
اجلمعيـة العامـة
  A  األمم املتحدة

 

 

 

(A)     GE.08-14846    290808    020908 

  مؤمتر ديربان االستعراضي
                 اللجنة التحضريية

                                               الفريق احلكومي الدويل املفتوح العضوية العامل بني 
                     عمل اللجنة التحضريية        ملتابعة        الدورات     

        ثانية          الدورة ال
      ٢٠٠٨       سبتمرب /   لول    أي ٥-  ١      جنيف، 

                 من جدول األعمال ٥      البند 

   ٤ / ٢-                                                                       تنفيذ والية الفريق العامل كما وردت يف مقرر اللجنة التحضريية ل ت           
                                   إنشاء الفريق احلكـومي الـدويل       "            واملعنون       ٢٠٠٨       أبريل   /        نيسان   ٢٢       املؤرخ  
   "                                                      املفتوح العضوية العامل بني الدورات وتواريخ انعقاد دوراته                  

                                                                        املقدمة، استجابة لالستبيان الذي أعدته مفوضية األمم املتحـدة الـسامية                  اإلسهامات  
    ١٠ / ١-                 ً                                                         حلقوق اإلنسان وفقاً ملقرر اللجنة التحضريية ملؤمتر ديربان االستعراضي ل ت          

                                  املعاصـرة للعنـصرية والتمييـز                                                       يف دورته األوىل، من املقرر اخلاص املعين باألشكال         
                               ؛ ومن املقررة اخلاصة املعنية حبرية       ن تعصب                                   العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك م

                                                                                          الدين أو املعتقد؛ واخلبرية املستقلة املعنية بقضايا األقليات؛ واملقررة اخلاصـة املعنيـة             
                                                                                      بالعنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه؛ واملقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان            

                               ر اخلاص املعين حبماية وتعزيـز                                                       واحلريات األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب؛ واملقر      
                                                                                    احلق يف حرية الرأي والتعبري؛ واملقرر اخلاص املعين باحلق يف التعليم؛ واملقررة اخلاصـة           
                                                                        املعنية بالسكن الالئق كعنصر من عناصر احلق يف مستوى معيشي مناسب، وبـاحلق يف    

            ين؛ واملقرر                                                                          عدم التمييز يف هذا السياق؛ واملقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمهاجر          
                                                                               اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للشعوب األصـلية؛ والفريـق            
                                                                             العامل املعين باالحتجاز التعسفي؛ واملقررة اخلاصة املعنية بأشكال الرق املعاصرة، مبا يف 

         اخلـبري         ومـن                                                                         ذلك أسبابه وعواقبه؛ واملقرر اخلاص املعين باستقالل القضاة واحملاميني؛          
                               سألة حقوق اإلنسان والفقر املدقع             املستقل املعين مب                                        
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  مقدمة

                             إىل املقرر اخلـاص املعـين         ١٠ / ١-                                                               بت اللجنة التحضريية ملؤمتر ديربان االستعراضي يف مقررها ل ت           طل  -  ١
                  املقرر اخلاص املعين    (                                                                      للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب                             باألشكال املعاصرة   

                  مبـا يف ذلـك       ،                         من آليات حقوق اإلنـسان                    املعتقد، وغريمها      و أ                                        ، واملقررة اخلاصة املعنية حبرية الدين        )         بالعنصرية
                                                                                                           اإلجراءات اخلاصة، مساعدة اللجنة التحضريية بإجراء االستعراض وتقدمي التوصيات بوصفها إسهامات يف النتائج             

   . )١ (        االستعراض                اليت يتوصل إليها 

           وية املؤرخة                                                                   قدم املكلفون بواليات ردودهم على األسئلة الستة الواردة يف املذكرة الشف ،             ويف هذه املسامهة  -  ٢
                                      وركز املكلفون بواليات األربعة عشر يف        .                                               ، اليت عممتها املفوضية السامية حلقوق اإلنسان          ٢٠٠٨      مارس   /       آذار  ٤

                                          كما استندت إجابـاهتم إىل اخلـربة الـيت           .  م     والياهت ب                                   لى القضايا واملواضيع ذات الصلة                             إجاباهتم بصورة خاصة ع   
   .         بوالياهتم      املتصلة                                       اكتسبوها عن طريق تنفيذ املهام الرئيسية

                         املعتقد، واملقرر اخلاص املعين    و أ                                                                         وأشار املقرر اخلاص املعين بالعنصرية، واملقررة اخلاصة املعنية حبرية الدين           -  ٣
   . )٢ (                           ملوضوعية األوىل للجنة التحضريية                    إسهاماهتم إىل الدورة ا                أنه سبق هلم تقدمي                   باحلق يف التعليم إىل 

                    وبرنامج عمل ديربانُ                       ُيرجى تقييم تنفيذ إعالن    :           السؤال األول

                                                                                                            لفت املقرر اخلاص املعين بالعنصرية انتباه اللجنة التحضريية إىل أنه على الرغم من اعتماد إعالن وبرنامج                  -  ٤
                                                                                                                  عمل ديربان قبل سبع سنوات، فإنه ال يزال يتلقى تقارير عن العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب ومـا                  

                                                    قال إنه يود أن يغتنم هذه الفرصة إللقاء الضوء علـى     و  .            رجاء العامل                                            يتصل بذلك من تعصب من بلدان يف كافة أ        
    آخر                                                                         لعنصرية وكره األجانب لينظر فيها مؤمتر ديربان االستعراضي، كما يود اإلشارة إىل                       عدد من املظاهر املزعجة ل

   .     واليته       يف إطار                                    موجزا للقضايا الرئيسية املثرية للقلق     فيه      أورد  و   )٣ (          تقرير وضعه

                                                              إزاء العدد الكبري من الربامج السياسية القائمة على أفكار                  عن قلق                               قرر اخلاص املعين بالعنصرية       امل      أعرب   و  -  ٥
  َّ   سلَّم                         وأشار إىل أن إعالن ديربان   .                                                                  تتصل بالعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب

ـ      بعض              مناهج عمل                                                            بوجود أشكال ومظاهر معاصرة للعنصرية وكره األجانب يف            .       سياسية                    األحزاب واملنظمات ال
   . )٤ (            بذلك من متييز           وما يتصل  ،        العرقي      التفوق                                          القائمة على العنصرية وكره األجانب أو مذاهب             مناهج العمل      أدان  و

                                                      

)١( A/62/375. 

) ٢ (  A/HRC/7/19و ،   A/HRC/6/5و ،   A/HRC/2/3و ،   A/CONF.211/PC.2/8.  

) ٣ (  A/HRC/7/19.  

  .                من إعالن ديربان  ٨٥   و  ٢٨         الفقرتان   ) ٤ (
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                   ، واليت أشـار يف                    لساحة السياسية                                                                              وأعرب عن أسفه النتشار األفكار القائمة على العنصرية وكره األجانب على ا           
   . )٥ (                            ب السياسية يف مجيع أرجاء العامل     األحزا      ج عمل     مناه                    تقاريره إىل وجودها يف 

  ة     يـا      يف احل                          األحزاب يف بعض البلدان                          إزاء زيادة اشتراك                                     اخلاص املعين بالعنصرية عن قلقه                    وأعرب املقرر     -  ٦
     ختالف                     بكره األجانب، بلغة اال           وذات الصلة            العنصرية     يزات ح   الت                                     ً     السياسية وذلك بوضع سياسات تستند أساساً إىل 

        بالقيام                                                           كما أعرب عن قلقه ألن بعض هذه األحزاب تصل إىل احلكم              .             األقل مباشرة         للجدل و            قل إثارة     األ        الثقايف  
                               وهال املقرر كذلك تأثري هـذه        .                                                       يف االئتالفات احلاكمة جبانب األحزاب الرئيسية التقليدية              األعضاء        صغار        بدور  

                                   تلجأ اآلن إىل سياسات تـستهدف                                    أن عددا متزايدا من األحزاب          والحظ                                     األحزاب يف الربنامج السياسي ككل،      
   . )٦ (                            قليات وملتمسي اللجوء والالجئني                        بصورة سلبية املهاجرين واأل

                                      العنصرية والتمييز العنـصري وكـره                  ع مستويات    ا    ارتف          اص إزاء     اخل            بالع قلقه             اخلاص عن                 وأعرب املقرر     -  ٧
                          ربان صراحة بأن هذه الفئات                    إعالن وبرنامج عمل دي  َّ   سلَّم  و  .                                           األجانب ضد ملتمسي اللجوء والالجئني واملهاجرين 

              وأعرب عن أسفه    . )٧ (                                   خطوات حمددة جيب اتباعها ملواجهة املشكلة      ووضعا                                 معرضة خلطر العنصرية وكره األجانب، 
                                                                                                  ألن هذه الفئات ال تزال عرضة للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب، وأنه بدال من أن تتحسن حالتهم فإهنا 

                                        وأعرب عـن قلقـه إزاء ارتفـاع معـدالت       .     ٢٠٠١      سبتمرب  /             ذ أحداث أيلول  من                               قد ساءت يف كثري من البلدان     
                                                                                                االعتداءات اللفظية واجلسدية ذات الدافع العنصري على ملتمسي اللجوء والالجئني واملهاجرين، فضال عن انتشار 

   .                                                                                    السياسات والتشريعات اهلادفة إىل تقييد حقوق األفراد املنتمني هلذه الفئات يف الكثري من البلدان

                                                                                          شارت املقررة اخلاصة املعنية حبرية الدين أو املعتقد إىل أن إعالن وبرنامج عمل ديربان يناشدان صراحة  أ و  -  ٨
                                    اخلاص بالقضاء على مجيع أشـكال           ١٩٨١                                                                الدول تشجيع ومحاية ممارسة احلقوق املنصوص عليها يف إعالن عام           

                                              بت عن أسفها الستمرار تلقيها معلومات عـن            وأعر   . )٨ (                                                         التعصب والتمييز القائمني على أساس الدين أو املعتقد       
           وأوردت فيه    )٩ (                                                       كما طلبت إىل اللجنة التحضريية الرجوع إىل أحدث تقرير أصدرته  .     ١٩٨١                  انتهاكات إلعالن عام 

    .                                          استعراضا للقضايا مثار القلق يف سياق واليتها

                           د أعضاء اجلماعات املنتمية                                         إزاء التعصب الديين وأعمال العنف ض            اخلاصة          املقررة                         ال يزال القلق يساور      و  -  ٩
                                                                                    تتلقى بانتظام تقارير عن انتهاكات حلقوق املنتمني ألقليات دينية يف التعبـد والقيـام             فهي    .                       لدين أو معتقد بعينه   

                                                                                               باألنشطة الدينية األخرى بدون التسجيل لدى سلطات الدولة أو موافقتها، وكذلك تقارير عن هجمات على دور 

                                                      

) ٥ (  E/CN.4/2004/61و ،   E/CN.4/2006/54و ،   A/59/330و ،   A/HRC/5/10.  

  .          املرجع نفسه  ) ٦ (

  .         الن ديربان       من إع  ١٦       الفقرة   ) ٧ (

       مـن    ٦٠   و  ٥٩             نظر الفقرتني   ا                                               لالطالع على مراجع أخرى بشأن التعصب الديين،          .                 ، برنامج العمل    ٧٩        الفقرة    ) ٨ (
  .           إعالن ديربان

) ٩ (  A/HRC/6/5.  
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                                                             حاالت القتل واالحتجاز التعسفي بدافع التعصب الديين، وحددت              تعدد           ك إزاء                         وأعربت عن قلقها كذل     .        العبادة
                                                                                                           فئات النساء واألفراد احملرومني من احلرية وملتمسي اللجوء والالجئني واألطفال واألقليات والعمال املهـاجرين              

                 الفريق العامـل                          وعلى حنو مماثل، أشار       .                              يف حرية الدين أو املعتقد      ا                         بصفة خاصة النتهاكات حقه         عرضة          بوصفها  
                                                      يف مناسبات عديدة حاالت حماكمات وإدانات على أساس الدين أو           عرضت عليه                              املعين باالحتجاز التعسفي إىل أنه 

   . )١٠ (                                              املعتقد ترتب عليها احلرمان من احلرية بصورة تعسفية

                       د يف التعبري عن قلقه                                                                                           وانضم املقرر اخلاص املعين بالعنصرية إىل املقررة اخلاصة املعنية حبرية الدين أو املعتق              -   ١٠
                                            واستجابة للطلبات الواردة من جلنة حقوق اإلنسان   .                                                       إزاء انتشار التعصب الديين يف بلدان خمتلفة يف شىت أحناء العامل

                                                                          تتناول ظاهرة كراهية اإلسالم ومعاداة السامية وكراهية املسيحية، فضال           )١١ (                                 وجملس حقوق اإلنسان، فإن تقاريره    
                                        وأشار املقرر اخلاص إىل أمهية اتباع هنج شامل    .                                  د أعضاء اجلماعات الدينية األخرى                               عن مشكلة التعصب الديين ض    

    .                                                                           جتاه مسألة التعصب الديين واالعتراف جبميع أشكاله ومراعاة املساواة يف التعامل معها

        العرقية                     ضرورة محاية اهلوية                                                                                 وأشارت اخلبرية املستقلة املعنية بقضايا األقليات إىل أن إعالن ديربان يؤكد              -   ١١
       ومتتعهم                                                 ألشخاص املنتمني هلذه األقليات على قدم املساواة                         وضرورة معاملة ا                                           والثقافية واللغوية والدينية لألقليات،     

                                      وحيث برنامج العمل الدول على أن        . )١٢ (                           أي شكل من أشكال التمييز                                     اإلنسانية وحرياهتم األساسية دون             حبقوقهم  
               دينهم وممارسته،           واعتناق     تهم،    ثقاف                           كأفراد أو مجاعات، يف التمتع ب  ء                                    تكفل حقوق األشخاص املنتمني ألقليات، سوا

                                                                                         السر والعلن، واملشاركة بفعالية يف احلياة الثقافية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية، وذلك                         واستعمال لغتهم يف    
   . )١٣ (                                                                            من أجل محايتهم من العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب

                                                   تنفيذ إعالن حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات قوميـة أو                                ة املستقلة القلق إزاء استمرار              ويساور اخلبري   -   ١٢
                وترى اخلبرية أن     .                   على املستوى الوطين        ً      ً   تنفيذاً ضعيفاً                                                                   إثنية وإىل أقليات دينية ولغوية وإعالن وبرنامج عمل ديربان          

                                                      قتصادية واالجتماعية لألشخاص املنتمني إىل أقليات أساسها                                                         الكثري من االنتهاكات للحقوق املدنية والسياسية واال      
       وأعربت   .                                                                                                التمييز والعنصرية واإلقصاء ألسباب إثنية أو دينية أو قومية أو متصلة باخلصائص العرقية لتلك األقليات  

      إلنسان                                                                                           كذلك عن قلقها إزاء عدد البالغات الواردة إىل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان بشأن انتهاكات حقوق ا

                                                      

  E/CN.4/2002/77/Add.1   (    ٢٠٠١ /  ١١          ؛ رقـم     )  ٤٣      ص   E/CN.4/2002/77/Add.1   (    ٢٠٠١ / ٤              اآلراء رقم       )  ١٠ (
ــم  )  ٦٠  ص  ــم  )  ٢٢    ص E/CN.4/2003/8/Add.1   (    ٢٠٠١ /  ٢٥         ؛ رقـ   ؛  )  ٣٩    ص E/CN.4/2004/3/Add.1   (    ٢٠٠٣ / ٧         ؛ رقـ

      ٢٠٠٥ /  ١٧        ؛ رقــم  )  ١٣    ص E/CN.4/2006/7/Add.1   (    ٢٠٠٤ /  ٢٤        ؛ رقــم  ) ٤    ص E/CN.4/2005/6/Add.1 (    ٢٠٠٣ /  ٢٠     رقــم
) E/CN.4/2006/7/Add.1 ــم  )  ٥٢    ص ــم  )  ٥٥    ص E/CN.4/2006/7/Add.1   (    ٢٠٠٥ /  ١٨           ؛ رقـــ       ٢٠٠٥ /  ٣٢           ؛ رقـــ
) E/CN.4/2006/7/Add.1 ــم  )  ٨٥    ص ــم  )  ٩٢    ص E/CN.4/2006/7/Add.1   (    ٢٠٠٥ /  ٣٥           ؛ رقـــ       ٢٠٠٦ /  ١١           ؛ رقـــ
) A/HRC/4/40/Add.1 ٥٩    ص  .(   

) ١١  (  A.HRC/6/6 ،  E.CN.4/2003/23 ،  E.CN/4/2005/19 ،  E/CN.4/2006/17 ،  E/CN.4/2005/18/Add.4.  

  .                من إعالن ديربان  ٦٦       الفقرة   )  ١٢ (

  .                 من برنامج العمل  ٤٧       الفقرة   )  ١٣ (
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                                         األقليات وأفرادها، وأكـدت اخلـبرية أن                          ُ                 وكره األجانب، واليت ُتمارس ضد                                        اليت تكشف عن التمييز والعنصرية    
   .                                                                                األقليات يف مجيع أحناء العامل ال تزال تتعرض لإلقصاء والتهديدات اخلطرية والتمييز والعنصرية

                                                  ل األقلية اإلثنية أو الدينية أو اللغويـة أو                                                                     وعالوة على ذلك، أشارت اخلبرية املستقلة إىل أن األفراد داخ           -   ١٣
   و أ        تعـبري     ال                                                                                                      القومية قد يتعرضون ألشكال شىت من التمييز بسبب عوامل أخرى من بينها العمر أو نوع اجلنس أو                  

       داخـل     يف                  وهذا يعين أنه      .                                    اجلنسي أو اإلعاقة أو الوضع الصحي                                                       اهلوية على أساس نوع اجلنس أو العرق أو امليل          
               مركبة مـن          ً   أشكاالً                                                                ً            من يعانون أصال معاناة ال تطاق من جراء اإلقصاء الشامل ويواجهون أيضاً                          األقليات هناك   

           قد ال تتمكن                  فعلى سبيل املثال،   .                                                                        التمييز أو العنف على أساس نوع اجلنس أو اهلوية الشخصية أو اجلانب التعبريي   
        القائمني           والتمييز       التحيز             لعنصري بسبب          التمييز ا   من      تظلم   ال             نتصاف وآليات   اال                              نساء األقليات من الوصول إىل سبل 

              يف الغالـب       ً    سـلبياً            ، واملـؤثر                            اهتمام أكرب للطابع املركب                                      وترى اخلبرية املستقلة ضرورة إيالء        .               على نوع اجلنس  
    .                                                 ألشكال اإلقصاء املتعددة أو التمييز ضد املنتمني ألقليات

                                            ة من العامل تقريبا هي أقليات ظلـت أهـدافا                                                                 وتعتقد اخلبرية املستقلة أن الفئات األكثر فقرا يف أية منطق           -   ١٤
                لضياع احلقـوق                                               ً         أما الفقر داخل األقليات فهو سبب ومظهر يف آن معاً          .                                        لفترات طويلة للتمييز والعنف واإلقصاء    

                                                                          والفقر يف هذا السياق يشمل أكثر من جمرد انعدام الدخل أو الصراع اليومي من أجل   .                          الذي يعانيه أفراد األقليات
                                                                                 وأفراد األقليات، بصورة عامة، أقل قدرة على املشاركة الفعالة يف صنع القرار السياسي أو   .       األساسي           توفري القوت 

                                                                                  وعالوة على ذلك، فإهنم يعانون عدم املساواة يف احلصول على األراضـي والتعلـيم                .                           الوصول إىل آليات العدالة   
                                           حد من الفقر أمر أساسـي بالنـسبة إىل                                                وترى اخلبرية املستقلة أن بذل جهود لل        .                              وفرص العمل والرعاية الصحية   

                                                                                                                اجلهود األكرب الرامية لتعزيز اجملموعة الكاملة مـن احلقـوق املدنيـة والـسياسية واالجتماعيـة واالقتـصادية                
   .                 والثقافية لألقليات

       وميـة             األقليات الق      إلقصاء      أداة         على أنه                                                              اخلبرية املستقلة احلرمان أو التجريد من اجلنسية بدافع التمييز            حددت   و  -   ١٥
                                        احلرمان أو التجريد من اجلنـسية بـدافع                  تكون ألسباب        ً      غالباً ما    و  .  )١٤ (                       يف مجيع مناطق العامل                               واإلثنية والدينية واللغوية  

                                                                                                          جذور يف األيدولوجيات العنصرية، وتثبت األدلة أن هذه املمارسة تؤثر بشكل غري متناسـب يف األشـخاص                         التمييز
          فيهـا     ون    تمتع ي                 حىت يف ظل ظروف                                                األقليات قد يتعرضون للتمييز واإلقصاء                              وتؤكد اخلبرية أن أفراد     .               املنتمني ألقليات 

          ميكـن أن                                                                         من مث، فإهنا قلقة ألن حرمان األقليات من اجلنسية أو جتريدها منها              و  .                                      باجلنسية الكاملة واليت ال جدال فيها     
َ       ً    اجلنسية، فإهنا ُتحَرم حتماً                             فمىت حرمت األقليات أو جردت من   .                             ل إنه قد يعرضها للطرد اجلماعي             حالة ضعفها، ب     فاقم  ي   ُ             

   .                                                     من محاية حقوقها وحرياهتا األساسية، مبا يف ذلك حقوق األقليات

                                                                                                          وأشارت املقررة اخلاصة املعنية بأشكال الرق املعاصرة، مبا يف ذلك أسبابه وعواقبه، إىل أن إعالن ديربان                  -   ١٦
                                        بعض أجزاء العامل، وحثت الدول على                   حىت اليوم يف                  الشبيهة بالرق                                               يدين بشدة استمرار وجود الرق واملمارسات       

   . )١٥ (                                   شكل انتهاكا صارخا حلقوق اإلنـسان                                                                          اختاذ تدابري فورية، على سبيل األولوية، إلهناء هذه املمارسات اليت ت          
                                                      

) ١٤  (  A/HRC/7/23.  

  .                من إعالن ديربان  ٢٩       الفقرة   )  ١٥ (
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                                                                                                            كما أشارت إىل أن إعالن ديربان يقر كذلك بأن عمل األطفال مرتبط بالفقر والتخلف واألوضاع االجتماعيـة                 
                                                                         ورمبا تسبب يف بعض احلاالت يف إدامة الفقر والتمييز العنصري عـن طريـق حرمـان      ،             ذات الصلة           واالقتصادية

                                                                                                              األطفال املنتمني للفئات املتأثرة بصورة غري متناسبة من فرصة اكتساب القدرات البشرية الضرورية من أجل حياة             
   . )١٦ (  ِ                                         منِتجة، ومن فرصة االستفادة من النمو االقتصادي

                                  يف جملس أمناء صـندوق األمـم              ً   سابقاً                            ً     فها مكلفة بوالية جديدة وعضواً                                وبإمكان املقررة اخلاصة، بوص     -   ١٧
                  ذات صلة ومنتشرة                                                                                                املتحدة االستئماين املعين بأشكال الرق املعاصرة، أن تؤكد أن أشكال الرق املعاصرة ال تزال               

         لـشبيهة           مارسات ا                                                                    ويف حقيقة األمر، تعتقد املقررة اخلاصة أن أغلبية حاالت الرق وامل            .                 مجيع أحناء العامل            اليوم يف   
                                                                                             مبا يف ذلك عمل األطفال، موجودة حيث ختيم العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب ومـا يتـصل                 بالرق،  

   .      األفراد   و أ           بني اجلماعات                                                                     بذلك من تعصب نتيجة للتفاعالت التارخيية والثقافية والدينية واالجتماعية

                                    باعتراف إعالن وبرنامج عمل ديربان                       وأسبابه وعواقبه                            عنية بالعنف ضد املرأة                             ورحبت املقررة اخلاصة امل     -   ١٨
     ثر يف                                                                                                       بأن املرأة قد تتعرض ألشكال متعددة من التمييز، وأن العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانـب ال تـؤ          

                                         بأن العنصرية والتمييز العنصري وكـره          ً  أيضاً                                       ويقر إعالن وبرنامج عمل ديربان        . )١٧ (                           الرجل واملرأة بالقدر نفسه   
                                                                                                    ب وما يتصل بذلك من تعصب قد تكون من العوامل اليت تؤدي إىل تدهور األحوال املعيشية للمـرأة وإىل                  األجان

                                                  ويقر إعالن ديربان كذلك بضرورة إدراج منظـور          . )١٨ (                                                         الفقر والعنف وتقييد حقوقها اإلنسانية أو حرماهنا منها       
   .                                                     جنساين يف السياسات واالستراتيجيات وبرامج العمل ذات الصلة

                                                                                                       واصل تلقي املقررة اخلاصة تقارير عن العنف ضد النساء والفتيات، مبا يف ذلك تقارير عـن العنـف                     ويت  -   ١٩
                                                                   وقد أرسلت خالل السنوات السبع اليت أعقبت اعتماد إعالن وبرنامج            .            كره األجانب    و أ                        اجلنسي بدافع العنصرية    

                                 ، إىل بلدان يف شىت أحناء العامل                                                                                    عمل ديربان عدة رسائل، مبا يف ذلك رسائل مشتركة مع مكلفني بواليات آخرين            
                                              وأعربت املقررة، يف الكلمات اليت ألقتـها يف           . )١٩ (                                   لق بالعنف ضد املرأة بدافع عنصري                               بشأن ادعاءات موثوقة تتع   

       الشعوب                                                                                           احملافل الدولية ويف البيانات الصحفية ويف رسائلها إىل احلكومات، عن قلقها اخلاص إزاء العنف ضد نساء 
   . )٢٠ (  ات      املهاجر           األصلية وضد 

                                                  تود املقررة اخلاصة اإلشارة إىل قرار جلنة حقوق اإلنسان         األصلية،        الشعوب      نساء                      وفيما خيص العنف ضد      -   ٢٠
         الـشعوب                                                                                        الذي ناشدت اللجنة مبوجبه الدول معاجلة الظروف احملددة اليت تواجه نساء وفتيات                ٤١ /    ٢٠٠٥     رقم  

                                                      

  .  ان              من إعالن ديرب  ٧٤       الفقرة   )  ١٦ (

  .                 من برنامج العمل   ٢١٢   و  ٥٩   و  ١٨                           من إعالن ديربان؛ والفقرات   ٦٩       الفقرة   )  ١٧ (

  .                من إعالن ديربان  ٦٩       الفقرة   )  ١٨ (

)١٩( A/HRC/4/34/Add.1 ،E/CN.4/2006/61/Add.1 ،E/CN.4/2005/72/Add.1. 

               ، بيان صحفي،       ٢٠٠٧      مايو   /       أيار   ١٨                                                                  البيان املقدم إىل املنتدى الدائم املعين بقضايا الشعوب األصلية،            )  ٢٠ (
  .A/HRC/7/6Add.1  ،     ٢٠٠٦      نوفمرب  /         رين الثاين    تش  ٢٤
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                                          العنف اجلنسي، والناشئ عن أشـكال التمييـز                                           العنف القائم على أساس نوع اجلنس، وخباصة            من حيث           األصلية  
    .                    سباب العنف البنيوية أل       ً     ً اهتماماً خاصاً     تويل                                                     املتداخلة واملفرطة يف شدهتا، مبا يف ذلك العنصرية، وعلى أن          املتعددة و

         مناسـب،                                                                                           وتناولت املقررة اخلاصة املعنية بالسكن الالئق كعنصر من عناصر احلق يف مستوى معيـشي                 -   ٢١
                           تنفيذ واليتها، قضية التمييز      إطار     ، يف  )                                املقررة اخلاصة املعنية بالسكن الالئق (                    لتمييز يف هذا السياق  ا        يف عدم  ق    وباحل

      هلذه      ً  كبرياً                                               ً إىل أن سلفها، السيد ميلون كوثاري، قد أوىل اهتماماً    ارت  ش أ و  .                             يف سياق احلصول على السكن الالئق
                             والحظت املقررة أن السيد كوثاري   .         ت القضية                                        عزمها هي األخرى على مواصلة التركيز على ذا     أكدت          القضية، و

                                           ، وقدم بيانا ناشد فيه الـدول اختـاذ             ٢٠٠١                                                                     قد شارك بنشاط يف العملية التحضريية ملؤمتر ديربان العاملي يف عام            
   . )٢١ (                                           خطوات لضمان احلصول على السكن الالئق بدون متييز

                                          يوليه إعالن وبرنامج عمل ديربان لقضايا                                                                   ورحبت املقررة اخلاصة املعنية بالسكن الالئق باالهتمام الذي           -   ٢٢
                                                                                        إىل أن اإلعالن والربنامج يقران بوجود متييز فيما خيص احلصول على السكن الالئق، وكذلك                     أشارت   و  .      السكن

                             من اخلطوات الواجب اختاذها من  ً اً                                                                 فيما خيص احلقوق األخرى االقتصادية واالجتماعية والثقافية، كما حيددان عدد
                                                ويف هذا الصدد، أعربت املقررة عن أسـفها ألن            . )٢٢ (                                     مييز العنصري على إعمال هذه احلقوق                          أجل إزالة آثار الت   

                                                                                               السيد كوثاري أكد، يف تقريره النهائي املقدم إىل جملس حقوق اإلنسان، أن التمييز يف سياق احلصول على السكن 
   . )٢٣ (     ً  كبرياً                     ً الالئق ال يزال ميثل حتدياً

                         عن قلقـه إزاء اسـتمرار     ،                                اليت قام هبا إىل العديد من البلدان     ثات                           السيد كوثاري، خالل البع              وقد أعرب     -   ٢٣
                                                                                                    التمييز الذي تواجهه فئات عديدة من بينها األقليات اإلثنية والدينية والشعوب األصلية ومجاعات الرحل والالجئني 

               ت؛ وارتفاع عدد                                                                      وأشار إىل الظروف السكنية واملعيشية السيئة للغاية اليت تواجهها هذه اجلماعا  .               وملتمسي اللجوء
                                                                                                              احلاالت املزعومة لعمليات مصادرة األراضي واإلخالء القسري القائمة على التمييز؛ والتمييز ضد النساء فيمـا               
                                                                                                      يتصل حبقوق السكن واألرض واإلرث وامللكية؛ وحمدودية اخلدمات األساسية اليت تقدم إىل املـستوطنات غـري                

                              كما أعرب املقرر اخلاص عن قلقـه     .                      نية من حيث الكم واجلودة                                             الرمسية والفئات املنخفضة الدخل واألحياء السك    
   .                                  التمييز على أساس القومية أو اجلنسية      إزاء

                 إعالن وبرنامج عمل          مبا يوليه      لريحب                                                                واغتنم املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمهاجرين هذه الفرصة        -   ٢٤
                                                    رة داخل كل إقليم وفيما بني األقاليم قـد زادت                                      فإعالن ديربان يقر بأن اهلج      .                لقضية املهاجرين           من أمهية           ديربان  

                                                                                                                  نتيجة للعوملة، وال سيما من بلدان اجلنوب إىل بلدان الشمال، كما شدد على أن السياسات جتاه اهلجرة ال ينبغي                   
                   وعالوة على ذلـك،       . )٢٤ (                                                                                   أن تقوم على العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب            

                                                      

) ٢١  (  A/CONF.189/9.  

  ،    ١٠٠    ، و   ٩٢    ، و   ٨١    ، و   ٤٩    ، و   ٤٨    ، و   ٣٣    ، و  ٨                                  من إعالن ديربان؛ والفقـرات          ١٠٨    و   ٣٣          الفقرتان    )  ٢٢ (
  .                 من برنامج العمل   ١٠٢ و

) ٢٣  (  A/HRC/7/16.  

  .                من إعالن ديربان  ١٢       الفقرة   )  ٢٤ (
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                                                                                         من التدابري الواجب على الدول اختاذها ملناهضة ممارسات العنصرية والتمييز العنـصري                  ً  ل عدداً                  حيدد برنامج العم  
   . )٢٥ (                            ه األجانب اليت تستهدف املهاجرين   وكر

                                                                                                         وأعرب املقرر اخلاص عن أسفه ألنه على الرغم من هذه األحكام فإنه ما يزال يتلقى تقارير عن مظاهر                    -   ٢٥
         وأشار إىل   .                                                    يتصل بذلك من تعصب ضد املهاجرين يف اجملالني العام واخلاص                                 العنصرية والتمييز وكره األجانب وما

                                                                                                 أن الدول ليست ملزمة فقط بأن تضمن أن تشريعاهتا وسياساهتا غري متييزية، بل ملزمة كذلك حبماية املهاجرين من 
                     يف كثري من البلـدان                            وأشار املقرر إىل أن املهاجرين  .                                                        ممارسات العنصرية والتمييز وكره األجانب يف اجملال اخلاص       

  يف                                                                     املتسمة بكره األجانب، كما أعرب عن قلقه إزاء احلمالت اليت تنظم               و أ                                      يتحملون وطأة ردود الفعل العنصرية      
              بينـها وبـني                     بإقامة صلة مباشرة                         البلدان، واليت جترم اهلجرة        عدد من                                       بعض الدوائر السياسية ووسائط اإلعالم يف   

                                                                 أن اخلطاب السياسي واملعلومات السياسية من هذا النوع قد تشجع               اخلاص       قرر          ويرى امل   .                      معدالت اجلرمية املرتفعة  
   .                                                           األفكار النمطية الداعية إىل كره األجانب وكذلك الشعور بالعنصرية

                                                                                                      وتناول املقرر اخلاص بانتظام، يف أنشطته، قضية التمييز العنصري وكره األجانب وما يصل بذلك مـن                  -   ٢٦
                                                                         ل املقرر اخلاص وسلفه كالمها هذه القضايا يف أثناء البعثات اليت قاما هبا إىل بلدان         كما تناو  .                  تعصب جتاه املهاجرين

   .                                                                 ، وكذلك يف العديد من الرسائل اليت أرسالها إىل حكومات يف مجيع أحناء العامل )٢٦ (                      يف مناطق خمتلفة من العامل

                             تحضريية ملؤمتر ديربان العاملي                                                                              وقد شاركت املقررة اخلاصة السابقة، السيدة بيزارو، بنشاط يف األعمال ال            -   ٢٧
                                                                            ، وذلك حبضور اجتماعات اللجنة التحضريية واالجتماعات اإلقليمية واحللقات الدراسـية      ٢٠٠١               الذي عقد عام   

                  ، قدمت املقـررة        ٢٠٠١             املعقود عام                                                                    ويف اجللسة األوىل الجتماع اللجنة التحضريية ملؤمتر ديربان العاملي            .       للخرباء
                                                                                     هاجرين تضمن حتليال للمشكلة ولفت االنتبـاه إىل احلاجـة املاسـة لوضـع وتنفيـذ                                      عن التمييز ضد امل          ً تقريراً

   . )٢٧ (                                                                               استراتيجيات شاملة تعاجل املشكلة من عدة جوانب، مع إيالء اهتمام خاص بالنساء املهاجرات

                                                                                                          وتود املقررة اخلاصة املعنية بالعنف ضد املرأة تسليط الضوء على املشاكل اخلاصة اليت تواجـه النـساء                  -   ٢٨
                      ُ                         وقد زادت التصورات اليت ُتختـزل يف جوانـب           .           إىل عنف                                             ً       املنتميات إىل مجاعات املهاجرين، واليت تتحول أيضاً      

                                                                                                                   ثقافية، عن العنف الذي عانته هؤالء النساء، الوصم والتمييز ضد النساء والرجال من املهاجرين، وهو ما يشكل                 
  .                                              مييز القائم على أساس نوع اجلنس يف هذه اجملتمعـات                                                   من العقبات أمام اجلهود الرامية إىل القضاء على الت      ً مزيداً

          فالنـساء    .                                                                                          وتنتج مواطن الضعف اخلاصة داخل هذه الفئة من النساء، إىل حد ما، من حالتهن فيما يتصل باإلقامة  
                              ، بطبيعة األمر، يف االتـصال                                                                             ً            املهاجرات أو ملتمسات اللجوء الاليت ال حيملن تصاريح إقامة سارية يترددن أحياناً           

                                                      

  .                 من برنامج العمل  ٣٣-   ٢٤           الفقرات من   )  ٢٥ (

) ٢٦  (  A/HRC/7/Add.2،   A/HRC/4/24/Add.2،   A/HRC/4/24/Add.3     ،      E/CN.4/2003/85/Add.2،   
  E/CN.4/2005/85/Add.3 ،  E/CN.4/2004/76/Add.2 ،  E/CN.4/2003/85/Add.3.  

) ٢٧  (  A/CONF.189/PC.1/19.  
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                                مما يضاعف تعرض النساء للعنف،      و  .                                                                   طات الدولة طلبا للحماية ويظللن حمصورات يف عالقات تتسم بالعنف            بسل
   . )٢٨ (                    نتائجها على النساء    فاوت                              زيادة تقييد قوانني اهلجرة اليت تت

                                                                                        والحظ املقرر اخلاص املعين باحلق يف التعليم أن إعالن وبرنامج عمل ديربان يوصيان بضرورة نيل األطفال   -   ٢٩
                         اليت حتول دون توفر الفرص -                        داخل املدرسة وخارجها-                                         ذا جودة وإكماله، وذلك بإزالة العوامل            ً لكبار تعليماً  وا

             واحلاجـة إىل                                                                                                     واالنتظام يف الدراسة والنجاح؛ وبضرورة أن تكفل الدول للشعوب األصلية فرص تعلم اللغة األم؛               
                     وأشار املقرر اخلـاص      .                     ُ          سية يف جمال التعليم مل ُتنفذ                                 غري أن هذه التوصيات الرئي      .                              التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان    

                                           املوضوعية األوىل للحصول على تقييم تفصيلي            دورة                                                               على اللجنة التحضريية بالرجوع إىل الورقة اليت قدمها يف ال         
   . )٢٩ (                    لتنفيذ هذه االلتزامات

        كما أن    .           التعليم                                                                                      ويرى املقرر اخلاص أن الفئات اليت تتعرض للتمييز تظل يف حرمان شديد من حيث نيل                -   ٣٠
   قد            دولة فقط   ١٩    كون  و  .                                                                                الغالبية العظمى من الدول عاجزة عن الوفاء بالتزامها بتوفري تعليم جماين إجباري وشامل

                البلدان املستقلة                                  اخلاصة بالشعوب األصلية والقبلية يف  )     ١٩٨٩ (   ١٦٩    رقم                                 على اتفاقية منظمة العمل الدولية      صدقت 
                    وكذلك مل تصدق دول      .                                                     ا خيص توفري فرص التعليم للشعوب األصلية بلغة األم                                 إىل عدم إحراز تقدم فيم            ا يشري    من إ

             وأعرب املقرر    .     ١٩٦٠                                                                                              كثرية على اتفاقية اليونسكو اخلاصة مبناهضة التمييز يف التعليم اليت يعود تارخيها إىل عام               
                     ري من الدول، كمـا                       بالنسبة إىل كث                                                              ً             اخلاص عن أسفه ألن جمرد فكرة التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان تظل حتدياً            

            ال يراعي          ً   دراسياً                        ً    عندما يواجه الطالب مقرراً             األخرى                                                          الحظ أن التمييز يتجلى يف املدارس واملؤسسات التعليمية       
   .                          حقوقهم واحتياجاهتم وثقافاهتم

                             سواسية أمام احملاكم واهليئات                 مجيع األشخاص      ّ                                                     وذكّر املقرر اخلاص املعين باستقالل القضاة واحملامني بأن           -   ٣١
                                                                       مثل العرق أو اللون أو نوع اجلنس أو الدين أو الرأي الـسياسي أو                                         أي شكل من أشكال التمييز،                 ائية دون       القض

   ٢                      كما أشار إىل أن املادتني   .                                                                األصل القومي أو االجتماعي أو الثروة أو النسب، أو غري ذلك من األسباب       غريه أو 
                                     تكفل لكل فرد سبل متساوية وفعالة           بأن            ن الدول                                                              من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية تلزما          ١٤ و

                     وباإلضافة إىل ذلـك،      .                     أي نوع من التمييز           وممارسة                      نظام إقامة العدل                       وهو ما يعين حظر        ، )٣٠ (                   للجوء إىل القضاء  
   . )٣١ (                                                       جود سبل انتصاف فعالة ضد أي عمل من أعمال التمييز العنصري                  جيب أن تكفل الدول و

                                                      

) ٢٨  (  A/HRC/4/34/Add.3 ؛  A/HRC/4/34/Add.4.  

  .A/CONF.211/PC.2/8        الوثيقة   )  ٢٩ (

    ٨١    و   ٣٧    و   ٢٩    و  ٢ ١                                    من إعالن ديربـان؛ والفقـرات           ١٠٧    و    ١٠٤    و   ٥١    و   ٤٢            الفقرات           ً  نظر أيضاً  ا  )  ٣٠ (
  .                 من برنامج العمل   ١٦٥-    ١٦٠   و   ١٠٨ و

                                       بشأن حظر التمييز العنصري يف اإلدارة        )     ٢٠٠٥   (  ٣١                                                توصية جلنة القضاء على التمييز العنصري رقم          )  ٣١ (
                                الفريق القضائي املعين بتـدعيم                      الذي اعتمده        ٢٠٠١    ئي                      مدونة السلوك القضا         مشروع                                   عمل نظام العدالة اجلنائية و       سري و

                                                                            يف اجتماع املائدة املستديرة لرؤساء القضاء املعقود يف قصر السالم يف الهاي يف الفترة             ي جرى تنقيحه ذ                 نزاهة القضاء، وال
  .    ٢٠٠٢      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ٢٦-   ٢٥
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                  ، مبـا يف ذلـك                                             اليت تعترض سبيل الوصول إىل القضاء                باملصاعب      ً   خاصاً  ً اً                   املقرر اخلاص اهتمام     ىل   و      وقد أ   -   ٣٢
                                                              الحظ أن الفئات الضعيفة، مثـل الـشعوب األصـلية والالجـئني           و   . )٣٢ (                                ات املتصلة باملمارسات التمييزية        املعوق

       نظـام                                                                                                        واملهاجرين وعدميي اجلنسية قد يواجهون معوقات، مبا فيها احلواجز الثقافية، يف حماوالهتم الوصـول إىل                
                            اإلجراءات القضائية، والسيما                تنطوي عليه                                                              وقد تواجه هذه الفئات كذلك مصاعب يف فهم حقوقها وما             .        العدالة

                                       ووفقا لذلك، ناشد املقرر اخلاص الدول        .                                                                 األشخاص الذين يعيشون يف أوضاع الفقر املدقع واإلقصاء االجتماعي        
                                              طريق إنشاء آليات مناسبة، مبا يف ذلك برامج بديلة                                                     تكييف نظمها القانونية كي تليب هذه االحتياجات، وذلك عن 

   .          حلل الرتاعات

                                                                                                والحظ املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للشعوب األصلية أن إعالن ديربان                -   ٣٣
     يظهر     و  . )٣٣ (      تارخيية            االستعمار ال                               صلية وأن ذلك مرتبط بأمناط                              الذي تواجهه الشعوب األ          عنصري    ال       تمييز        بال      يعترف

                                                                                                                 التمييز ضد الشعوب األصلية يف النظم احلكومية والقانونية والسياسية اليت أقصتهم من حياة الدولـة، وقمعـت                 
                                                                                                        خصائصهم وثقافاهتم، ووضعت املعوقات أمام ارتباطهم باألرض واملوارد وملكتيهم هلا، وحرمتهم من احلقـوق              

                                                    ن من أن اهلياكل السياسية والقانونيـة ملؤسـسات                        ُ                                     وكرر املقرر ما أُعرب عنه من قلق يف إعالن ديربا           .        األساسية
                               ، بل تشكل، يف كثري مـن احلـاالت،           للسكان                                        صائص املتعددة األعراق والثقافات واللغات               تتفق مع اخل             الدولة ال   

     . )٣٤ (                   إقصاء الشعوب األصلية                           من عوامل التمييز عن طريق      ً  هاماً    ً عامالً

         ن علـى                                            بري لتنفيذ إعالن وبرنامج عمـل ديربـا                                                         والحظ املقرر اخلاص أن الدول قد اختذت بعض التدا          -   ٣٤
                                                          ، اعتمدت اجلمعية العامة إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق             ٢٠٠٧       سبتمرب   /         في أيلول  ف  .                       الصعيدين الدويل واحمللي  

         كما أن   .                                      التمتع الكامل جبميع احلقوق اإلنسانية        حق   )٣٦ ( "               ً   مجاعات أو أفراداً   "                ، الذي مينحهم     )٣٥ (              الشعوب األصلية 
                                                                                              نتدى األمم املتحدة الدائم اخلاص بقضايا الشعوب األصلية، وهو هيئة استشارية تابعة للمجلـس                           والية وأنشطة م  

                          التابعـة جمللـس حقـوق      و                              املعنية حبقوق الشعوب األصلية                     احلديثة النشأة                                       االقتصادي واالجتماعي، وآلية اخلرباء     
                               وزيـادة الـوعي بـشأن                                 اإلنسان للـشعوب األصـلية                        زيادة تعزيز حقوق                             ، تعمل مجيعها من أجل       )٣٧ (      اإلنسان

   .         تلك احلقوق

                      وتشريعات دستورية من                                                                          وعلى الصعيد احمللي، اعتمدت دول عديدة، وخباصة يف األمريكتني، إصالحات             -   ٣٥
                                                                                                             أجل االعتراف بتعدد الثقافات يف تلك الدول ولتذليل العقبات اليت تعترض سبيل الشعوب األصلية فيما خيـص                 

                                                      

) ٣٢  (  A/HRC/8/4.  

  .                       من ديباجة إعالن ديربان  ٣٩   و  ١٤         الفقرتان   )  ٣٣ (

  .                من إعالن ديربان  ٤٣   و  ٤١   و  ٢٢        الفقرات   )  ٣٤ (

  .   ٢٩٥ /  ٦١                   قرار اجلمعية العامة   )  ٣٥ (

  . ١      املادة            ملرجع نفسه،  ا  )  ٣٦ (

  .  ٣٦ / ٦                     قرار جملس حقوق اإلنسان   )  ٣٧ (
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                                                  ألن الشعوب األصلية ما تزال هدفا للعنصرية والتمييز                    ً يظل املقرر اخلاص قلقاً         ومع ذلك،   .                      متتعها حبقوقها اإلنسانية
   .                        باستمرار ومن تقارير سلفه     اخلاص                                                               يف مجيع أحناء العامل، كما يتضح ذلك من املعلومات اليت يتلقاها املقرر

                   التشريعات الوطنية                                                         يف احلاالت اليت قلت فيها العقبات القانونية يف إطار                                       ويالحظ املقرر اخلاص أنه حىت        -   ٣٦
       تعكـس           ال تـزال                                                                                              لتتيح للشعوب األصلية فرصة التمتع حبقوقها اإلنسانية بشكل أفضل، فإن املواقف االجتماعية             

                                                            استمرار وجود الشعوب األصلية يف أسفل الطبقات االجتماعية،              تعكس                      املؤشرات االجتماعية    ف  .                 التمييز العنصري 
           وفضال عـن     .                                             ثري من األحيان من حقوقهم يف األرض واملوارد                                  ُ                 حيث تعوزهم اخلدمات األساسية وُيحرمون يف ك      

                                                                                               ذلك، توجد أمثلة على نطاق العامل تدل على استغالل احلكومة ومؤسسات القطاع اخلاص للموارد الطبيعية بدون 
   .                                                  على حنو مالئم بوجود الشعوب األصلية أو مبصاحلها يف املوارد         االعتراف

                                ً           اإلقصاء االجتماعي الذي ال يـزال متـصالً                          بالغ قلقه إزاء         ص عن                                     وعالوة على ذلك، أعرب املقرر اخلا       -   ٣٧
                                                                                                 وال تزال الشعوب األصلية هدفا لالعتداءات وإساءة املعاملة، مبا يف ذلك، على سـبيل املثـال ال                  .      العنف       مبظاهر  

   .                                                                      احلصر، العنف ضد النساء واألطفال على أساس التنميط العنصري واالنتماء العرقي

                                                                                       ستقل املعين مبسألة حقوق اإلنسان والفقر املدقع أن من يعيشون يف الفقر عـادة مـا                               ويالحظ اخلبري امل    -   ٣٨
                                                          واألصل القومي أو االجتماعي والعرق واللون ونوع اجلـنس                 الثروة                                             يكونون ضحايا للتمييز على أساس امليالد و      

                    من إعالن ديربان      ١٨   ة             وتنص الفقر   .                                                                      وأن الفقر ينشأ يف أحيان كثرية من ممارسات متييزية علنية أم سرية              ،        والدين
                    ً      ً           عوامل مرتبطـة ارتباطـاً وثيقـاً                                                                                 على أن الفقر والتخلف والتهميش واإلقصاء االجتماعي والتفاوت االقتصادي          

   .                 ً          تولد بدورها مزيداً من الفقر             العنصرية اليت           واملمارسات                       تسهم يف استمرار املواقف  و           بالعنصرية، 

                                                         املظاهر املعاصرة للعنصرية والتمييـز العنـصري وكـره                            ُ                 استنادا إىل جتربتكم، ُيرجى تقييم         :            السؤال الثاين
                                                                                          األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وكـذلك املبـادرات الراميـة إىل القـضاء علـى                 

   .          تلك املظاهر

                                    التنميط يف سياق تدابري مكافحة اإلرهاب

             حة اإلرهـاب                يف سياق مكاف                                                                         أوىل املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية           -   ٣٩
   . )٣٨ (                                التنميط يف سياق مكافحة اإلرهاب                    اهتماما مبسألة   )                                                 املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب       (

      وأعرب   .                            نفسية بشكل منتظم جبرائم حمددة   و أ ُ   َّ                                                         وُيعرَّف التنميط بصورة عامة بأنه ربط خصائص جسدية وسلوكية      
   إىل             باالسـتناد                                               نون يف بعض الدول ممارسات ملكافحة اإلرهاب                                     السلطات املكلفة بإنفاذ القا          تطبيق                  عن قلقه إزاء    

              وتـشمل هـذه     .                                                                               أوصاف إلرهابيني مشتبه هبم تشمل خصائص مثل العرق والدين واألصل اإلثـين أو القـومي     
                                                                                                             املمارسات حبث البيانات الشخصية لألفراد، وإجراء مقابالت مع املهاجرين وتوقيفهم، والتثبت من املستندات أو              

     .                  غراض مكافحة اإلرهاب         التفتيش أل

                                                      

) ٣٨  (  A/HRC/4/26.  
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               يف احلـق يف                       ً           غـري متناسـب وتعـسفياً                                                    ً          عرب املقرر اخلاص عن قلقه ألن التنميط قد يشكل تدخالً          أ و  -   ٤٠
         وأهابـت    .                           أنه خيالف مبدأ عدم التمييز    ً      فضالً عن                                                             اخلصوصية، واحلق يف حرية احلركة واحلق يف احلرية الشخصية،          

                 اإلرهاب ال متيز، من        مكافحة                  ُ              ضمن أن أية تدابري ُتتخذ يف سياق   ت "                                                 جلنة القضاء على التمييز العنصري بالدول بأن        
                                       اإلثين أو القـومي، كمـا تـضمن أن                                                                                   حيث الغرض أو األثر، على أساس العرق أو اللون أو الساللة أو األصل            

                                        وأعرب كذلك املقـرر اخلـاص املعـين          )٣٩ ( "                                       املواطنني ال خيضعون للتنميط أو القولبة                            األشخاص ممن ليسوا من     
                                     املعنية بقضايا األقليات، واملقرر اخلاص  ة                                                             ة، واملقررة اخلاصة املعنية حبرية الدين أو املعتقد، واخلبرية املستقل          بالعنصري

     . )٤٠ (                                                                                         املعين حبقوق اإلنسان للمهاجرين عن قلقهم إزاء تدابري مكافحة اإلرهاب القائمة على التنميط التمييزي

                                                          كافحة اإلرهاب أن ممارسات التنميط املرتبطة بـالعرق أو                                                 عترب املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان وم       ا و  -   ٤١
                                                                                                               الدين أو األصل اإلثين أو القومي املفترض غري فعالة ألهنا ال حمالة ختطئ جمموعة من اإلرهابيني احملتملني الذين ال                   

        منـاطق                                                       ملمارسات التنميط املتبعة يف عدد من البلدان يف           )٤١ (                 ً   وقد أجرى استعراضاً    .                          ينطبق عليهم الوصف احملدد   
  .                                                                                                             خمتلفة، مبا يف ذلك تقييم مدى جناح هذه املمارسات يف التعرف على أفراد متورطني يف ارتكاب أعمال إرهابية                 

                                                             إىل أن ممارسات التنميط املرتبطة بالعرق أو الدين أو األصل اإلثين أو      اخلاص                                ونتيجة هلذا االستعراض، خلص املقرر 
    .                               هلدف املشروع املتمثل يف منع اإلرهاب                                     القومي املفترض غري فعالة يف حماولة حتقيق ا

                                                                     لتنميط قد يكون هلا تأثري سليب بدرجة كبرية علـى األفـراد، وأن             ا                         املقرر اخلاص أن ممارسات      ي     يف رأ  و  -   ٤٢
ُ                                              ُمذلة أو مهينة بصفة خاصة عنـدما يكـون                   قد تكون                                 ِ                  التوقيف والتفتيش واالستجواب من ِقبل الشرطة               عمليات  

                                 وقد تسبب تلك املمارسات كـذلك        .                                         نتماء اإلثين أو الدين أو األصل القومي                                       دافعها خصائص مثل العرق أو اال     
                                                                                                   شعورا باالغتراب، ومثة خماطرة يف أن يقود ذلك إىل انعدام الثقة بني الشرطة والفئات املستهدفة، وهو ما قد تكون 

            ً  اخلاص عدداً          وقدم املقرر  .                                                                           له آثار سلبية على جهود مجع املعلومات االستخباراتية يف سياق تدابري مكافحة اإلرهاب
   . )٤٢ (                       من التوصيات يف هذا الصدد

                                                                  فريق اخلرباء العامل املعين باملنحدرين من أصل إفريقي يف كـانون                 دورة                               وشارك املقرر اخلاص كذلك يف        -   ٤٣
                                          ُ                                          أن عمليات البحث الشاملة أو العشوائية، اليت ُتجرى بطريقة مهنية، أكثر كفاءة                     خلص إىل       ، و     ٢٠٠٧       يناير   /     الثاين
                                               ومن الضروري أن تضع الدول مبادئ توجيهيـة          .                                                        لتنميط ألهنا غري متييزية وال ميكن لإلرهابيني اإلفالت منها             من ا 

                      ومثة حاجة أيضا لتوثيق    .                                      املسموح هبا يف عمليات مكافحة اإلرهاب                                                   واضحة لوكاالت إنفاذ القانون بشأن التدابري     
   . )٤٣ (                            ان امتثاهلا ملعايري حقوق اإلنسان           القانون وضم                                                     ورصد ممارسات التنميط، وإنشاء آليات ملراقبة وكاالت إنفاذ 

                                                      

  .                          بشأن التمييز ضد غري املواطنني  )     ٢٠٠٤ (  ٣٠                                                   جلنة القضاء على التمييز العنصري، التوصية العامة رقم   )  ٣٩ (

) ٤٠  (  E/CN.4/2006/17و ،   A/HRC/6/6و ،   A/HRC/7/10/Add.3و،  A/HRC/7/12/Add.2.  

) ٤١  (  A/HRC/4/26.  

  .  ٨٩-   ٨٣          ، الفقرات           املرجع نفسه  )  ٤٢ (

) ٤٣  (  A/HRC/4/39 ٤٥         ، الفقرة  .  
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                                                       التمييز على أساس الطائفة وغريها من نظم األوضاع املوروثة 

                                                                                                     وأعرب املقرر اخلاص املعين بالعنصرية عن قلقه العميق إزاء التمييز على أساس الطائفة وغريها من نظـم             -   ٤٤
                                        معرضون النتهاكات حقوقهم املدنية والسياسية       العامل   يف             مليون شخص    ٢٥٠         إىل أن حنو      أشار  و  .   ثة و           األوضاع املور

                          على أساس الطائفة وغريها من                                                                            واالجتماعية واالقتصادية والثقافية، مبا يف ذلك عن طريق العنف والتهميش والتمييز
       وضـاع    األ        تغـيري                            خطر أو تقييد إمكانية                                                        كما أعرب عن قلقه إزاء التقارير اليت تشري إىل            .                    نظم األوضاع املورثة  

                                                                                           القيود اليت يفرضها اجملتمع على الزواج من خارج اجملتمع احمللي؛ والعزل على الصعيدين اخلاص والعام،     و         ملوروثة،   ا
                                                                                                     مبا يف ذلك يف اإلسكان والتعليم وإمكانية الوصول إىل األماكن العامة وأماكن العبادة واحلصول علـى املـصادر       

                                                               املهن املتوارثة أو األعمال املهينـة أو احملفوفـة باملخـاطر؛                                                                 العامة لألغذية واملياه؛ واحلد من حرية رفض مزاولة         
    .                                 وإخضاع هذه الطائفة للدين والسخرة

                                              أن اخلطوة احليوية األوىل يف طريق التصدي هلذه                           عن رأيه لإلفادة ب                                 املقرر اخلاص املعين بالعنصرية           أعرب   و  -   ٤٥
                                           ائفة وغريها من نظم األوضاع املورثة يشكل                     على أساس الط                                                         املسألة تتمثل يف اعتراف الدول األعضاء بأن التمييز       

        رف هبذا   ت ع         فما مل ي    .                        أشكال التمييز العنصري                    للقضاء على مجيع                                                        أحد مظاهر التمييز الذي حتظره االتفاقية الدولية        
                                                   حلقوق اإلنسان والتمييز الـذي يعانيـه األفـراد                 اجلسيمة                      ل فعال لالنتهاكات                                   التمييز، لن يتسىن التصدي بشك    

   .  ثة و                                    ساس الطائفة وغريها من نظم األوضاع املور              واجلماعات على أ

                                                                                                     ورحب املقرر اخلاص املعين بالعنصرية بتأكيد جلنة القضاء على التمييز العنـصري بوضـوح أن وضـع                   -   ٤٦
                                   مجيع أشكال التمييز العنصري، وأن                  للقضاء على                                                                   الطوائف والقبائل املصنفة يندرج ضمن نطاق االتفاقية الدولية         

                                               كما أكدت اللجنة أن التمييز على أسـاس          . )٤٤ (                                        ائفة يشكل أحد مظاهر التمييز العنصري                            التمييز على أساس الط   
                  العرق أو األصـل                                                هلا معناها اخلاص وال جيب اخللط بينها وبني         "     ساللة "                                          الطائفة يشكل متييزا عنصريا، وأن كلمة       

   . )٤٥ (              اإلثين أو القومي

                                  تغذيها أفكار تستند إىل الطائفة                 ض البلدان        بع  يف        السكان                                                ويدرك املقرر اخلاص أن آراء فئات كبرية من           -   ٤٧
        الـسنني               علـى مـر                قد تطورت    و                                         وهذه اآلراء مغروسة يف أذهان الكثريين،         .   ثة و                            وغريها من نظم األوضاع املور    

                                 يف مناهضة العنصرية والتمييز      ً اً        رئيسي  ً اً                                                           واملقرر اخلاص مقتنع بأن للحكومات والزعماء السياسيني دور         .        واألجيال
                           زمام املبـادرة برفـع         أخذ    هلم                            ومن هذا املنطلق، ينبغي       .                               انب وما يتصل بذلك من تعصب        األج               العنصري وكره 

                                              واملساعدة يف تشكيل الرأي العام ليتجه حنـو                                            التصورات الراسخة منذ أمد بعيد،                عتراض على    ال                مستوى الوعي وا  
ّ           كما ينبغي أن ُتكّمل هذ      .                                                              بناء جمتمعات أكثر عدال وقائمة على املساواة بني مجيع البشر                                 ه املبادرات بتعـديالت                 ُ  

   .                                           لضمان املساواة ومنع التمييز على أساس الطائفة                 تشريعية ذات مغزى 

                                                      

) ٤٤  (  CERD/C/304/Add.13١٤          ، الفقرة  .  

) ٤٥  (  CERD/C/304/Add.114 ٨         ، الفقرة .  



A/CONF.211/PC/WG.1/5 
Page 15 

                                                                                   ود املقررة اخلاصة املعنية بالعنف ضد املرأة اإلعراب عن قلقهـا إزاء الـشكاوى                                 على هذا األساس، ت    و  -   ٤٨
                                 ه يف رسـائلها الـيت وجهتـها                                                                                              العديدة اليت تلقتها واملتعلقة بالعنف ضد املرأة على أساس الطائفة، وهو ما أبرزت            

   . )٤٦ (                             مقررون خاصون آخرون إىل احلكومات و

                                     العنصرية والتمييز العنصري وكراهية           مظاهر                      عملية ملكافحة مجيع      ال        بادرات    امل        تدابري و   الُ            ُيرجى حتديد      :             السؤال الثالث
            نامج عمـل                                   من أجل تعزيز تنفيذ إعالن وبر                     والقضاء عليها                                      األجانب وما يتصل بذلك من تعصب       

   .           ن بشكل فعال     ديربا

        سيما ألن                   وهي مهمة شاقة، ال  .                                                                      تقع مسؤولية تنفيذ إعالن وبرنامج عمل ديربان بصورة رئيسية على عاتق الدول  -  ٤٩
                                                                                              قد يعانون العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب يف اجملالني                 ين                        األفراد واجلماعات املتأثر  

                                                                                      مث، فإن املكلفني بواليات مقتنعون بأن تدابري القضاء على العنصرية جيـب أن تكـون                    ومن    .            على السواء               العام واخلاص   
         ً               ال بد أيضاً من محايـة                 العنصرية،          مبمارسة                            اجلهات واملؤسسات احلكومية          قيام                           وباإلضافة إىل ضمان عدم       .              متعددة األوجه 

                                ثقافة تعترب فيها ممارسات العنصرية       لدعم     ة                                             جهات خاصة، واختاذ خطوات استباقية ووقائي             متارسها               عنصرية اليت                 األفراد من ال  
   .       ِ                  ضة من ِقبل مجيع أفراد اجملتمع                وكره األجانب مرفو

                                                                                                  وأعرب املكلفون بواليات عن أسفهم إزاء عدم تنفيذ الكثري من الدول إلعالن وبرنامج عمل ديربان، وأشـاروا       -  ٥٠
                                                                                                                    إىل أن االعتراف بوجود العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب شرط الزم للقضاء على                  

                                                           اليت حتول دون إزالة التمييز العنصري وحتقيـق املـساواة                   العقبات   "                               وإعالن ديربان نفسه يؤكد أن        .              تلك املمارسات 
                                                                                                        العنصرية تكمن بصفة رئيسية يف انعدام اإلرادة السياسية وضعف التشريعات وعدم اختاذ الـدول اسـتراتيجيات         

                           التحديات اجلـسام مـا مل                   املتصدي هلذه                              ُ                 وأكد املكلفون بواليات أنه لن ُيحرز تقدم           . )٤٧ ( "                         تنفيذية وإجراءات ملموسة  
   . ة  من  كا                               فر لدى الدول اإلرادة السياسية ال   تتو

                                                                                                      مؤمتر ديربان االستعراضي فرصة للدول إلعطاء زخم جديد ملسألة تنفيذ التدابري املنصوص عليها يف إعالن                     يتيح   و  -  ٥١
                                                           اختاذ التدابري واملبادرات الواردة يف برنـامج العمـل يف جمـاالت                               وناشد املكلفون بواليات الدول   .                    وبرنامج عمل ديربان 

                                                                                                                      وقاية، والتثقيف واحلماية، مبا يف ذلك التدابري املتصلة بالتشريعات والسياسات، وتوفري سبل االنتصاف والتظلم واجلـرب                  ال
                                                   ويود املكلفون بواليات تسليط الضوء علـى ثالثـة           .                                                                       الفعالة، واالستراتيجيات الرامية إىل حتقيق املساواة الكاملة والفعالة       

                                                                                       ن تنفذها مجيع الدول على حنو عاجل كي تشكل أساسا متينا جلميع التدابري واملبادرات                                                  التزامات يف برنامج العمل ينبغي أ     
   .                                                                                 األخرى بشأن القضاء على العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب

                          ة بالقضاء على العنصرية       ً                                                                                       أوالً، أشار املكلفون بواليات إىل أمهية التصديق على االتفاقيات اإلقليمية والدولية املتعلق             -  ٥٢
                                                         فباإلضافة إىل االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال          .                                                           والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب        

                                                      

  .A/HRC/7/6/Add.1           ً  انظر، مثالً،  )  ٤٦ (

  .  ٧٩       الفقرة   )  ٤٧ (
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                              وسوف يعطي التصديق علـى هـذه      . )٤٨ (                                   رى ذات صلة وردت يف برنامج العمل                               مثة اتفاقيات دولية أخ     ،                التمييز العنصري 
             على استعداد        فإهنا     ،                       تعهدات ملزمة سياسيا                   عالوة على اختاذ                                  ا الدول األعضاء توضح أهنا،                                    الصكوك إشارة واضحة عن نواي    

        إبـداء                                                                     ويشجع املكلفون بواليات كذلك الدول األعضاء على سحب أية حتفظـات و          .                    ً   تعهدات ملزمة قانوناً      ً        أيضاً الختاذ   
   .       الفردية                                               التصرحيات الالزمة لضمان تصدي هيئات الرصد للشكاوى 

                                        للقواعد الدولية ملناهضة العنـصرية                             ً     للتشريعات الوطنية طبقاً                                       ً       اشد املكلفون بواليات الدول أن تضع أطراً           ً    ثانياً، ن   -  ٥٣
                                                 كما أشاروا إىل أن برنامج العمل حيث الدول على صياغة   .                                                   والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب

                  ضع إطار قـانوين         أن و         بواليات                   ويف رأي املكلفني       )٤٩ (   االت                             إدارية فعالة يف عدد من اجمل                                       وتعزيز وتنفيذ سياسات تشريعية و    
      ً                                                                             أساسياً ال غىن عنه الختاذ مجيع التدابري األخرى للقضاء على العنـصرية والتمييـز                    ً شرطاً     ميثل                          ملعايري حقوق اإلنسان         ً وفقاً

   .                                         العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب

                            وبالتايل، فقد شجعوا الدول      .                                      يف هذا اجملال قد تكون مهمة شاقة          ّ                                       وسلّم املكلفون بواليات بأن صياغة تشريعات       -  ٥٤
                                                                                  لتزاماهتا التشريعية على أن تقوم بذلك بطريقة تشاورية، مبا يف ذلـك إجـراء               ال       متثال    اال                                   الراغبة يف تنفيذ برنامج العمل و     

    كما   .                     يتصل بذلك من تعصب      ا                                                                                          مشاورات مع ممثلني جلميع الفئات املتأثرة بالعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وم           
                                                                                                               الدول على أن تأخذ يف احلسبان املمارسات اجليدة يف بلدان أخرى، وأن تطلب املساعدة التقنية مـن اهليئـات                          شجعوا  

   .                                                           اإلقليمية والدولية ذات الصلة، بوصف ذلك جزءا من عملية التشاور

                                       ، كما شجعوا الدول األخرى علـى أن                                                                        ورحب املكلفون بواليات باخلطوات التشريعية اليت اختذهتا دول كثرية          -  ٥٥
                          يف املـدونات القانونيـة ال                              فوجود تشريعات غري مطبقة       .                                      ُ            بيد أن سن القوانني ال يعين أن املهمة قد أُجنزت           .           حتذو حذوها 

                              بواليات أكدوا كذلك علـى       ني                  وهكذا، فإن املكلف    .                                                   يف خفض احلوادث املتصلة بالعنصرية وكره األجانب                ً  ساعد كثرياً  ي
                                       والوكاالت التابعة هلـا، مبـا فيهـا                                                                             نفيذ التشريعات، مبا يف ذلك من جانب احلكومات اإلقليمية واملركزية                        أمهية ضمان ت  

    .        القوانني                      الوكاالت املعنية بإنفاذ 

                    الرامية إىل مناهضة                                                                                       أشار املكلفون بواليات إىل أمهية وضع خطط عمل وطنية جتمع بني املبادرات والتدابري               ،     ً ثالثاً  -  ٥٦
                                                                                                     يز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب يف جماالت الوقاية، والتثقيف واحلماية، وتـوفري                                العنصرية والتمي 

                    كما شجعوا الـدول      .                                                                                                    سبل االنتصاف والتظلم واجلرب الفعالة، واالستراتيجيات الرامية إىل حتقيق املساواة الكاملة والفعالة           
     منها         العامة              ذات الصلة                                ئات الضعيفة واجلهات األخرى                            مشاورات مكثفة مع الف          إجراء                                  على وضع خطط عمل وطنية بعد       

                                                    وأعضاء الربملانات، واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان،                                  والوكاالت احلكومية املختصة،                ، اإلدارات                      واخلاصة، مبا يف ذلك   
   .                                     واملنظمات غري احلكومية، واألوساط األكادميية

      حتققها                                          حيدد بوضوح املهام واألهداف اليت جيب أن               لعمل،      ل       ً   أولياً                                      ً       وينبغي أن تشكل خطط العمل الوطنية خمططاً        -  ٥٧
               بطبيعة احلـال                الغاية هي،            ذلك أن     .                                                                وينبغي أن تكون وسيلة لتحقيق غاية وليست غاية يف حد ذاهتا            .                   أطراف فاعلة حمددة  

                                                      

  .  ٨٣-   ٧٥        الفقرات   )  ٤٨ (

  .  ٧٠-   ٦٦        الفقرات   )  ٤٩ (
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     طنية                            ويف حني أن خطط العمل الو       .                                                                                  القضاء على العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب           
                                                                                                        تشكل خطوة هامة يف سبيل حتقيق تلك الغاية، فإن الدول لن تكون قد أوفت بالتزاماهتا مبوجب إعالن وبرنـامج عمـل     

                                                                                 فخطة العمل الوطنية اليت تبقى دون تنفيذ شأهنا من حيث القيمة العملية شأن               .                                        ديربان مبجرد اعتمادها خطط عمل وطنية     
   .                                   التشريعات الوطنية اليت تظل دون تنفيذ

                                                     الدول على مسألة االستقطاب بني الشمال واجلنوب اليت             مجيع        تغلب      أن                         اخلاص املعين بالعنصرية              املقرر    ي     يف رأ  و  -  ٥٨
                                             أن العنصرية ظاهرة عاملية تتأثر هبا مجيـع              وأكد    .                        أمر يتسم بأمهية بالغة                                       الت الدولية بشأن قضايا العنصرية                  أثرت يف املداو  

                                                                              الستعراضي يف حد ذاته على التركيز على مسألة التنفيذ على املستوى القطري                            حضريية واملؤمتر ا                   وشجع اللجنة الت    .      الدول
     .                                                                            إلعالن وبرنامج عمل ديربان بوصف ذلك هدفا رئيسيا من أهداف املؤمتر والوثيقة اخلتامية

      انـب                                                                                                               وفيما يتصل بالعدد الكبري من الربامج السياسية القائمة على أفكار العنصرية والتمييز العنصري وكره األج                -  ٥٩
                                                                                                                    وما يتصل بذلك من تعصب، يعتقد املقرر اخلاص أن العبء يقع على األحزاب السياسية ملعاجلـة املـشكلة واإلتيـان                    

         للتـأثر     ني                                                                                                 فيجب أن تتخذ األحزاب السياسية وقياداهتا خطوات لتشجيع مشاركة األفراد واجلماعـات القـابل               .        بقيادات
                    هذه الفئات الساحة              أفراد من                                        بذلك من تعصب هبدف زيادة متثيل                                                             بالعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل      

         فإدخـال    .                                                                                                السياسية، ليس بوصفهم أعضاء يف األحزاب فحسب، بل بوصفهم أعضاء كذلك يف الربملانات واحلكومات             
    سية                األحزاب الـسيا     ت                  لالعتراض على أصوا                                                                    ً           ممثلي هذه الفئات الضعيفة يف العملية السياسية أمر حيوي إلعطائهم صوتاً          

   .                                         ذات املنابر اليت تتسم بالعنصرية وكره األجانب

                      اسة العامة، تـشكيل     ي                                                                                         ويعترب املقرر اخلاص أن األحزاب السياسية العامة ينبغي أن ترفض، كمبدأ من مبادئ الس               -  ٦٠
                                                                                                                        حكومات ائتالفية مع أحزاب ذات منابر سياسية تقوم صراحة أو ضمنا على أفكار تتسم بالعنصرية والتمييز العنـصري                  

                                                                            وأشار املقرر إىل مسألة املنابر السياسية بـصورة مطولـة يف عـدد مـن                 .                                  األجانب وما يتصل بذلك من تعصب           وكره
                    العمليـة الواجـب              والتدابري                                                                                           تقاريره،كما قدم عددا من التوصيات اإلضافية يف هذا اخلصوص، مبا يف ذلك عن املبادرات               

   . )٥٠ (                 ملواجهة هذا التحدي       اختاذها 

   إىل                                                                                   ي اللجوء والالجئني واملهاجرين، لفت املقرر اخلاص االنتباه علـى وجـه اخلـصوص                                 وفيما يتصل مبلتمس    -  ٦١
                    األمم املتحدة السامية                                        الذي اعتمدته اللجنة التنفيذية ملفوضية  ،               عن االندماج احمللي  2005-(LVI)104              االستنتاج رقم

       ومعقدة          دينامية          عملية          ملهاجرين                           ملتمسي اللجوء والالجئني وا         دماج إ          عملية     أن     على        يؤكد            ، والذي               شؤون الالجئني  ل
                                               فمن جهة، ينبغي لألفراد القـادمني إىل بلـد           .  ً         اً متضافرة                                         تتطلب بذل مجيع األطراف املعنية جهود                    ومزدوجة االجتاه 

        من جهة   و  .                                                                                                            مضيف أن يكونوا على استعداد للتكيف مع اجملتمع املضيف دون أن يضطروا إىل التخلي عن هويتهم الثقافية                
                 ومن األمهية مبكـان    .                                                                     عات املضيفة أن تكون على استعداد الستقباهلم وتلبية احتياجات جمتمع متباين                     أخرى، ينبغي للمجتم  

    .                                             تأكيد قيم التسامح وعدم التمييز يف هذه العملية

        االعتراف          العناصر                                                                                               وأكد املقرر اخلاص املعين بالعنصرية أنه من الضروري أن تشجع اجملتمعات املتعددة الثقافات و               -  ٦٢
                               ، وأن تعترف بالقيم العاملية                          ومحايتها واحترامها                                                                  اإلثنية والدينية والثقافية جلميع األفراد واجملموعات داخل اجملتمع                باخلصائص  

                                                      

) ٥٠  (  E/CN.4/2004/61و ،   E/CN.4/2006/54و ،   A/59/330و ،   A/HRC/5/10.  
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                                                                                        وشجع الدول على اعتماد هنج بشأن املسائل املتصلة باهلجرة واللجوء يقوم بشكل ثابـت                .                  ميع أفراد اجملتمع   جل         املشتركة  
                                                                                   الفرصة لدعم املسامهة اليت قدمتها مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني                           كما اغتنم هذه    .                        على التزاماهتا الدولية  
   . )٥١ (                  إىل اللجنة التحضريية

                                                                                                                  وأشار املقرر اخلاص املعين باحلق يف التعليم إىل أن األفكار القائمة على العنصرية والتمييـز العنـصري وكـره                     -  ٦٣
                        وليس من املمكن تغـيري       .                                  ناس وآرائهم يف كثري من اجملتمعات                                                            األجانب وما يتصل بذلك من تعصب مترسخة يف أذهان ال         

                                                                               جيب أن تتخذ الدول موقفا استباقيا وتدابري وقائية طويلة األجـل ميكـن أن                         ومع ذلك،     .                             هذه اآلراء بني عشية وضحاها    
            عليهـا يف                                 عن اقتناعه بأن االلتزامات املنصوص         كما أعرب   .                                                       مع الوقت إىل مدى بعيد للحد من انتشار هذه اآلراء               تذهب  

                                    وينبغي أن هتدف أنـشطة التعلـيم          . )٥٢ (                                   أساسية لتحقيق أهداف إعالن ديربان                                                 برنامج العمل بشأن التعليم وزيادة الوعي       
        خمتلفـة                                                                                                                  وزيادة الوعي اليت تضطلع هبا الدول إىل دعم روح التسامح واحترام املنتمني ألعراق وديانات وثقافات وقوميات               

    .             منذ عهد بعيد

                                                                              خلاص من اللجنة التحضريية الرجوع إىل الربنامج العاملي للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان،                  وطلب املقرر ا    -   ٦٤
       مفيـد        مرشد                                  وقد يكون هذا الربنامج مبثابة        .                                                                 والذي يشكل إطارا مشتركا للعمل جلميع األطراف الفاعلة املعنية        

                                    رسات التحيـز واملفـاهيم الـيت                                                                                     للسياسات التعليمية اهلادفة إىل تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، والقضاء على مما          
           النظـر يف            كما جيب     .    نوع                                                                                         ال تتمشى مع املساواة العنصرية وحرية الدين أو املعتقد، وضمان احترام التعددية والت            

                                                                       ً                          اختاذ إجراءات إجيابية ووضع سياسات عامة أخرى موجهة حنو حتقيق العدالة، سعياً للتغلب على عمليات اإلقصاء
                                                              توحيد نظام التعليم العام، وكفالة فرص التعلـيم املالئـم           ف  .                          التمييزية العميقة اجلذور                            التارخيية بسبب املمارسات    

   .                                                                                   واملتيسر للجميع والقابل للتكيف، أمران يف غاية األمهية من أجل التغلب على التمييز التارخيي

                      الوثيقة اخلتاميـة                                                                                           وطلبت املقررة اخلاصة املعنية حبرية الدين أو املعتقد إىل اللجنة التحضريية الرجوع إىل              -   ٦٥
   ، )٥٣ (                                                                                                     للمؤمتر االستشاري الدويل حول التعليم املدرسي فيما يتصل حبرية الدين أو املعتقد والتسامح وعدم التمييـز       

            كتب املؤسسات      قام م و   . )٥٤ (                            واملعتقدات يف املدارس احلكومية                                              وإىل مبادئ توليدو التوجيهية اخلاصة بتدريس األديان
    .     ٢٠٠٧                                                    ملنظمة األمن والتعاون يف أوربا بوضع هذه املبادئ يف عام    ابع                وحقوق اإلنسان الت           الدميقراطية 

             بشأن تعزيـز                داخل كل دين                       احلوار بني األديان و                                                     وشجعت املقررة اخلاصة كذلك اختاذ مبادرات إلجراء          -   ٦٦
           الدينيني                    قتصر على الزعماء                                          وترى أن هذه املبادرات ال ينبغي أن ت         .                        داخل اجملتمعات التعددية                تنوع األديان           احترام  

                                                                   هذا وقد يكون من املفيد عن اغتنام فرص احلوار هـذه مراعـاة               .                       فراد القاعدة الشعبية         أيضا أ                   بل جيب أن تشمل     
              وشجعت املقررة    .                                                        مع معتقداهتم، وكذلك وجهات نظر امللحدين والكافرين               املتعاطفني                        وجهات نظر املؤمنني غري     

   . ة         والدولي ة        واإلقليمي   ية             األصعدة الوطن    على             داخل كل دين                                الدول على دعم احلوار بني األديان و
                                                      

) ٥١  (  A/CONF.211/PC.2/CRP.2.  

  . ل                من برنامج العم   ١٣٩-    ١١٧        الفقرات   )  ٥٢ (

) ٥٣  (  E/CN.4/2002/73املرفق ،       .  

) ٥٤  (  http://www.osce.org/publications/odihr/2007/11/28314_993_en.pdf.  
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                                                                                                        ويود املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية احلق يف حرية الرأي والتعبري، واملقرر اخلاص املعين بالعنـصرية،                  -   ٦٧
                      ملمارسة احلـق يف حريـة    "                                                                                      واملقررة اخلاصة املعنية حبرية الدين أو املعتقد التذكري بأن إعالن ديربان ينص على أن           

                                                                                                     سيما عن طريق وسائط اإلعالم والتكنولوجيات احلديثة، مبا يف ذلك شبكة اإلنترنت، واالحترام التام                         التعبري، ال 
                                                                                                     حلرية التماس املعلومات وتلقيها ونقلها، مسامهة إجيابية يف مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما 

                                                 التعبري إىل تعزيز الفهم املتبادل عن طريـق                                                  كما أكدوا على إمكان أن تؤدي حرية        . )٥٥ ( "                    يتصل بذلك من تعصب   
              حقوق اإلنسان                       إذ ال ميكن التمتع مبجموعة  .                                                               إزالة األمناط العنصرية والقضاء، يف هناية األمر، على األفكار العنصرية

                                                                    ومن مث، فإن احلق يف حرية التعبري تشكل جانبا أساسيا يف احلق يف              .                             بيئة تكفل احلرية والتعددية      يف      إال            يف جمملها   
   .                    حرية الدين أو املعتقد

                                                                          من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، ميكن أن ختضع حرية              ١٩              من املادة     ٣           للفقرة        ً ووفقاً  -   ٦٨
                                                       حقوق اآلخرين ومسعتهم، وتعزيز األمن الوطين أو النظام العام،        الحترام                                        التعبري لقيود ينص عليها القانون وضرورية 

                   ر أية دعـوة إىل      ظ              ً                         من العهد أيضاً على أن القانون حي         ٢٠              من املادة     ٢       لفقرة   ا     تنص   و  .  ة                           أو الصحة أو اآلداب العام    
                        وتؤكد اللجنة املعنيـة      .      العنف   و أ                                       شكل حتريضا على التمييز أو العداوة        ت                                              الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية       

                    أن التدابري املنصوص     )             أو الدين                       حرية الفكر والوجدان     (  ١٨               على املادة      ٢٢                                      حبقوق اإلنسان يف تعليقها العام رقم       
                                                                                من العهد تشكل ضمانات هامة ضد التعدي على حقـوق األقليـات الدينيـة                 ٢٠              من املادة     ٢                  عليها يف الفقرة    

                                        أن التجارب قد أثبتت أن القيود القانونية     على       تأكيد   ال                           ويود املقررون اخلاصون الثالثة   .                       واجلماعات الدينية األخرى
      معاجلة  ف  .                                                                            ليست هلا فعالية مبفردها يف إحداث تغيري يف العقليات والتصورات واخلطاب                                     املفروضة على حرية التعبري   

                                          احلوار بني الثقافات أو التعليم من أجـل              بإجراء                           ً     بذل املزيد من اجلهود، مثالً           تتطلب                             األسباب اجلذرية للعنصرية،    
    .    نوع            التسامح والت

        مـن     ٢٠                                           جملس حقوق اإلنسان، عتبة تطبيق املادة                                                            وقد راعى املقررون الثالثة، يف تقاريرهم املقدمة إىل         -   ٦٩
                                                                                                  العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية وأنواع التعبري اليت تندرج ضمن نطاقها، كما قدموا توصيات ذات 

     لجنة                                                                                            ويف هذا الصدد، طلب املقرر اخلاص املعين بالعنصرية واملقررة اخلاصة املعنية حبرية الدين أو املعتقد إىل ال  .    صلة
               وعالوة على ذلك،    . )٥٦ (   ١٠٧ / ١                جملس حقوق اإلنسان        مبقرر  ً الً        املقدم عم                                  التحضريية الرجوع إىل تقريرمها املشترك 

                                                                                                              ملقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية احلق يف حرية الرأي أو التعبري اللجنة التحضريية إىل تقريـره املقـدم إىل                          أحال ا 
   . )٥٧ (                            دورة السابعة جمللس حقوق اإلنسان  ال

                                                                                             ويف السنوات األخرية، برزت بعض التحديات فيما خيص نشر كتابات تسئ إىل أصـحاب معتقـدات                  -   ٧٠
                                                  لبلدان يف مجيع مناطق العامل ومشلـت أديانـا           ً اً     تارخيي ً  اً                                                وهذه ليست ظاهرة جديدة، إذ كانت مصدر قلق         .       بعينها

              التـوترات يف              مت حـدة              قد فاق      ٢٠٠١       سبتمرب   /        أيلول   ١١                                    بيد أن الفترة اليت أعقبت أحداث         .                ومعتقدات خمتلفة 

                                                      

  .  ٩٠       الفقرة   )  ٥٥ (

) ٥٦  (  A/HRC/2/3.  

) ٥٧  (  A/HRC/7/14.  
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                            وأشاروا إىل أنه يف حني أن        .                                                                             العالقات بني اجملتمعات، ويف ذلك السياق، أصدر املقررون الثالثة نشرات صحفية          
                                         فإن استخدام الصور النمطية وغريها من أشكال             على الدوام،                                      لمي عن اآلراء واألفكار ينبغي السماح به           التعبري الس

                                                                                     عر الدينية املتجذرة ال يسهم يف هتيئة بيئة مواتية إلقامة حوار بناء وسلمي بـني                                                  التنميط اليت تنم عن ازدراء املشا     
       مـن   ٧                                                           وار الذي يغذي التفاهم واالحترام املتبادلني متشيا مع روح املادة                         ومما يزيد من أمهية احل      .              خمتلف اجملتمعات 

                                عات وحصوهلا على معلومات أكثر            اجملتم    نوع        زيادة ت                                                               االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري         
                                             حلقوق اإلنسان وحرياته، وعلـى الـدعوة إىل                                                                  كما شجعوا الدول على تعزيز الطابع املترابط واملتكامل           .      عاملية

                                                                                                            استخدام سبل االنتصاف القانونية، وكذلك مواصلة احلوار السلمي بشأن املسائل اليت متـس مجيـع اجملتمعـات                
    .                 املتعددة الثقافات

                           وق األقليات، وهو ما حيول دون                                                 قلة املعنية بقضايا األقليات أنه ليست هناك دراية حبق          اخلبرية املست       وتعتقد   -   ٧١
                                                                                          كما ترى أن محاية وتنفيذ حقوق األقليات بتعزيز التنمية العادلة والسالم واالستقرار مل              .                        تنفيذها الكامل والفعال  

                                                   شأن اللغة والدين واإلدماج االجتمـاعي واملـشاركة                        تزال املناقشات ب                      ويف بعض الدول، ال       .             تقييما كامال ُ   َّ      ُيقيَّما  
          االنـسجام     و أ           التـرابط         حتقيق                           نربة سلبية ال تفضي إىل                     يف حاالت كثرية                   َ                            السياسية واملواطَنة والفقر واهلوية تتخذ      

           غري متجانسة               ً  أكثر فأكثر دوالً                                                      وقد يكون ذلك هو احلال على وجه اخلصوص يف الدول اليت أصبحت   .         االجتماعي
                                                                                ومن مث، فإهنا تعتقد أنه من املهم نشر وترويج مضمون إعالن حقـوق األشـخاص                 .                ً   منية قصرية نسبياً            يف فترة ز  

    .                                                                                   املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية وإىل أقليات دينية ولغوية على الدول وعلى عامة اجلمهور

      ينبغي        إىل أنه     ارت  ش أ و  .  ن                      زامها بضمان تنفيذ اإلعال                   تعيد تأكيد أن الت                                     وناشدت اخلبرية املستقلة الدول أن        -   ٧٢
                                                            بالتزاماهتا مبعاجلة قضايا أولئك الذين قد يسعون لتعزيـز                         يف الوقت ذاته            الوفاء                                     للدول منع التمييز ضد األقليات و     

                                 مشاركة تامة وفعالة، مع احلفاظ                              مناحي احلياة االجتماعية                   شاركة يف مجيع      امل       وفرصة    .               واحملافظة عليها          املتميزة          هويتهم  
   ويف   .                        اختـاذ خطـوات إجيابيـة         الدول              يتطلب ذلك من                                      أمر أساسي لتحقيق املساواة الفعلية وقد    ،     عية       اجلما    وية  اهل     على  

                                                                                                                        احلاالت اليت جتذرت فيها أوجه العنصرية والتمييز وعدم املساواة االجتماعية، يقع على عاتق الدول واجب اختاذ تـدابري                  
   .                                إجيابية تكفل التقدم املالئم لألقليات

                              بتعدد أو تفاقم طابع التمييـز                                                         ستقلة بتلك األجزاء من إعالن وبرنامج عمل ديربان اليت تعترف                 ورحبت اخلبرية امل    -  ٧٣
                                               ألوضاع أفراد األقليات الذين يتعرضون ألشـكال              هتمام                                     ينبغي يف رأيها إيالء مزيد من اال       و   . )٥٨ (                 يف كثري من احلاالت   

                                                      امليول اجلنسية أو التعبري اجلنساين عن النفس مبـا                                 ً                                               التمييز املتعددة استناداً إىل جوانب من هوياهتم وواقعهم الشخصي مثل         
                                           للتصدي ألوجه املعاناة املختلفة هذه الـيت                                            كما ينبغي حتديد املمارسات اإلجيابية        .                                           يتناىف مع املعايري االجتماعية أو الثقافية     

   .                  مارسات يف هذا الصدد                                                           وشجعت اخلبرية املستقلة التعاون الفعال وتقاسم املعلومات وأفضل امل  .        والرجال               تواجهها النساء 

                                               أجل ختفيف حدة الفقر أمر أساسـي لبـذل                            اجلهود املبذولة من                                                 أعربت اخلبرية املستقلة عن رأيها لإلفادة بأن         و  -  ٧٤
              كما جيـب أن      .                                                        حلقوق املدنية والسياسية واالجتماعية والثقافية لألقليات                                                أكرب من أجل تعزيز اجملموعة الكاملة من ا            هود   ج

                              شددت علـى أمهيـة مراعـاة        و  .                                                             ات واألنشطة اإلمنائية مراعاة تامة احتياجات وحقوق األقليات                             تراعي الربامج والسياس  

                                                      

  .                 من برنامج العمل   ١٧٢   و  ٤٩                          من إعالن ديربان؛ والفقرتان     ٦٩   و ٢         الفقرتان   )  ٥٨ (
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  .                                                     ال سيما اإلحصاءات عن الفقر والدخل واملشاركة االقتـصادية                                                   البيانات املصنفة عند وضع هذه الربامج والسياسات      
                   قرارات سياسـاتية                  ن يتيح اختاذ                                                                                 فتحليل هذه البيانات ميكن أن يكشف عن أوجه تفاوت بني اجملتمعات احمللية وأ            

                                                                 اخلبرية املعنية مبسألة حقوق اإلنسان والفقر املـدقع أن اآلثـار                   يف رأي    و   . )٥٩ (                  أوجه التفاوت تلك                     ووضع برامج تعاجل    
       السكان                                                تكون خافية بسبب ضعف البيانات اجملموعة بشأن أوضاع      ً    غالباً ما                                        َ      املدمرة للفقر املدقع والتمييز العنصري جمتمَعني    

   .                                                                       كما أيدت بالكامل توصيات اخلبرية املستقلة املعنية بقضايا األقليات يف هذا الصدد  ،  ني     املهمش

                                                                                                                    وفيما يتصل باحلرمان أو التجريد من اجلنسية على أساس متييزي، ترى اخلبرية املستقلة املعنية بقضايا األقليات أنه                   -  ٧٥
                                   كما جيب أن تكثف مجيـع األطـراف          .        حلها                                                                   جيب على الدول واجملتمع الدويل االعتراف صراحة باملشكلة والسعي إىل         

                                                                                                                    الفاعلة املعنية اجلهود، وأمهها الدول نفسها، واليت تقع على عاتقها املسؤولية األولية فيما خيص محاية حقوق ورفاه مجيـع           
   لة                                  اللجنة التحضريية الرجوع إىل سلس               وطلبت إىل   .                       وضعهم من حيث اجلنسية                                                األفراد املقيمني يف إقليمها بصرف النظر عن        

            وسيلة لوضع   ك                                                          ، كما أعربت عن أملها يف أن تستعمل الدول التوصيات            )٦٠ (                                            من التوصيات اليت قدمتها بشأن هذا املوضوع      
   .                                                                                سياسات وتدابري عملية للتعامل مع قضايا اجلنسية على حنو غري متييزى يف إطار القانون الدويل

             الفقر املدقع                                              املستقلة املعنية مبسألة حقوق اإلنسان و                                                      ضوء التداخل بني الفقر والعنصرية، أكدت اخلبرية          ً      نظراً إىل    و  -  ٧٦
                         ومثة حاجـة إىل تعزيـز        .                                                              ِّ                                أن التدابري املتخذة من أجل القضاء على الفقر والعنصرية جيب أن تكمِّل وتعضد بعضها بعضا              

                 صل بـذلك مـن                                                                                                               التنسيق بني املبادرات اهلادفة إىل القضاء على الفقر والعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يت              
   أن     إىل                           أشارت اخلبرية املـستقلة                                                                                    ويف إطار النهج القائم على حقوق اإلنسان لوضع سياسات للقضاء على الفقر،             .     تعصب

         يف فقـر                             األفراد الذين يعيشون                                                      كما دعت إىل إنشاء آليات فعالة لتعزيز مشاركة         .                                          احلق يف عدم التمييز أمر يف غاية األمهية       
    .                                                                              هم ضحايا التمييز بأشكاله املختلفة، يف وضع وتنفيذ وتقييم السياسات اليت يتأثرون هبا                 سيما أولئك الذين           مدقع، وال

                                               ، كخطوة أوىل يف طريق مناهضة عمل األطفـال،                 ينبغي                                                          وتعتقد املقررة اخلاصة املعنية بأشكال الرق املعاصرة أنه         -  ٧٧
                                     كما تؤكد أمهية اتباع هنـج منـسق         .         األطفال    عمل     ملنع                                                                   ينبغي أن تصدق الدول على مجيع االتفاقيات اإلقليمية والدولية          

                              ولألطراف الفاعلة يف القطـاع       .                                                                                   وشامل لضمان التصدي لألسباب اجلذرية لعمل األطفال وتوفري البدائل لألطفال واآلباء          
                                 وتشجع مجيع األطراف الفاعلة، ميا       .                                                                                اخلاص كذلك دور تؤديه يتمثل يف الكف عن استغالل من يعانون البؤس االقتصادي            

                                                         واملنظمات غري احلكومية ووكاالت األمم املتحدة، على العمل سـويا                       ودوائر األعمال اخلاصة،                  ك اجلهات احلكومية       يف ذل 
   .                                  بصورة منسقة ملعاجلة مشكلة عمل األطفال

   . )٦١ (                                                                                                 وطلبت املقررة اخلاصة املعنية بالسكن الالئق إىل اللجنة التحضريية الرجوع إىل تقارير وتوصـيات سـلفها         -  ٧٨
   ً  أوالً،   .                                                                                                       ررة هذه الفرصة لتسليط الضوء على عدد قليل من هذه التوصيات، اليت تعتربها ذات صلة بصفة خاصة                           وتغتنم املق 

                                                                                                                       لقد شجع سلفها الدول على سن أو تعزيز التشريعات اليت حتظر التمييز العنصري يف مجيع جماالت القطاعني العام واخلاص                   
                                     ُ                        ل على أن تضمن أن التشريعات والسياسات ُتطبق حبسن نيـة                ً            ثانياً، شجع الدو    .                                    فيما يتصل بالسكن والتخطيط واألرض    

                                                      

  .A/HRC/4/9                  توصياهتا يف الوثيقة      انظر   )  ٥٩ (

) ٦٠  (  A/HRC/7/23.  

) ٦١  (  E/CN.4/2002/59،  والوثيقة   ٤٨-   ٤٦          الفقرات ،           A/HRC/716 ١٠١          والفقرة   ٢٥-   ٢٢          ، الفقرات   .  
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  .                                                                                                                      لتعزيز املساواة يف احلصول على اخلدمات األساسية للحق يف السكن الالئق، مبا يف ذلك املاء والكهرباء واملرافق الصحية                 
                ، مبا يف ذلك جـرب                                                      سبل االنتصاف القضائية بشأن انتهاكات احلق يف السكن الالئق         لوصول إىل      ً                      ثالثاً، ناشد الدول ضمان ا   

   .                                                          من االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري ٦                   الضرر، وفقا للمادة 

                                                                                                    ورحب املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمهاجرين بالنص الوارد يف إعالن ديربان والذي يعترف باملسامهات          -  ٧٩
               وميكن أن يقود      . )٦٢ (                                   بلداهنم األصلية أو يف بلدان املقصد      ل             ا املهاجرون                                                        اإلجيابية االقتصادية واالجتماعية والثقافية اليت يقدمه     

                   وينبغي أن تتضافر     .                                                                                                   الفهم اخلاطئ للعالقة بني اهلجرة وعلم االقتصاد إىل العنصرية وكره األجانب يف اجملالني العام واخلاص              
                                         وسائط اإلعالم ويف بعض املنابر السياسية،    ُ   َّ                  ُيصوَّر هبا املهاجرون يف       ً      كثرياً ما                         الصورة السلبية اليت                 للقضاء على                جهود الدول   

    .                                                                                             وذلك عن طريق نشر املعلومات وزيادة الوعي وسط عامة اجلمهور بشأن مسامهات املهاجرين يف البلدان املضيفة

                                                                                                                وأشارت املقررة اخلاصة املعنية بالعنف ضد املرأة إىل أن إعالن وبرنامج عمل ديربان يشجعان الدول على إدراج                   -  ٨٠
   . )٦٣ (                                                                                                نساين يف مجيع أنشطتها املناهضة للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعـصب                 منظور ج 

                                                                                                                       وحيدد إعالن وبرنامج عمل ديربان كذلك عددا من التدابري واملبادرات الواجب مراعاهتا حلماية النساء مـن العنـصرية                  
                                                 شجعت املقررة الدول على اغتنام فرصة عملية ديربـان   و  .                                                     والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب  

                  اهلادفـة إىل حتـسني                                                       الرامية إىل تنفيذ األجزاء من إعالن وبرنامج عمل ديربان                                       االستعراضية إلعطاء دفعة جديدة جلهودها   
   .                   محاية النساء واألطفال

                          أو مهاجرات أو الجئات يف                                                                                 وجيب على احلكومات معاجلة مواطن الضعف اخلاصة بالنساء الاليت لسن مواطنات              -  ٨١
                                                                                                      وعلى وجه اخلصوص، ينبغي أن حتصل املهاجرات الاليت ال حيملن وثائق على احلماية الكاملة من الدولـة                   .             البلد املضيف 

                                                                                                                          ضد العنف، مبا يف ذلك تقدمي شكاوى جنائية متصلة بالعنف، وتقدمي طلبات بشأن أوامر التقييد، والوصول إىل دور إيواء                   
   .                                                                     ال أية آلية محاية أخرى بصرف النظر عن وضعهن كمهاجرات، وبدون خشية اإلبعاد                النساء، أو استعم

                                                                                                         وأوصى املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للشعوب األصلية الدول بإعطاء األولويـة                 -  ٨٢
                                      ة بشأن حقوق الشعوب األصلية، مبا يف                        إعالن األمم املتحد             ينادي هبا                                                       وختصيص املوارد لوضع وتنفيذ التدابري اإلجيابية اليت        

       وينبغي   .              بناء القدرات  ل                                                                                          ذلك إبالغ املوظفني احلكوميني بدورهم يف تفعيل حقوق اإلنسان للشعوب األصلية وتقدمي برامج              
   ة،                                                                                                                       أن تقوم األمم املتحدة، مبا يف ذلك هيئاهتا املختلفة ووكاالهتا املتخصصة واملنتدى الدائم املعين بقضايا الشعوب األصـلي                 

                                                                                                                    بتقييم الربامج احلالية للمساعدة يف تفعيل حقوق اإلنسان للشعوب األصلية وتوفري املوارد من أجل وضع خطـة عمـل                   
      ٤٢                                                                                                                   مستقبلية، وذلك عن طريق املساعدة يف تعزيز احترام هذه احلقوق واالعتراف الكامل هبـا كمـا وردت يف املـادة                     

    .         من اإلعالن

                                                      

  .                من إعالن ديربان  ٤٦       الفقرة   )  ٦٢ (

  .                 من برنامج العمل  ٥٩       الفقرة   )  ٦٣ (
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                                                                        آليات متابعة مؤمتر ديربان االستعراضي القائمة وغريها من اآلليات ذات                     فعالية   ُ            ُيرجى تقييم    :             السؤال الرابع
                                                                                              الصلة التابعة لألمم املتحدة واليت تعاجل قضية العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانـب             

   .                     بغية حتسني هذه اآلليات               ، وتقدمي مقترحات                     وما يتصل بذلك من تعصب

                                                             انب وما يتصل بذلك من تعصب قضايا شاملة يتعامل معهـا                                                     إن العنصرية والتمييز العنصري وكره األج       -   ٨٣
                                                    ويتم ذلك يف النداءات العاجلة ورسائل االدعـاءات          .                                          بواليات بدرجات خمتلفة يف سياق والياهتم       ني          مجيع املكلف 

    رية     لعنص               بتعدد أشكال ا        ً واعترافاً  .                                                                        والزيارات القطرية والتقارير املقدمة إىل جملس حقوق اإلنسان وإىل اجلمعية العامة
                                                                          ، أشار املكلفون بواليات إىل أن الكثريين منهم يقومون ببعثات مـشتركة                                 يف كثري من األحيان                     والتمييز العنصري 

          املزعومـة                                                   إىل الدول فيما يتعلق بانتهاكات حقوق اإلنسان                   اليت توجه                                               ويتعاونون بانتظام بشأن الرسائل املشتركة      
       ، أرسل     ٢٠٠٧       ويف عام   .                            ألجانب وما يتصل بذلك من تعصب                                              رتبطة بقضايا العنصرية والتمييز العنصري وكره ا   امل

    .                                  يف املائة منها يف شكل رسائل مشتركة  ٤٩                          رسالة ادعاء ونداء عاجل،  ١     ٠٠٣  ه     جمموع     ما               املكلفون بواليات

                          أو تنفيذ االتفاقية الدولية  /   و     على         ت للتصديق ا   كوم  احل      تخذها           ينبغي أن ت                 ما هي اخلطوات اليت    :            السؤال اخلامس
                                                                               مجيع أشكال التمييز العنصري، والنظر على النحو املناسب يف توصيات جلنـة                        للقضاء على 

                             القضاء على التمييز العنصري؟

                                                                                                      رحب املكلفون بواليات بعمل جلنة القضاء على التمييز العنصري، وأكدوا الطابع املتكامل لعمـل اإلجـراءات           -  ٨٤
                                                       التفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشـكال التمييـز                                                     كما شجعوا الدول اليت مل تصدق بعد على ا          .                    اخلاصة وعمل اللجنة  

                                                    وناشد املكلفون بواليات كذلك الـدول إصـدار إعالنـات       .                                                         العنصري على التصديق على االتفاقية على سبيل األولوية       
          التصديق         ويف حني أن  .                                                                                    من االتفاقية، والنظر يف إزالة أية حتفظات متبقية، والوفاء مبتطلبات تقدمي التقارير        ١٤             مبوجب املادة   

                                                                                                                         على االتفاقية ميثل اخلطوة األوىل إلثبات التزام الدولة مبكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب ومـا يتـصل                  
   .                                                               بذلك من تعصب، يرى املكلفون بواليات أن التصديق جيب أن يتبعه التنفيذ

            والتمييـز                      مكافحة العنـصرية،                                                            يرجى حتديد وتقاسم املمارسات اجليدة اليت حتققت يف جمال            :        السادس      السؤال
   .                                             العنصري، وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب

                                                      توضيحية للممارسات اجليدة اليت قابلتـهم يف أثنـاء                                                         املكلفون بواليات يف هذا الفرع بضعة أمثلة             أورد  -   ٨٥
                     ت والتحديات يف سـياق                                          ُ   َّ   ُ   َّ                              وأشاروا إىل أن املمارسات اجليدة هي تلك اليت ُتطوَّر وُتنفَّذ تلبية لالحتياجا            .        أنشطتهم

                                                                     ، وذلك بالتشاور مع مجيع األطراف الفاعلة املعنية، مبـا يف ذلـك                                      ومواجهة التحديات فيه                       وطين أو إقليمي حمدد   
                                         ومن مث، فإن ما يشكل ممارسة جيـدة يف           .                                                                      ممثلون لتلك الفئات القابلة للتأثر مبمارسات العنصرية وكره األجانب        

   .                                        الفائدة للقضايا والتحديات يف سياق وطين آخر   و أ         من الصلة                                  سياق وطين ما قد ال يكون بذات القدر 

                                                                                                     ورحب املقرر اخلاص املعين بالعنصرية باعتماد خطة عمل وطنية ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري يف                -   ٨٦
            ورحب املقرر    .                                                                                                     النرويج، إذ أن اعتماد خطة العمل كان أول ما التزمت به الدول يف إعالن وبرنامج عمل ديربان                

                                                                                                  لك باملبادرة الرامية إىل استعراض تنفيذ خطة العمل بالتشاور مع ممثلني للمجتمع املدين واألوساط األكادمييـة      كذ
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              اليت اعتمـدت          األخرى                   كما شجع الدول      .                                                      اإلعالم، وذلك يف مسعى لضمان تنفيذ اخلطة بشكل فعال                ووسائط  
   .            ثلة لتنفيذها                                                    خطط عمل على النظر يف املبادرة بإجراء عمليات استعراض مما       بالفعل 

                             الكراهية العنصرية والدينية            املتعلق ب        قانون    ال                                                              ورحبت املقررة اخلاصة املعنية حبرية الدين أو املعتقد بدخول            -   ٨٧
                                              ُ                                               حيز النفاذ يف إجنلترا وويلز، وهو القانون الذي أُدرجت مبوجبه جرمية التحريض على الكراهية الدينية     ٢٠٠٦     لعام 

                       ويسعى القانون إىل إحداث   .                                              الكراهية العنصرية اليت كانت موجودة قبل القانون                            باإلضافة إىل جرمية التحريض على 
                                                                                                        توازن دقيق مع حرية التعبري حبظر التهديد باأللفاظ والسلوك بدال من تقييد النقاش والنقد والتعبري عن الكراهية أو 

               الكراهية ضـد    "          ة ليشمل                                                                 وينص القانون كذلك على تعريف واسع ملصطلح الكراهية الديني          .                    السخرية أو اإلهانة  
ّ                                              جمموعة من األشخاص ُتعّرف من خالل اإلشارة إىل معتقد ديين أو معتقد ال ديين   ُ                " ) ٦٤( .   

                                                                                                وأشار املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب إىل أن جنوب                 -   ٨٨
                                            تعمقت هذه اخلاصية أكثر يف فترة الدميقراطية وما                                                         ظلت عرب تارخيها جمتمعا متعدد اإلثنيات واألديان، وقد               أفريقيا

                  ويف سـياق منـع       .          أفريقيـا  ُ                                                           وُيعد عدم التمييز واإلدماج من أهم مقومات دستور جنوب            .                    نتج عنها من هجرة   
      دخـل                          بيد أن تنامي اهلجرة أ      .         ُ                                                                          اإلرهاب، ُيعترب التسامح وتقوية العالقات اإلثنية من األمور الرئيسية يف كل جمتمع           

            رد موجة كره  "                           وقد أسفر ذلك عن إطالق محلة  . )٦٥ (       أفريقيا                                   جانب ضد املهاجرين يف جمتمع جنوب                    عنصر كره األ  
                                  ، ومفوضية األمم املتحـدة الـسامية          أفريقيا                                                    كعملية جرى تنسيقها بني جلنة حقوق اإلنسان يف جنوب          "       األجانب

      أهنـا         واعترب     ،      ١٩٩٨       لة يف     ُ          وأُطلقت احلم   .        أفريقيا                                                       لشؤون الالجئني، وجمموعة املنظمات غري احلكومية يف جنوب         
   . )٦٦ (               حققت بعض املكاسب

     عن     ٢٠٠٧        أكتوبر   /   ّ                                                   ُ                             وذكّرت املقررة اخلاصة املعنية بأشكال الرق املعاصرة أنه قد كُشف يف تشرين األول              -   ٨٩
      ، جتلب  ).Gap Inc (                                                                        أن إحدى شركات املالبس واألحذية يف الواليات املتحدة األمريكية، وهي شركة جاب إنك 

                                                         وقد أدانت املقررة بشدة استخدام األطفال، ولكنها رحبت          .                            نع يف اهلند يستخدم األطفال                        بعض املنتجات من مص   
                                                                                                              باإلجراءات اليت اختذهتا الشركة اليت أعلنت عن نيتها العمل مع رابطة النساء العامالت حلساهبن ومـع اجلهـات                 

                        امل الـذي يـضم خمتلـف                          كما رحبت هبذا النهج الش  .                                               احلكومية يف اهلند لوقف استغالل عمل النساء واألطفال 
  .                                                                                            أصحاب الشأن، والذي يعاجل األسباب اجلذرية الستغالل عمل النساء واألطفال، وينص على حلول أكثر استدامة

                                                                                                  وباإلضافة إىل ذلك تعمل شركة جاب إنك مع منظمة العمل الدولية وغريها من أصحاب الشأن إلنشاء منتـدى        
   .                    عاملي لوقف عمل األطفال

                                                                                        اص املعين باحلق يف التعليم باخلطوات اليت اختذهتا الربازيل لتحسني التعليم عـن تـاريخ                               وأشاد املقرر اخل    -   ٩٠
ُ                                        ، ُعدل القانون احمللي جلعل تدريس تاريخ           ٢٠٠٣         ويف عام     .         برازيلية  -                 فريقية واآلفرو  أل                          وثقافة الشعوب األصلية وا      

        ، اعتمد     ٢٠٠٤       ويف عام   .             كومية واخلاصة                 يف مجيع املدارس احل ً اً               برازيلية إجباري  -                فريقية واآلفرو أل               وثقافة الشعوب ا
                                                      

) ٦٤  (  A/HRC/7/10/Add.3  ١٩         الفقرة  .  

) ٦٥  (  A/HRC/6/17/Add.2 ٥٥         ، الفقرة  .  

  .   ٢٤٧    ، ص     ٢٠٠١                                                             مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني، التقرير العاملي لعام   )  ٦٦ (
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ُ                          ، ُعدل القانون احمللـي مـرة       ٢٠٠٨       ويف عام   .                                                               جملس التعليم الوطين املبادئ التوجيهية للمقرر الدراسي هلذه املادة      
                               ويتمثل التحدي الذي تواجهـه       .                                                                           أخرى ليصبح تدريس تاريخ وثقافة الشعوب األصلية إجباريا يف مجيع املدارس          

              ورحب املقـرر     .                                                                            ن التنفيذ الكامل ملا يعتربه املقرر اخلاص خطة سليمة وعملية إلحراز تقدم                               الربازيل اآلن يف ضما   
    .                  جدول األعمال العام                                                                     بكون هذه التطورات قد وضعت االعتراف بالعنصرية والتمييز العنصري يف مقدمة 

                         تمع املدين املختلفة، مثل                                                                                  وأكد املقرر اخلاص املعين باحلق يف التعليم كذلك اجلهود اليت تبذهلا منظمات اجمل              -   ٩١
                                         واليت تنادي بالتصديق الفوري على االتفاقيات   "                                              احلملة من أجل احلق يف التعليم يف أمريكا الالتينية  "               احلملة بعنوان   

                  بشأن الـشعوب        ١٩٨٩         لعام      ١٦٩                                                             يع أشكال التمييز،مثل اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم                  ملكافحة مج          الدولية  
    .                                              ان املستقلة، واتفاقية مناهضة التمييز يف التعليم                       األصلية والقبلية يف البلد

_ _ _ _ _  


