أكثر تفصيالً               
 . حاالت حمددة

  االستنتاجات والتوصيات-ثالثاً 

  االستنتاجات-ألف 

يسلم الفريق العامل بأن التنميط العرقي انتهاك للحق يف عدم التمييز، الذي هو حق مكرس بشكل راسخ  -٥٣
 التمييز مشار إليه يف فالتنميط العرقي ينتهك قواعد عديدة من قواعد القانون الدويل، ألن حظر. يف القانون الدويل

 .من ميثاق األمم املتحدة، وتقريباً يف مجيع الصكوك الدولية املتعلقة حبماية حقوق اإلنسان) ج(٥٥املادة 

ويذّكـر الفـريق العامل بأن املعايري الدولية واإلقليمية تنص بوضوح على أن التمييز العنصري يف إنفاذ                  -٥٤
لعامل الدول على أن ُتحدد بوضوح وتعتمد أحكاماً تشريعية صرحية حتظر وحيث الفريق ا. القانون أمر غري مشروع

 .التنميط العرقي

 من برنامج عمل ديربان الذي يشمل       ٧٢ويكرر الفريق العامل تعريف التنميط العرقي الوارد يف الفقرة           -٥٥
ى العنصر أو اللون أو النسب ممارسات أفراد الشرطة وغريهم من املكلفني بإنفاذ القوانني باالعتماد، بدرجة ما، عل

أو األصل القومي أو العرقي كأساس إلخضاع األشخاص للتحقيق أو لتحديد ما إذا كان شخص ما متورطاً يف                  
 . نشاط إجرامي

ويؤكد الفريق العامل أن التنميط العرقي معترف به كمشكلة حمددة نتيجة استهداف األشخاص املنحدرين  -٥٦
مة وعرب التاريخ، مع ما ترتب عليه من نتائج وخيمة تنعكس يف إجياد ومواصلة              مـن أصل أفريقي، بصورة منتظ     

 . استخدام عبارات سلبية للغاية لوصم وتنميط األشخاص املنحدرين من أصل أفريقي على أهنم يرتعون إىل اإلجرام
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اد إليها يف   ويسـلم الفـريق العامل بضرورة إدراج الدين كأساس من األسس احملظورة اليت ميكن االستن               -٥٧
 .التنميط العرقي

ويؤكـد الفـريق العامل على أنه مل يتم، يف معظم احلاالت اليت طُبق فيها التنميط العرقي، حتقيق نتائج                    -٥٨
مـلحوظة من حيث زيادة األمن، بل إن ذلك أحدث أضراراً كبرية حلقت بالسكان املنحدرين من أصل أفريقي                  

 .وغريهم من اجملموعات املستضعفة

 إىل عقد مؤمتر استعراضي بشأن تنفيذ ٢٠٠٩يرحب الفريق العامل بقرار اجلمعية العامة بالدعوة يف عام و -٥٩
 .إعالن وبرنامج عمل ديربان

والفريق العامل مقتنع بأنه يتعني على الدول أن تتخذ إجراءات وتتبع سياسات للحد من أوجه الالمساواة  -٦٠
تواجه متييزاً متأصل اجلذور للتغلب على أوضاعها السلبية حيال أفراد          بفعـل الواقع وأن تساعد اجملموعات اليت        

 .اجملتمع اآلخرين

ويعـتقد الفـريق العامل أنه يتعني على احلكومات أن تطبِّق وتنفذ تشريعات مناسبة وفعالة ملنع األفعال                  -٦١
خالل ذلك يف منع العنصـرية والتميـيز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وأن تساهم من               

 .انتهاكات حقوق اإلنسان

ويعـتقد الفريق العامل أنه يتعني على الدول أن تراجع وتعدل القوانني واملمارسات املتعلقة باهلجرة بغية             -٦٢
 .ضمان تطابقها مع املعايري الدولية حلقوق اإلنسان

تفاعل بشكل متبادل مها أداتان     ويعتقد أن التفاهم وال   . ويعـيد الفريق العامل تأكيد أن التنوع مكسب        -٦٣
مهمتان ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وميكن أن حيوال دون                

 .التنميط العرقي

ويعتقد الفريق العامل أن عمليات مراجعة ورصد مكافحة العنصرية، على املستويني الداخلي واخلارجي،              -٦٤
احترام وكالء إنفاذ القانون ملبدأ عدم التمييز، األمر الذي يزيد من ثقة وتعاون السكان              وسـيلة أساسية لضمان     

 .وتعزيز فعالية اإلجراءات املتخذة

ويعـتقد الفـريق العامل أن التسامح والتعايش مها القامسان املشتركان إلقامة جمتمع خاٍل من العنصرية                 -٦٥
أو تعزيز جمتمعات متجانسة يشعر /د تدابري مناسبة تستهدف إجياد وويتعني على الدول أن تعتم. والتمييز العنصري

فيها كل شخص باالنتماء للمجتمع الذي يعيش فيه والدولة اليت ينتمي إليها وكذلك تكون لـه مصلحة يف رفاه           
 . ذلك اجملتمع وتلك الدولة

يم مفاهيم العنصرية والتمييز    ويديـن الفـريق العـامل استخدام السياسيني وقادة اجملتمعات احمللية ملفاه            -٦٦
فدورهم القيادي ضروري لتحديد املسائل ذات األولوية املتصلة مبكافحة العنصرية والتمييز العنصري            . العنصري

 .وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب



A/HRC/4/39 
Page 16 

 

السلوك ويعتقد الفريق العامل أنه يتعني على الدول أن تعطي األولوية القصوى يف األجل القصري لتحسني    -٦٧
ويسلِّم الفريق العامل بأنه ينبغي، بترافق مع       . املهـين ملوظفي إنفاذ القانون أثناء عمليات توقيف املرور والتفتيش         

ذلـك وبغـية إثـبات وجود التزام فعلي باملساءلة والعدالة من جانب قوات الشرطة، إنشاء آليات فعالة لتقدمي                 
 .دينالشكاوى تشمل عناصر من اخلارج ومن اجملتمع امل

والفريق العامل يعتقد أنه ينبغي تعزيز آليات تقدمي الشكاوى وأنه على اهليئات املعنية أن تتوخى أكرب قدر  -٦٨
من اجلدية عند التحقيق يف الشكاوى املتعلقة بالتمييز ضد السكان املنحدرين من أصل أفريقي الذي ميارسه موظفو 

 .إنفاذ القانون

ييز املؤسسي ويعتقد أنه يتعني على الدول أن تستأصل شأفة املمارسات من هذا      ويدين الفريق العامل التم    -٦٩
 .القبيل بصورة عاجلة

ويؤكد الفريق العامل احلاجة إىل مجع البيانات ذات الصلة باملوضوع واملصنفة واملفصلة بغية رصد ظهور                -٧٠
لعامل الدول والوكاالت املعنية على مجع ويف هذا الصدد، حيث الفريق ا. التنميط العرقي واقتراح تدابري تصحيحية 

ونشـر البيانات عن التدابري اليت اختذهتا وبشأن معامل األشخاص الذين خيضعون ملثل هذه األفعال، مع االمتثال يف     
 .نفس الوقت ألفضل املمارسات الدولية يف محاية البيانات الشخصية

نظمات إنفاذ القانون واجلهات الفاعلة اخلارجية ويشـجع الفريق العامل البحوث اليت تقوم هبا كل من م    -٧١
 .واملستقلة بغية الكشف عن وجود التنميط العرقي وإثباته

ويعـتقد الفريق العامل أن استخدام معايري مثل العنصر أو الدين أو العرق أو اجلنسية أو لون البشرة يف                    -٧٢
فعال اإلجرامية أو اإلقرار بوجود ميل طبيعي       اإلجـراءات اليت تتخذها قوات الشرطة هبدف حتديد الرتعة إىل األ          

النتهاكات القانون، يؤدي إىل وصم السكان املنحدرين من أصل أفريقي وغريهم من اجملموعات اليت تعرضت عرب        
ويعيد الفريق العامل التأكيد على أن مثل هذه املمارسات تنتهك . التاريخ للتمييز وأُعطيت مكانة متدنية يف اجملتمع

 .دم التمييز واملساواةمبادئ ع

ويؤكد الفريق العامل أن ممارسات تنميط اإلرهابيني اليت تستند إىل العرق تنتهك املعايري الدولية حلقوق                -٧٣
 .اإلنسان

كمـا يؤكـد الفريق العامل أن التمييز والتعصب ضد املسلمني لـه آثار مدمِّرة ال على احلياة اليومية                   -٧٤
وبغية تدارك هذه الظاهرة السلبية     . وأيضاً على اجملتمعات اليت يعيشون فيها     للمجـتمعات املسـلمة وحسب بل       

فزيادة التفاهم واحترام   . واملـثرية للقلق ينبغي وضع استراتيجيات سليمة وتنظيم محالت تثقيفية وتنفيذها بنشاط           
 على التعصب والتمييز    التنوع الثقايف والديين سيكون اخلطوة األوىل يف حتديد وتطوير ممارسات محيدة يف القضاء            

 .ضد املسلمني
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  التوصيات-باء 

 :حيث الفريق العامل الدول على ما يلي -٧٥

وضع وتنفيذ نظام لتعليم وتدريب موظفي إنفاذ القانون واملوظفني العسكريني يكفل اطالعهم  -
ه عـلى املعـايري الدولية حلقوق اإلنسان املتعلقة مبكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكر            

األجانب وما يتصل بذلك من تعصب ويعترف بأن التنميط العرقي انتهاك ألحكام حمددة من              
 أحكام القانون الدويل؛

ضمان إدماج قضايا التنميط العرقي وعدم التمييز يف مجيع جوانب التدريب والتعليم، مبا يف               -
 يشمل ذلك تدريباً    وينبغي أن . ذلك التدريب املستمر والتطور املهين لوكاالت إنفاذ القانون       

 متعمقاً على معايري وبدائل للتنميط العرقي؛

القضـاء على أي متييز وحظره يف التشريعات ضمن الوالية القضائية وجترمي التنميط العرقي               -
والـتفكري يف فرض عقوبات على األشخاص الذين ينتهكون القانون، وتوفري سبل انتصاف             

 .للضحايا

ول إىل إنشاء آليات جلمع البيانات املصنفة وآليات لإلشراف لرصد          ويدعـو الفـريق العـامل الد       -٧٦
وينبغي أن تتضمن هذه اآلليات يف نفس الوقت إجراءات تتخذ داخل وكاالت إنفاذ . ومكافحة التمييز العرقي

 .القانون وكذلك إجراءات هليئات إشراف خارجية، مبشاركة أفراد اجملتمع

اذ القانون على اختاذ تدابري إجيابية لضمان أن يشارك السكان وحيـث الفـريق العـامل وكاالت إنف       -٧٧
 من أصل أفريقي وغريهم من اجملموعات املستضعفة مشاركة فعلية على مجيع املستويات ويف مجيع               ناملنحدرو

وينبغي أن يشمل ذلك أهدافاً حمددة تتعلق بالتوظيف والبقاء يف الوظيفة والترقية إىل             . وكاالت إنفاذ القانون  
 .ناصب املسؤولية يف مثل هذه املؤسساتم

ويكرر الفريق العامل أمهية التوصية اليت تقدم هبا فريق اخلرباء رفيع املستوى بشأن متابعة مؤمتر ديربان  -٧٨
لوضـع مؤشـر للمساواة العرقية كأداة لتحسني تقييم التمييز الذي يؤثر على السكان املنحدرين من أصل                 

 .ملستضعفة، وتوجيه اعتماد سياسات ملعاجلة أوضاعهمأفريقي وغريهم من الفئات ا
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Annex I 

AGENDA 

1. Opening of the session. 

2. Election of the Chairperson-Rapporteur. 

3. Adoption of the agenda. 

4. Organization of work. 

5. General statements:  exchange of information on the implementation activities of 
participants and debate on issues of general interest to the implementation process. 

6. Thematic analysis:  discussion on and analysis of racial profiling: 

(a) The definition of racial profiling and the international framework prohibiting racial 
profiling; 

(b) The problem of racial profiling in the administration of justice; 

(c) Regional work on and experience of the issue of racial profiling; 

(d) The human impact of racial profiling; 

(e) The problem of impunity and accountability relating to acts of racial profiling; 

(f) De jure discrimination and the institutional dimension of the discrimination 
ascribed to the police and other law enforcement services; 

(g) Terror, crime and suspect communities:  evidence of and solutions to ethnic 
profiling by police; 

(h) Profiling in countering terrorism; 

(i) The meaning of racial profiling in the context of the increase of racism; 

(j) Measures to combat racial profiling, including preventive positive measures; 

(k) Data collection on ethnic profiling; 

(l) The benefits from overall representativeness in the police and criminal justice 
systems. 

7. Adoption of conclusions and recommendations. 

8. Other matters. 

9. Closing of the session. 
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Indonesia, Iran (Islamic Republic of), Ireland, Italy, Japan, Lesotho, Libyan Arab Jamahiriya, 
Madagascar, Mauritania, Mauritius, Mexico, Morocco, Nepal, Nigeria, Philippines, Poland, 
Republic of Korea, Romania, Russian Federation, Senegal, Serbia, Slovakia, South Africa, Spain, 
Sudan, Sweden, Syrian Arab Republic, Thailand, Tunisia, Turkey, Uganda, Venezuela (Bolivarian 
Republic of), Yemen, Zambia. 

C.  Non-member States represented by observers 

Holy See 

D.  Intergovernmental organizations 

African Union, Organisation internationale de la Francophonie 

E.  United Nations 

Office of the United Nations High Commissioner for Refugees 

F. Non-governmental organizations in consultative status 
with the Economic and Social Council 

Anti-Racism Information Service, December Twelfth Movement International Secretariat, 
Interfaith International, International Association Against Torture, International College of 
Surgeons, International Commission of Jurists. 
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G. Non-governmental organizations not in consultative 
status with the Economic and Social Council 

Asociación de Afrocolombianos Desplazados, Conseil national des citoyens et citoyennes d’origine 
haïtienne, Diaspora Afrique, Espacio Afroamericano, Mouvement international pour les 
réparations, National Consultative Committee on Racism and Interculturalism. 

H.  Panellists and presenters 

Mr. Ignacio Cano, Ms. Anastasia Crickley, Mr. Panagiotis Dimitrakopoulos, Mr. Régis de Gouttes, 
Mr. Tom Hadden, Ms. Claudia Lam, Ms. Rachel Neild, Mr. Ömür Orhun, Ms. Margaret Parsons, 
Ms. Edna Santos Roland, Mr. Martin Scheinin, Mr. Gérôme Topka, Mr. Robert L. Wilkins, Ms. 
Leïla Zerrougui. 
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