
 متحـدون للقضـاء عـىل العنرصيـة
 والتمييز العنرصي وكراهية األجانب

وما يتصل بذلك من تعصب

 إعالن وبرنامج عمل ديربان )2001(

 تقرير مؤتمر استعراض ديربان )2009( الوثيقة الختامية

 الذكرى السنوية العارشة إلعالن

وبرنامج عمل ديربان )2011( إعالن سيايس



 لالطالع عىل مزيد من املعلومات عن العنرصية والتمييز العنرصي
 وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب،

 يرجى زيارة موقع اإلنرتنت:
www.un.org/ar/ga/durbanmeeting2011 أو www.ohchr.org 

 من منشورات إدارة شؤون اإلعالم باألمم املتحدة
نيويورك، 2012



املحتويات

مقدمة من المفوضة السامية لحقوق اإلنسان

الصفحة هـ

المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري 
وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب )2001(:

 اإلعـالن  الصفحة 3
 برنامج العمل  الصفحة 28

الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض ديربان )2009(

الصفحة 79

 إعالن االجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة
 بشأن الذكرى السنوية العاشرة إلعالن

وبرنامج عمل ديربان )2011(

الصفحة 103

ج





تصدير

يتضمن هذا املنشور تجميعاً للنصوص املعتمدة لكل من إعـالن وبرنامج عمل ديربـان 
)8 أيلول/سبتمرب 2001، ديربان، جنوب أفريقيا( والوثيقـة الختاميـة ملؤتمر استعراض 
ديربان )24 نيسان/أبريل 2009، جنيف، سويرسا( واإلعالن السيايس الصادر عن اجتماع 
الجمعية العامة الرفيع املستوى املعقود لالحتفال بالذكرى السنوية العارشة العتماد إعالن 

وبرنامج عمل ديربان )22 أيلول/سبتمرب 2011، نيويورك، الواليات املتحدة األمريكية(.

وتتيح هذه الوثائق إطاراً دولياً شامالً من أجل التصدي آلفة العنرصية ووضع الضحايا 
يف صلب الجهود التي يبذلها املجتمع الدويل ملنع ومكافحة واستئصال العنرصية والتمييز 
العنرصي وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب. ويعلق املاليني من الضحايا آمالهم 

عىل تنفيذ هذه الوثائق.

وتشّكل مظاهـر العنرصية والتمييز العنرصي اعتداًء عىل اإلنسان يف صميم كرامته، ألنها 
تتوخى بث الفرقة يف صفوف األرسة اإلنسانية التي تضم جميع الشعوب واألفراد وتقسيمها 
إىل فئات ُينظر إىل بعضها باعتبارها أعىل مرتبة من األخرى. وقد أثبت التاريخ غري ما مـرة 
أن مظاهر التمييز والعنرصية والتعصب، متى أُتيح لها أن تتجذر، تحطم أسس املجتمعات 

ذاتها وتتسبب يف هالكها لعدة أجيال متتالية.

والسبيل إىل عالم خال من العنرصية ليس بالهنّي. إذ يتطلب توافر اإلرادة السياسية وقطع 
التزامات طويلة األجل. وحتى اآلن، لم نحقق سوى القليل وببطء شديد.

ففي عرصنا الذي يتميز بتزايد التفاعل بني أفراد من أصول مختلفة، ويف سياق تزايد الوعي 
السيايس والنشاط املدني يف مختلف أنحاء العالم، فإن أنجع الطرق لوضع اسرتاتيجيات 
مشرتكة يكمن يف ارتكازها عىل حماية حقوق اإلنسان العاملية وتعزيزها دون أي نوع من 

أنواع التمييز.

بشأن  البحوث  وإجراء  اآلراء  وتبادل  للحوار  منرباً  بوصفها  عملها  املفوضية  وستواصل 
األعضاء يف  الدول  البنّاء والرصيح بني  الحوار  بأن  قناعة  التمييز. ولدّي  مسائل مكافحة 
األمم املتحدة والخرباء والربملانيني واألكاديميني وممثيل املجتمع الدويل وغريهم من الرشكاء 

ه



و

املعنيني بهذه املسائل كفيل بتعميق الفهم وبناء الثقة. وآمل أن يشّكل هـذا املنشور أداة 
مفيدة لتحسني هذا الفهم وتعزيز التسامح واحرتام التنوع، فضـالً عن املساهمة يف إيجاد 

حلول مستدامة يف األجل الطويل.

وال بد لنا من توحيد جهودنا وتقوية عزمنا عىل تنفيذ التزاماتنا وإبداء اإلرادة السياسية 
الالزمة ملكافحة واستئصال جميع مظاهر العنرصية والتمييز العنرصي وكراهية األجانب 

وما يتصل بذلك من تعصب، يف جميع مناحي الحياة وأقطاب العالم كافة.

 نـايف بيـالي

املفوضة السامية لحقوق اإلنسان



 املؤتمر العاملي ملكافحة العنرصية

 والتمييز العنرصي وكراهية األجانب

 وما يتصل بذلك من تعصب

)2001(





3

اإلعـالن

إنا وقد اجتمعنا يف ديربان بجنوب أفريقيا يف الفرتة من 31 آب/أغسطس إىل 8 أيلول/
سبتمرب 2001،

وإذ نعرب عن بالغ التقدير لحكومة جنوب أفريقيا الستضافة هذا املؤتمر العاملي،

وإذ نستلهم النضال البطويل لشعب جنوب أفريقيا ضد نظام الفصل العنرصي املؤسيس، 
ومن أجل املساواة والعدالة يف ظل الديمقراطية والتنمية وحكم القانون واحرتام حقوق 
اإلنسان، وإذ نذكر يف هذا الصدد إسهام املجتمع الدويل الهام يف هذا النضال، وبوجه خاص 
دور شعوب وحكومات أفريقيا، ونالحظ الدور الهام الذي قامت به مختلف القوى الفاعلة 
يف املجتمع املدني، بما يف ذلك املنظمات غري الحكومية يف هذا النضال، ويف الجهود املبذولة 
بشكل متواصل ملكافحة العنرصية والتمييز العنرصي وكراهية األجانب وما يتصل بذلك 

من تعصب،

وإذ نذّكر بأن إعالن وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما املؤتمر العاملي لحقوق اإلنسان 
يف حزيران/يونيه 1993 يدعوان إىل القضاء بشكل رسيع وشـامل عىل جـميع أشكال 

العنرصية والتمييز العنرصي وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب،

وإذ نشير إىل قرار لجنة حقوق اإلنسان 74/1997 املؤرخ 18 نيسان/أبريل 1997 وقرار 
الجمعية العامة 111/52 املؤرخ 12 كانون األول/ديسمرب 1997، وما تالهما يف وقت 
الحق من قرارات صادرة عن هاتني الهيئتني فيما يتعلق بالدعوة إىل عقد املؤتمر العاملي 
 ملكافحة العنرصيـة والتمييز العنرصي وكراهية األجـانب وما يتصل بذلك من تعصب،

وإذ نشري أيضاً إىل املؤتمرين العامليني ملكافحة العنرصية والتمييز العنرصي اللذين عقدا 
يف جنيف يف عامي 1978 و1983 عىل التوايل،

وإذ نالحظ مع بالغ القلق أنه عىل الرغـم من جـهود املجتمع الدويل، لم تتحقق األهداف 
الرئيسية للعقـود الثالثة ملكافحة العنرصية والتمييز العنرصي، وأن أعداداً ال حـرص لها 
من البرش ما زالت تعاني حتى اليوم من أشكال شتى من العنرصية والتمييز العنرصي 

وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب،

وإذ نشير إىل أن سنة 2001 هي السنة الدولية للتعبئة ضد العنرصية والتمييز العنرصي 
وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، الهادفة إىل توجيه أنظار العالم إىل أهداف 
املؤتمر العاملي، وإعطاء زخم جديد لاللتزام السيايس بالقضاء عىل جميع أشكال العنرصية 

والتمييز العنرصي وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب،
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وإذ نرحب بقرار الجمعية العامة إعالن سنة 2001 سنة األمم املتحدة للحوار بني الحضارات 
الذي يربز التسامح واحرتام التنوع، ورضورة السعي إىل أرضية مشرتكة داخل الحضارات 
وفيما بينها من أجل التصدي للتحديات املشرتكة التي تواجهها البرشية، والتي تهّدد القيم 
وكراهية  العنرصي  والتمييز  العنرصية  ضد  والنضال  العاملية،  اإلنسان  وحقوق  املشرتكة، 

األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، عن طريق التعاون والرشاكة والشمول،

وإذ نرحب كذلك بإعالن األمـم املتحـدة الفرتة من عام 2001 إىل عام 2010 عقداً لثقافة 
السـالم والالعنف ألطفال العالم، وكذلك اعتماد الجمعيـة العامـة اإلعالن وخطـة العمل 

املتعلقني بثقافة السالم،

وإذ نسلّم بأن املؤتمر العاملي ملكافحـة العنرصيـة والتمييز العنرصي وكراهية األجانب 
وما يتصل بذلك من تعصب، باالقرتان مع العقد الدويل للسكان األصليني يف العالم، يتيح 
فرصة فريدة للنظر يف املساهمات القيّمة التي تقدمها الشعوب األصلية يف التنمية السياسية 
واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والروحية ملجتمعاتنا يف مختلف أنحاء العالم، وللنظر 

كذلك فيما تواجهه هذه الشعوب من تحديات، بما فيها العنرصية والتمييز العنرصي،

وإذ نشير إىل إعالن األمم املتحدة ملنح االستقالل للبلدان والشعوب املستعمرة لعام 1960،

وإذ نعيد تأكيد التزامنا باملقاصد واملبادئ الواردة يف ميثاق األمم املتحدة واإلعالن العاملي 
لحقوق اإلنسان،

وإذ نؤكد أن العنرصية والتمييز العنرصي وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب 
تشكل إنكاراً ملقاصد ومبادئ ميثاق األمم املتحدة،

وإذ نعيد تأكيد مبادئ املساواة وعدم التمييز الواردة يف اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان، 
وإذ نشجع عىل احرتام حقوق اإلنسان والحريات األساسية للجميع دون تمييز من أّي نوع 
سواء عىل أساس العنرص أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السيايس أو غريه 

أو األصل القومي أو االجتماعي أو امللكية أو املولد أو أّي وضع آخر،

واقتناعاً منّا باألهمية األساسية لالنضمام أو التصديق العامليني والتنفيذ الكامل اللتزاماتنا 
الناشئة عن االتفاقية الدولية للقضاء عىل جميع أشكال التمييز العنرصي باعتبارها الصك 
الدويل الرئييس للقضاء عىل العنرصية والتمييز العنرصي وكراهية األجانب وما يتصل بذلك 

من تعصب،

وإذ نسلّم باألهمية األساسية ألن تبحث الدول، يف سياق مكافحتها للعنرصية والتمييز العنرصي 
وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، التوقيع عىل جميع الصكوك الدولية ذات الصلة 

بحقوق اإلنسان أو التصديق عليها أو االنضمام إليها، بغية التوصل إىل التزام عاملي،
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مت يف سرتاسبورغ وسانتياغو وداكار  وقد أحطنا علماً بتقارير املؤتمرات اإلقليمية التي ُنظِّ
الخرباء  حلقات  تقارير  عن  فضالً  الدول،  من  املقدمة  املساهمات  من  ذلك  وغري  وطهران 
الدراسية واالجتماعات اإلقليمية للمنظمات غري الحكومية، واالجتماعات األخرى التي ُنظمت 

عىل سبيل اإلعداد للمؤتمر العاملي،

وإذ نالحظ مع التقدير البيان امللِهم الذي وجهه الرئيس ثابو مبيكي رئيس جنوب أفريقيا، 
تحت رعاية نلسون مانديال املبجل أول رئيس لجنوب أفريقيا الجديدة، ومبادرة مفوضة 
األمم املتحدة السامية لحقوق اإلنسان واألمينة العامة للمؤتمر العاملي، التي وّقعها أربعة 

وسبعون من رؤساء الدول والحكومات والشخصيات البارزة،

وإذ نعيد تأكيد أن التنوع الثقايف هو أحد األصول الغالية لتقدم البرشية عامة ولتحقيق 
رفاهها، وينبغي تقديره حق قدره والتمتع به وقبوله قبوالً حقيقياً وتبنيه، كسمة دائمة 

تثري مجتمعاتنا،

وإذ نسلّم بعدم السماح بأي انتقاص من حظر التمييز العنرصي واإلبادة الجماعية وجريمة 
الفصل العنرصي والرق كما هي معرّفة يف صكوك حقوق اإلنسان ذات الصلة،

وقد أصغينا إىل شعوب العالم وسلّمنا بتطلعاتها إىل العدل وتكافؤ الفرص للجميع والتمتع 
بما لهم من حقوق اإلنسان، بما يف ذلك الحق يف التنمية، ويف العيش يف كنف السلم والحريـة، 
االقتصادية واالجتماعية والثقافية  الحياة  املساواة ودون تمييز يف  املشاركة عىل قدم  ويف 

واملدنية والسياسية،

وإذ نسلّم بأن اشرتاك جميع األفراد والشعوب عىل قدم املساواة يف تكوين مجتمعات عادلة 
ومنصفة وديمقراطية وشاملة يمكن أن يسهم يف إقامة عالٍم خاٍل من العنرصية والتمييز 

العنرصي وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب،

وإذ نؤكد عىل أهمية اشرتاك الجميع عىل نحو منصف، ودون أّي تمييز، يف عمليات صنع 
القرارات محلياً وكذلك عاملياً،

وإذ نؤكد أن العنرصية والتمييز العنرصي وكراهية األجانب وما يتصـل بذلك من تعصب، 
انتهاكات  أمور تشـكل  العنرصي، هي  العنرصيـة والتمييز  حـيثما ترقى إىل مسـتوى 
خطرية وعقبات أمام التمتـع الكامل بجميع حقوق اإلنسان، وتمثل إنكاراً لحقيقة بدهية 
هـي أن جـميع البرش قد ولدوا أحـراراً ومتساوين يف الكرامة والحـقوق، وتعّد عقبات 
أمام قيام عالقات وّدية سلمية فيما بني الشعوب واألمم، وأنها من األسباب الجذرية لكثري 
من النزاعات الداخلية والدولية، بما فيها النزاعات املسلحة، وما يرتتب عليها من ترشيد 

قرسي للسكان،
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وإذ نسلّم بالحاجة إىل إجـراءات وطنيـة ودولية ملكافحة العنرصيـة والتمييز العنرصي 
وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، من أجل ضمان التمتع الكامل بجميع حقوق 
اإلنسان االقتصادية واالجتماعية والثقافية واملدنية والسياسية، وهي حقوق عاملية ال تتقبل 
التجزئة، متداخلة ومرتابطة، ومن أجل تحسني ظروف معيشة الرجال والنساء واألطفال 

من جميع األمم،

وإذ نعيد تأكيد أهمية تعزيز التعاون الدويل من أجل النهوض بحقـوق اإلنسـان وحمايتها، 
ومن أجل تحقيق أهـداف عملية مكافحة العنرصيـة والتمييز العنرصي وكراهية األجـانب 

وما يتصل بذلك من تعصب،

وإذ نسلّم بأن كراهية األجـانب بمختلف مظاهره هو أحـد املصادر واألشكال الرئيسية 
إجراءات  واتخاذ  عاجـل  اهتمام  إيالء  تتطلب  مكافحته  وأن  والرصاع،  للتمييز  املعارصة 

رسيعة من جانب الدول واملجتمع الدويل عىل حـّد سواء،

وإذ نـدرك تماماً  أنه عىل الرغم من الجهـود التي اضطلع بها املجتمع الدويل والحـكومات 
والسلطات املحلية فإن آفة العنرصية والتمييز العنرصي وكراهية األجـانب وما يتصل بذلك 
من تعصب ما زالت قائمة وتؤدي باستمرار إىل وقوع انتهاكات لحقوق اإلنسان وإىل املعاناة 
والحرمان والعنف، وهو ما ينبغي مكافحته بجميع الوسـائل املتاحة واملناسبة، وكأمر لـه 

أولوية عليا، وهو ما ُيفضل أن يجري بالتعاون مع املجتمعات املحلية املضارة،

وإذ نالحظ مع القلق تواصل وعنف ما يمارس من العنرصيـة والتمييز العنرصي وكراهيـة 
األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وأن نظـريات تفوق بعض األعـراق والثقافات عىل 
غريها، وهي نظريات روجـت ومورست يف عهد االستعمار، ما زالت ُتطرح بشكل أو آخـر 

حتى يومنا هذا،

وإذ نشعر باالنزعاج لظهور العنرصيـة والتمييز العنرصي وكراهية األجـانب وما يتصل 
بذلك من تعصب واستمرار حدوثها يف أشكالها ومظاهرها املعارصة األكثر خـبثاً، وكذلك يف 

أيديولوجيات وممارسات أخرى تقوم عىل التفوق أو التمييز العنرصي والعرقي،

وإذ نرفض بشدة أّي مذهب للتفوق العنرصي إىل جانب النظريات التي تحاول تقرير وجود 
أعراق برشية متميزة مزعومة،

وإذ نسلّم بأن التقصري يف مكافحة وشجب العنرصية والتمييز العنرصي وكراهية األجانب 
وما يتصل بذلك من تعصب من جـانب الجميـع، وخاصـة من جانب السلطات العامـة 

والسياسيني عىل جميع املستويات هو عامل يشجع عىل إدامة هذه األمور،
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وإذ نعيد تأكيد أن عىل الدول واجب حماية وتعزيز حقوق اإلنسان والحريات األساسية 
لجميع الضحايا، وأن عليها أن تأخذ بمنظور يراعي نـوع الجنـس 1، وإذ نسلّم بتعدد 
أشكال التمييز التي يمكن للمرأة أن تواجهها، وبأن تمتعها بحقوقها املدنية والسياسية 

واالقتصادية واالجتماعية أمر ال بد منه لتنمية املجتمعات يف العالم بأرسه،

وإذ نسلّم بالتحديات وبالفرص التي ينطوي عليها عالم آخـذ يف العوملة عىل نحـو متزايد 
بالنسبة إىل الكفاح الرامي إىل استئصال العنرصية والتمييز العنرصي وكراهية األجانب 

وما يتصل بذلك من تعصب،

بني  التقريب  يف  كبرياً  إسهاماً  والتكنولوجيا  العوملة  فيه  أسهمت  عهد  يف  منا،  وتصميماً 
الناس، عىل أن نجسد فكرة األرسة العاملية القائمة عىل املساواة والكرامة والتضامن وأن 
نجعل من القرن الحادي والعرشين قرناً لحقوق اإلنسان والقضاء عىل العنرصية والتمييز 
العنرصي وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، ولتحقيق تكافؤ الفرص الحقيقي 

واملساواة يف املعاملة بني جميع األفراد والشعوب،

وإذ نعيد تأكيد مبادئ املساواة يف الحقوق وتقرير املصري للشعوب، وإذ نذّكر بأن جـميع 
األفراد قد ولدوا أحـراراً متساوين يف الكرامة، وإذ نشّدد عىل رضورة حماية هذه املساواة 
أن تتخذ تدابري عاجـلة وحاسمة  الدول يف  أولوية، وإذ نسلّم بواجـب  لها أعىل  كمسألة 
ومناسبة بغية القضاء عىل جميع أشكال العنرصية والتمييز العنرصي وكراهية األجـانب 

وما يتصل بذلك من تعصب،

وإذ نكّرس أنفسنا ملكافحة آفة العنرصية والتمييز العنرصي وكراهية األجانب وما يتصل 
بذلك من تعصب مكافحة كاملة وفّعالة وعىل سبيل األولويـة، ومع استخالص العرب من 

مظاهر العنرصية وتجاربها يف املايض يف كافة أنحاء العالم بغية تجنب تكرارها،

والعدل  املساواة  بتحقيق  وااللتزام  املتجـددة  السياسية  اإلرادة  بروح من  معاً  نقف  وإذ 
والكرامـة للجميع فنحيي ذكرى جميع ضحايا العنرصيـة والتمييز العنرصي وكراهية 
األجانب وما يتصل بذلك من تعصب يف جميع أنحاء العالم، ونعتمد رسمياً إعالن وبرنامج 

عمل ديربان2.

1 ألغـراض هـذا اإلعـالن وبرنامج العمـل، كان من المفهـوم أن مصطلح “نـوع الجنـس” يشـير إلى 

 كال الجنسـين، الذكـر واألنثى، في إطار المجتمع. وال يتضمن مصطلـح “نـوع الجنس” أّي معنى يختلف
عما ذكر أعاله.

2 ينبغي اإلشارة إلى الفصل السابع من تقرير المؤتمر )A/CONF.189/12 وCorr.1( الذي يورد جميع 

التحفظات والبيانات المتعلقة باإلعالن وبرنامج العمل.
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قضايا عامة

نعلن أنه يف مفهوم اإلعالن وبرنامج العمل هذين يعد ضحايا العنرصية والتمييز   - 1
العنرصي وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب هم أفراد أو مجموعات من األفراد 

تأثروا سلبياً بهذه الويالت أو أُخضعوا لها أو كانوا هدفاً لها؛

نسلّم بأن العنرصية والتمييز العنرصي وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من   - 2
العرقـي، أو  القومي  أو األصل  النسب  أو  اللون  أو  العنرص  أساس   تعصب تحـدث عىل 

وأن الضحايا يمكن أن يعانوا من أشكال متعددة أو متفاقمة من التمييز اسـتناداً إىل أسس 
امللكية أو  السيايس أو غريه  الرأي  أو  الدين  أو  اللغة  أو  الجنـس   أخـرى ذات صلة مثل 

أو املولد أو أّي وضع أخر؛

نسلّم ونؤكد بأنه، يف بداية هذه األلفية الثالثة، تشكل املكافحة العاملية للعنرصية   - 3
والتمييز العنرصي وكراهية األجـانب وما يتصل بذلك من تعصب، وجـميع أشكال ذلك 
ومظاهره املقيتة واملتطورة، مسألة ذات أولويـة بالنسبة للمجتمع الدويل، وأن هذا املؤتمر 
يتيح فرصة فريدة وتاريخية لتقييم وتحديد جميع أبعاد هذه الرشور املدمرة التي تواجهها 
ابتكارية وشاملة،  ُنهج  اتباع  أمور منها  البرشية بغية استئصالها كلية عن طريق جملة 

ُعد الوطني واإلقليمي والدويل؛ وتعزيز ودعم التدابري العملية والفّعالة عىل الصُّ

نعرب عن تضامننا مع شعوب أفريقيا يف كفاحها املستمر ضد العنرصية والتمييز   - 4
العنرصي وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وندرك التضحيات التي قدمتها 
هذه الشعوب، وكذلك جهودها الرامية إىل زيادة اإلدراك العام الدويل لهذه املآيس الالإنسانية؛

التضامن واالحرتام والتسامح  التي نعلقها عىل قيم  الكبرية  األهمية  أيضاً  نؤكد   - 5
والتعددية الثقافية، التي تشكل األساس األخالقي ومصدر اإللهام لكفاحنا عىل نطاق العالم 
ضد العنرصية والتمييز العنرصي وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، واملآيس 
الالإنسانية التي أرضت بالشعوب يف جميع أنحاء العالم، وال سيما يف أفريقيا، لفرتة طويلة 

جداً من الزمن؛

الشعـوب واألفراد يشـكلون أرسة برشية واحـدة، ثرية  أن جميع  نؤكد كذلك   - 6
يف تنوعها، وأنهم قد أسهموا يف تقدم الحـضارات والثقافات التي تشكل الرتاث املشرتك 
لإلنسانية. ويمكن للحفاظ عىل التسامح والتعددية واحرتام التنوع ولتعزيزها جميعاً أن 

يفضيا إىل قيام مجتمعات أكثر شموالً؛

الكرامة والحقوق، ولديهم  البرش يولدون أحـراراً متساوين يف  نعلن أن جميع   - 7
إمكانية اإلسهام البنّاء يف تنمية مجتمعاتهم ورفاهها، وأن أّي مذهب يقوم عىل التفـوق 
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العنرصي هو مذهب زائف علمياً، ومدان أخالقياً، وظالم وخطري اجتماعياً، وينبغي أن ينبذ 
مع جميع النظريات التي تحاول تقرير وجود أعراق برشية منفصلة؛

ندرك أن األديان والروحانية واملعتقدات تؤدي دوراً رئيسياً يف حياة ماليني النساء   - 8
لألديان  اآلخرين. ويمكن  بها  يعاملون  التي  الطريقة  أسلوب حياتهم، ويف  والرجال، ويف 
والروحانية واملعتقدات أن تسهم يف تعزيز الكرامة والقيمة األصليتني للبرش، ويف القضاء 

عىل العنرصية والتمييز العنرصي وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛

نالحظ بقلق أن العنرصية والتمييز العنرصي وكراهية األجانب وما يتصل بذلك   - 9
التوزيع غري املتساوي للثروة والتهميش  من تعصب يمكن أن تتفاقم بفعل عوامل منها 

واالستبعاد االجتماعي؛

نؤكد من جـديد أن من حـق كل إنسان التمتع بنظام اجتماعي ودويل يمكن أن   - 10
تتحقق فيه تماماً حقوق اإلنسان للجميع دون أّي تمييز؛

نالحظ أن عملية العوملة تشكل قوة هائلة ودينامية ينبغي تسخريها واستخدامها   - 11
من أجل منفعة وتنمية ورخـاء جميع البلدان دون اسـتبعاد أّي منها. ونسلّم بأن البلدان 
النامية تواجه صعوبات خاصـة يف التصدي لهذا التحدي الرئييس. وبينما تتيح العوملـة 
فرصاً كبرية، فإن فوائدها يف الوقت الحارض غري متقاسمة عىل نحو متكافئ، وتكاليفها 
موزعة توزيعاً غري سوي. ومن ثم فإننا نعرب عن تصميمنا عىل منع حدوث اآلثار السلبية 
الناشئة عن العوملة وعىل التخفيف منها. ويمكن لهذه اآلثار أن تؤدي إىل تفاقم جملة أمور 
من بينها الفقر والتخلف والتهميش واالستبعاد االجتماعي والتماثلية الثقافية والتفاوتات 
االقتصادية التي يمكن أن تحـدث عىل أسس عنرصية، داخل الدول وفيما بينها، وأن تؤثر 
تأثرياً سـلبياً. ونعرب كذلك عن تصميمنا عىل زيادة فوائد العوملة إىل أقىص حّد، عن طريق 
الدويل لزيادة تكافؤ الفرص فيما يتعلق  التعاون  القيام، يف جملة أمور، بتعزيز وتدعيم 
استخدام  العاملية عن طريق  واالتصاالت  املستدامة  والتنمية  االقتصادي  والنمو  بالتجارة 
التكنولوجيات الجـديدة، وزيادة التبادل فيما بني الثقافات عن طريق صون وتعزيز التنوع 
الثقايف، األمر الذي يمكن أن يسهم يف القضاء عىل العنرصية والتمييز العنرصي وكراهية 
ً  األجانب وما يتصل بذلك من تعصب. وال يمكن للعوملة أن تصبح شاملة ومنصفة تمـاما

إنسانيتنا  عىل  يقوم  مشرتك  مستقبل  تأمني  سبيل  يف  ومتواصلة  واسعة  جهود  ببذل  إاّل 
املشرتكة، وكل ما تتسم به من تنوع؛

نسلّم بأن الهجرة داخل األقاليم وفيما بينها، وال سيما من الجنوب إىل الشمال،   - 12
زادت نتيجة للعوملة، ونؤكد أن السياسات املتخذة إزاء الهجرة ينبغي أالّ تقوم عىل العنرصية 

أو التمييز العنرصي أو كراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛
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 مصادر وأسباب العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب
وما يتصل بذلك من تعصب، وأشكالها ومظاهرها المعاصرة

نقّر بأن العبودية وتجارة الرقيق، بما فيها تجارة الرقيق عرب املحيط األطليس،   - 13
كانت مآيس بغيضة يف تاريخ البرشية، ليس فقط بسبب وحشيتها املقيتة ولكن أيضاً من 
حيث حجمها وطبيعتها املنظمة، وبوجه خاص إلنكارها لذاتية الضحايا. ونقّر كذلك بأن 
العبودية وتجارة الرق جريمة ضد اإلنسانية، وكان من الواجب اعتبارها كذلك دائماً، وخاصة 
تجارة الرقيق عرب املحيط األطليس، وأنها من املصادر واملظاهر الرئيسية للعنرصية والتمييز 
العنرصي وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وأن األفريقيني واملنحدرين من 
أصـل أفريقي، واآلسيويني واملنحدرين من أصـل آسيوي، والشعوب األصلية، كانوا ضحايا 

لهذه األعمال، وما زالوا ضحايا آلثارها؛

نسلّم بأن االسـتعمار قد أدى إىل العنرصيـة والتمييز العنرصي وكراهية األجانب  - 14 
واملنحدرين  أفريقي،  أصل  من  واملنحدرين  األفريقيني  وبأن  تعصب،  من  بذلك  يتصل  وما 
آلثـاره. ضحايا  زالوا  وما  لالستعمار  ضحايا  كانوا  األصلية  والشعوب  آسيوي  أصـل   من 

ونعرتف باملعاناة التي سببها االستعمار، ونؤكد أن من الواجب إدانته حيثما وأينما يحدث 
ومنع تكراره. كما نبدي أسفنا ألن آثار هذه الهياكل والسياسات واستمرارها كانت من بني 
التي تسهم يف جوانب عدم املساواة االجتماعية واالقتصادية املستمرة يف كثري من  العوامل 

أنحاء العالم؛

نسلّم بأن الفصل العنرصي واإلبادة الجماعية يشكالن جريمة ضد اإلنسانية يف   - 15
نظر القانون الدويل، وأنهما من املصادر واملظاهر الرئيسية للعنرصية والتمييز العنرصي 
وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، ونعرتف بالرشور واملعاناة غري املحدودة 
التي سببتها هذه األعمال، ونؤكد أن من الواجب إدانتها حيثما وأينما حدثت ومنع تكرارها؛

نسلّم بأن كراهية األجانب املوّجه ضد غري املواطنني، وال سيما املهاجرين والالجئني   - 16
وملتميس اللجوء، يشكل أحد املصادر الرئيسية للعنرصية املعارصة، وبأن انتهاكات حقوق 
اإلنسان التي ترتكب ضد هذه الجماعات تحدث عىل نطاق واسع يف سياق املمارسات القائمة 

عىل التمييز وكراهية األجانب والعنرصية؛

نالحظ أهميـة إيالء اهتمام للمظاهر الجديدة للعنرصيـة والتمييز العنـرصي   - 17
وكراهية األجـانب وما يتصل بذلك من تعصب، التي قد يتعرض لها الشـباب وغريهم من 

املجموعات الضعيفة؛
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نؤكد أن الفقر والتخلف والتهميش واالستبعاد االجتماعي والتفاوتات االقتصادية،   - 18
ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالعنرصية والتمييز العنرصي وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من 
تعصب، وتسهم يف استمرار املواقف واملمارسات العنرصية التي تولد بدورها مزيداً من الفقر؛

نسلّم بأن النتائج االقتصادية واالجتماعية والثقافية السلبية املرتتبة عىل العنرصية   - 19
والتمييز العنرصي وكراهيـة األجـانب وما يتصل بذلك من تعصب قد أسـهمت إسـهاماً 
ال يستهان به يف تخلف البلدان النامية، وال سيما أفريقيا، ونعقد العزم عىل تحرير كل رجل 
وامرأة وطفل من األوضاع البائسة والالإنسانية املرتبطة بالفقر املدقـع الذي يرزح تحته 
حالياً ما يزيد عن ألف مليون من البرش، وعىل جـعل الحق يف التنمية حقيقة واقعة لكل 

إنسان، وتحرير البرشية جمعاء من العوز؛

نسلّم بأن العنرصيـة والتمييز العنرصي وكراهية األجـانب وما يتصل بذلك من   - 20
تعصب هي من بني األسباب الجذريـة للنزاع املسلح، وتشكل يف كثري من األحـيان إحدى 
نتائجه ونذّكر بأن عدم التمييز هو مبدأ أسايس من مبادئ القانون اإلنساني الدويل. ونؤكد 
املبدأ،  بهذا  التزامـاً صارماً  املنازعات املسلحة  التزام جميع األطـراف يف  الحاجة إىل  عىل 
وإىل استمرار الدول واملجتمع الدويل يف التزام اليقظـة وخاصة أثناء فرتات النزاع املسـلح، 

ومواصلة مكافحة جميع أشكال التمييز العنرصي؛

نعرب عن بالغ قلقنا ألن التنميـة االجتماعية - االقتصادية ما برحـت تعوقها   - 21
املنازعات الداخلية املتفشية التي ُتعزى إىل أسباب من بينها االنتهاكات الجسيمة لحقوق 
اإلنسان، بما يف ذلك االنتهاكات الناشئة عن العنرصية والتمييز العنرصي وكراهية األجانب 
وما يتصل بذلك من تعصب، وعن االفتقار إىل الحكم الديمقراطي الشامل للجميع والقائـم 

عىل املشاركة؛

نعرب عن قلقنا من أن الهياكل أو املؤسسات السياسية والقانونية يف بعض الدول،   - 22
وبعضها موروث وما زال قائماً حتى اليوم، ليست متفقة مع الخصائص املتعددة األعراق 
واملتعددة الثقافات واملتعددة اللغات للسكان، وما زالت، يف كثري من الحاالت، تشكل عامالً 

رئيسياً من عوامل التمييز من حيث استبعاد الشعوب األصلية؛

نقّر تماماً بحقوق الشعوب األصلية، بما يتفق مع مبدأي سيادة الدول وسالمتها   - 23
والترشيعية  واإلدارية  الدستورية  التدابري  اعتماد  إىل  الحاجة  عىل  نشّدد  ولذلك  اإلقليمية، 

والقضائية املناسبة، بما فيها التدابري املستمدة من الصكوك الدولية الواجبة التطبيق؛

نعلن أن استخدام مصطلح “الشعوب األصلية” يف إعالن وبرنامج عمل املؤتمر   - 24
العاملي ملكافحة العنرصية والتمييز العنرصي وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب 
الدولية الجارية بشأن نصوص تتناول بالتحديد هذه  يندرج يف سياق نتائج املفاوضات 
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القضية ودون مساس بحصيلة هـذه املفاوضات، وال يمكن أن ُيفرس بأن له أّي آثـار عىل 
الحقوق التي ينص عليها القانون الدويل؛

نعرب عن رفضنا الشديد لظواهر العنرصيـة والتمييز العنرصي وكراهية األجانب   - 25
وما يتصل بذلك من تعصب، والتي ما زالت مستمرة يف بعض الدول يف أداء النظم الجنائية 
املسؤولني  املؤسسات واألفراد  إجراءات ومواقف  عن  القانون، فضـالً  لعملها ويف تطبيق 
عن إنفاذ القوانني، وخاصة حيثما أسهم ذلك يف جعل فئات معينة ممثلة تمثيالً مفرطاً يف 

صفوف املحتجزين أو املسجونني؛

نؤكد رضورة وضع حّد لإلفالت من العقاب عىل انتهاكات حقوق اإلنسان والحريات   - 26
األساسية لألفـراد ومجموعات األفراد الذين يقعون ضحايا العنرصيـة والتمييز العنرصي 

وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛

نعرب عن قلقنا ألنه عالوة عىل أن العنرصية ما برحت تتزايد فإن األشكال واملظاهر   - 27
سياسياً  بها  االعرتاف  استعادة  إىل  جاهدة  تسعى  األجانب  وكراهية  للعنرصية  املعارصة 
وأخالقياً بل وقانونياً أيضاً بكثري من الطرق، بما يف ذلك برامج بعض األحزاب واملنظمات 
السياسية، وإىل العمل، عن طريق تكنولوجيات االتصال الحديثة، عىل نرش األفكار القائمة 

عىل مفهوم التفوق العرقي؛

نذّكر بأن ممارسة االضطهاد ضد أّي فئة أو جماعة أو طائفة متميزة عىل أساس   - 28
عنرصي أو قومي أو عرقي أو لغـري ذلك من األسـباب التي يعرتف عىل نطاق عاملي بأنها 
غري جـائزة بموجب القانون الدويل، وكذلك جريمة الفصل العنرصي، تشـكل انتهاكات 
خطرية لحقوق اإلنسان وتصنف، يف بعض الحاالت، ضمن الجرائم املرتكبة ضد اإلنسانية؛

ندين بقوة استمرار وجود الرق واملمارسات الشبيهة بالرق حتى اليوم يف أجزاء   - 29
إنهاء هذه  الدول عىل اتخاذ تدابري فورية عىل سبيل األولوية من أجل  العالم، ونحث  من 

املمارسات التي تشكل انتهاكات صارخة لحقوق اإلنسان؛

االتجـار  أشـكال  جميع  واستئصال  ومكافحـة  منع  إىل  املاسة  الحاجـة  نؤكد   - 30
باألشخاص، وخاصة النساء واألطفال، ونعرتف بأن ضحايـا االتجـار يتعرضون بصفة 

خاصة للعنرصية والتمييز العنرصي وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛

 ضحايا العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب
وما يتصل بذلك من تعصب

نعرب أيضاً عن عميق قلقنا كلما أظهرت املؤرشات يف ميادين منها التعليم والعمالة   - 31
والصحة واإلسكان ووفيات األطفال والعمر املتوقع لكثري من الشعوب حالة قوامها الحرمان، 



13

وخاصة حيثما تشتمل العوامل املساهمة يف ذلك الحرمان عىل العنرصية والتمييز العنرصي 
وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛

نسلّم بما للرتاث الثقايف لألفريقيني وللمنحدرين من أصل أفريقي من قيمة وتنوع،   - 32
ونؤكد عىل أهمية ورضورة ضمان اندماجهم اندماجاً كامالً يف الحياة االجتماعية واالقتصادية 

والسياسية بغية تيسري اشرتاكهم التام عىل جميع املستويات يف عملية صنع القرارات؛

نرى أنه ال بد من أن تقّر جميع البلدان يف منطقة األمريكتني وسـائر مناطـق   - 33
الشتات األفريقي، بوجود سكانها املنحدرين من أصل أفريقي وبما يقدمه هؤالء السكان من 
مساهمات ثقافية واقتصادية وسياسية وعلمية، ونعرتف باستمرار ما يمس هؤالء السكان 
تحديداً من عنرصية وتمييز عنرصي وكره لألجانب وما يتصل بذلك من تعصب، ونعرتف 
بأن ما يعانونه منذ أمد بعيد، يف بلدان عديدة، من عدم مساواة يف فرص الحصول عىل جملة 
أمور منها التعليم والرعاية الصحية والسكن ما برح يشكل سبباً من األسباب األساسية 

للتفاوتات االجتماعية - االقتصادية التي تؤثر عليهم؛

نسلّم بأن املنحدرين من أصـل أفريقي ما زالوا منذ قرون ضحايـا للعنرصية   - 34
والتمييز العنرصي واالسرتقاق، وإلنكار التاريخ كثرياً من حقوقهم، ونؤكد وجوب معاملتهم 
بإنصاف واحرتام لكرامتهم وعدم تعريضهم للتمييز من أّي نوع. وعليه ينبغي االعرتاف 
بحقـوقهم يف الثقافة ويف هويتهم الخاصة بهم؛ ويف املشاركة بحـرية وبرشوط متكافئة 
يف الحياة السياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية؛ وبحقـوقهم يف التنمية يف سياق 
تطلعاتهم وعاداتهم الخاصة؛ وحقوقهم يف إقامة وصـون وتعزيز أشكال التنظيم الخاصة 
بهم، ونمط حياتهم، وثقافتهم وتقاليدهم وطرق تعبريهم الديني؛ ويف الحفاظ عىل لغاتهم 
الخاصة واستخدامها؛ ويف حماية معارفهم التقليدية وتراثهم الثقايف والفني؛ ويف استخدام 
النشط يف  املوارد وصونها، ويف االشرتاك  املتجددة ملوئلهم والتمتع بهذه  الطبيعية  املوارد 
وضع النظم والربامج التعليمية وتنفيذها وتطويرها، بما يف ذلك النظم والربامج ذات الطابع 

املحّدد واملميز؛ وكذلك حقهم، حيثما كان ذلك منطبقاً، يف أراضيهم التي سكنها أجدادهم؛

نسلّم بأن األفريقيني واملنحدرين من أصل أفريقي يواجهون، يف أنحاء كثرية من   - 35
العالم، حواجز نتيجة ألوجه التحامل والتمييز االجتماعيني السائدين يف املؤسسات العامة 
والخاصة، ونعرب عن التزامنا بالعمل عىل استئصال ما يواجهه األفريقيون واملنحدرون من 
أصل أفريقي من أشكال العنرصية والتمييز العنرصي وكراهية األجانب وما يتصل بذلك 

من تعصب؛ 

نسلّم بأن اآلسيويني واملنحدرين من أصل آسيوي يواجهون، يف أنحاء كثرية من   - 36
العالم، حواجز نتيجة ألوجه التحامل والتمييز االجتماعيني السائدين يف املؤسسات العامة 
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والخاصة، ونعرب عن التزامنا بالعمل عىل استئصال كل ما يواجهه اآلسيويون واملنحدرون 
األجانب وما يتصل  العنرصي وكراهية  والتمييز  العنرصية  أشكال  آسيوي من  من أصل 

بذلك من تعصب؛ 

نالحظ مع التقدير أنه عىل الرغم مما واجهه املنحدرون من أصل آسيوي طوال   - 37
فإنهم  تعصب  من  بذلك  يتصل  وما  لألجانب  وكره  عنرصي  وتمييز  عنرصية  من  قرون 
أسهموا وما زالوا يسهمون بشكل ملحوظ يف الحياة االقتصادية واالجتماعية والسياسية 

والعلمية والثقافية للبلدان التي يعيشون فيها؛

ندعو جميع الدول إىل أن تراجع، وتعّدل عند االقتضاء، أّية سـياسات يف مجـال   - 38
الدولية لحقـوق اإلنسـان، بغية إزالة جـميع السياسات  الهجرة تتعارض مع الصكوك 
واملمارسات التمييزية ضد املهاجرين، بمن فيهم اآلسيويون واملنحدرون من أصل آسيوي؛

نقّر بأن الشعوب األصلية قد ظلت ضحايا للتمييز طيلة قرون، ونؤكد أنها حرة   - 39
ومتساوية يف الكرامة والحقوق وال ينبغي أن تعاني من أّي نوع من أنواع التمييز، ال سيما 
اتخاذ  إىل  املستمرة  الحاجة  التمييز عىل أساس منشئها وهويتها كشعوب أصلية، ونؤكد 
إجراءات يف سبيل التغلب عىل ما يمس هذه الشعوب باستمرار من عنرصية وتمييز عنرصي 

وكره لألجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛

نسلّم بقيمة وتنوع ثقافات الشعوب األصلية وتراثها، التي يعد إسهامها الفذ يف   - 40
تنمية املجتمع وتعدديته الثقافية ومشاركتها التامة يف جميع جوانب املجتمع، ال سيما بشأن 
أجل  السيايس واالجتماعي، ومن  االستقرار  أجل  أساسية من  أموراً  التي تهمها،  القضايا 

تنمية الدول التي تعيش فيها؛ 

الكامل بما لها من حـقوق  الراسخ بأن تمتع الشعوب األصلية  نكرر اعتقادنا   - 41
اإلنسان والحـريات األساسية أمر ال غنى عنه من أجـل القضاء عىل العنرصيـة والتمييز 
العنرصي وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب. ونكرر تأكيد تصميمنا عىل تعزيز 
تمتعها التام بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وكذلك بمنافع التنمية املستدامة، 

مع االحرتام التام ملا يميزها من خصائص وما تقوم به من مبادرات؛ 

نشّدد عىل أنه، لكي تعرب الشعوب األصلية عن هويتها بحرية وتمارس حقوقها،   - 42
بالرضورة  يستلزم  وهـذا  التمييز،  أشـكال  جميع  من  الشعوب  هـذه  تتحرر  أن  ينبغي 
اآلن  الجهود  وُتبذل  األساسية.  والحـريات  اإلنسان  الشعوب من حـقوق  لهذه  ما  احـرتام 
لتأمني االعرتاف العاملي بحقوقها يف إعالن حقوق الشعوب األصلية، ويشمل هذا ما ييل: أن 
ُتنادى بأسمائها؛ وأن تشارك بحرية وعىل قـدم املساواة يف التنمية السياسية واالقتصادية 
واالجتماعية والثقافية؛ وأن تحافظ عىل أشكال تنظيمها وأساليب حياتها وثقافاتها وتقاليدها؛ 
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وأن تحتفظ بلغاتها وتستعملها، وأن تحافظ عىل هياكلها االقتصادية يف املناطق التي تعيش 
فيها؛ وأن تشارك يف تطوير نظمها وبرامجها التعليمية؛ وأن تدير أراضيها ومواردها الطبيعية 
بما يف ذلك حقوقها يف القنص وصيد األسماك؛ وأن تعامل عىل قـدم املساواة بما يعاَمل به 

غريها يف مجال إقامة العدل؛

نقّر أيضاً بالعالقة الخاصة التي تربط الشعوب األصلية باألرض بوصفها األساس   - 43
للوجود الروحي واملادي والثقايف لهذه الشعوب، ونشجع الدول عىل أن تكفل، حيثما أمكن، 
أن تكون الشعوب األصلية قادرة عىل االحتفاظ بملكية أراضيها وبتلك املوارد الطبيعية التي 

هي من حقها بموجب القانون الوطني؛ 

نرحب بالقرار الرامي إىل إنشاء محفل دائم يعنى بقضايا الشعوب األصلية يف   - 44
إطار منظومة األمم املتحدة، بحيث يجسد األهداف الرئيسية للعقد الدويل للشعوب األصلية 

يف العالم وإعالن وبرنامج عمل فيينا؛ 

نرحب بتعيني األمم املتحدة للمقرر الخاص املعني بحالة حقوق اإلنسان والحريات   - 45
األساسية للشعوب األصلية؛ ونعرب عن التزامنا بالتعاون مع املقرر الخاص؛ 

نسلّم بما يقدمه املهاجرون من مساهمات اقتصادية واجتماعية وثقافية إيجابية   - 46
إىل البلدان التي هاجروا منها والبلدان التي هاجروا إليها عىل السواء؛ 

القانوني  إطارها  وتطبيق  وضع  يف  دولـة  لكل  السيادي  الحـق  مجـّدداً  نؤكد   - 47
وسياساتها فيما يتعلق بالهجرة، كما نؤكد أن هذه السياسات ينبغي أن تكون متوافقة مع 
صكوك وقواعد ومعايري حقوق اإلنسان الواجبة التطبيق وأن يتم تصميمها بما يكفل خلوها 

من العنرصية والتمييز العنرصي وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛ 

نالحـظ مع القلق وندين بشـدة مظاهر وأفعال العنرصيـة والتمييز العنرصي   - 48
وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب ضد املهاجريـن وما يطبق عليهم عادة من 
قوالب نمطية، ونؤكد مجّدداً مسؤولية الدول عن حماية حقوق اإلنسان للمهاجرين الذين 
يخضعون لوالياتها، ومسؤولية الحكومات عن توفري األمن والحماية للمهاجرين من األفعال 
التمييز العنرصي والجرائم التي يرتكبها أفراد  غري القانونية أو العنيفة، ال سيما أعمال 

األجانب؛ ونؤكد رضورة معاملتهم  كراهية  أو  العنرصية  بدافع من  ترتكبها جماعات  أو 
معاملة منصفة وعادلة ومتكافئة يف املجتمع ويف مكان العمل؛ 

نؤكد عىل أهمية إيجاد األوضاع املفضية إىل زيادة االنسجام والتسامح واالحرتام   - 49
عىل  القضاء  بغية  فيها،  أنفسهم  يجدون  التي  البلدان  يف  املجتمع  وبقية  املهاجرين  بني 
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مظاهر العنرصية وكراهية األجانب ضد املهاجرين. ونؤكد أن لجمع شمل األرس أثراً إيجابياً 
يف االندماج، ونشّدد عىل رضورة قيام الدول بتيسري جمع شمل األرس؛ 

ندرك حالة االستضعاف التي يجد املهاجرون أنفسهم فيها يف كثري من األحيان،   - 50
والتي تعزى إىل جـملة أمور منها غيابهم عن أوطانهم واملصاعب التي يواجـهونها بسبب 
االختالفات يف اللغة والعادات والثقافة، فضالً عن املصاعب والعقبات االقتصادية واالجتماعية 
التي تعرتض سـبيل عودة املهاجرين غري الحائزين لوثائق رسمية أو الذين هم يف وضـع 

غري قانوني؛ 

نؤكد من جديد رضورة القضاء عىل التمييز العنرصي ضد املهاجرين، بمن فيهم   - 51
العمال املهاجرون، فيما يتعلق بقضايا مثل العمالة والخدمات االجتماعية، بما يف ذلك التعليم 
والصحة، فضالً عن إتاحة إمكانية وصولهم إىل القضاء، ووجوب معاملتهم وفقاً للصكوك 
الدولية لحقوق اإلنسان، بمنأى عن العنرصية والتمييز العنرصي وكراهية األجانب وما يتصل 

بذلك من تعصب؛

نالحظ بقلق أن العنرصية والتمييز العنرصي وكراهية األجانب وما يتصل بذلك   - 52
من تعصب تسهم، من بني عوامل أخرى، يف عمليات التهجري وانتقال الناس من مواطنهم 

بوصفهم الجئني أو طالبي لجوء؛ 

كما نعرتف بقلق بأنه، رغم جهود مكافحة العنرصية والتمييز العنرصي وكراهية   - 53
أشكال  تزال هناك حاالت مستمرة من مختلف  بذلك من تعصب، ال  األجانب وما يتصل 
العنرصية والتمييز العنرصي وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب ضد الالجئني 

وطالبي اللجوء واملرشدين داخلياً وغريهم من الفئات؛ 

إيجاد  إىل  والسعي  للتهجري  األصلية  لألسباب  التصدي  إىل  املاسة  الحاجة  نؤكد   - 54
حلول مستديمة فيما يتعلق بالالجئني واملهجرين، وبخاصة عودتهم طوعاً بأمان وكرامة، 
متى  محلياً،  وإدماجهم  أخرى  بلدان  يف  توطينهم  إعادة  عن  فضالً  األصلية،  بلدانهم  إىل 

وحيثما كان ذلك مالئماً وممكناً؛ 

نؤكد تعهدنا باحرتام وتنفيذ التزاماتنا اإلنسانية املتصلة بحماية الالجئني وطالبي   - 55
اللجوء والعائدين واملرشدين داخلياً ونالحظ يف هذا الصدد أهمية التضامن الدويل وتقاسم 
األعباء والتعاون الدويل يف تقاسم املسؤولية، من أجل حماية الالجئني، ونؤكد من جديد أن 
االتفاقية املتعلقة بوضع الالجئني لعام 1951 والربوتوكول امللحق بها لعام 1967 يظالن 
يشّكالن األساس للنظام الدويل الخاص بالالجئني، ونعرتف بأهمية تطبيقهما الكامل من 

قبل الدول األطراف؛
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البلدان سكان هجناء ذوو أصول عرقية وعنرصية  نقّر بأنه يوجد يف كثري من   - 56
مختلطة، ونقّر بما يقدمه هؤالء السكان من إسهام قيم يف تعزيز التسامح واالحرتام يف هذه 
املجتمعات، وندين التمييز ضدهم، خاصة وأنه من املمكن إنكار وجود مثل هذا التمييز، 

نظراً لطابعه الخفي؛ 

إننا ندرك حقيقة أن تاريخ اإلنسانية حافل بفظائع نجمت عن االنتهاكات الجسيمة   - 57
لحقوق اإلنسان، ونعتقد أنه من املمكن استخالص دروس عن طريق تذكر التاريخ بغية 

تجنب حدوث املآيس يف املستقبل؛

ونذّكر بأن املحرقة يجب أالّ ُتنىس أبداً؛  - 58

نسلّم مع بالغ القلق بوجود تعصب ديني ضد طوائف دينية معينة، وكذلك بظهور   - 59
 أفعال عدائية وأعمال عنف ضد هذه الطوائف بسبب معتقداتها الدينية وأصلها العنرصي

أو العرقي يف أنحاء شتى من العالم، مما يفيض بصفـة خاصة إىل تقييد حـقها يف ممارسة 
معتقداتها بحرية؛

كما نقّر ببالغ القلق بوجود تعصب ديني يف أنحاء شتى من العالم ضد طوائف   - 60
دينية وضد أفرادها، ال سيما الحّد من حقها يف ممارسة شعائر دينها بحرية، وكذلك بظهور 
 أفعال عدائية وعنف متنامية ضد هذه الطوائف بسبب معتقداتها الدينية وأصلها العرقي

أو ما يسمى أصلها العنرصي؛

كما أننا نعرتف مع بالغ القلق بتزايد معاداة السامية وكره اإلسالم يف أنحاء شتى   - 61
من العالم، وكذلك بظهور حـركات عنرصية وحـركات عنف تقوم عىل أساس أفكار تتسم 

بالعنرصية والتمييز ضد اليهود واملسلمني والعرب؛

نحن ندرك أن تاريخ اإلنسانية حـافل بمظالم رهيبة نجمت عن عدم احـرتام   - 62
املساواة بني البرش، ونالحظ بهلع تزايد مثل هذه املمارسات يف أنحاء شتى من العالم، ونحث 
الناس، وبخاصة أولئك الذين يوجدون يف حاالت نزاع، عىل الكف عن ممارسة التحريض 

العنرصي واستخدام اللغة املهينة وعن تبني املواقف السلبية املقولبة؛

إننا نشعر بالقلق إزاء املحنـة التي يعانيها الشعب الفلسطيني تحت االحـتالل   - 63
األجنبي. ونعرتف بحق الشعب الفلسطيني الذي ال يقبل الترصف يف تقرير مصريه وإقامة 
دولة مستقلة، ونعرتف بحق جميع دول املنطقة، بما فيها إرسائيل، بأن تنعم باألمن، وندعو 

جميع الدول إىل دعم عملية السالم واختتامها يف وقت مبكر؛

ندعو إىل تحقيق سالم عادل وشامل ودائم يف املنطقة تتعايش جميع الشعوب يف   - 64
ظله وتنعم باملساواة والعدل وبحقوق اإلنسان املعرتف بها دولياً، كما تنعم فيه باألمن؛
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إننا نسلّم بحق الالجئني يف العودة طواعية إىل ديارهم وممتلكاتهم بكرامة وأمان،   - 65
ونحث جميع الدول عىل تيسري هذه العودة؛

نؤكد عىل رضورة حماية الهوية العرقية والثقافية واللغوية والدينية لألقليات أينما   - 66
ُوجدت وعىل رضورة معاملة األشخاص الذين ينتمون إىل هـذه األقليات عىل قـدم املساواة 

وتمتعهم بحقوق اإلنسان والحريات األساسية دون أّي شكل من أشكال التمييز؛

نسلّم بأن أعضاء بعض الجماعات ذات الهوية الثقافية املتميزة يواجهون حواجز   - 67
عن  العوامل فضالً  من  والدينية، وغريها  العرقية  العوامل  من  لعدد  معّقد  تداخل  بسبب 
عاداتهم وتقاليدهم، ونطلب إىل الدول أن تكفل تصدي التدابري والسياسات والربامج الرامية 
إىل استئصال العنرصية والتمييز العنرصي وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، 

للحواجز التي تنشأ من جرّاء تداخل هذه العوامل؛ 

الغجر من مظاهـر مستمرة  القلـق بما يواجهه مختلف جماعات  نسلّم ببالغ   - 68
للعنرصيـة والتمييز العنرصي وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب وعنف، ونقـّر 
برضورة وضع سياسات وآليات تنفيذية فّعالة من أجل تحقيق مساواتهم الكاملة بغريهم؛

نحن مقتنعون بأن العنرصية والتمييز العنرصي وكراهية األجانب وما يتصل بذلك   - 69
بالنساء والفتيات، وقد تكون من  يتعلق  فيما  أمور تتجىل بشكل مختلف  من تعصب هي 
العوامل املؤدية إىل تدهور يف أوضاعهن املعيشية، وتولد الفقر والعنف وأشكاالً متعددة من 
التمييز، وتحد من التمتع بما لهن من حقوق إنسان أو تنكرها عليهن. ونسلّم برضورة إدراج 
الصلة ملكافحة  العمل ذات  السياسات واالسرتاتيجيات وبرامج  الجنسني يف  منظور يراعي 
العنرصية والتمييز العنرصي وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب بغية التصدي 

ألشكال التمييز املتعددة؛

نسلّم برضورة تطوير أسلوب عىل قدر أكرب من املنهجية واالتساق لتقييم ورصد   - 70
التمييز العنرصي ضد املرأة، إضافة إىل القيود والعوائق واملصاعب التي تواجهها املرأة يف 
سعيها إىل ممارسة حقوقها املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والتمتع 
 بها عىل أكمل وجه، بسبب العنرصية والتمييز العنرصي وكراهية األجانب وما يتصل بذلك

من تعصب؛ 

نشجب ما يبذل من محاوالت إلرغام النساء املنتميات إىل ديانات وأقليات دينية   - 71
 معينة عىل التخيل عن هويتهن الثقافيـة والدينيـة، أو الحـّد من تعبريهن املرشوع عنها،

أو التمييز ضدهن يف فرص التعليم والعمل؛ 
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نالحظ بقلق وجود عدد كبري من األطفال والشباب، وال سيما البنات، بني ضحايا   - 72
العنرصية والتمييز العنرصي وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، ونؤكد رضورة 
تضمني برامج مكافحة العنرصية والتمييز العنرصي وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من 
تعصب تدابري خاصة تتفق مع مبدأ مصالح الطفل الفضىل وتحرتم آراءه بغية إيالء اهتمام 

عىل سبيل األولوية لحقوق وحالة األطفال والشباب الذين يتعرضون لهذه املمارسات؛ 

نسلّم بأن الطفل املنتمي إىل أقلية عرقية أو دينية أو لغوية أو الطفل من السكان   - 73
 األصليني ال يجـوز حرمانه، بمفرده أو مع بقية أفراد جماعته، من حقه يف التمتع بثقافته،

أو يف املجاهرة بدينه وإقامة شعائره، أو يف استخدام لغته؛ 

نسلّم بأن عمل األطفال مرتبط بالفقر وانعدام التنمية وما يتصل بذلك من أوضاع   - 74
اجتماعية - اقتصادية ويمكن يف بعض الحاالت أن يديم الفقر والتمييز العنرصي عن طريق 
حرمان أطفال الفئات املتأثرة حرماناً مفرطاً من فرصة اكتساب القدرات البرشية الالزمة 

يف الحياة اإلنتاجية وفرصة االنتفاع بالنمو االقتصادي؛ 

نالحظ ببالغ القلق أن املصابني أو املتأثرين باإليدز أو فريوسه، وكذلك من يفرتض   - 75
أنهم مصابون به، ينتمون يف كثري من البلدان إىل فئات شديدة التعرض للعنرصية والتمييز 
العنرصي وكراهية األجـانب وما يتصل بذلك من تعصب، األمـر الذي يؤثـر سلباً يف فرص 

حصولهم عىل الرعاية الصحية واملداواة ويعوق ذلك؛

تدابير المنع والتثقيف والحماية الهادفة إلى القضاء على العنصرية 
والتمييز العنصري وكراهية األجـانب وما يتصل بذلك من تعصب 

ُعد الوطني واإلقليمي والدولي عـلى الصُّ

نسلّم بأن األوضاع السياسية واالقتصادية والثقافية واالجتماعية املجحفة يمـكن   - 76 
أن تؤدي إىل تنامي وتفيش ممارسـات العنرصيـة والتمييز العنرصي وكراهيـة األجـانب 
وما يتصل بذلك من تعصب، التي تؤدي بدورها إىل تفاقم الالمساواة. ونحن نعتقد أن التكافؤ 
الحقيقي يف الفرص للجميع ويف جميع املجاالت، بما يف ذلك يف مجـال التنمية، أمر أسـايس 

للقضاء عىل العنرصية والتمييز العنرصي وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛ 

نؤكد أن انضمام جميع دول العالم إىل االتفاقية الدولية للقضاء عىل جميع أشكال    - 77
تعزيز  يف  القصوى  األهمية  لهما  أمران  التام  التنفيذ  العنرصي ووضعها موضع  التمييز 

املساواة وعدم التمييز يف العالم؛ 

عـاملي  نطاق  عىل  تعـزز  بأن  الدول  لجميع  الرسمي  االلتزام  جـديد  من  نؤكد   - 78
احرتام ومراعاة وحماية جميع حـقوق اإلنسـان االقتصادية واالجتماعية والثقافية واملدنية 
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والسياسية، بما يف ذلك الحق يف التنمية، باعتبارها عامالً أساسياً يف منع واستئصال العنرصية 
والتمييز العنرصي وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛ 

نعتقد اعتقاداً راسخاً أن العقبات التي تحول دون إزالة التمييز العنرصي وتحقيق   - 79
انعدام اإلرادة السياسية وضعف الترشيعات  املساواة العنرصية تكمن بصفة رئيسية يف 
وعدم اتخاذ الدول اسرتاتيجيات تنفيذية وإجراءات ملموسة ويف انتشار املواقف العنرصية 

والتنميط السلبي؛

نعتقد اعتقاداً راسـخاً أن التعليم والتنميـة وتنفيذ معايرينا والتنفيـذ األمـني   - 80
اللتزاماتنا الدوليـة يف مجال حقوق اإلنسان، بما يف ذلك سـّن القوانني ووضع السياسات 
ُعد السيايس واالجتماعي واالقتصادي، إنما هي مسائل حاسمة األهمية ملكافحـة  عىل الصُّ

العنرصية والتمييز العنرصي وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛ 

نسلّم بأن الديمقراطية والحكم السديد الذي يتسم بالشفافية واملسؤولية واملساءلة   - 81
اإلنسان  حقوق  واحـرتام  الناس،  وتطلعات  الحـتياجات  ويستجيب  املشاركة  عىل  ويقوم 
والحريـات األساسية وسيادة القانون، هي أمور أساسية للتوصل عىل نحو فّعال إىل منع 
العنرصي وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب.  العنرصية والتمييز  واستئصال 
ونؤكد من جديد أن أّي شكل من أشكال اإلفالت من العقاب فيما يتصل بالجرائم التي ترتكب 
بدوافع العنرصية وكراهية األجانب إنما يسهم يف إضعاف سيادة القانون والديمقراطية ومن 

شأنه أن يشجع عىل تكرار ارتكاب مثل هذه األفعال؛

نؤكد أن الحوار بني الحضارات يشكل عملية تسمح بتحديد وتعزيز أسس مشرتكة   - 82
املتساويـة  البرش وبحقوقهم  املتأصلة يف جميع بني  بالكرامـة  الحضارات، واالعرتاف  بني 
وتعزيزها، واحرتام مبادئ العدل األساسية؛ وعىل هذا النحو، يساعد الحوار عىل تبديد مفاهيم 
التفـوق الثقايف القائمة عىل العنرصية والتمييز العنرصي وكراهية األجانب وما يتصل بذلك 

من تعصب، وتيسري بناء عالم يسوده الوئام بني أفراد األرسة البرشية؛

نؤكد الدور الرئييس الذي يمكن وينبغي أن يؤديه الزعماء السياسيون واألحزاب   - 83
السياسية يف مكافحة العنرصية والتمييز العنرصي وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من 
تعصب، ونشجع األحزاب السياسية عىل اتخاذ خطوات ملموسة يف سبيل تعزيز التضامن 

والتسامح واالحرتام؛ 

ندين استمرار وعودة النازية الجديدة والفاشية الجديدة واأليديولوجيات القومية   - 84
العنيفة القائمة عىل التحامل العنرصي أو القومي، ونعلن أن هذه الظواهر ال يمكن تربيرها 

يف أّي حال أو يف أّي ظرف؛
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ندين الربامج والتنظيمات السياسية القائمة عىل أساس العنرصية وكراهية األجانب   - 85
العرقي وما يتصل بذلك من تمييز، فضالً عن الترشيعات واملمارسات  التفوق  أو مذاهب 
القائمة عىل أساس العنرصية والتمييز العنرصي وكراهية األجـانب وما يتصل بذلك من 
بالشفافية  يتسم  الذي  السديد  الحكم  ومع  الديمقراطية  مع  تتعارض  باعتبارها  تعصب، 
العنرصي وكراهية األجانب العنرصية والتمييز   واملساءلة. ونؤكد من جديد أن ممارسات 

وما يتصل بذلك من تعصب، التي تتغاىض عنها السياسات الحكومية، تشكل انتهاكاً لحقوق 
اإلنسان وقد تعرض للخطر العالقات الوّدية فيما بني الشعـوب والتعاون فيما بني األمـم 

والسلم واألمن الدوليني؛

نشري إىل أن ترويج جميع األفـكار القائمة عىل التفـوق العنرصي أو الكراهيـة   - 86
العنرصية يجب إعالنه جريمًة يعاقب عليها القانـون مع إيالء االعتبار الواجـب للمبادئ 
الواردة يف اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان والحقوق املذكورة رصاحًة يف املادة 5 من االتفاقية 

الدولية للقضاء عىل جميع أشكال التمييز العنرصي؛ 

نالحظ أن الفقرة )ب( من املادة 4 من االتفاقية الدولية للقضاء عىل جميع أشكال   - 87
التمييز العنرصي تلقي عىل كاهل الدول التزاماً باليقظة وبمقاضاة املنظمات التي تروج 
أفكاراً قائمة عىل التفوق العنرصي أو الكراهية العنرصية أو ترتكب أعمال عنف أو تحرض 

عليها. ويجب إدانة هذه املنظمات والثني عنها؛

نسلّم أنه ينبغي أن تعكس وسائط اإلعالم تنوع املجتمع املتعدد الثقافات وأن   - 88
تؤدي دورها يف مكافحة العنرصية والتمييز العنرصي وكراهية األجانب وما يتصل بذلك 

من تعصب. ونوجه االهتمام يف هذا الصدد إىل قوة تأثري اإلعالن؛

نالحظ مع األسف أن بعض الدوائـر اإلعالمية، برتويجها صـوراً كاذبة وأنماطاً   - 89
سلبية ألفراد وجماعات مستضعفة، ال سيما املهاجرين والالجئني، قد أسهمت يف نرش مشاعر 
أفراداً  الحـاالت  الجمهور وشجعت يف بعض  تنم عن عنرصية وكره لألجـانب يف أوساط 

عنرصيني وجماعات عنرصية عىل العنف؛ 

نقّر بما ملمارسة الحـق يف حريـة التعبري، ال سيما عن طريق وسائط اإلعـالم   - 90
التماس  لحـرية  التام  واالحـرتام  اإلنرتنت،  شبكة  ذلك  يف  بما  الحـديثة،  والتكنولوجيات 
املعلومات وتلقيها ونقلها، من مساهمة إيجابية يف مكافحة العنرصية والتمييز العنرصي 
وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛ ونؤكد مجّدداً يف هذا الصدد رضورة احرتام 

استقاللية هيئة التحرير واإلدارة الذاتية يف وسائط اإلعالم؛ 

نعرب عن بالغ قلقنا إزاء استخدام تكنولوجيات املعلومات الحديثة، مثل شبكة   - 91
اإلنرتنت، ألغراض تتناىف مع احرتام القيم اإلنسانية واملساواة وعدم التمييز واحرتام اآلخرين 
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والتسامح، بما يف ذلك استخدامها لرتويج العنرصية والكراهية العنرصية وكراهية األجانب 
والتمييز العنرصي وما يتصل بذلك من تعصب، وخاصة ألن هذه املواد يمكن أن تؤثر سلباً 

يف األطفال والشباب الذين يطلعون عليها؛ 

نقّر بالحاجة إىل ترويج استخدام تكنولوجيات اإلعالم واالتصال الجديدة، بما يف  - 92 
 ذلك شبكة اإلنرتنت، لإلسهام يف مكافحـة العنرصيـة والتمييز العنرصي وكراهية األجانب

وما يتصل بذلك من تعصب؛ وتستطيع التكنولوجيات الجديـدة، يف وفائها بهذه الحاجة، 
تشجيع التسامح واحرتام كرامة اإلنسان ومبادئ املساواة وعدم التمييز؛ 

التي  املجتمعية  أن تسلّم بأهمية وسائط اإلعالم  الدول  أنه ينبغي لجميع  نؤكد   - 93
ُتسمع صوت ضحايا العنرصية والتمييز العنرصي وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من 

تعصب؛ 

نؤكد من جديـد أن وصم األشخاص من أصـول مختلفة من خـالل ما تقـوم   - 94
به أو تمتنع عن القيام به السلطات العامة أو املؤسسات أو وسائط اإلعـالم أو األحـزاب 
السياسية أو املنظمات الوطنيـة أو املحلية، من أفـعال، ال يعترب عـمالً من أعمال التمييز 
العنرصي فحسب بل يعترب أيضاً تحريضاً عىل تكرار هذه األفعال، مما يؤدي إىل نشوء حلقة 

مفرغة تدعم املواقف العنرصية ومظاهر التحامل العنرصي، ويجب التنديد بهذه األفعال؛

نسلّم بأن التعليم يف جميع املستويات واألعمار، بما يف ذلك داخل األرسة، وعىل   - 95
األخص التعليم يف مجال حقوق اإلنسان، هو عامل رئييس يف تغيري املواقف والسلوكيات 
التي تنم عن العنرصية والتمييز العنرصي وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب 
ويف تشجيع التسامح واالحرتام إزاء التنوع يف املجتمعات؛ ونؤكد كذلك أن هذا التعليم عامل 
حاسم يف تعزيز ونرش وحـماية القيم الديمقراطية للعدالة واإلنصاف التي ُتعد أساسية ملنع 
ومكافحة انتشار العنرصية والتمييز العنرصي وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛

نسلّم بأن التعليم الجيد ومحو األمية وإمكانية حصول الجميع عىل تعليم ابتدائي   - 96
مجاني هي أمور يمكن أن تسهم يف تعزيز شمولية املجتمعات ويف تحقيق اإلنصاف وإقامة 
ويف  واألفراد  والجماعات  والشعوب  األمم  بني  فيما  وصداقة  ومتجانسة  مستقرة  عالقات 
تشجيع ثقافة السلم وتعزيز التفاهم املتبادل والتضامن والعدالة االجتماعية واحرتام كافة 

حقوق اإلنسان للجميع؛ 

نؤكد عىل الصالت القائمة بني الحق يف التعليم والكفاح ضد العنرصية والتمييز   - 97
العنرصي وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، والدور الجوهري للتعليم، بما يف 
ذلك التعليم يف مجال حقوق اإلنسان، والتعليم الذي يهتم بالتنوع الثقايف ويحرتمه، وبخاصة 

لدى األطفال والشبيبة، يف منع واستئصال جميع أشكال التعصب والتمييز؛
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 توفـير ُسـبل االنتصـاف والطعـن والجـبر والتدابـير التعـويضية،
ُعد الوطني واإلقليمي والدولي وغيرها من التدابير الفّعالة على الصُّ

نؤكد عىل أهمية ورضورة تدريس وقائع وحـقائق تاريخ البرشيـة من العرص   - 98
القديم إىل املايض القريب، وكذلك أهمية ورضورة تدريس وقائع وحقائق تاريخ العنرصية 
العنرصي وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وأسـبابها وطبيعتها  والتمييز 

وعواقبها، بغية فهم مآيس املايض فهماً شامالً وموضوعياً؛

نسلّم بما يقاسيه ماليني الرجال والنساء واألطفال من آالم برشية ومحن مأساوية   - 99
هائلة من جـرّاء الرق، وتجارة الرقيق، وتجارة الرقيق عرب املحيط األطلنطي، والفصـل 
العنرصي، واالستعمار، واإلبـادة الجماعية، ونعرب عن بالغ أسفنا لذلك، ونطلب إىل الدول 
املعنية أن تكرم ذكرى ضحايا مآيس املايض وأن تؤكد أنه يجب إدانـة ومنع تكرار هذه 
املآيس، أينما ومتى وقعت. ونأسف ألن هذه املمارسات والهياكل السياسية واالجتماعية - 
االقتصادية والثقافية قد أّدت إىل العنرصية والتمييز العنرصي وكراهية األجانب وما يتصل 

بذلك من تعصب؛

نسلّم بما يكابده ماليني الرجال والنساء واألطفال من آالم ومصائب ال تحىص   - 100
من جرّاء الرق، وتجارة الرقيق، وتجارة الرقيق عرب املحيط األطليس، والفصل العنرصي، 
واإلبادة الجماعية، ومآيس املايض، ونعرب عن بالغ أسفنا لذلك. ونالحظ كذلك أن بعض 
الدول بادرت إىل االعرتاف باالنتهاكات الجسيمة والجماعية املرتكبة ودفعت، عند االقتضاء، 

تعويضاً عنها؛

ولطّي تلك الفصول املظلمة من التاريخ، وكوسيلة للمصالحة ودمل الجراح، ندعو   - 101
املجتمع الدويل وأعضاءه إىل تكريم ذكرى ضحايا هذه املآيس. ونالحظ كذلك أن البعض 
 بادر باإلعـراب عن األسف أو الندم أو تقديم االعتذارات، ونطلب إىل جميع أولئك الذيـن

لم يساهموا بعُد يف إعـادة الكرامة إىل الضحايـا أن يجـدوا الوسائل املناسبة للقيام بذلك، 
ونعرب يف هذا الشأن عن تقديرنا للبلدان التي قامت بذلك؛

إننا ندرك االلتزام األخـالقي الواقع عىل جميع الدول املعنيـة، ونطلب إىل هذه   - 102
الدول أن تتخذ التدابري املناسبة والفّعالة إلنهاء العواقب الدائمة لتلك املمارسـات وعكس 

مسارها؛

نسلّم بعواقب األشكال املاضية واملعارصة للعنرصية والتمييز العنرصي وكراهية   - 103
األجـانب وما يتصل بذلك من تعصب، بوصفها تحديات خـطرية للسلم واألمن العامليني 
وللكرامة البرشيـة وإلعمال حـقوق اإلنسان والحـريات األسـاسية للكثري من الناس يف 
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العالم، وبخاصة األفارقة واملنحدرين من أصـل أفريقي، واملنحدرين من أصـل آسـيوي، 
والشعوب األصلية؛

نؤكد أيضاً من جديد وبقوة أنه ينبغي، كمطلب ملّح إلقامة العدل، ضمان حـق   - 104
اللجوء إىل العدالـة، بما يف ذلك توفري املساعدة القانونية عند االقتضاء والحمايـة وُسبل 
العنرصية  الناشئة عن  اإلنسـان  انتهاكات حـقوق  العادلة واملالئمة، لضحايا  االنتصاف 
إىل  العنرصي وكراهيـة األجـانب وما يتصل بذلك من تعصب، وبخاصة نظراً  والتمييز 
وضـعهم الضعيف عىل الصعيد االجتماعي والثقايف واالقتصادي، بما يف ذلك حقهم يف طلب 
 تعويضات أو ترضيات عادلـة وكافية عن أّية أرضار تكبدوها نتيجة لهذا التمييز، وفقاً

ملا نصت عليه صكوك دولية وإقليمية عديدة لحقوق اإلنسان، ال سيما اإلعالن العاملي لحقوق 
اإلنسان، واالتفاقية الدولية للقضاء عىل جميع أشكال التمييز العنرصي؛

إن املجتمع الدويل، إذ يسرتشد باملبادئ املبينة يف إعـالن األلفيـة ويعرتف بأننا   - 105
نتحمل مسؤولية جماعية لدعم مبادئ الكرامة البرشية واملساواة واإلنصاف ولضمان أن 
تصبح العوملة قوة إيجابية لجميع شعوب العالم، يلتزم بأن يعمل من أجل دمج البلدان 
نمو  تحقيق  عىل  مصمماً  تهميشها،  ومقاومة  العاملي،  االقتصاد  يف  مفيداً  دمجاً  النامية 

اقتصادي متسارع، وتنمية مستدامة، وعىل القضاء عىل الفقر والالمساواة والحرمان؛

ر جرائم أو آثام املايض، أينما ومتى وقعت، وإدانة مآسيه العنرصية  نؤكد أن تذكُّ  - 106
للمصالحة  أساسية  عنارص  هي  التاريخ،  بخصوص  الحقيقة  وقول  فيها،  لبس  ال  إدانة 

الدولية وإليجاد مجتمعات تقوم عىل العدالة واملساواة والتضامن؛

االستراتيجيات الرامية إلى تحقيق المساواة الكاملة والفّعالـة، 
بما في ذلك التعاون الدولي وتعزيز آليات األمم المتحدة واآلليات 
الدولية األخرى في مجال مكافحة العنصرية والتمييز العنصري 

وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب

نؤكد الحاجة إىل وضع وتعزيز وتنفيذ اسرتاتيجيات وبرامج وسياسات وترشيعات   - 107
مالئمة عىل املستوى الوطني واإلقليمي والدويل، قد تشمل تدابري خاصة وإيجابية، من أجل 
النهوض بالتنمية االجتماعية املتساوية وإعمال الحقـوق املدنيـة والسياسية واالقتصادية 
واالجتماعية والثقافية لجميع ضحايا العنرصيـة والتمييز العنرصي وكراهية األجـانب 
وما يتصل بذلك من تعصب، بُسبل منها تحسني فعالية الوصول إىل املؤسسات السياسية 
والقضائية واإلدارية، كما نؤكد الحاجة إىل تحسني فعالية الوصول إىل العدالة، والحاجة 
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فّعاالً يف  التنمية والعلم والتكنولوجيا إسهاماً  املتأتية من  املنافع  كذلك إىل ضمان إسهام 
تحسني نوعية حياة جميع بني البرش دونما تمييز؛

نسلّم برضورة اتخاذ تدابري خاصة أو القيام بأعمال إيجابيـة لصالح ضحايا   - 108
العنرصية والتمييز العنرصي وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، بغية العمل 
عىل دمجهم دمجاً كامالً يف املجتمع. وينبغي أن تهدف تدابري العمل الفّعال تلك، بما فيها 
التدابري االجتماعية، إىل تصحيح األوضاع التي تعوق التمتع بالحقوق واألخذ بتدابري خاصة 
لتشجيع مشاركة جميع املجموعات العرقية والثقافية واللغوية والدينية مشاركة متكافئة يف 
جميع قطاعات املجتمع ومعاملتها عىل قدم املساواة. وينبغي أن تشمل تلك األعمال تدابري 
لتحقيق التمثيل املناسب يف املؤسسات التعليمية، واإلسكان، واألحزاب السياسية، ومجالس 
النواب، والعمالة، وبخاصة يف القضاء والرشطة والجيش وغريها من الخدمات املدنية، األمر 
الذي قد ينطوي يف بعض الحاالت عىل إصالحات انتخابية وإصالحات زراعية وحمالت ألجل 

املشاركة عىل قدم املساواة؛

نذّكر بأهميـة زيادة التعاون الدويل لتعزيز )أ( مكافحـة العنرصيـة والتمييز   - 109
العنرصي وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛ )ب( تنفيذ الدول تنفيذاً فّعاالً 
للمعاهدات والصكوك التي تمنع هذه املمارسات؛ )ج( أهداف ميثاق األمم املتحدة يف هذا 
الشأن؛ )د( تحقيق األهداف التي وضعها مؤتمر األمم املتحدة املعني بالبيئة والتنمية، الذي 
ُعقد يف ريو دي جـانريو عام 1992، واملؤتمر العاملي لحقـوق اإلنسان، الذي ُعقد يف فيينا 
عام 1993، واملؤتمر الدويل املعني بالسكان والتنمية، الذي ُعقد يف القاهـرة عام 1994، 
ومؤتمر القمة العاملي للتنميـة االجتماعية، الذي ُعقد يف كوبنهاغن عام 1995، واملؤتمـر 
العاملي الرابع املعني باملـرأة الذي ُعقد يف بيجني عام 1995، ومؤتمر األمم املتحدة املعني 
باملستوطنات البرشية )املوئل 2( الذي عقد يف اسطنبول عام 1996، ومؤتمر القمة العاملي 
للغذاء، الذي عقد يف روما عام 1996، والتأكد من أن هذه األهداف تشمل بصورة منصفة 
جميع ضحايا العنرصية والتمييز العنرصي وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛

نسلّم بأهمية التعاون فيما بني الدول واملنظمات الدولية واإلقليمية ذات الصلة   - 110
ضد  العاملي  الكفاح  يف  واألفراد  الحكومية،  غري  واملنظمات  الدولية  املالية  واملؤسسات 
العنرصية والتمييز العنرصي وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وبأن النجاح يف 
هذا الكفاح يتطلب عىل وجه التحديد مراعاة تظلمات ضحايا هذا التمييز وآرائهم ومطالبهم؛

التدابـري والسياسات الدولية، التي ُتعتمد لصالح الالجـئني  نؤكد من جديد أن   - 111
واملرشدين يف أنحاء مختلفة من العالم بما فيها املساعدة املاليـة، ينبغي أالّ تقوم عىل التمييز 
ألسباب تتعلق بالعرق أو اللون أو النسب أو األصل الوطني أو العرقي لالّجئني واملرشدين 
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املعنيني، ونحث يف هذا السياق املجتمع الدويل عىل تقديم مساعدة وافية عىل أساس منصف 
إىل البلدان املضيفة، وال سيما البلدان املضيفة النامية البلدان املضيفة واملارة بمرحلة انتقالية؛

نسلّم بأهمية املؤسسات الوطنية املستقلة املعنية بحقوق اإلنسان واملتوافقة مع   - 112
املبادئ  اإلنسان، وهي  لتعزيز وحماية حقوق  الوطنية  املؤسسات  املتصلة بمركز  املبادئ 
املرفقة بقرار الجمعية العامة 134/48 املؤرخ 20 كانون األول/ديسمرب 1993، وغريها 
من املؤسسات املتخصصة ذات الصلة املنشأة بموجب القانون من أجـل تعزيز وحمايـة 
حقوق اإلنسان، بما يف ذلك مؤسسات أمناء املظالم، يف مكافحة العنرصية والتمييز العنرصي 
وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وكذلك من أجـل تعزيز القيم الديمقراطية 
وسيادة القانون. ونشجع الدول عىل القيام، حسب االقتضاء، بإنشاء مثل هذه املؤسسات، 
وندعو السلطات واملجتمع عموماً يف البلـدان التي تؤدي فيها هـذه املؤسسات مهامها يف 
 مجاالت التعزيز والحماية والوقاية إىل التعاون إىل أقىص حّد ممكن مع هـذه املؤسسات، مع

احرتام استقاللها؛

نسلّم بالدور الهام الذي يمكن أن تضطلع به الهيئات اإلقليمية املختصة، بما فيها  - 113 
الرابطات اإلقليمية للمؤسسات الوطنيـة املعنية بحـقوق اإلنسان، يف مكافحة العنرصيـة 
والتمييز العنرصي وكراهية األجـانب وما يتصل بذلك من تعصب، وبالدور الرئييس الذي 
الوعي  وإذكاء  اإلقليمي  املستوى  عىل  والتمييز  التعصب  رصـد  يف  به  تضطلع  أن  يمكن 

بشـأنهما، ونؤكد من جديد دعمنا ملثل هذه الهيئات حيثما وجدت ونشجع إنشاءها؛

نسلّم بالدور البالغ األهمية الذي تؤديه مجالس النواب يف مكافحة العنرصيـة   - 114
الترشيعات  باعتماد  تعصب،  من  بذلك  يتصل  وما  األجانب  وكراهية  العنرصي  والتمييز 

املناسبة واإلرشاف عىل تنفيذها وتخصيص املوارد املالية الالزمة؛

نشّدد عىل أهمية إرشاك الرشكاء االجتماعيني وغريهم من املنظمات غري الحكومية   - 115
يف تصميم وتنفيذ الربامج التدريبية واإلنمائية؛

نسلّم بما يؤديه املجتمع املدني من دور أسايس يف مكافحة العنرصية والتمييز   - 116
العنرصي وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وخاصة يف مساعدة الدول عىل 
وضع األنظمة واالسرتاتيجيات، ويف اتخاذ التدابري واإلجراءات ملكافحة أشكال التمييز هذه، 

ومن خالل متابعة تنفيذها؛

مختلف  بني  فيما  والثقة  االحرتام  من  املزيد  إيجاد  عىل  العمل  بأن  أيضاً  نسلّم   - 117
فئات املجتمع يجب أن يشكل مسؤولية مشرتكة ولكن متمايزة بني املؤسسات الحكومية، 
واملواطنني.  الشعبية،  القاعدة  مستوى  عىل  تعمل  التي  واملنظمات  السياسيني،  والزعماء 
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ونؤكد أن املجتمع املدني يؤدي دوراً هاماً يف النهوض باملصلحة العامة، وخاصة يف مكافحة 
العنرصية والتمييز العنرصي وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛

التشجيع عىل  الحكوميـة يف  املنظمات غري  الذي تؤديه  الحـفاز  بالدور  نرحب   - 118
التثقيف يف مجال حقوق اإلنسان والتوعية بالعنرصية والتمييز العنرصي وكراهية األجانب 
إذكاء  يف  هاماً  أن تؤدي دوراً  أيضاًً  املنظمات  وما يتصل بذلك من تعصب. ويمكن لهذه 
الوطنية اعتماداً عىل خرباتها  املتحدة،  األمم  املختصة يف  األجهزة  القضايا يف  بهذه   الوعي 

أو اإلقليمية أو الدولية. ونظراً للصعوبات التي تواجهها، فإننا نلتزم بتهيئة جو يسهل العمل 
الفّعال للمنظمات غري الحكومية املعنية بحقوق اإلنسان، وال سيما تلك املناهضة للعنرصيـة، 
 يف مكافحة العنرصية والتمييز العنرصي وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب. ونقّر

بالحالة الحرجة التي تواجهها املنظمات غري الحكومية املعنية بحقوق اإلنسـان، بما فيها 
الدوليـة  بالتزاماتنا  العالم، ونتعهد بالوفاء  أنحاء كثرية من  املناهضة للعنرصية، يف  تلك 

وبرفع جميع الحواجز غري املرشوعة التي تعرقل فعالية عملها؛

نشجع املشاركة التامة للمنظمات غري الحكومية يف متابعة أعمال املؤتمر العاملي؛  - 119

نسلّم بأن التبادل والحـوار عىل الصعيدين الدويل والوطني، وإنشاء شبكة عاملية   - 120
بني الشباب، هي عنارص هامة وأساسية يف بناء التفاهم واالحرتام بني الثقافات، ومن شأنها 
أن تساهم يف القضاء عىل العنرصية والتمييز العنرصي وكراهية األجانب وما يتصل بذلك 

من تعصب؛

ُعد  الصُّ عىل  اسرتاتيجيات مستقبلية  الشباب يف وضع  إرشاك  نؤكد عىل جدوى   - 121
الوطني واإلقليمي والدويل ويف وضـع سـياسات ترمي إىل مكافحة العنرصيـة والتمييز 

العنرصي وما يتصل بذلك من تعصب؛

نؤكد أن حملتنا العاملية من أجـل القضاء التام عىل العنرصية والتمييز العنرصي   - 122
العمـل، الواردة يف برنـامج   وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، والتوصيات 

إنما صيغت بروح التضامن والتعاون الدويل، وأنها تسرتشد باملقاصد واملبادئ الواردة يف 
ميثاق األمم املتحدة وغريه من الصكوك الدولية ذات الصلة. وهذه التوصيات مقدمة مع 
إيالء املراعاة الواجبة للمايض والحارض واملستقبل، ومع اتباع نهج تطلعي بنّاء. ونسلِّم بأن 
صياغة وتنفيذ هذه االسرتاتيجيات والسياسات والربامج واإلجراءات، وهو تنفيذ ينبغي أن 
يتم بكفاءة ورسعة، هما مسؤولية الدول كافة، بمشاركة تامة من جانب املجتمع املدني عىل 

ُعد الوطني واإلقليمي والدويل. الصُّ
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برنـامج العمـل
تسليماً بالحاجة امللّحة إىل ترجمة أهداف اإلعالن إىل برنامج عمل ملموس وقابل للتطبيق، 
يتصل  األجانب وما  العنرصي وكراهية  والتمييز  العنرصية  ملكافحة  العاملي  املؤتمر  فإن 

بذلك من تعصب:

مصادر وأسـباب العنصريـة والتمييز العنصري وكراهية األجانب  أوالً - 
وما يتصل بذلك من تعصب، وأشكالها ومظاهرها المعاصرة

يحث الدول عىل أن تقوم، ضمن جهودها الوطنية وبالتعاون مع الدول األخـرى   - 1
واملنظمات اإلقليميـة والدوليـة واملؤسسات املالية، بتعزيز استخدام االستثمارات العامـة 
والخاصة بالتشاور مع املجتمعات املترضرة كي تقيض عىل الفقر، وال سيما يف املناطق التي 
يتصل  وما  األجانب  وكراهية  العنرصي  والتمييز  العنرصية  غالبة ضحايا  تقطنها بصفة 

بذلك من تعصب؛

يحث الدول عىل اتخاذ جميع التدابري الالزمة واملالئمة إلنهاء االسرتقاق واألشكال   - 2
املعارصة للممارسات الشبيهة بالرق وعىل البدء يف حوار بناء فيما بني الدول وعىل تنفيذ 

تدابري من أجل معالجة املشكلة والرضر الناجمني عن هذه املمارسات؛

ضحـايا العنصريـة والتمـييز العنـصري وكـراهيـة األجـانـب  ثانياً - 
وما يتصل بذلك من تعصب

الضحايا بوجه عام

يحث الدول عىل أن تعمل، عىل الصعيد الوطـني وبالتعـاون مع الدول األخـرى   - 3
واملنظمات والربامج اإلقليمية والدولية، عىل تدعيم اآلليات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق 
من  بذلك  يتصل  وما  األجانب  وكراهية  العنرصي  والتمييز  العنرصية  لضحايا  اإلنسان 
تعصب، من املصابني أو ممن يحتمل أن يكونوا مصابني بأمراض وبائية كفريوس نقص 
املناعة البرشية/اإليدز، وعىل اتخاذ تدابري ملموسة تشمل العمل الوقائي وإتاحة إمكانية 
الوصول املناسب إىل الدواء والعالج، وبرامج التثقيف والتدريب ونرش املعلومات من خالل 
وسائط اإلعالم الجماهريي، للقضاء عىل العنف والوصم والتمييز والبطالة وسائر العواقب 

السلبية الناشئة عن هذه األمراض الوبائية؛
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األفارقة والمنحدرون من أصل أفريقي

يحث الدول عىل تيسري مشاركة املنحدرين من أصـل أفـريقي يف جميع نواحي   - 4
وتنميتها  ببلدانهم  النهوض  ويف  والثقافية،  واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية  املجتمع 

االقتصادية وتعزيز زيادة املعرفة برتاثهم وثقافتهم واحرتامهما؛ 

يطلب إىل الدول، بدعم من التعاون الدويل حسبما يكون مناسباً، أن تنظر بإيجابية   - 5
يف تركيز استثمارات إضافية يف ُنظم الرعاية الصحية والتعليم والصحة العامة والكهرباء 
مجتمعات  يف  للعمل  اإليجابية  األخرى  املبادرات  عن  فضالً  البيئة،  ومراقبة  الرشب  ومياه 

املنحدرين أساساً من أصول أفريقية؛ 

يدعو األمم املتحدة واملؤسسات املالية وغريها من اآلليات الدولية املناسبة إىل وضع   - 6
برامج لبناء القدرات موجهة نحو األفريقيني واملنحدرين من أصل أفريقي يف األمريكتني ويف 

شتى أنحاء العالم؛ 

يطلب من لجنة حقوق اإلنسان أن تنظر يف إنشاء فريق عامل أو آلية أخرى داخل   - 7
األمم املتحدة لدراسة مشاكل التمييز العنرصي التي يواجهها املنحدرون من أصل أفريقي 
ممن يعيشون يف الشتات األفريقي، وأن تقدم مقرتحات الستئصال التمييز العنرصي ضد 

املنحدرين من أصل أفريقي؛ 

يحث املؤسسات املالية واإلنمائية والربامج التنفيذية والوكاالت املتخصصة التابعة   - 8
لألمم املتحدة، وفقاً مليزانياتها العادية وإجراءات مجالس إدارتها، عىل ما ييل:

إيالء أولوية خاصة، وتخصيص قدر كاف من التمويـل، يف حـدود اختصاصاتها  )أ( 
وميزانياتها، لتحسني أوضاع األفريقيني واملنحدرين من أصل أفريقي، مع تكريس 
اهتمام خاص الحتياجات هؤالء السكان يف البلدان النامية وذلك من خـالل جملة 

أمور منها إعداد برامج عمل محّددة؛

تنفيذ مشاريع خاصة، عرب القنوات املناسبة وبالتعاون مع األفريقيني واملنحدرين  )ب( 
 من أصل أفريقي، لدعم مبادراتهم عىل الصعيد املجتمعي، ولتيسري تبادل املعلومات

والدراية التقنية بني هؤالء السكان والخرباء يف هذه املجاالت؛

وضع برامج موجهة نحو املنحدرين من أصل أفريقي، مع تخصيص استثمارات  )ج( 
الشـرب  الرعايـة الصحيـة والتعليم واإلسكان والكهرباء ومياه  إضافية لنظم 
وتدابـري مراقبة البيئة، وتعزيز تكافـؤ فرص العمل فضالً عن مـبادرات العمـل 

اإليجابية األخرى؛
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يطلب إىل الدول أن تزيد اإلجراءات والسياسات العامة لصالح النساء والشباب   - 9
الذكور املنحدرين من أصل أفريقي، نظراً إىل أن العنرصية تؤثر عليهم عىل نحو أشّد عمقاً، 

وتجعلهم يف وضع أكثر هامشية وحرماناً؛ 

يحث الدول عىل أن تكفل لألفريقيني واملنحدرين من أصـل أفـريقي، ال سـيما   - 10
النساء واألطفال، ُفرص التعليم وأن تعمل عىل تعزيز إمكانية استفادتهم من التكنولوجيات 
الجديدة، مما يوفر لهم املوارد الكافية من أجل التعليم والتنمية التكنولوجية والتعلم عن ُبعد 
يف املجتمعات املحلية، كما يحث الدول عىل أن تعمل عىل إدراج تاريخ األفريقيني واملنحدرين 

من أصل أفريقي وإسهاماتهم إدراجـاً تاماً ودقيقاً يف املناهج التعليمية؛ 

ُيشجع الدول عىل تحديد العوامل التي تحـول دون تمتع املنحدرين من أصـل   - 11
أفريقي بفرص متكافئة وبوجود منصف عىل جميع مستويات القطاع العـام، بما يف ذلك 
الخدمة العامة، وبخاصـة يف مجال إقامة العدل، وعىل اتخاذ التدابري املناسبة إلزالة العقبات 
التي يتم تحديدها، وأيضاً عىل تشجيع القطاع الخاص عىل تأمني ُفرص متكافئة وتواجـد 

ُمنصف للمنحدرين من أصل أفريقي عىل جميع املستويات ضمن مؤسساتها؛ 

الدول أن تتخذ خطوات محـّددة لضمان وصـول جميع املواطنني،  يطلب إىل   - 12
وبخاصة املنحدرون من أصل أفريقي، إىل نظام إقامة العدل، عىل نحو كامل وفّعال؛

يحث الدول عىل أن تعمل، وفقاً للمعايري الدولية لحقوق اإلنسان واإلطار القانوني   - 13
املحيل لكل منها، عىل إيجاد حلول ملشاكل ملكية األرايض التي ورثها املنحدرون من أصل 
أفريقي عن أجدادهم وما برحوا يشغلونها جيالً بعد جيل، وعىل أن ُتشجع استغالل األرايض 
استغالالً منتجاً وتنمية هذه املجتمعات املحلية تنمية شاملة، مع احرتام ثقافتها واألشكال 

املحّددة لعملية اتخاذ القرارات فيها؛

يحث الدول عىل التسليم باملشكالت الحادة بصفة خاصة والناجمة عن التحامل   - 14
الديني والتعصب اللذين يعاني منهما العديد من الشعوب املنحدرة من أصل أفريقي، وعىل 
تنفيذ سياسات وتدابري مصّممة من أجـل درء وإزالة جميع أشكال التمييز القائم عـىل 
أساس الدين واملعتقد، والتي تشكل مجتمعة مع بعض أشـكال التمييز األخرى شكالً من 

أشكال التمييز املتعدد؛

الشعوب األصلية

يحث الدول عىل:  - 15

أن تعتمد، أو أن تواصـل تطبيق، التدابري الدستوريـة واإلداريـة والترشيعيـة  )أ( 
والقضائية وجميع التدابري الالزمة لتعزيز وحماية تمتع الشعوب األصلية بحقوقها 
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وضمان هذه الحقوق، بالتنسيق معها، وكذلك لضمان ممارستها لحقوق اإلنسان 
والحـريات األساسية عىل أساس من املساواة وعدم التمييز واملشاركة الكاملـة 
والحـرة يف جميع املجاالت يف املجتمع، ال سيما يف املسائل التي تؤثر عىل مصالحها 

أو تخصها؛ 

أن ُتشجع عىل معرفة واحرتام ثقافات وُتراث السكان األصليني عىل نحو أفضل؛ )ب( 

 وُيرحب بالتدابري التي اتخذتها الدول فعالً يف هذا الصدد؛

يحث الدول عىل العمل مع الشعـوب األصليـة عىل تعزيـز ُفرص مشاركتها يف   - 16
األنشطة االقتصادية ورفع مستوى عمالتها، عند االقتضاء، من خالل قيام الشعوب األصلية 
بإنشاء مؤسسات األعمال أو حيازتها أو توسيعها، وتنفيذ تدابري من قبيل التدريب وتوفري 

املساعدة التقنية والتسهيالت االئتمانية؛

ُتتيح  العمل مع الشعوب األصلية من أجل وضع وتنفيذ برامج  الدول عىل  يحث   - 17
إمكانية االستفادة من التدريب والخدمات التي ُيمكن أن تعود بالفائدة عىل تنمية مجتمعاتها؛ 

يطلب إىل الدول أن تعتمد سـياسات عـامة وأن ُتعطي قـوة دفع للربامج التي   - 18
بغية  معهن،  بالتنسيق  وتنفذ  األصـليني  السكان  من  والفتيات  النساء  ملصلحة  توضع 
تعزيز حقوقهن املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية؛ ووضع حـّد لحالة 
حرمانهن بسبب جنسهن أو أصلهن العرقي؛ ومعالجة املشاكل امللّحة التي تؤثر عليهن يف 
مجاالت التعليم والصحة البدنية والعقلية والحياة االقتصادية، واملشاكل املتعلقة بالعنف 
الذي يمارس ضدهن، بما يف ذلك العنف املنزيل؛ وإزالة حالة التمييز املضاعف الذي تعانيه 
النساء والفتيات من السكان األصليني ألسباب متعددة تتعلق بالعنرصية والتمييز ضدهن 

لكونهن إنـاثاً؛ 

الدولية ذات الصلة  للصكوك والقواعد واملعايري  يوصي الدول بأن تنظر، وفقاً   - 19
تحديد  أجل  من  وسياساتها  القانونية  وُنظمها  وقوانينها  دساتريها  يف  اإلنسان،  بحقوق 
مظاهر العنرصية والتمييز العنرصي وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب ضد 

الشعوب األصلية وأفرادها، واستئصال هذه املظاهر، خفية كانت أم رصيحة أم متأصلة؛ 

يطلب إىل الدول املعنية أن تمتثل ملا أبرمته من معاهدات واتفاقات مع الشعوب   - 20
األصلية وأن تحرتمها وأن تعرتف بها وُتراعيها عىل النحو الواجب؛ 

يطلب إىل الدول أن تويل اعتباراً كامالً ومناسباً للتوصيات التي تصدر عن الشعوب   - 21
األصلية يف املحافل الخاصة بها بشأن املؤتمر العاملي؛ 
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يطلب إىل الدول:   - 22

إنشاء آليات مؤسسية، ودعم هذه اآلليات إن كانت موجودة، لتعزيز إنجاز األهداف  )أ( 
والتدابري املتصلة بالشعوب األصلية واملتفق عليها يف برنامج العمل هذا؛

واملنظمات  املحلية  والسلطات  األصلية  الشعوب  منظمات  مع  بالتنسيق  العمل،  )ب( 
غري الحـكومية، عىل تعزيز اإلجراءات الرامية إىل القضاء عىل العنرصية والتمييز 
العنرصي وُكره األجـانب وما يتصل بذلك من تعصب ضد الشعـوب األصلية، 

وإجراء تقييمات منتظمة للتقدم املحرز يف هذا الصدد؛

تعزيز فهم املجتمع بوجه عام ألهمية اتخاذ تدابري خاصة إلزالة أوجه الحرمان  )ج( 
التي ُتعاني منها الشعوب األصلية؛

التشاور مع ممثيل الشعوب األصلية يف عملية اتخاذ القرارات املتعلقة بالسياسات  )د( 
والتدابري التي تمسها مبارشة؛ 

يطلب إىل الدول أن تعرتف بالتحديات الخاصـة التي تواجه الشعوب األصليـة   - 23
وأفرادها ممن يعيشون يف بيئات حرضيـة، ويحث الدول عىل تنفيذ اسرتاتيجيات فّعالـة 
ملكافحة ما تواجهه هذه الشعوب ويواجهه هؤالء األفراد من عنرصية وتمييز عنرصي وكره 
لألجانب وما يتصل بذلك من تعصب، مع إيالء اهتمام خاص للفرص املتاحة لهم ملواصلة 

ممارسة أساليب حياتهم التقليدية والثقافية واللغوية والروحية؛ 

المهاجرون

تثبط  وأن  املهاجرين،  رفض  تعميم  مظاهر  ُتكافح  أن  الدول  جميع  إىل  يطلب   - 24
بقوة جميع التظاهرات واألفعال العنرصية التي تولد سلوكاً ينطوي عىل كراهية األجانب 

واملشاعر السلبية تجاه املهاجرين ورفضهم؛ 

يدعو املنظمات غري الحكومية، الدوليـة منها والوطنيـة، إىل تضمني برامجـها   - 25
وأنشطتها رصد وحماية حقوق اإلنسان للمهاجرين، وإىل توعية الحكومات وزيادة تعريف 
الجمهور يف الدول كافة برضورة منع األفعال العنرصيـة ومظاهر التمييز وكراهية األجانب 

وما يتصل بذلك من تعصب ضد املهاجرين؛ 

يطلب إىل الدول أن ُتعزز وأن تحمي عىل نحـو كامل وفّعال حـقوق اإلنسـان   - 26
والحريات األساسية لجميع املهاجرين، وفقاً لإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان وما يقع عليها 
من التزامات بموجب الصكوك الدولية لحقـوق اإلنسـان، برصف النظر عن وضع الهجرة 

الخاص باملهاجرين؛
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التوعية بحقوق اإلنسان للمهاجرين، والقيام بحمالت  الدول عىل زيادة  ُيشجع   - 27
إعالمية لضمان حصول الجمهور عىل معلومات دقيقة بشأن املهاجرين وقضايا الهجـرة، 
بما يف ذلك ما يقدمه املهاجرون من مساهمات إيجابية يف املجتمع املضيف وحالة الضعف 

التي يعانيها املهاجرون، وبخاصة من هم يف وضع غري قانوني؛ 

يدعو الدول إىل تيسري لَم شـمل األرس بطريقة رسيعة وفّعالة، بما يؤثر تأثـرياً   - 28
إيجابياً عىل اندماج املهاجرين، مع إيالء االعتبار الواجـب لرضورة أن يكون ألفراد األرسة 

مركز مستقل؛

يحث الدول عىل اتخاذ تدابري ملموسة للقضاء عىل العنرصية والتمييز العنرصي   - 29
وُكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب يف مكان العمل، ضد جميع العاملني، بمن فيهم 
العمال املهاجرون، وضمان املساواة الكاملة للجميع أمام القانون، بما يف ذلك قانون العمل، 
التدريب  يف  املشاركة  أمام:  األمر،  يقتيض  الحواجز، حيثما  إزالة  الدول عىل  كذلك  ويُحث 
إىل  الوصول  وإمكانية  النقابي؛  والنشاط  والعقود  والعمل  الجماعي،  والتفاوض  املهني، 
املحاكم القضائية واإلدارية التي ُتعنى باملظالم؛ والتماس العمل يف مختلف أنحاء البلد الذي 

يقيمون فيه؛ والعمل يف ظل ظروف آمنة وصحية؛ 

يحث الدول عىل ما ييل:  - 30

الوقائية، لتعزيز  التدابري  وضع وتنفيذ سياسات وخطط عمل، وتعزيز وتنفيذ  )أ( 
االنسجام والتسامح بني املهاجرين واملجتمعات املضيفة لهم، بهدف القضاء عىل 
مظاهر العنرصية والتمييز العنرصي وُكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، 

بما يف ذلك أعمال العنف التي يرتكبها أفراد أو مجموعات يف مجتمعات كثرية؛ 

القيام باستعراض قوانينها وسياساتها وممارساتها املتعلقة بالهجرة، وتنقيحها  )ب( 
عند الرضورة، بحيث تكون خالية من التمييز العنرصي ومتوافقة مع التزامات 

الدول بموجب الصكوك الدولية لحقوق اإلنسان؛ 

تنفيذ تدابري محّددة يشارك فيها املجتمع املضيف واملهاجرون من أجل تشجيع  )ج( 
احرتام التنوع الثقايف، وتعزيز معاملة املهاجرين معاملة ُمنصفة، ووضع برامج، 
االجتماعيـة والثقافيـة والسياسيـة  الحياة  إدماجهم يف  لتيسري  االقتضاء،  عند 

واالقتصادية؛ 

ضمان معاملة املهاجرين، الذين تحتجزهم السـلطات العامة، معاملة إنسانيـة  )د( 
ومنصفة، برصف النظر عن مركزهم كمهاجرين، وضمان حصولهم عىل حمايـة 
قانونية فّعالة، وحصولهم عند االقتضاء عىل مساعدة من مرتجـم شـفوي كفؤ، 
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وفقاً لقواعد القانون الدويل ومعايري حقوق اإلنسان ذات الصلـة، ال سيما أثناء 
استجوابهم؛ 

ضمان قيام سـلطات الرشطة والهجـرة بمعاملة املهاجـرين معاملـة كريمـة  )ه ( 
وغري تمييزية، وفقاً للمعايري الدولية، وذلك بوسائل منها تنظيم الدورات التدريبية 
الهجرة وغريهم من  اإلداريني وأفراد الرشطة وموظفي  للمسؤولني  املتخصصة 

املجموعات املعنية؛

النظـر يف مسألة االعرتاف باملؤهـالت التعليمية واملهنية والتقنيـة للمهاجـرين  )و( 
بهدف تعزيز هذا االعرتاف من أجـل زيادة مساهمة املهاجرين يف دول إقامتهم 

الجديدة إىل أقىص حّد؛ 

املهاجـرين  الكامل من قبل جميع  التمتع  لتعزيز  املمكنة  التدابري  اتخاذ جميع  )ز( 
بجميع حقوق اإلنسان، بما يف ذلك الحقوق املتصلة بالحصول عىل أجـور ُمنصفة 
ومكافـآت متساوية عن األعمال ذات القيمة املتساويـة دون تمييز من أّي نوع 
البطالة واملرض والعجز والرتمل، والشيخوخة وعـدم  والحق يف األمن يف حالة 
القدرة عىل كسب الرزق لظروف خارجة عن اإلرادة، واألمن االجتماعي بما يف ذلك 
الصحية  والرعاية  التعليم  إىل  املهاجرين  وإمكانية وصول  االجتماعي،  الضمان 

والخدمات االجتماعية، واحرتام هويتهم الثقافية؛ 

النظر يف اعتماد وتنفيذ سـياسات وبرامج يف مجال الهجـرة تمكن املهاجـرين،  )ح( 
وبخاصة النساء واألطـفال من ضحايا العنف العائيل أو املنزيل، من التحـرر من 

العالقات املسيئة لهم؛ 

النساء بني املهاجرين، عىل إيالء اهتمام خاص  لتزايد نسبة  الدول، نظراً  يحث   - 31
للقضايا املتعلقة بالتمايز بني الجنسني، بما يف ذلك التمييز عىل أساس نوع الجنس، ال سيما 
عندما تتداخل الحواجز املتعددة التي تواجهها املهاجـرات؛ وينبغي إجراء بحـوث مفّصلة 
ال فيما يتعلق بانتهاكات حقوق اإلنسان املرتكبة ضد املهاجرات فحسب، وإنما أيضاً بشأن 
ما تقدمه املهاجرات من مساهمات يف اقتصادات أوطانهن والبلدان التي يهاجرن إليها/

البلدان املضيفة لهن، وينبغي إدراج النتائج التي تخلُص إليها هذه البحوث يف التقارير التي 
ُتقدم إىل الهيئات املنشأة بموجب معاهدات حقوق اإلنسان؛ 

يحث الدول عىل االعرتاف بأن للمهاجرين املقيمني ألجل طويل والحائزين عىل   - 32
وثائق رسمية ما لغريهم من أفراد املجتمع من فرص اقتصادية وعليهم ما عىل هؤالء األفراد 

من مسؤوليات؛
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يوصي بأن تنظر البلدان التي تستضيف املهاجرين يف إمكانية توفري الخدمات   - 33
املالئم عىل وجـه  الصحـة والتعليم واإلسكان  الكافية، وال سيما يف مجـاالت  االجتماعية 
األولوية، بالتعاون مع وكاالت األمم املتحدة واملنظمات اإلقليمية والهيئات املالية الدوليـة، 
ويطلب أيضاً أن تستجيب هذه الوكاالت استجابة مالئمة للطلبات التي تقدم إليها لتوفري 

مثل هذه الخدمات؛

الالجئون

يحث الدول عىل الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدويل لحقوق اإلنسان وقانون   - 34
الالجئني والقانون اإلنساني الدويل فيما يتعلق بالالجئني وملتميس اللجوء واملرشدين، ويحث 
املجتمع الدويل عىل توفري الحماية واملساعدة لهم بطريقة ُمنصفة ومع إيالء االعتبار الواجب 
الحتياجاتهم يف مختلف أنحاء العالم، بما يتمىش مع مبادئ التضامن الدويل وتقاسم األعباء 

والتعاون الدويل يف تقاسم املسؤوليات؛ 

يدعو الدول لالعرتاف بحواجـز العنرصية والتمييز العنرصي وكراهية األجانب  - 35 
وما يتصل بذلك من تعصب والتي قد يواجهها الالجئون يف سعيهم إىل املشاركة يف الحياة 
االجتماعية للبلـدان املضيفة لهم، وُيشجع الدول عىل وضع اسرتاتيجيات تتصدى لهـذا 
التمييز، وتيرس التمتع الكامل بحقوق اإلنسان من جانب الالجئني وفقاً لتعهداتها والتزاماتها 
الدولية. وينبغي للدول األطراف ضمان أن تكون جميع التدابري املتعلقة بالالجئني متفقة 

تماماً مع اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع الالجئني وبروتوكول عام 1967 امللحق بها؛

يحث الدول عىل اتخاذ خطوات فّعالة لحماية النساء والفتيات الالجئات واملرشدات   - 36
داخلياً من العنف، وعىل التحقيق فيما قد ُيرتكب من انتهاكات من هذا النوع وإحالة املسؤولني 

عنها إىل القضاء، وذلك بالتعاون، عند االقتضاء، مع املنظمات املختصة ذات الصلة؛

الضحايا اآلخرون

يحث الدول عىل اتخاذ جميع التدابري املمكنة لضمان تسجيل جـميع األشخاص،   - 37
القانونية من  تبني هويتهم  التي  الالزمة  املستندات  وإتاحة حصولهم عىل  تمييز،  أّي  دون 
أجل تمكينهم من االستفادة مما هو متاح من االجراءات وُسبل االنتصاف القانونية وفرص 

التنمية، وكذلك من أجل الحّد من حاالت االتجار باألشخاص؛ 

يسلّم بأن ضحايـا االتجار باألشخاص يتعرضون بصفـة خاصة للعنرصيـة   - 38
الدول أن تكفل  والتمييز العنرصي وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب. وعىل 
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أن تكون جميع التدابري املتخذة ضد االتجار باألشخاص، وبخاصة التدابري التي تؤثر عىل 
ضحايا هذا االتجار، متوافقة مع مبادئ عدم التمييز املعرتف بها دولياً، بما يف ذلك حظر 

التمييز العنرصي وإتاحة ُسبل االنتصاف القانونية املناسبة؛ 

ل،  يطلب إىل الـدول أن تكفـل ألطـفال وشـباب الروما/الغجـر/السـنتي/الرحَّ  - 39
وبخاصـة اإلناث منهـم، فرص تعليم متكافئــة، وأن تكون املناهـج التعليميـة عىل جميع 
املستويات، بما يف ذلك الربامج التكميلية بشأن التعليم املختلط الثقافات، والتي قد تشمل يف 
جملة أمور إتاحة الفرص لهم لتعلم اللغات الرسمية يف مرحلة التعليم قبل املدريس، وتعيني 
معلمني ومساعدين يف الفصول املدرسية لكي يتسنى لهؤالء األطفال والشباب التعلم بلغتهم 

األم، مناهج مراعية ومستجيبة الحتياجاتهم؛ 

يشجع الدول عىل اعتماد سياسات وتدابري مناسبة وملموسة، ووضع آليات تنفيذ،   - 40
حيثما ال تكون هذه اآلليات قائمة بالفعل، وتبادل الخربات، بالتعاون مع ممثيل جماعات 
التمييز ضدهم، وتمكينهم من تحقيق  القضاء عىل  بغية  ل،  الروما/الغجر/السنتي/الرحَّ
حالة  يف  به،  أوصت  ما  نحو  كافة، عىل  اإلنسان  بحقوق  الكامل  تمتعهم  املساواة وضمان 
جماعات الروما، لجنة القضاء عىل التمييز العنرصي يف توصيتها العامة السابعة والعرشين، 

بحيث تتم تلبية احتياجاتهم؛ 

يوصي املنظمات الحكومية الدولية بأن تعالج، حـسب االقتضـاء، يف مشاريع   - 41
ل،  تعاونها مع مختلف الدول ومساعدتها لها، حالة جماعات الروما/الغجر/السنتي/الرحَّ

وأن تعمل عىل تعزيز النهوض بهذه الجماعات اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً؛ 

ل  يطلب إىل الدول أن تزيد التوعية بما يتعرض له الروما/الغجر/السنتي/الرحَّ  - 42
من عنرصية وتمييز عنرصي وكره لألجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وأن تشجع عىل 

معرفة واحرتام ثقافتهم وتاريخهم، كما يشجع املنظمات غري الحكومية عىل القيام بذلك؛ 

يشجع وسائط اإلعالم عىل أن تعمل عىل إتاحة فرص متكافئة للروما/ الغجر/  - 43
عن  املساواة، فضالً  قدم  فيها عىل  واملشاركة  الوسائط  إىل هذه  للوصول  ل  السنتي/الرحَّ
وتمييزية،  ونمطية  عنرصية  بأوصاف  اإلعالم  وسائط  تقارير  يف  وصفهم  من  حمايتهم 

ويطلب إىل الدول تيسري الجهود التي تبذلها وسائط اإلعالم يف هذا الصدد؛ 

والتمييز  العنرصيـة  إىل مكافحـة  تهدف  إىل وضع سياسات  الحكومات  يدعو   - 44
إحصائيـة  بيانات  إىل  تستند  تعصب  من  بذلك  يتصل  وما  األجانب  وكراهية  العنرصي 
موثوقة تعرتف بالشواغل التي تم تحديدها بالتشاور مع الروما/الغجر/السنتي/الرحل 
أنفسهم وتعرب عن وضعهم يف املجتمع بدقة قدر املستطاع. ويتم جمع مثل هذه املعلومات 
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البيانات وضمانات  لوائح حماية  مثل  األساسية،  والحريات  اإلنسان  ألحكام حقوق  وفقاً 
الخصوصية وبالتشاور مع األشخاص املعنيني؛

يشجع الدول عىل معالجة مشاكل العنرصية والتمييز العنرصي وكراهية األجانب   - 45
وما يتصل بذلك من تعصب ضد السكان املنحدرين من أصل آسيوي، ويحث الدول عىل 
اتخاذ كافة التدابري الالزمة إلزالة الحواجز التي يواجهها هؤالء األشخاص يف املشاركة يف 

الحياة االقتصادية واالجتماعية والثقافية والسياسية؛

يحث الدول عىل ضمان أن يمارس األشخاص املنتمون إىل أقليات قومية أو عرقية   - 46
وإىل أقليات دينية ولغوية جميع حقوق اإلنسان والحريات األساسية ممارسة كاملة وفّعالة، 
يف نطاق واليتها القضائية، دون أّي تمييز وباملساواة التامة أمام القانون، كما يحث الدول 

واملجتمع الدويل عىل تعزيز وحماية حقوق هؤالء األشخاص؛

يحث الدول عىل ضمان حـقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات قوميـة أو عرقيـة   - 47
أو دينية أو لغوية يف التمتع، فرادى أو باالشرتاك مع أفراد جماعاتهم اآلخـرين، بثقافتهم 
الخاصة بهـم، ويف املجاهرة بدينهم وممارسة شعائره، ويف استخـدام لغتهم الخاصـة، 
الثقافية واالجتماعية  الحياة  الفّعالة يف  املشاركة  رساً وجهاراً، وبحرية ودون تدخل، ويف 
واالقتصادية والسياسية للبلد الذي يعيشون فيه، بغية حمايتهم مما يتعرضون له أو ما قد 
يتعرضون له من أشكال العنرصية والتمييز العنرصي وكراهية األجانب وما يتصل بذلك 

من تعصب؛ 

يحث الدول عىل التسليم بتأثري التمييز والتهميش واالستبعاد االجتماعي، ماضياً   - 48
وحارضاً، عىل العديد من املجموعات العرقية التي تعيش يف وضعية األقلية العددية داخل 
دولة ما، والسهر عىل تمكني األشخاص املنتمني إىل مثل هذه املجموعات، بصفة أفراد أعضاء 
فيها، من املمارسة الكاملة والفعلية لجميع حقوق اإلنسان والحريات األساسية، وبتساو 
كامل أمام القانون، والقيام، عند االقتضاء، باتخاذ التدابـري املناسبة فيما يتصل بالعمل 

والسكن والتعليم، بغية منع التمييز العنرصي؛

يحث الدول عىل القيام، عند االقتضاء، باتخاذ التدابـري املناسبـة ملنـع التمييز   - 49
العنرصي ضد األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو عرقية وإىل أقليات دينية ولغويـة، 
فيما يتصل بالعمل، والرعاية الصحية، والخدمات االجتماعية، والتعليم، ويحثها عىل مراعاة 

أشكال التمييز املتعددة يف هذا السياق؛

يحث الدول عىل أن تدرج منظوراً يراعي نوع الجنس يف كل برامج العمل الرامية   - 50
إىل مكافحة العنرصية والتمييز العنرصي وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وأن 
تنظر يف عبء هذا التمييز الذي يقع بوجه خاص عىل نساء السكان األصليني واألفريقيات 
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واآلسيويات واملنحدرات من أصل أفريقي واملنحدرات من أصل آسيوي واملهاجرات والنساء 
املساواة مع  قدم  االنتاج عىل  إىل موارد  كفالة وصولهن  األخرى، مع  املحرومة  الفئات  من 
الرجال، باعتبار ذلك وسيلة لتعزيز مشاركتهن يف التنمية االقتصادية واالنتاجية ملجتمعاتهن؛

يحث الدول عىل إرشاك النساء، وبخاصة النساء ضحايـا العنرصيـة والتمـييز   - 51
العنرصي وكراهية األجـانب وما يتصل بذلك من تعصب، يف عملية اتخاذ القـرارات عىل 
جميع املستويات، لدى العمل من أجل القضـاء عىل هذا التمييز، واتخاذ تدابري ملموسـة 
إلدراج تحليل عرقي وتحليل للتمايز بني الجنسني لدى تنفيذ جميع جوانب برنامج العمل 

وخطط العمل الوطنية، وبخاصة يف ميادين برامج وخدمات العمالة وتخصيص املوارد؛ 

يسلّم بأن الفقر يحّدد املركز االقتصادي واالجتماعي ويضع عقبات أمام املشاركة   - 52
السياسية الفّعالة للمرأة والرجل بطرق مختلفة وبدرجات متفاوتة، ويحث الدول عىل إجراء 
تحليالت، تراعي نوع الجنس، بشأن جميع السياسات والربامج االقتصادية واالجتماعية، 
وبخاصة التدابري الرامية الستئصال الفقر، بما فيها تلك التي يتم وضعها وتنفيذها لصالح 
العنرصي  والتمييز  العنرصية  تكون من ضحاياها  التي  الجماعات  تلك  أو  األفراد  أولئك 

وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛ 

يحث الدول ويشجع جميع قطاعات املجتمع عىل تمكني النساء والفتيات الالتي   - 53
يقعن ضحايا العنرصية والتمييز العنرصي وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، 
 بحيث يتسنى لهن أن يمارسن حـقوقهن ممارسة كاملة يف جميع مناحي الحـياة العامـة

أو الخاصة، وعىل ضمان مشاركة املرأة مشاركة كاملة ومتكافئة وفّعالة يف اتخاذ القرارات 
ُعد، ال سيما يف وضع وتنفيذ وتقييم السياسات والتدابري التي تمس حياة املرأة؛  عىل جميع الصُّ

يحث الدول عىل ما ييل:  - 54

الذي كان يستخدم بصـورة منهجية كسالح من  الجنيس  العنف  بأن  التسليم  )أ( 
أسلحة الحـرب، أحياناً بموافقة الدولة أو بتحريض منها يعد انتهاكاً خـطرياً 
للقانـون اإلنساني الدويل، ويشـكل يف ظـروف معينـة جـريمة ضد اإلنسانيـة 
و/أو جـريمة حـرب، وبأن تداخل التمييز عىل أساس العنرصيـة ونوع الجنس 
 يجعـل النساء والفتيات بوجـه خاص عرضة لهذا النـوع من العنف الذي غالباً

ما يرتبط بالعنرصيـة والتمييز العنرصي وكراهيـة األجـانب وما يتصـل بذلك 
من تعصب؛ 

وضع حـّد لحالة اإلفالت من العقاب ومالحقة املسؤولني عن ارتـكاب الجرائم  )ب( 
ضد اإلنسانية وجرائم الحـرب، بما يف ذلك الجرائم ذات الصلة بالعنف الجنيس 
وغريه من أنـواع العنف القائم عىل أساس نـوع الجنس التي تتعرض لها النساء 



39

والفتيات، وكذلك ضمان تحديد هوية األشخاص املوجودين يف السلطة املسؤولني 
عن تلك الجرائم ممن يرتكبونها أو يأمرون بارتكابها أو يشجعون عىل ارتكابها 
أو يحضـون عىل ارتكابها أو يقدمـون املساعدة ملرتكبيها أو يحرّضـون عليها، 
أو يسهمون بأّي طريقة أخرى يف ارتكابـها أو الرشوع يف ارتكابـها لكي يتم 

التحقيق معهم ومقاضاتهم ومعاقبتهم؛ 

يطلب إىل الدول أن تقوم، بالتعاون مع املنظمات الدولية عند الرضورة، واضعة يف   - 55
مقدمة اعتباراتها أفضل مصالح الطفل، بتوفري الحماية من العنرصية والتمييز العنرصي 
وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب ضد األطفال، وبخاصة من يوجد منهم يف 
ظروف تتصف بشدة التعرض للمخاطر، وأن تويل اهتماماً خاصاً لحالة هؤالء األطفال عند 

وضع السياسات واالسرتاتيجيات والربامج ذات الصلة؛ 

يحث الدول عىل القيام، وفقـاً لقوانينها الوطنية والتزاماتها بموجـب الصكوك   - 56
الدولية ذات الصلة، باتخاذ جميع التدابري، إىل أقىص حـّد تسمح به مواردها املتاحة، لكي 
تضمن، دون أّي تمييز، الحق املتساوي لجميع األطفال يف أن يتم تسجيلهم فوراً عند والدتهم 
من أجل تمكينهم من ممارسة ما لهم من حـقوق إنسان وحريات أساسية. ويحث الدول عىل 

منح النساء حقوقاً متساوية مع الرجال فيما يتعلق بالجنسية؛

يحث الدول واملنظمات الدوليـة واإلقليميـة، ويشجع املنظمات غري الحكوميـة   - 57
والقطاع الخاص، عىل معالجة حالة األشخاص املعوقني الذين يتعرضون أيضاً للعنرصية 
الدول عىل  بذلك من تعصب؛ كما يحث  األجانب وما يتصل  العنرصي وكراهية  والتمييز 
اتخاذ التدابري الالزمة لضمان تمتع هؤالء األشخاص تمتعاً كامالً بجميع حقوق اإلنسان 

وتيسري إدماجهم الكامل يف جميع ميادين الحياة؛ 

تدابير المنع والتثقيف والحماية الهادفة إلى القضاء على العنصرية  ثالثاً - 
والتمييز العنصري وكراهية األجـانب وما يتصـل بذلك من تعصب 

ُعد الوطني واإلقليمي والدولي على الصُّ

يحث الدول عىل أن تعتمد وتنفذ، عىل الصعيدين الوطني والدويل، تدابري وسياسات   - 58
فّعالة، باإلضافة إىل الترشيعات الوطنية والصكوك واآلليات الدولية القائمة املكرّسة ملكافحة 
والتمييز  العنرصية  ضد  موقف  اتخاذ  عىل  واملؤسسات  املواطنني  جميع  تشجع  التمييز، 
العنرصي وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وأن تسلم بالتنوع وتحرتمه وتزيد 
من فوائده إىل أقىص حّد ممكن داخل الدول وفيما بينها، بالعمل معـاً من أجل بناء مستقبل 
يتسم بالوئام والعمل املنتج من خالل إعمال وتعزيز قيم ومبادئ مثل العدل واملساواة وعدم 
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التمييز والديمقراطية واإلنصاف والصداقة والتسامح واالحرتام ضمن املجتمعات واألمم 
وفيما بينها، وبخاصة من خالل برامج اإلعالم والتثقيف الرامية إىل إذكاء الوعي والتفهم 
بمزايا التنوع الثقايف، بما يف ذلك الربامج التي تعمل فيها السلطات العامة يف رشاكة مع 

املنظمات الدولية واملنظمات غري الحكومية وغريها من قطاعات املجتمع املدني؛

الدول عىل األخذ بمنظور يراعي نوع الجنس عند تصميم ووضع تدابري  يحث   - 59
وكراهيـة  العنرصي  والتمييز  العنرصية  عىل  القضاء  بهدف  والحماية  والتثقيف  للوقاية 
األجانب وما يتصل بذلك من تعصب عىل جميع املستويـات، لضمان أن تستهدف بشـكل 

فّعال األوضاع املميزة للنساء والرجال؛

يحث الدول عىل أن تعتمد أو تعزز، عند االقتضاء، الربامج الوطنية التي تهدف إىل   - 60
القضاء عىل الفقر والحّد من االقصاء االجتماعي والتي تأخذ يف االعتبار احتياجات وتجارب 
األفراد أو جماعات األفراد ضحايا العنرصية والتمييز العنرصي وكراهية األجانب وما يتصل 
بذلك من تعصب، كما يحث الدول عىل أن تكثف جهودها لتعزيز التعاون الثنائي واإلقليمي 

والدويل يف تنفيذ تلك الربامج؛

يحث الدول عىل أن تعمل من أجل ضمان أن تكون نظمها السياسية والقانونية   - 61
معرّبة عن التنوع املتعدد الثقافات داخل مجتمعاتها، وأن تحسن عند االقتضاء املؤسسات 
الديمقراطية بحيث تصبح قائمة عىل املشاركة عىل نحـو أكمل وتتالىف تهميش وإقصـاء 

قطاعات معينة من املجتمع والتمييز ضدها؛

يحث الدول عىل اتخاذ جميع التدابري الالزمة لكي تعالج عىل وجه التحديد، من   - 62
خالل السياسات والربامج، ما تتعرض له النساء والفتيات من عنرصية ومن عنف بدافع 
العنرصية، وأن تعزز تعاونها، واستجاباتها عىل صعيد السياسة العامة، وتنفيذها الفّعال 
للترشيعات الوطنية واللتزاماتها بموجب الصكوك الدولية ذات الصلة، وغري ذلك من التدابري 
الوقائية وتدابري الحماية الرامية إىل القضاء عىل جميع أشكال ما تتعرض له النساء والفتيات 

من تمييز وعنف بدوافع عنرصية؛

يشجع قطاع األعمال، وبخاصة صناعة السياحة ومقّدمو خدمات شبكة اإلنرتنت،   - 63
عىل وضع مدونات قواعد سلوك بغية منع االتجار باألشخاص وحماية ضحايا هذا االتجار، 
ال سيما ضحايا الدعارة، من التمييز القائم عىل نوع الجنس والتمييز العنرصي، وتعزيز 

حقوقهم وصون كرامتهم وأمنهم؛

يحـث الدول عىل وضـع وإنفاذ وتعزيـز تدابري فّعالة عىل املستـويات الوطنيـة   - 64
واإلقليمية والدوليـة من أجـل منع ومكافحة واسـتئصال جـميع أشكال االتجار بالنساء 
واألطفال، وبخاصة الفتيات، وذلك من خـالل اعتماد اسرتاتيجيات شاملة ملكافحة االتجار 
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تشمل تدابري ترشيعية وحمالت وقائية وعمليات تبادل للمعلـومات. كما يحث الدول عىل 
تخصيص املوارد، حـسب االقتضاء، لوضع برامج شاملة ترمي إىل توفري املساعدة والحماية 
والعالج للضحايا وإعادة إدماجهم يف املجتمع وإعادة تأهيلهم. وعىل الدول أن تعمل عىل 
توفـري أو تعزيز تدريب املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني وموظفي الهجرة وغريهم من 

املوظفني ذوي الصلة الذين يتعاملون مع ضحايا االتجار يف هذا الصدد؛

يشجع الهيئات والوكاالت والربامج ذات الصلة يف منظومة األمم املتحدة والدول   - 65
 ،(E/CN.4/1998/53/Add.2) عىل ترويج واستخدام املبادئ التوجيهية بشأن الترشد الداخيل

وال سيما أحكامها املتصلة بعدم التمييز؛

ألف - على الصعيد الوطني

التدابير التشريعيـة والقضائيـة والتننظيميـة واإلداريـة، وغير ذلك من التدابير   - 1
الرامية إلى منع العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب وما يتصل بذلك 

من تعصب وإلى الحماية منها

يحث الدول عىل أن تضع وتنفذ، دون تأخري، سياسات وخطط عمل وطنية ملكافحة   - 66
العنرصيـة والتمييز العنرصي وكراهية األجـانب وما يتصل بذلك من تعصب، بما يف ذلك 

مظاهرها القائمة عىل أساس نوع الجنس؛

يحث الدول عىل وضع أو تعزيز وترويج وتنفيذ سياسات ترشيعية وإدارية فّعالة   - 67
وتدابري وقائية أخرى ملواجهة الوضع الخطري الذي تعاني منه فئات معينة من العمال، بمن 
فيهم العمال املهاجرون الذين يقعون ضحايا للعنرصية والتمييز العنرصي وكراهية األجانب 
وما يتصل بذلك من تعصب. وينبغي إيالء اهتمام خاص لحماية األشخاص الذين يعملون 

خـدماً يف املنازل واألشخاص املتاجـر بهم، من التمييز والعنف، وملكافحة التحيُّز ضدهم؛

يحث الدول عىل أن تعتمد وتنفذ، أو تعزز، الترشيعات الوطنية والتدابري اإلدارية   - 68
التي تتصدى للعنرصية عىل نحو رصيح ومحّدد وتحظر التمييز العنرصي وكراهية األجانب 
وما يتصل بذلك من تعصب، بصورة مبارشة أو غري مبارشة، يف جميع مجاالت الحياة العامة، 
وفقاً اللتزاماتها بموجب االتفاقية الدولية للقضاء عىل جميع أشكال التمييز العنرصي، وأن 

تضمن أالّ تكون تحفظاتها متنافية مع الهدف والغرض من االتفاقية؛

االتجـار  ملكافحـة  قـوانني  االقتضاء،  وتنفذ، حـسب  تسّن  أن  الدول عىل  يحث   - 69
باألشخاص، وال سيما النساء واألطفال، وتهريب املهاجرين، وأن تأخذ يف االعتبار املمارسات 
التي تشكل خطراً عىل حياتهم أو تفيض إىل أنواع شتى من العبودية واالستغالل، كاستعباد 
املدين واالسرتقاق، واالستغالل ألغراض الجنس أو العمل؛ كما يشجع الدول عىل أن تنشئ 
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املوارد  تخصص  وأن  املمارسات،  هذه  مثل  ملكافحة  بالفعل،  موجودة  تكن  لم  إن  آليات، 
الكافية لضمان تنفيذ القوانني وحماية حقوق الضحايا، وأن تعزز التعاون الثنائي واإلقليمي 
والدويل، بما يف ذلك التعاون مع املنظمات غري الحكومية التي تقدم املساعدة للضحايا، من 

أجل مكافحة هذا االتجار باألشخاص وتهريب املهاجرين؛

يحث الدول عىل أن تتخذ جميع التدابري الدستورية والترشيعية واإلدارية الالزمة   - 70
لتعزيز املساواة بني األفراد وجماعات األفراد ضحايا العنرصية والتمييز العنرصي وكراهية 
األجانب وما يتصل بذلك من تعصب وأن تستعرض التدابري القائمة بقصد تعديل أو إلغاء 

الترشيعات الوطنية واألحكام اإلدارية التي قد تفيض إىل أشكال التمييز هذه؛

يحث الدول، بما فيها وكاالتها املكلفة بإنفاذ القوانني، عىل وضع سياسات وبرامج   - 71
فّعالة وتنفيذها تنفيذاً كامالً بغية الحيلولة دون ترصف رجال الرشطة وغريهم من املكلفني 
بإنفاذ القوانني ترصفات غري الئقة بدوافع العنرصيـة والتمييز العنرصي وكراهية األجانب 
وما يتصل بذلك من تعصب، والكشف عن هذه الترصفات واملساءلة عنها ومقاضاة مرتكبيها؛

يحث الدول عىل وضع وتطبيق وإنفاذ تدابري فّعالة للقضاء عىل الظاهرة املعروفة   - 72
عىل املستوى الشعبي باسم “التصوير العنرصي” والتي تشمل ممارسات أفراد الرشطة 
وغريهم من املكلفني بإنفاذ القوانني باالعتماد، إىل أّي حّد، عىل العنرص أو اللون أو النسب 
أو األصل القومي أو العرقي كأساس إلخضاع األشخاص للتحقيق أو لتحـديد ما إذا كان 

الشخص متـورطاً يف نشاط إجرامي؛

يحث الدول عىل اتخاذ تدابري تحول دون استغالل البحوث الجينية أو تطبيقاتها   - 73
يف الرتويج للعنرصية والتمييز العنرصي وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، 
وعىل صون حرمة املعلومات الجينية الشخصية، ومنع استخدام هذه املعلومات ألغراض 

تمييزية أو عنرصية؛

يحث الدول، واملنظمات غري الحكومية، والقطاع الخاص عىل ما ييل:  - 74

وضع وتنفيذ سياسات تشجع توخي الجودة والتنوع يف إنشاء قوة رشطة تكون  )أ( 
خالية من العنرصية والتمييز العنرصي وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من 
تعصب، والسعي بنشاط لتعيني أفراد ينتمون إىل كافة الفئات، بما فيها األقليات، 
يف الوظائف العامة، بما يف ذلك قوة الرشطة والوكاالت األخرى ضمن نظام القضاء 

الجنائي )كوكالء النيابة(؛

العمل عىل الحّد من أعمال العنف، بما يف ذلك العنف بدوافع العنرصية والتمييز  )ب( 
العنرصي وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وذلك عن طريق:
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تطوير مواد تربوية لتعليم الشباب أهمية التسامح واالحرتام؛  ’1‘

التصدّي للتحيُّز قبل أن يتجىل يف نشاط جنائي عنيف؛  ’2‘

إنشاء أفرقـة عاملـة تضم، ضمن من تضمه، قـادة املجتمعات املحليـة   ’3‘
ومسؤولني عن إنفاذ القوانني عىل املستويني الوطني واملحيل، بغية تحسني 
التنسيق واملشـاركة املجتمعيـة والتدريب والتعليم وجمع البيانات بهدف 

منع هذا النشاط اإلجرامي العنيف؛

التأكد من أن القوانـني املتصلة بالحقـوق املدنية والتي تحظـر النشاط   ’4‘
اإلجرامي العنيف تنّفذ بحزم؛

تحسني جمع البيانات فيما يتعلق بالعنف الذي يمارس بدوافع العنرصية   ’5‘
والتمييز العنرصي وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛

توفري املساعدة املالئمة للضحايا، والتثقيف العام بغية الحيلولة دون وقوع   ’6‘
وكراهية  العنرصي  والتمييز  العنرصية  بدوافع  املستقبل  يف  عنف  أعمال 

األجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛

 التصديق على الصكوك القانونية الدولية واإلقليمية ذات الصلة المتعلقة
بحقوق اإلنسان وعدم التمييز، والتنفيذ الفّعال لهذه الصكوك

يحث الـدول التـي لـم تفعل ذلك بعد عـىل أن تنظر يف التصديـق عىل الصكوك   - 75
الدولية لحقوق اإلنسـان التي تهدف إىل مكافحة العنرصيـة والتمييز العنرصي وكراهية 
األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، أو االنضمام إىل هذه الصكوك، وبخاصة االنضمام إىل 
االتفاقية الدولية للقضاء عىل جميع أشكال التمييز العنرصي، وذلك عىل وجه االستعجال، 
ليصبح التصديق عىل هذه االتفاقية عاملياً بحلول عام 2005، وأن تنظر يف إصدار اإلعالن 
املنصـوص عليه يف املـادة 14 بأن تفي بالتزاماتها بتقديـم التقارير وأن تنرش املالحظات 
الختامية التي تتوصل إليها لجنة القضاء عىل التمييز العنرصي وتتخذ اإلجراءات املطلوبة 
بموجبها. كما يحث الدول عىل سـحب تحفظاتها التي تتعارض مع أغراض تلك االتفاقية 

ومقاصدها وأن تنظر يف سحب التحفظات األخرى؛

يحث الدول عىل أن تويل االعتبار الواجب للمالحظات والتوصيات الصادرة عن   - 76
لجنة القضاء عىل التمييز العنرصي. ولهذا الغرض، ينبغي للدول أن تنظر يف إمكانية إنشاء 
املناسبة  اتخاذ جميع الخطوات  الوطنية بغية ضمان  الرصد والتقييم  آليات  ما يلزم من 

ملتابعة هذه املالحظات والتوصيات؛
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يحث الدول التي لم تفعل ذلك بعـد عىل أن تنظر يف االنضمام إىل العهـد الدويل   - 77
الخاص بالحقـوق االقتصاديـة واالجتماعية والثقافية والعهد الخاص بالحـقوق املدنية 
والسياسية، وأن تنظر كذلك يف االنضمام إىل الربوتوكولـني االختياريني امللحقـني بالعهد 

الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية؛

يحث تلك الدول التي لم تقم بعد بالتوقيع عىل الصكوك التالية والتصديق عليها  - 78 
أو االنضمام إليها عىل أن تنظر يف القيام بذلك:

اتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية واملعاقبة عليها لعام 1948؛ )أ( 

اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الهجرة من أجل العمل )املنقحة( لعام 1949  )ب( 
)رقم 97(؛

اتفاقية قمع االتجار باألشخاص واستغالل دعارة الغري لعام 1949؛ )ج( 

 1967 عـام  وبروتوكول   1951 لعـام  الالجـئني  بوضـع  الخاصة  االتفاقيـة  )د( 
امللحق بها؛

اتفاقية منظمة العمل الدولية بشـأن التميـيز )يف مجال االستخدام واملهنة( لعام  )ه ( 
1958 )رقم 111(؛

اتفاقية مكافحة التمييز يف مجال التعليم التي اعتمدها املؤتمر العام ملنظمة األمم  )و( 
املتحدة للرتبية والعلم والثقافة يف 14 كانون األول/ديسمرب 1960؛

اتفاقية القضاء عىل جميع أشـكال التمييز ضد املرأة لعام 1979 بقصد تحـقيق  )ز( 
التصديق العاملي عليها خالل خمس سنوات، والربوتوكول االختياري امللحق بها 

لعام 1999؛

اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 والربوتوكوالن االختياريان امللحقان بها لعام  )ح( 
الحّد  بشأن   1973 لعام   )138 )رقم  الدولية  العمل  منظمة  واتفاقيتا   ،2000
األدنى لسن االستخدام، ورقم )182( لعام 1999 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل 

األطفال؛

اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمال املهاجرين )األحكام التكميلية( لعام  )ط( 
1975 )رقم 143(؛

اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الشعوب األصلية والقبلية لعام 1989 )رقم  )ي( 
169( واتفاقية التنوع البيولوجي لعام 1992؛

االتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال املهاجرين وأفراد أرسهم لعام 1990؛ )ك( 
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النظام األسايس للمحكمة الجنائية الدولية الذي اعتمد يف روما يف عام 1998؛ )ل( 

اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الجريمة املنظمة عرب الوطنية، والربوتوكول املكمل  )م( 
لالتفاقية والخاص بمنع وقمع االتجار باألشخاص، وبخاصة النساء واألطفال، 
واملعاقبة عليه، وبروتوكول عام 2000 ملكافحة تهريب املهاجرين براً وبحراً وجواً، 

املكمل لالتفاقية؛

ويحث كذلك الدول األطراف يف هذه الصكوك عىل تنفيذها تنفيذاً كامالً؛

يناشد الدول تشجيع وحماية ممارسة الحقوق املنصوص عليها يف إعالن القضاء   - 79
اإلعالن  املعتقد، وهو  أو  الدين  أساس  القائمني عىل  والتمييز  التعصب  أشكال  عىل جميع 
الصادر عن الجمعية العامة يف قرارها 55/36 املؤرخ 25 ترشين الثاني/نوفمرب 1981، 
من أجل تجنب التمييز الديني الذي يشكل، عندما يجتمع مع بعض أشكال التمييز األخرى، 

شكالً من أشكال التمييز املتعدد؛

للعالقات  فيينا  التفاقية  التامني  واالمتثال  االحرتام  إىل  السعي  عىل  الدول  يحث   - 80
القنصلية لعام 1963، وبخاصة ما يتصل من أحكامها بحق املواطنني األجانب، بغض النظر 
عن وضعهم القانوني أو وضعهم فيما يتصل بالهجـرة، يف االتصـال بموظف قنصيل من 

دولتهم يف حالة تعرضهم للتوقيف أو االحتجاز؛

معاملة  املهاجرين  والعمال  األجانب  معاملة  تحظر  أن  عىل  الدول  جميع  يحث   - 81
تمييزية، بسبب العنرص أو اللون أو النسب أو األصل القومي أو العرقي وذلك، يف أمور من 
بينها، حسب االقتضاء، منح تأشريات العمل وتصاريح العمل واإلسكان والرعاية الصحية 

وإمكانية االحتكام إىل القضاء؛

يشّدد عىل أهمية مكافحة اإلفـالت من العقاب، بما يشمل الجرائم التي ترتكب   - 82
بدافع عنرصي أو بدافع كراهية األجانب، وذلك عىل الصعيد الدويل أيضـاً، مع مالحظة أن 
اإلفالت من العقاب عىل انتهاكات حقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الدويل هو عائق خطري 
أمام نظام العدالـة املنصف واملتكافئ، ويف نهاية املطاف أمام املصالحـة واالستقرار؛ كما 
يدعم دعماً كامالً ما تضطلع به املحاكم الجنائية الدولية القائمة من أعمال، ويؤيد تماماً 
التصديق عىل النظام األسايس للمحكمة الجنائية الدولية الذي اعتمد يف روما، ويحث جميع 

الدول عىل التعاون مع هذه املحاكم الجنائية الدولية؛

يحث الدول عىل بذل كل جهد ممكن للتطبيق التام لألحكام ذات الصلة من إعالن   - 83
منظمة العمل الدولية بشأن املبادئ األساسية والحقوق يف العمل لعام 1998 وذلك بغية 

مكافحة العنرصية والتمييز العنرصي وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛
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مقاضاة مرتكبي األفعال العنصرية

يحث الدول عىل اتخاذ تدابري فّعالة ملكافحة األفعال الجنائية التي ترتكب بدوافع   - 84
العنرصية والتمييز العنرصي وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛ وعىل اتخاذ 
تدابري لكي تعترب هذه الدوافع عوامل مشّددة للعقوبة؛ وللحيلولة دون إفالت مرتكبي هذه 

الجرائم من العقاب وضمان سيادة القانون؛

يحث الدول عىل أن تجري تحقيقات للنظر يف الصـالت املحتملة بني املقاضـاة   - 85
الجنائية، وأعمال العنف التي ترتكبها الرشطة، والعقوبات الجنائية من جهة، والعنرصية 
والتمييز العنرصي وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، من جهة أخرى، كي تتوافر 
األدلة الالزمة التخاذ التدابري الرضورية للتخلص من مثل هذه الصالت واملمارسات التمييزية؛

الجديـدة  الفاشية  إيديولوجيات  ظهـور  لردع  التدابري  تعزز  أن  الدول  يناشد   - 86
الكراهيـة  التي تشجع عىل  االيديولوجيات  العنيفة والتصدي لهذه  القومية  والقائمة عىل 
العنرصيـة والتمييز العنرصي، وكذلك مشاعر العنرصيـة وكراهية األجانب، بما يف ذلك 
تدابري ملكافحة األثر السلبي ملثل هذه األيديولوجيات، خاصة عىل الشباب عن طريق التعليم 

الرسمي وغري الرسمي ووسائط اإلعالم والرياضة؛

يحث الدول األطـراف عىل اعتماد ترشيعات تنفذ التزاماتها بمقاضـاة ومعاقبة   - 87
الذين ارتكبوا أو أمروا بارتكاب خـروقات جسيمة التفاقيات جـنيف املربمة  األشخاص 
يف 12 آب/أغسطس 1949 والربوتوكول اإلضايف األول امللحق بها، وغريها من االنتهاكات 

الخطرية لقوانني الحرب وأعرافها، وخاصة ما يتصل منها بمبدأ عدم التمييز؛

يناشد الدول أن تجرِّم شتى أشكال االتجار باألشخاص، ال سيما النساء واألطفال،   - 88
وأن تدين املتاجرين والوسطاء وتعاقبهم، وأن تضمن يف الوقت نفسه الحماية واملساعدة 

لضحايا االتجار مع مراعاة حقوقهم اإلنسانية مراعاة كاملة؛

يحث الدول عىل أن تجري تحقيقات شاملة جامعة يف الوقت املناسب وبال تحيز   - 89
العنرصي، وأن تقايض  العنرصية والتمييز  بدافع  املرتكبة  األفعال غري املرشوعة  يف كافة 
أولئك الذين يقومون بحكم مناصبهم بارتكاب الجرائم ذات الطابع العنرصي أو التي يدفع 
إليها كراهية األجانب، حسب االقتضاء، أو يرشعون يف ارتكابها أو يسهلون جميع األعمال 
التي تؤدي إىل ارتكابها، وأن تضمن إيالء أولوية عالية ملقاضاة مرتكبي الجرائم ذات الطابع 
العنرصي أو التي يدفع إليها كراهية األجانب وأن تسهر عىل مقاضاتهم بنشاط وثبات، 
وأن تضمن حق املساواة يف املعاملة أمام املحاكم وجميع الهيئات املعنية بإقامة العدل. ويف 
هذا الصدد، يركز املؤتمر العاملي عىل أهمية تعزيز الوعي وتوفري التدريب ملختلف الوكالء 
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العاملني يف سلك العدل الجنائي لضمان تطبيق القانون بعدل وبال تحيز. ويويص يف هذا 
الصدد بإنشاء دوائر لرصد مكافحة التمييز؛

إقامة مؤسسات وهيئات وساطة وطنية متخصصة مستقلة وتعزيزها

يحث الدول عىل القيام، حسب االقتضاء، بإنشاء مؤسسات وطنية مستقلة لحقوق  - 90 
اإلنسان تعنى عىل وجه الخصوص بمسائل العنرصيـة والتمييز العنرصي وكراهية األجانب 
وما يتصل بذلك من تعصب، وتعزيز هذه املؤسسات واستعراضها وتدعيم فعاليتها، طبقاً 
للمبادئ املتصلة بمركز املؤسسات الوطنية املعنية بتعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها، وهي 
املبادئ املرفقة بقرار الجمعية العامة 134/48 املؤرخ 20 كانون األول/ديسمرب 1993، 
وتزويد هـذه املؤسسات بقدر واف من املوارد املاليـة والكفاءة والقدرة عىل االضـطالع 

بأنشطة التحقيق والبحث والتثقيف والتوعية العامة من أجل مكافحة هذه الظواهر؛

يحث أيضاً الدول عىل ما ييل:  - 91

تعزيز التعاون بني هذه املؤسسات وغريها من املؤسسات الوطنية؛ )أ( 

والتمييز  العنرصيـة  األفراد ضحايا  لألفراد وجماعات  تكفل  اتخـاذ خـطوات  )ب( 
العنرصي وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب إمكانية املشاركة الكاملة 

يف هذه املؤسسات؛

دعم هذه املؤسسات والهيئات املماثلة بوسائل منها نرش وتعميم القوانني وأحكام  )ج( 
القضاء الوطنية املعمول بها، والتعاون مع مؤسسات يف بلدان أخرى بغية االطالع 
لدرئها  املصّممة  وآلياتها واالسرتاتيجيات  املمارسات ووظائفها  عىل مظاهر هذه 

ومكافحتها والقضاء عليها؛

السياسات والممارسات  - 2

جمع البيانات وتحليلها، والبحث والدراسة

يحث الدول عىل جـمع وتحليل وتوزيع ونرش البيانات اإلحصائية املوثوقـة عىل   - 92
الصعيدين الوطني واملحيل، وعىل اتخاذ جميع التدابري األخرى املتصلة بذلك والرضوريـة 
للعمل بانتظام عىل تقييم وضع األفراد والجماعات ضحايا العنرصية والتمييز العنرصي 

وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛

ينبغـي أن تكـون مثل هذه البيانـات اإلحصائية مصنفة تفصيـاًل وفقاً للترشيع  )أ( 
الوطنـي. ويتعنّي بالنسـبة ملثل هـذه املعلومات، حيثمـا كان مالئمـاً، أن ُتجمع 
بموافقة رصيحة من جانب الضحايا، عىل أساس تعريفهم الذاتي وطبقاً لألحكام 
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املتعلقة بحقوق اإلنسـان والحريات األساسية، كاللوائح الخاصة بحماية البيانات 
وضمانات حرمة الخصوصيات. وال يجوز إساءة استعمال هذه املعلومات؛

ينبغي جمع البيانات واملعلومات اإلحصائية بهدف رصد حالة الجماعات املهمشة،  )ب( 
ووضع وتقييم الترشيعات والسياسات واملمارسات والتدابري األخـرى التي تهدف 
إىل منع ومكافحة العنرصية والتمييز العنرصي وكراهية األجانب وما يتصل بذلك 
من تعصب، وكذلك لغرض تحديد ما إذا كان ألي من التدابري أثر متفاوت دون 
الغاية، يوىص بوضع اسرتاتيجيات طوعيـة  لهذه  قصد عىل الضحايا. وتحقيقاً 

وتوافقية وتشاركية لعملية جمع وتصميم واستخدام املعلومات؛

ينبغي أن تراعي املعلـومات املؤشـرات االقتصادية واالجتماعية بما يف ذلك، عـند  )ج( 
االقتضاء، الصحـة والوضع الصحي، ووفيات الرّضع واألمهات، والعمر املتوقع 
لدى الوالدة، ومعدل اإلملام بالقراءة والكتابة، ومستوى التعليم، والعمل والسـكن 
وملكية األرض، والرعاية الصحية العقلية والبدنية، واملياه والخدمات الصحية، 
والطاقـة واالتصاالت، والفقـر، ومتوسط الدخـل املتاح، وذلك من أجـل وضع 
سياسات للتنمية االجتماعية واالقتصادية بغية سد الفجوات القائمة يف األوضاع 

االجتماعية واالقتصادية؛

يدعو الدول واملنظمات الحكومية الدولية واملنظمات غري الحكومية واملؤسسات   - 93
األكاديمية والقطاع الخاص إىل تحسني مفاهيم وطرائق جمع البيانات وتحليلها؛ وإىل تعزيز 
املجال؛  هذا  يف  ترويجية  أنشطة  وتطوير  الناجحة  واملمارسات  التجارب  وتبادل  البحوث 
وإىل وضع مؤرشات عن التقدم وعن مشاركة األفراد والجماعات يف املجتمع ممن يتعرضون 

للعنرصية والتمييز العنرصي وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛ 

يسلّم بأن السياسات والربامج الرامية إىل مكافحة العنرصية والتمييز العنرصي   - 94
وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب ينبغي أن تستند إىل بحوث كمية ونوعية، 
تراعي  أن  ينبغي  والربامج  السياسات  وهذه  الجنس  نوع  يراعي  الذي  املنظور  تشمل 
األولويات التي يحددها األفراد والجماعات الذين يتعرضون أو يقعون ضحايا للعنرصية 

والتمييز العنرصي وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛

يحث الدول عىل إنشاء آلية للرصد املنتظم لألفعال الناجمة عن العنرصية والتمييز   - 95
العنرصي وكراهيـة األجـانب وما يتصل بذلك من تعصب يف القطاعني العـام والخاص، 

بما فيها األفعال التي يرتكبها املوظفون املكلفون بإنفاذ القوانني؛

وموضوعي  متكامل  نهج  واعتماد  وإجرائها  الدراسات  تشجيع  إىل  الدول  يدعو   - 96
وطويل األجل إزاء جميع مراحل وجوانب الهجرة من شأنه أن يعالج بفعالية أسباب الهجرة 
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ومظاهرها عىل حّد سواء. وينبغي لهذه الدراسات والُنُهج أن تويل اهتماماً خاصاً لألسباب 
األساسية،  والحـريات  اإلنسان  بحقوق  الكامل  التمتع  كانعدام  الهجرة،  ملوجات  األصلية 

وآلثار العوملة االقتصادية عىل اتجاهات الهجرة؛

يوصي بإجراء دراسات إضافية ملعرفة كيف يمكن أن تنعكس العنرصية، والتمييز   - 97
العنرصي وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، يف القوانني والسياسات واملؤسسات 
واملمارسات وكيف يمكن أن تكون هذه الظواهر قد أسهمت يف جعل املهاجرين، وال سيما 

النساء واألطفال، ضحايا ويف إقصائهم؛

يوصي بأن تدرج الدول، حسب االقتضاء، يف تقاريرها الدورية املقدمة إىل الهيئات   - 98
التعاهدية املعنية بحقوق اإلنسان يف األمم املتحدة بيانات احصائية يف صيغة مالئمة عن 
األفراد واألشخاص املنتمني إىل الجماعات واملجتمعات املشمولة يف نطاق واليتها، بما يف ذلك 
بيانات إحصائية عن مشاركتهم يف الحياة السياسية وعن أحوالهم االقتصادية واالجتماعية 
والثقافية. وينبغي أن تجمع كافة هذه املعلومات وفقاً لألحكام املتعلقة بحقوق اإلنسان 

والحريات األساسية، كاللوائح الخاصة بحماية البيانات وضمانات حرمة الخصوصيات؛

الرامية  اإليجابية  اإلجراءات  ذلك  في  بما  العملية،  الوجهة  ذات  العمل  وخطط  السياسات 
إلى ضمان عدم التمييز، وخاصة فيما يتعلق بإمكانية الحصول على الخدمات االجتماعية 

وفرص العمالة واإلسكان والتعليم والصحة والرعاية الصحية، وما إلى ذلك

يسلّم بأن املسؤولية األوىل عن مكافحة العنرصية والتمييز العنرصي وكراهيـة   - 99
األجانب وما يتصل بذلك من تعصب تقع عىل عاتق الدول. ولهذا يشجع الدول عىل وضع 
أو تطوير خطط عمل وطنية تعزز التنوع واملساواة واإلنصاف والعدالة االجتماعية وتكافؤ 
الفرص ومشاركة الجميع. وعن طريق األعمال واالسرتاتيجيات اإليجابية والفّعالة، ضمن 
أمور أخرى، ينبغي أن تهدف هذه الخطط إىل تهيئة ظروف للجميع من أجل املشاركة الفّعالة 
يف صنع القرار وإعمال الحقوق املدنية والثقافية واالقتصادية والسياسية واالجتماعية يف 
جميع مجاالت الحياة عىل أساس عدم التمييز. ويشجع املؤتمر العاملي الدول، لدى وضع 
وتطوير خطط العمل هذه، عىل إقامة أو تعزيز الحوار مع املنظمات غري الحكومية من أجل 

إرشاكها بصورة أوثق يف تصميم وتنفيذ وتقييم السياسات والربامج؛

يحث الدول عىل أن تضع، استناداً إىل املعلومات اإلحصائية، برامج وطنية، بما يف   - 100
ذلك تدابري فّعالة أو إيجابية بغية تعزيز إمكانية حصول األفراد أو مجموعات األفراد الذين 
 يقعون أو يمكن أن يقعوا ضحايا للتمييز العنرصي عىل الخدمـات االجتماعية األساسيـة،

بما يف ذلك التعليم االبتدائي والرعاية الصحية األساسية والسكن املالئم؛
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يحث الدول عىل أن تضع برامج لتعزيز إمكانية الوصول دون تمييز أمام األفراد   - 101
أو مجموعات األفراد ضحايا العنرصية والتمييز العنرصي وكراهية األجانب وما يتصل بذلك 
 من تعصب إىل الرعاية الصحية، وأن تسعى جـاهدة للقضاء عىل أوجـه التفاوت ومنها
ما يتعلق بمعدل وفيات الرضع وتحصني األطفال واإلصابة بفريوس نقص املناعة البرشي/

متالزمة نقص املناعة املكتسب )اإليدز(، وأمراض القلب، والرسطان، واألمراض املعدية؛

يحث الدول عىل تشجيع اإلندماج السكني لكافة أفراد املجتمع يف مرحلة التخطيط   - 102
يف خطط التنمية الحرضية واالستيطان البرشي، وكذلك عند ترميم مناطق اإلسكان العام 

املهملة، بغية مكافحة االقصاء االجتماعي والتهميش؛

العمالة

يحث الدول، حيثما كان ذلك مالئماً، عىل تشجيع ودعم تنظيم وعمل املشاريع   - 103
التي يملكها أشخاص من ضحايا العنرصية والتمييز العنرصي وكراهية األجانب وما يتصل 
بذلك من تعصب، من خالل تعزيز تكافؤ فرص الحصول عىل االئتمانات واالستفادة من 

برامج التدريب؛

يحث الدول، ويشجع املنظمات غري الحكومية والقطاع الخاص عىل ما ييل:  - 104

دعم إيجاد أماكن العمل الخالية من التمييز عن طريق األخذ باسرتاتيجية متعددة  )أ( 
أماكن  داخل  واالتصال  العام  والتقيف  املدنية،  الحقوق  إنفاذ  تشمل  الجوانب 
العمل وتشجيع وحماية حقوق العمال املعرّضني للعنرصية والتمييز العنرصي 

وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛

تشجيع إيجاد وتطوير وتوسيع األعمال املكرّسة لتحسني الظروف االقتصاديـة  )ب( 
والتعليمية يف املناطق التي تنقصها الخدمات واألماكن املحرومة، وذلك بزيادة ُسبل 
الحصول عىل رأس املال باللجوء إىل مصادر منها مصارف التنمية املجتمعية، مع 
التسليم بأن األعمال الجديدة يمكن أن ترتك أثراً إيجابياً ودينامياً عىل املجتمعات 
املحلية املحتاجة، والعمل مع القطاع الخاص إليجاد فرص العمل، واملساعدة عىل 
التي  النمو الصناعي والتجاري يف املناطـق  اإلبقاء عىل الوظائف الحالية، وحفز 

تعاني من ضائقة اقتصادية؛

تحسني فرص الجماعات املستهدفة التي تواجه، يف جملة أمور، أصعب العوائق يف  )ج( 
إيجاد عمل أو االحتفاظ به أو استعادته، بما يف ذلك العمالة املاهرة. وينبغي إيالء 

اهتمام خاص إىل األشخاص املعرضني ألشكال التمييز املتعددة؛
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يحث الدول عىل إيالء اهتمام خاص، لدى صياغة وتنفيذ الترشيعات والسياسات   - 105
املصممة لتعزيز حماية حقوق العمال، إىل الوضع الخطري املتمثل يف انعدام الحماية، ويف 
بعض الحاالت االستغالل، كما يف حالة األشخاص املتاَجر بهم واملهاجرين املهرَّبني والتي 
تجعلهم أكثر تعرضاً لسوء املعاملة، كالعزل يف حالة العاملني يف الخدمة املنزلية وملزاولة 

األشغال الخطرية والتي يتقاىض العاملون فيها أجوراً ضئيلة؛

يحث الدول عىل تجنب اآلثار السلبية للممارسات التمييزية والعنرصية وكراهية   - 106
األجانب يف العمالة والتوظيف، وذلك بالتشجيع عىل تطبيق ومراعاة أحكام الصكوك والقواعد 

الدولية املتصلة بحقوق العمال؛

عىل  التجاريـة  األعمال  وقطاع  العماليـة  النقابات  ممثيل  ويشجع  الدول  يحث   - 107
تعزيز املمارسـات غري التمييزية يف أماكن العمل، وحمايـة حقوق العمال، بمن فيهم عىل 
وجه الخصوص ضحايا العنرصيـة والتمييز العنرصي وكراهية األجانب وما يتصـل بذلك 

من تعصب؛

يدعو الدول إىل توفري ُسبل الوصول الفّعالة إىل اإلجـراءات اإلدارية والقانونيـة   - 108
وُسبل االنتصاف األخرى لضحايا العنرصية والتمييز العنرصي وكراهية األجانب وما يتصل 

بذلك من تعصب يف مكان العمل؛

الصحة والبيئة

يحث الدول عىل أن تعمل، منفردة ومن خالل التعاون الدويل، عىل تعزيز التدابري   - 109
الرامية إىل إعمال حق كل فرد يف التمتع بأعىل مستوى يمكن بلوغه فيما يتصل بالصحة 
البدنية والعقلية، بغية إزالة التفاوتات يف الحالة الصحية، عىل النحو املحـّدد يف مؤرشات 
الصحـة النموذجية، التي قد تنشأ عن العنرصيـة والتمييز العنرصي وكراهية األجـانب 

وما يتصل بذلك من تعصب؛

يحث الدول ويشجع املنظمات غري الحكومية والقطاع الخاص عىل ما ييل:  - 110

توفري آليات فّعالة لرصد العنرصية والتمييز العنرصي وكراهية األجانب وما يتصل  )أ( 
بذلك من تعصب يف نظام الرعاية الصحية والقضاء عىل هـذه املمارسات، وذلك 

مثالً بوضع وإنفاذ قوانني فّعالة ملكافحة التمييز؛

اتخاذ خطوات تكفل تكافؤ فرص الوصول إىل الرعاية الصحية الشاملة والجيدة  )ب( 
يفتقرون  الذين  للناس  األوليّة  الصحيـة  الرعاية  ذلك  يف  بما  للجميع،  وامليرّسة 
الخدمات الطبية، وتيسري تدريب قوى عاملة يف مجال الصحـة تتسم بالتنوع 
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والحماس للعمل يف مجتمعات تفتقر إىل الخـدمات، والسعي إىل زيادة التنوع 
الكفاءة  العاملني، نساًء ورجاالً، عىل أساس  الرعاية الصحية بتوظيف  يف مهنة 
واملوهبة ومن جميع الفئات بحيث يعكسون التنوع يف مجتمعاتهم، ملزاولة مهن 

الرعاية الصحية واستبقائهم يف هذه املهن؛

التعـاون مع العاملني يف مجال الرعاية الصحية، ومقدمي الرعاية الصحية عىل  )ج( 
املستـوى املجتمعي، واملنظمات غري الحكوميـة، والباحـثني العلميني، والقطاع 
الصناعي الخاص، يف سـبيل تحسني األوضـاع الصحيـة للمجتمعات املهمشـة، 
وال سيما ضحايا العنرصية والتمييز العنرصي وكراهية األجانب وما يتصل بذلك 

من تعصب؛

التعاون مع العاملني يف مجـال الصحـة، والباحثني العلميني، ومنظمات الصحـة  )د( 
الدولية واإلقليمية يف دراسة ما ألساليب العالج الطبي واالسرتاتيجيات الصحية 

من آثار متمايزة يف املجتمعات املختلفة؛

اعتماد وتنفيذ سياسات وبرامج لتحسني جهود الوقاية من فريوس نقص املناعة  )ه ( 
البرشية/متالزمة نقص املناعة البرشي )اإليدز( يف املجتمعات الشديدة التعرض 
لإلصابة، والسعي إىل توسيع نطاق خدمات الرعاية والعالج وغريها من خدمات 

الدعم للمصابني باإليدز أو فريوسه؛

يدعو الدول إىل النظر يف اتخاذ تدابري غري تمييزية لتوفري البيئة اآلمنة والصحية   - 111
لألفراد وأعضاء املجموعات ممن هم ضحايا أو عرضة للعنرصية والتمييز العنرصي وكراهية 

األجانب وما يتصل بذلك من تعصب وال سيما:

تحسني ُسبل الحصول عىل املعلومات العامة املتعلقة بمسائل الصحة والبيئة؛ )أ( 

ضمان أن تراعى الهموم ذات الصلة باملوضوع يف العملية العامة التخاذ القرارات  )ب( 
املتعلقة بالبيئة؛

تقاسم التكنولوجيا واملمارسات الناجحة لتحسني الصحـة البرشية والبيئـة يف  )ج( 
جميع املناطق؛

اتخاذ التدابري العالجية املناسبة، حسب اإلمكانات لتنظيف املواقع امللوثة وإلعادة  )د( 
استخدامها وتنميتها والقيام، حيثما يكون ذلك مناسباً، بإعادة نقل املتأثرين من 

األشخاص وذلك عىل أساس طوعي وبعد التشاور معهم؛
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  االشتراك على قدم المساواة في صنع القرارات في المجاالت السياسية
واالقتصادية واالجتماعية والثقافية

يحث الحكومات، ويشجع القطاع الخاص واملؤسسات املالية واإلنمائية الدولية،   - 112
اإلقليمية عىل تعزيز مشاركة األفراد ومجموعات األفراد  التنمية  الدويل وبنوك  البنك  مثل 
من ضحايا العنرصية والتمييز العنرصي وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب 
يف عملية اتخاذ القرارات االقتصادية والثقافية واالجتماعية يف جميع املراحل، وال سيما يف 
وضع وتنفيذ اسرتاتيجيات التخفيف من وطأة الفقر، واملشاريع اإلنمائية وبرامج املساعدة 

يف ميدان التجارة واألسواق؛

يحث الدول عىل القيام، بحسب االقتضاء بتعزيز ُسبل املشاركة الفّعالة واملتساوية   - 113
أمام جميع أفراد املجتمع، وبخاصة ضحايا العنرصية والتمييز العنرصي وكراهية األجانب 
وما يتصل بذلك من تعصب، يف عمليات اتخاذ القرارات يف املجتمع عىل جميع املستويات، 
تيسري  عىل  الخاص  القطاع  ويشجع  أيضاً  الدول  ويحث  املحيل؛  املستوى  عىل  وخصوصاً 

اشرتاك هؤالء الضحايا يف الحياة االقتصادية؛

يحث جميع املؤسسات املالية واإلنمائية املتعددة األطراف، وال سيما البنك الدويل   - 114
وصندوق النقد الدويل ومنظمة التجارة العاملية وبنوك التنمية اإلقليمية، عىل تعزيز مشاركة 
التي تتبعها مجالسها  العادية ولإلجراءات  مليزانياتها  الدولية، وفقاً  جميع أعضاء األرسة 
ُعد بغية تيسري املشاريع  اإلدارية يف عمليات اتخاذ القرارات يف جميع املراحل وعىل جميع الصُّ

اإلنمائية وكذلك برامج املساعدة يف مجال التجارة واألسواق، حيثما يكون ذلك مالئماً؛

دور السياسيين واألحزاب السياسية

يؤكد عىل الدور األسايس الذي يمكن أن يلعبه السياسيون واألحزاب السياسية يف   - 115
مكافحة العنرصية والتمييز العنرصي وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب ويشجع 
التمييز  وعدم  والتضامن  املساواة  لتعزيز  ملموسة  اتخاذ خطوات  عىل  السياسية  األحزاب 
التدابري  التي تشمل  الطوعية  السلوك  أمور منها مدونات قواعد  باعتماد  املجتمع وذلك  يف 
التأديبية الداخلية التي تتخذ يف حالة انتهاك تلك املدونات، وذلك لكي يمتنع األعضاء فيها 
عن اإلدالء بالبيانات العامة أو عن الترصفات التي تشجع أو تحرض عىل العنرصية والتمييز 

العنرصي وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛

يدعو االتحاد الربملاني الدويل إىل التشجيع عىل النقاش واتخاذ الربملانات إجراءات   - 116
بشأن مختلف التدابري الواجب اتخاذها، بما يف ذلك القوانني والسياسات الرامية إىل مكافحة 

العنرصية والتمييز العنرصي وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛
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3 - التعليم وتدابير التوعية

يحث الـدول، التـي تعمل حـسـب االقتضاء مـع هـيئات مختصـة أخرى، عىل   - 117
تخصيص املـوارد املالية للتثقيف املناهض للعنرصية وللحمالت اإلعالمية التي تروج لقيم 
القبول والتسـامح والتنـوع واحرتام ثقافات جميع الشـعوب األصليـة التي تعيش ضمن 
حدودهـا الوطنية. وينبغي للـدول، بوجه خاص، أن تعزز الفهـم الدقيق لتاريخ وثقافات 

الشعوب األصلية؛

يحث األمـم املتحـدة وسائر املنظمات الدولية واإلقليمية املعنيّة والدول عىل أن   - 118
العالم وحضارتـه، وذلك بوضع وتنفيذ  تاريخ  أفريقيا يف  إسهام  تعالج مسألة تهميش 
متوازنة  صـورة  لنرش  الجماهريي  واالتصال  والتثقيف  للبحث  وشامل  محـّدد  برنامج 

وموضوعية عن إسهام أفريقيا الهام والقيم يف املجال اإلنساني عىل أوسع نطاق ممكن؛

يدعو الدول واملنظمات الدولية ذات الصلة واملنظمات غري الحكومية إىل االعتماد   - 119
عىل جهود مرشوع “طريق الرق” الذي وضعته منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة 
الوسائل  متعددة  برامج  و/أو  مراكز  بإنشاء  وذلك  الصمت”،  عن  “الخروج  وموضوعه 
بالرّق وتقوم بجمع وتسجيل وتنظيم وعرض  املتعلقة  والشهادات  الوثائق  فيها  تعرض 
األطليس  املحيط  عرب  الرقيق  وتجارة  الرق  بتاريخ  الصلة  ذات  املوجودة  البيانات  ونرش 
والبحر األبيض املتوسط واملحيط الهند، وبإيالء عناية خاصة ألفكار وأعمال ضحايا الرّق 

وتجارة الرقيق يف سعيهم للحرية والعدالة؛

يحيي جهود منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة يف إطار مرشوع “طريق   - 120
الرق”، ويطلب إتاحة نتائج هذه الجهود للمجتمع الدويل يف أقرب وقت ممكن؛

إمكانية الحصول على التعليم دون تمييز

يحث الدول عىل أن تلتزم بضمان حصول جميع األطفال، إناثاً وذكوراً، عىل التعليم   - 121
بما يف ذلك التعليم االبتدائي املجاني، وضمان حصول الكبار عىل التعليم مدى الحياة، عىل 

أساس احرتام حقوق اإلنسان والتنوع والتسامح دون أّي تمييز من أّي نوع؛

القانون ويف  بموجب  التعليم،  الجميع عىل  أن تضمن حصول  الدول عىل  يحث   - 122
أّية تدابري أخـرى تفيض أو  أّية تدابري قانونيـة  اتخاذ  العملية، وأن تمتنع عن   املمارسة 

التعليم يف  بالحصـول عىل  يتصل  فيما  العنرصي  العزل  أشكال  أّي شكل من  إىل فرض 
املدارس؛
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يحث الدول عىل:  - 123

اعتماد وتنفيذ قوانـني تمنـع التمييز عىل أسـاس العنرص أو اللـون أو النسـب  )أ( 
أو األصل القومي أو العرقي عىل جميع مستويات التعليم الرسمي وغري الرسمي؛

اتخاذ جميع التدابري املناسبة إلزالة العقبات التي تحّد من فرص حصول األطفال  )ب( 
عىل التعليم؛

ضمان فرص حصول جميع األطفال دون تمييز عىل تعليم ذي نوعية جيدة؛ )ج( 

وضع وتنفيذ طـرق موّحدة لقياس ومتابعة األداء التعليمي لألطفال والشـبان  )د( 
املحرومني؛

تخصيص املوارد للقضاء عىل أشـكال عدم املساواة حيثما وجـدت يف الحصيلة  )ه ( 
التعليمية لألطفال والشبان؛

دعم الجهود الرامية إىل ضمان بيئة مدرسية مأمونة خالية من العنف واملضايقة  )و( 
بدافع العنرصية أو التمييز العنرصي أو كراهية األجانب أو ما يتصل بذلك من 

تعصب؛

النظر يف وضع برامج مساعدات مالية لتمكني جميع الطالب من دخول مؤسسات  )ز( 
 التعليم العايل، بغض النظر عن عنرصهم أو لونهم أو نسبهم أو أصلهم العرقي

أو القومي؛

يحث الدول عىل أن تعتمد، يف الحاالت التي ينطبق عليها ذلك، تدابـري مناسبة   - 124
لضمان أن تتاح لألشخاص املنتمني إىل أقليات وطنية أو عرقية، أو أقليات دينية ولغوية 
إمكانية الحصول عىل التعليم دون تمييز من أّي نوع وأن تتاح لهم، حيثما أمكن؛ الفرصة 
العنرصي  والتمييز  العنرصية  أشكال  من  أّي شكل  من  أجل حمايتهم  من  لغتهم  لتعلّم 

وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب قد يكونون عرضة له؛

التعليم والتثقيف المتعلقان بحقوق اإلنسان

يطلب إىل الدول أن تدرج مكافحة العنرصية والتمييز العنرصي وكراهية األجانب   - 125
وما يتصل بذلك من تعصب ضمن األنشطة املزمع االضطالع بها يف إطار عقد األمم املتحدة 
للتثقيف يف مجال حقوق اإلنسان )1995 - 2004(، وأن تأخذ يف االعتبار التوصيات الواردة 

يف تقرير التقييم ملنتصف العقد؛

من  وغريها  اليونسكو  ومنظمة  املتحدة  األمم  مع  بالتعاون  الدول،  يشجع جميع   - 126
إىل  تهدف  وتعليمية  ثقافيـة  برامج  ووضع  استهالل  عىل  الصلة،  ذات  الدوليـة  املنظمات 
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مجابهة العنرصية والتمييز العنرصي وكراهيـة األجـانب وما يتصل بذلك من تعصب، من 
أجل ضمان احرتام كرامة اإلنسان وقدر جميع البرش، وتعزيز التفاهم املتبادل فيما بني جميع 
الدول كذلك عىل دعم وتنفيذ الحمالت اإلعالمية الجماهريية  الثقافات والحضارات. ويحث 
باللغات  االقتضاء،  حسب  تصاغ،  اإلنسان،  حقوق  مجال  يف  محّددة  تدريب  برامج  ووضع 
من  بذلك  يتصل  وما  األجـانب  وكراهية  العنرصي  والتمييز  العنرصيـة  ملكافحة  املحلية، 
تعصب، وتعزيز احـرتام قيم التنوع، والتعددية، والتسامح، واالحرتام املتبادل، والحساسية 
الثقافية، والتكامل، واالندماج. وينبغي توجيه مثل هذه الربامج والحمالت إىل جميع قطاعات 

املجتمع، وال سيما األطفال والشباب؛ 

يحث الدول عىل تكثيف جهودها يف ميدان التعليم بما يف ذلك التثقيف يف مجال   - 127
حـقوق اإلنسان، لتحسني التفاهم والوعي بأسباب وعواقب ورشور العنرصيـة، والتمييز 
ويشجـع  الدول  يحث  كما  تعصب،  من  بذلك  يتصل  وما  األجـانب  وكراهية  العنرصي 
السلطات التعليمية والقطاع الخاص، بحسب االقتضاء عىل وضـع مواد  تعليمية، بما يف 
ذلك الكتب املدرسية  واملعاجم الهادفة إىل مكافحة تلك الظواهر ويف هذا السياق يطلب إىل 
الدول إعطاء األولوية الستعراض الكتب املدرسية واملناهج الدراسية وتعديلها بحيث تتم 
إزالة أّية عنارص قد تعزز العنرصية والتمييز العنرصي وكراهية األجانب وما يتصل بذلك 

من تعصب أو تعزز القوالب السلبية وإدراج مواد تفند تلك القوالب من التفكري؛ 

يحث الدول عىل القيام، باالشرتاك عند االقتضاء مع املنظمات ذات الصلة بما فيها   - 128
املنظمات الشبابية، بدعم وتنفيذ برامج التعليم العام النظامي وغري النظامي الهادفة إىل 

النهوض بالتنوع الثقايف؛ 

تعليم حقوق اإلنسان لألطفال والشباب

يحث الدول عىل إدخال بندي مكافحة التمييز ومكافحة العنرصية، وتعزيزهما   - 129
بحسب االقتضاء، يف برامج حقوق اإلنسان التي تشكل جزًءا من املناهج املدرسية، ووضع 
وتحسني املواد التعليمية ذات الصلة، بما فيها كتب تدريس التاريخ وغريه، وضمان التدريب 
الفّعال والحفز املناسب لجميع املدرسني بهدف تكوين مواقف وأنماط سلوك لديهم تستند 

إىل مبادئ عدم التمييز واالحرتام املتبادل والتسامح؛ 

يدعو الدول إىل أن تسهل األنشطة الرامية إىل تثقيف الشباب يف مجـال حقوق   - 130
بما يف ذلك  التنوع،  التضامن واالحرتام وتقدير  الديمقراطية، وبث قيم  اإلنسان واملواطنة 
وتوعيتهم  الشباب  لتعريف  خاص  بجهد  االضطالع  وينبغي  املختلفة.  املجموعات  احرتام 
باحرتام القيم الديمقراطية وحقوق اإلنسان أو تطوير مثل هذا الجهد ملكافحة األيديولوجيات 

القائمة عىل نظرية التفوق العرقي الزائفة؛
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يحث الدول عىل تشجيع جـميع املدارس عىل النظر يف تطوير أنشطـة تعليميـة،   - 131
العنرصي  والتمييز  للعنرصيـة  املناهض  الوعي  لزيادة  املنهج  أنشطة خارج  ذلك  بما يف 
وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، بما يف ذلك عن طريق االحتفال باليوم الدويل 

للقضاء عىل التمييز العنرصي، )21 آذار/مارس(؛

يوصي الدول بإدخال أو تعزيـز تعليم حقـوق اإلنسـان بهدف محاربة أوجـه   - 132
التحامل التي تؤدي إىل التمييز العنرصي، وتعزيز التفاهم والتسامح والصداقة بني مختلف 
املجموعات العنرصية أو العرقية يف مناهج املدارس ومؤسسات التعليم العايل ودعم برامج 
واالعتداد  الثقايف  التنوع  احرتام  لتشجيع  املصممة  النظامية  النظامية وغري  العام  التعليم 

بالنفس لدى الضحايا؛

تعليم حقوق اإلنسان للموظفين العموميين والمهنيين

الذي يتوخى  التدريب يف مجال حقوق اإلنسان  الدول عىل وضع وتعزيز  يحث   - 133
مناهضة العنرصية ويراعى فيه منظور الجنسني واملوّجه للموظفني العموميني بمن فيهم 
موظفو إقامة العدل وهيئات إنفاذ القوانني بوجه خاص ودوائر األمن واإلصالحيات فضالً 

عن سلطات الرعاية الصحية واملدارس والهجرة؛

يحث الدول عىل إيالء اهتمام خاص لألثر السلبي املرتتب عىل العنرصية والتمييز   - 134
العنرصي وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب فيما يتعلق بإقامة العدل وإجراء 
البلد كله، من بني تدابري أخرى، لرفع  املحاكمات العادلة واالضطالع بحمالت عىل نطاق 
مستوى الوعي لدى أجهزة الدولة واملوظفني العموميني بشأن التزاماتهم بموجب االتفاقية 

الدولية للقضاء عىل جميع أشكال التمييز العنرصي والصكوك األخرى ذات الصلة؛

يطلب إىل الدول أن تقوم، من خالل التعاون مع املنظمات الدولية واملؤسسات   - 135
الوطنية، واملنظمات غري الحكومية والقطاع الخاص، حيثما كان مناسباً، بتنظيم وتسهيل 
أنشطة التدريب، بما يف ذلك عقد الدورات أو الحلقات الدراسية بشأن املعايري الدولية التي 
تحظر التمييز العنرصي وانطباقها عىل القوانني املحلية، وكذلك بشأن التزاماتها الدولية يف 
مجال حقوق اإلنسان لصالح املّدعني العامني وأفراد السلك القضائي وغريهم من املوظفني 

العموميني؛

يدعو الدول إىل ضمان أن يعـزز التعليم والتدريب، وال سيما تدريب املعلمـني،   - 136
احرتام حقوق اإلنسان, ومحاربة العنرصية والتمييز العنرصي وكراهية األجانب وما يتصل 
بذلك من تعصب، وأن تنفذ املؤسسات التعليمية سياسات وبرامج توافق عليها السلطات 
ذات الصلة، بشأن تكافؤ الفرص ومناهضة العنرصية، واملساواة بني الجنسني، والتنوع 
الثقايف والديني وغري ذلك من أشكال التنوع، بمشاركة املعلمني واآلباء والطلبة، ومتابعة 
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تنفيذ هذه السياسات والربامج. ويحث كذلك جميع العاملني يف مجال التعليم، بمن فيهم 
معلمو جميع املراحل التعليمية، والهيئات الدينية، ووسائط اإلعالم املطبوعة واإللكرتونية 
العنرصية  التثقيف يف مجال حقوق اإلنسان، بما يف ذلك مكافحة  أداء دور فّعال يف  عىل 

والتمييز العنرصي وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛

تشجع الدول عىل أن تبحث اتخاذ تدابري لزيادة تعيني النساء والرجال الذين ينتمون   - 137
إىل مجموعات ممثلة بأدنى مما يجب يف مهنة التعليم نتيجة للعنرصية والتمييز العنرصي 
وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، واالحتفاظ بهم وترقيتهم، وضمان املساواة 
الفعلية لهم يف الوصول إىل املهنة. وينبغي بذل جهود خاصة لتعيني نساء ورجال لديهم القدرة 

عىل التفاعل اإليجابي مع كل املجموعات؛

يحث الدول عىل تعزيز التدريب وأنشطة التوعية يف مجال حقوق اإلنسان املصممة   - 138
ملوظفي الهجرة، ورشطة الحدود، وموظفي مراكز االحتجاز والسجون، والسلطات املحلية، 
وموظفي الخدمة املدنية اآلخرين املسؤولني عن إنفاذ القوانني، وكذلك املدرسني، عىل أن يوىل 
يف ذلك انتباه خاص لحقوق اإلنسان للمهاجرين والالجئني وطالبي اللجوء منعاً لوقوع أفعال 
التمييز العنرصي وكراهية األجانب وتجنباً لنشوء حاالت يؤدي فيها التحامل إىل اتخاذ قرارات 

تقوم عىل العنرصية أو التمييز العنرصي أو كراهية األجانب أو ما يتصل بذلك من تعصب؛ 

يحث الدول عىل توفري أو تعزيز التدريب للموظفني القائمني عىل إنفاذ القوانني،   - 139
وموظفي الهجرة وغريهم من املوظفني املعنيني، عىل منع االتجار باألشخاص. ويتعنّي أن 
قضائياً  املتاجرين  ومالحقة  االتجار،  هذا  منع  يف  املستخدمة  الطرائق  عىل  التدريب  يركز 
وحماية حقوق الضحايا، بما يف ذلك حماية الضحايا من املتاجرين باألشخاص. وينبغي أن 
يراعي التدريب أيضاً الحاجة إىل مراعاة حقوق اإلنسان والطفل - والقضايا الحساسة من 
منظور الجنسني وأن يشجع التعاون مع املنظمات غري الحكومية، واملنظمات األخرى املعنية 

وسائر عنارص املجتمع املدني؛

اإلعالم واالتصال ووسائط اإلعالم، بما في ذلك التكنولوجيات الجديدة  - 4

الجـديدة يف مجال  التكنولوجـيات  التي تقدمها  اإليجابية  باملساهمـة  يرحـب   - 140
 املعلومات واالتصاالت، بما يف ذلك اإلنرتنت، يف مكافحة العنرصية عن طريق االتصال الرسيع

والواسع النطاق؛ 

الجـديدة يف مجال  التكنولوجيات  استخدام  إمكانية زيـادة  إىل  االنتباه  يوجـه   - 141
للتثقيف والتوعية ملكافحة  إنشاء شبكات  املعلومات واالتصاالت، بما يف ذلك اإلنرتنت، يف 
العنرصية والتمييز العنرصي وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب داخل املدارس 
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وخارجها، وإىل قدرة اإلنرتنت عىل تعزيز االحرتام الشامل لحقوق اإلنسان وكذلك احرتام 
قيم التنوع الثقايف؛ 

يؤكد أهمية االعرتاف بقيمة التنوع الثقايف واتخاذ تدابري ملموسة لتشجيع وصول   - 142
املجتمعات املهمشة إىل وسائط اإلعالم الرئيسية والبديلة من خالل ُسبل منها عرض برامج 

تعرّب عن ثقافات ولغات تلك املجتمعات؛ 

يعرب عن القلق إزاء التقدم املادي للعنرصيـة والتمييز العنرصي وكراهية األجانب  - 143 
استـخدام  مثل  املعارصة،  أشكالها ومظاهرها  ذلك  بما يف  بذلك من تعصب،  يتصل  وما 
التكنولوجيات الجديدة يف مجـال املعلومات واالتصاالت، بما فيها اإلنرتنت، لنرش أفـكار 

التفوق العرقي؛ 

يحث الدول ويشجع القطاع الخاص عىل دفع وسائط اإلعالم، بما فيها وسائط   - 144
اإلعالم املطبوعة واإللكرتونية، وشبكة اإلنرتنت ووسائط اإلعالن، مع مراعاة استقاللها، إىل 
وضع مدونة قواعد سلوك أخالقية طوعية وتدابري لالنضباط الذاتي وسياسات وممارسات، 
ُعد الوطني واإلقليمي  عىل أن يتم ذلك من خـالل رابطاتها ومنظماتها املناسـبة عىل الصُّ

والدويل، بغية:

مكافحـة العنرصية والتمييز العنرصي وكراهية األجـانب وما يتصل بذلك من  )أ( 
تعصب؛

تعزيز تمثيل التنوع يف مجتمعاتها عىل أساس منصف ومتوازن وعادل، وضمان  )ب( 
تجسيد هذا التنوع بني موظفيها؛

والتمييز  العنرصيـة  الكراهية  وتربير  العرقي  التفوق  مفاهيم  انتشار  مكافحة  )ج( 
العنرصي بجميع أشكاله؛

واألمم  والشعـوب  األفـراد  جـميع  بـني  والتفاهم  والتسامح  االحـرتام  تعزيز  )د( 
والحضارات، وذلك عن طريق تقديم املساعدة يف حمالت التوعية العامة مثالً؛

تاليف استخدام القوالب النمطية بجميع أشكالها، وال سيما الرتويج لصور خاطئة  )ه ( 
انتشار  للحيلولة دون  املهاجرون،  العمال  فيهم  بمن  واملهاجرين،  الالجئني  عن 
الناس واألحداث والتاريخ  الناس وتشجيع وصف  مشاعر كراهية األجانب بني 

وصفاً موضوعياً ومتوازناً؛ 

يحث الدول عىل تنفيذ العقوبات القانونية، وفقاً لقانون حقوق اإلنسان الدويل ذي   - 145
الصلة، فيما يتعلق بالتحريض عىل الكراهية العنرصية عن طريق التكنولوجيات الجديدة 
للمعلومات واالتصاالت، بما فيها اإلنرتنت، ويحثها أيضاً عىل تطبيق جميع صكوك حقوق 
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اإلنسان ذات الصلة التي هي أطراف فيها، وال سيما االتفاقية الدولية للقضاء عىل جميع 
أشكال التمييز العنرصي، عىل ما ينرش يف شبكة اإلنرتنت؛ 

يحث الدول عىل تشجيع وسائط اإلعالم عىل تجنب القوالب النمطية القائمة عىل   - 146
أساس العنرصية والتمييز العنرصي وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛ 

يناشد الدول أن تنظر يف األمور التالية، مع املراعاة التامة للمعايري الدولية واإلقليمية   - 147
القائمة بشأن حرية التعبري، ومع اتخاذ كافة التدابري الالزمة لضمان الحق يف حرية الرأي 

والتعبري:

تشجيع موّردي خدمات شبكة اإلنرتنت عىل وضع ونرش مدونات سلوك وتدابري  )أ( 
تنظيم ذاتي طوعية محّددة ملكافحة نرش األفكار العنرصية وتلك التي تفيض إىل 
التمييز العنرصي أو كراهية األجانب أو أّي شكل من أشكال التعصب والتمييز؛ 
ولهذه الغايـة، ُيشجع موردو شبكة اإلنرتنت عىل إنشاء هيئات وساطـة عـىل 

املستويني الوطني والدويل، تشارك فيها مؤسسات املجتمع املدني ذات الصلة؛ 

العمل قـدر اإلمكان عىل اعتماد وتطبيـق الترشيعات القانونيـة املالئمة ملالحقة  )ب( 
املسؤولني عن التحريض عىل الكراهيـة العنرصية أو العنف العنرصي من خـالل 

التكنولوجيات الجديدة للمعلومات واالتصاالت، بما فيها اإلنرتنت؛ 

التصدي ملشكلة نرش املواد العنرصية من خالل التكنولوجيات الجديدة للمعلومات  )ج( 
واالتصاالت، بما فيها اإلنرتنت، وذلك بأساليب شتى منها تدريب السلطات املكلفة 

بإنفاذ القوانني؛ 

التنديد ببث األفكار العنرصية واملعادية لألجـانب عرب كافة وسـائل االتصـاالت،  )د( 
بما فيها التكنولوجيات الجديدة للمعلومات واالتصاالت، كشبكة اإلنرتنت، والنهي 

الفّعال عن ذلك؛ 

النظر يف استجابة دولية فورية ومنسقة ملواجهة الظاهرة رسيعة التطور يف نرش  )ه ( 
لغة الكراهية واملواد العنرصية من خالل تكنولوجيات املعلـومات واالتصـاالت، 

بما فيها اإلنرتنت، والعمل يف هذا السياق عىل تعزيز التعاون الدويل؛ 

بوصفها  واستخدامها  اإلنرتنت  شبكة  إىل  الناس  جميع  وصول  إمكانية  تشجيع  )و( 
محفالً دولياً متكافئاً، مع العلم بوجود فوارق يف استخدام اإلنرتنت والوصول إليها؛ 

للمعلومات  الجديدة  للتكنولوجيات  اإليجابية  املساهمة  تعزيز  ُسبل  يف  النظر  )ز( 
واالتصاالت، كشبكة اإلنرتنت، من خالل تكرار املمارسات الجديدة يف مكافحـة 

العنرصية والتمييز العنرصي وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛
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اإلعـالم  العاملني يف منظمات وسـائط  املجتمعات بني  تنوع  تشجيع تجسـيد  )ح( 
والتكنولوجيات الجديدة للمعلومات واالتصاالت، كشبكة اإلنرتنت، وذلك بتعزيز 
مستويـات  جميع  عىل  كافياً  تمثيالً  املجتمعات  داخل  الرشائح  مختلف  تمثيل 

هيكلها التنظيمي؛ 

باء - على الصعيد الدولي

إقامة نظام دويل أساسه  الدوليـة عىل  الساحـة  الفاعلة يف  الجهات  يحث كافة   - 148
االدماج والعدل واملساواة واإلنصاف والكرامة اإلنسانية، والتفاهم املتبادل وتعزيز واحرتام 
التنوع الثقايف وحقوق اإلنسان العاملية، ونبذ كافة مذاهب اإلقصاء التي تقوم عىل العنرصية 

والتمييز العنرصي وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛ 

يعتقد أنه ينبغي حل جميع الرصاعات واملنازعات بالوسائل السلمية وعن طريق   - 149
الحوار السيايس. ويدعو املؤتمر جميع أطراف هذه الرصاعات إىل ممارسة ضبط النفس 

واحرتام حقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الدويل؛

العنرصيـة، برضورة  أشكال  التسليم، يف سياق مناهضة جميع  إىل  الدول  يدعو   - 150
التصدي ملعاداة السامية ومعاداة العروبة وكره اإلسالم يف شتى أنحاء العالم، ويحث جميع 
الدول عىل اتخاذ تدابري فّعالة ملنع ظهور حركات تقوم عىل أساس أفكار العنرصية والتمييز 

ضد هذه الجماعات؛

وفيما يتعلق بالحالة يف الرشق األوسط، يدعو إىل إنهاء العنف واالستئناف الرسيع   - 151
واحرتام  الدويل،  اإلنساني  والقانون  الدويل  اإلنسان  حقوق  قانون  واحرتام  للمفاوضات، 
مبدأ تقرير املصري، ووضع حّد لكافة أشكال املعاناة، مما يسمح إلرسائيل والفلسطينيني 

باستئناف عملية السالم وبتحقيق التنمية واالزدهار يف ظل أجواء األمن والحرية؛

يشجع الدول واملنظمات اإلقليمية والدولية، بما يف ذلك املؤسسات املالية، وكذلك   - 152
املجتمع املدني، عىل أن تتصدى يف إطار اآلليات املوجودة، أو أن تنشئ و/أو تطور حيثما 
أن تؤدي إىل  التي يمكن  العوملة  الجـوانب يف عملية  آليات ملعالجة تلك  يكون رضوريـاً، 

العنرصية والتمييز العنرصي وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛ 

العامة وغريهـا من وكاالت  التابعة لألمانة  السالم  إدارة عمليات حفظ  يوصي   - 153
أنماط  لكشف  بينها  فيما  التنسيق  بتعزيز  الصلة  ذات  املتحـدة  األمـم  وبرامج  وهيئات 
االنتهاكات الخطرية لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساني بهدف تقييم مخاطر حدوث املزيد 
من التدهـور الذي يمكن أن يقود إىل اإلبادة الجماعية أو جرائم الحـرب أو الجرائم التي 

ترتكب ضد اإلنسانية؛ 
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يشجع منظمـة الصحـة العامليـة وغريها من املنظمات الدولية املختصة عىل تعزيز   - 154
وتطوير أنشطة االعرتاف بأثر العنرصية والتمييز العنرصي وكراهية األجانب وما يتصل 
 بذلك من تعصب باعتبارها عوامل اجتماعية حاسمة للحالة الصحيـة البدنيـة والعقلية،

بما يف ذلك وباء فريوس نقص املناعة البرشية/متالزمة نقص املناعة املكتسب، والحصول 
عىل الرعاية الصحية، وإعداد تقاريـر محّددة، بما يف ذلك البحـوث، لتأمني نظم صحية 

منصفة للضحايا؛

يشجع منظمة العمل الدولية عىل تنفيذ أنشطة وبرامج ملكافحة العنرصية والتمييز   - 155
العنرصي وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب يف عالم العمل، وعىل دعم اإلجراءات 

التي تتخذها الدول ومنظمات أرباب العمل ونقابات العمال يف هذا امليدان؛

يحث منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة أن تقدم الدعم للدول يف إعدادها   - 156
يتعلق  فيما  التعليمية  والتدريب واألنشطة  بالتدريس  النهوض  التعليمية ووسائل  للمواد 
 بحقوق اإلنسان ومكافحة العنرصية والتمييز العنرصي وكراهية األجانب وما يتصل بذلك

من تعصب؛

توفـير ُسـبل االنتصاف والطعـن والجـبر والتدابـير التعويضيـة،  رابعاً - 
ُعد الوطني واإلقليمي والدولي وغيرها من التدابير الفّعالة على الصُّ

يقّر بالجهود التي تبذلها البلدان النامية، وخصوصاً التزام وعزم الزعماء األفارقة،   - 157
من أجل التصدي جدياً لتحديات الفقر والتخلف والتهميش واإلقصـاء االجتماعي والفوارق 
االقتصادية وعدم االستقرار واألمن، وذلك من خالل مبادرات مثل املبادرة األفريقية الجديدة 
البلدان  ويناشد  الفقر،  الستئصال  العاملي  التضامن  صندوق  مثل  أخرى  مبتكرة  وآليات 
املتقدمة واألمم املتحدة ووكاالتها املتخصصة، وكذلك املؤسسات املالية الدولية، أن تقدم من 
خالل برامجها التشغيلية، موارد مالية جديدة وإضافية، حسبما يكون مالئماً، لدعم هذه 

املبادرات؛

الفقر والتخلف  انتشار  التاريخية قد أسهمت بال شك يف  املظالم  بأن هذه  يسلّم   - 158
والتهميش واإلقصاء االجتماعي والفوارق االقتصادية وعدم االستقرار واألمن التي تؤثر عىل 
العديد من الناس يف مختلف بقاع العالم، وخصوصاً يف البلدان النامية. ويدرك املؤتمر رضورة 
وضع برامج من أجل التنمية االجتماعية واالقتصادية يف هذه املجتمعات ويف الشتات، وذلك يف 

إطار رشاكة جديدة تقوم عىل روح التضامن واالحرتام املتبادل، يف املجاالت التالية:
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تخفيف عبء الديون؛ ♦

استئصال الفقر؛ ♦

بناء أو تعزيز املؤسسات الديمقراطية؛ ♦

تشجيع االستثمار األجنبي املبارش؛ ♦

تيسري الوصول إىل األسواق؛ ♦

تعزيز الجهود لبلوغ أهداف تحويالت املساعدة اإلنمائية الرسمية املتفق عليها دولياً  ♦
إىل البلدان النامية؛ 

تكنولوجيات جديدة يف مجال املعلومات واملواصالت لرأب الهوة املرقومة؛ ♦

األمن الزراعي والغذائي؛ ♦

نقل التكنولوجيا؛ ♦

ضمان الشفافية واملساءلة يف الحكم؛ ♦

االستثمار يف البنيـة األساسيـة الصحيـة للتصدي لإلصابة بفريوس نقص املناعـة  ♦
البرشي/متالزمة نقص املناعة املكتسب، ومرض السل واملالريا، بما يف ذلك من خالل 

الصندوق العاملي ملرض اإليدز والصحة؛

تنمية البنية األساسية؛ ♦

تنمية املوارد البرشية، بما يف ذلك بناء القدرات؛  ♦

الرتبية والتدريب والتنمية الثقافية؛ ♦

املساعدة القانونية املتبادلة يف إعادة األموال املجنية بأساليب غري قانونية واملحوّلة  ♦
)املخبأة( بأساليب غري قانونيـة إىل بـلدان األصـل، عمالً بأحكام الصكوك الوطنية 

والدولية؛

االتجار غري املرشوع باألسلحة الصغرية والخفيفة؛ ♦

باالتفاقات  ♦ بلدان األصل، عمالً  إىل  التاريخية  الفنية واآلثار والوثائق  التحف  إعادة 
الثنائية أو الصكوك الدولية؛

االتجار باألشخاص، وال سيما النساء واألطفال؛ ♦

تيسري عودة وتوطني من يرغب يف ذلك من أحفاد األفارقة الرقيق؛ ♦
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يحث املؤسسات املالية واإلنمائية الدولية والربامج التشغيلية والوكاالت املتخصصة   - 159
يف األمم املتحدة أن تويل املزيد من األولوية وأن تخصص األموال املالئمة للربامج التي تتصدى 

لتحديات التنمية يف الدول واملجتمعات املتأثرة، وال سيما يف القارة األفريقية ويف الشتات؛

المساعدة القانونية

يحث الدول عىل اتخاذ كافة التدابري الرضورية للمبادرة، عىل سبيل االستعجال،   - 160
إىل معالجة الحاجة امللّحة إلقامة العدل فيما يخص ضحايا العنرصية والتمييز العنرصي 
أمام  التامة  الوصـول  ُسبل  فتح  بذلك من تعصب، وضمان  يتصل  وما  األجانب  وكراهية 
الوطنيـة واإلداريـة  االنتصاف  الفّعالة وُسـبل  والدعم والحمايـة  املعلومات  إىل  الضحايا 
والقضائية، إضافة إىل املساعدة القانونية، بما يف ذلك الحق يف التماس تعويض أو ترضية 

مناسبة وعادلة عن األرضار متى تطلب األمر ذلك؛

يحث الدول عىل تيسري ُسبل وصول ضحايا التمييز العنرصي، بمن فيهم ضحايا   - 161
القانونية  واملساعدة  املناسبة  القانونية  اإلجراءات  جميع  إىل  القاسية  واملعاملة  التعذيب 
املجانية بطريقة تالئم احتياجاتهم الخاصة وتعرضهم للتأثر، بما يف ذلك من خالل التمثيل 

القانوني؛

يحث الدول عىل ضمان الحماية من التعرض لألذى ملقدمي الشكاوى والشهود   - 162
العنرصي وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب،  العنرصية والتمييز  أفعال  عىل 
وعىل النظر يف اتخاذ تدابري، حيثما كان ذلك مناسباً، مثل إتاحة املساعدة القانونية، بما فيها 
املعونة القانونية، ملقدمي الشكاوى الذين يلتمسون وسيلة انتصاف قانونية، وإن أمكن، 
إتاحة الفرصة للمنظمات غري الحكومية لتقديم الدعم للمشتكني من العنرصية، بناًء عىل 

موافقتهم، خالل اإلجراءات القانونية؛ 

التشريعات والبرامج الوطنية

يتصل  وما  األجانب  وكراهية  العنرصي  والتمييز  العنرصية  مكافحة  ألغراض   - 163
املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية  امليادين  فّعالة يف  بذلك من تعصب مكافحة 
والثقافية، يويص املؤتمر جميع الدول بأن يتضمن اإلطار الترشيعي الوطني لديها حظراً 
رصيحاً محّدداً للتمييز العنرصي وأن يشتمل عىل ُسبل انتصاف أو جرب قضائية أو غري ذلك 

تكون فّعالة، بما يف ذلك من خالل تسمية هيئات وطنية مستقلة متخصصة؛

يحث الدول، فيما يتعلق بُسبل االنتصاف اإلجرائي املنصوص عليها يف قوانينها   - 164
املحلية، أن تراعي االعتبارات التالية: 
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ينبغي أن تكون هذه الُسبل متاحة عىل أوسع نطاق ممكن وعىل أساس غري تمييزي  )أ( 
ومتكافئ؛ 

ويجب أن يتم التعريف بما هو متاح من ُسبل انتصاف إجرائية يف سياق الدعوى  )ب( 
االستفادة منها  العنرصي عىل  التمييز  الصلة ومساعدة ضحايا  ذات  القضائية 

وفقاً لكل حالة؛ 

وينبغي إجـراء التحقيقات يف الشكاوى املتعلقة بالتمييز العنرصي والبت فيها  )ج( 
بأرسع ما يمكن؛ 

ينبغي أن يتلقى ضحايا التمييز العنرصي املساعدة واملعونة القانونيتني، مجاناً  )د( 
الرضورة  عند  لهم  يتاح  وأن  الشكاوى،  تقديم  إجراءات  ذلك، يف  ينطبق  حيثما 
االستعانة بمرتجم شفوي يف مثل هذه اإلجراءات أو يف القضايا املدنية أو الجنائية، 

الناشئة عن ذلك التمييز أو املتصلة به؛ 

وُيعترب إنشاء الهيئات الوطنية املختصة بالتحقيق الفّعال يف االدعـاءات املتعلقة  )ه ( 
بالتمييز العنرصي أو بتوفري الحماية ألصحاب الشكاوى من التخويف أو املضايقة 
تطوراً مستصوباً ويجب االضـطالع به؛ وينبغي اتخاذ خطوات لسّن ترشيعات 
تحظر املمارسات التمييزية عىل أساس الجنس أو اللون أو النسب أو األصل القومي 
أو اإلثني، وتنص عىل تطبيق عقوبات مالئمة ضد مرتكبيها وعىل ُسبل االنتصاف، 

بما يف ذلك تقديم تعويض كاف للضحايا؛ 

ينبغي تسهيل إمكانية حصول ضحايا التمييز عىل ُسبل االنتصاف القانوني، وينبغي  )و( 
الوطنية وغريها، وكذلك  املؤسسات  إعطاء  النظر بصورة جدية يف  الصدد  يف هذا 
املنظمات غري الحكومية ذات الصلة، إمكانية مساعدة هؤالء الضحايا، وينبغي وضع 

برامج لتمكني أشّد املجموعات تعرضاً من االستفادة من النظام القضائي؛ 

ومبتكرة  جديدة  وإجراءات  أساليب  وضع  أمكن،  وحيثما  استكشاف،  ينبغي  )ز( 
القائم عىل  النزاع  أو  الرصاع  أطراف  بني  واملصالحة  والوساطة  املنازعات  لحل 

العنرصية والتمييز العنرصي وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛ 

لضحايا  الحقوق  يعيد  الذي  القضاء  مجال  يف  وبرامج  سياسات  وضع  يعترب  )ح( 
األشكال ذات الصلة من التمييز تطوراً مستصوباً وينبغي النظر فيه بشكل جاد؛ 

يجب عىل الدول التي أعلنت االلتزام بموجب املادة 14 من االتفاقية الدولية للقضاء  )ط( 
عىل جميع أشكال التمييز العنرصي أن تبذل جهوداً متزايدة لتعريف الجمهور 

بوجود آليات لتلقي الشكاوى بموجب املادة 14؛ 
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ُسبل االنتصاف والجبر والتعويض

يحث الدول عىل تعزيز الحمايـة من العنرصيـة والتمييز العنرصي وكراهية األجانب  - 165 
وما يتصل بذلك من تعصب من خالل ضمان استفادة جميع األشخاص من ُسبل االنتصاف 
الفّعالة والكافية والتمتع بحق التماس التعويضات والرتضية العادلة والكافية أمام املحاكم 
الوطنية وغريها من املؤسسات الوطنية املختصة عن أّية أرضار ناجمة عن هذا التمييز. ويشّدد 
كذلك عىل أهمية االستعانة بالقانون واملحاكم بشأن الشكاوى املتصلة بالعنرصية والتمييز 
العنرصي ويوجه االهتمام إىل رضورة التعريف عىل نطاق واسع بُسبل االنتصاف القضائي 

وغريها من ُسبل االنتصاف وجعلها متيرّسة ورسيعة وغري معّقدة دون مربر؛ 

يحث الدول عىل اعتماد التدابري الرضورية، كما ينص عليها القانون الوطني، لضمان   - 166
العنرصية  أعمال  للتعويض عن  والكافية  العادلة  والرتضية  الجرب  التماس  يف  الضحايا  حق 
والتمييز العنرصي وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، ووضع تدابري فّعالة ملنع 

تكرار هذه األعمال؛ 

االستراتيجيات الرامية إلى تحقيق المساواة الكاملة والفّعالة،  خامساً - 
المتحـدة  آليات األمـم  الدولي وتعزيـز  التعـاون  بما في ذلك 
واآلليات الدولية األخرى في مجال مكافحة العنصرية والتمييز 
العنصري وكراهيـة األجـانب وما يتصـل بذلك مـن تعصب، 

ومتابعة هذه االستراتيجيات

يدعو الدول إىل أن تجتهد يف تطبيق جميع االلتزامات التي تعهدت بها بموجب   - 167
إعالنات وخطط عمل املؤتمرات اإلقليمية التي اشرتكت فيها، وأن تقوم وفقاً ملا تنص عليه 
الصكوك والقرارات األخرى ذات الصلة بصياغة سياسات وخطط وطنية تتمىش مع األهداف 
املحّددة يف تلك اإلعالنات وخطط العمل اإلقليمية، ويرجو من الدول، يف الحاالت التي تكون 
إىل مكافحـة  والرامية  اإلنسان  املتعلقة بحقوق  الوطنية،  والخطط  السياسات  فيها هـذه 
بذلك من تعصب، موجـودة  األجـانب وما يتصل  العنرصي وكراهية  العنرصية والتمييز 

بالفعل، أن تدرج فيها االلتزامات الناجمة عن تلك املؤتمرات اإلقليمية؛ 

يحث الدول التي لم تفعل ذلك بعد عىل أن تنظر يف االنضمام إىل اتفاقيات جنيف   - 168
املؤرخة يف 12 آب/أغسطس 1949، وبروتوكوليها اإلضافيني لعام 1977، وكذلك إىل غريها 
بترشيع  القصوى،  األولوية  سبيل  عىل  تقوم،  وأن  الدويل  اإلنساني  القانون  معاهدات  من 
القانون  التدابري املطلوبة لالمتثال بالكامل اللتزاماتها بموجب  قوانني مناسبة، وأن تتخذ 

اإلنساني الدويل، ال سيما فيما يتعلق بالقواعد التي تحظر التمييز؛ 
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ضحايا  لصالح  الفرص  تكافؤ  لتعزيز  تعاونية  برامج  وضع  عىل  الدول  يحث   - 169
العنرصية والتمييز العنرصي وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، ويشجعها عىل 

اقرتاح إنشاء برامج تعاونية متعددة األطراف للغرض نفسه؛

يدعو الدول إىل أن تدرج موضوع مكافحة العنرصية والتمييز العنرصي وكراهية   - 170
األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، يف برامج عمل وكاالت التكامل اإلقليمي وبرامج عمل 

املحافل اإلقليمية للحوار عرب الحدود؛

املكونة اجتماعياً  الشعوب  التي تواجهها  بالتحـديات  الدول عىل االعرتاف  يحث   - 171
من مختلف األعراق واأللوان واألصـول واالنتماءات القومية أو العرقية واألديان واللغات، 
يف سعيها إىل العيش معاً وتطوير مجتمعات متعددة األعـراق والثقافات يسودها الوئام؛ 
ويحث الدول أيضاً عىل االعرتاف بأن األمثلة اإليجابية للنجاح النسبي املحرز يف مجتمعات 
متعددة األعراق والثقافات، كبعض املجتمعات يف منطقة البحر الكاريبي، تحتاج إىل الدراسة 
والتحليل، وأن األساليب واآلليات والسياسات والربامج الرامية إىل فض املنازعات القائمة عىل 
عوامل متصلة بالعنرص أو اللون أو املنشأ أو اللغة أو الدين أو األصل القومي أو العرقي، وإىل 
تطوير مجتمعات متعددة األعراق والثقافات يسودها الوئام، تحتاج إىل الدراسة والتطوير 
بشكل منهجي، ومن ثم يطلب إىل األمم املتحدة ووكاالتها املتخصصة ذات الصلة أن تنظر يف 
إنشاء مركز دويل للدراسات املتعددة األعراق والثقافات ووضع السياسات كي يضطلع بهذا 

العمل الحاسم األهمية لصالح املجتمع الدويل؛ 

يحث الدول عىل حماية الهوية اإلثنية والثقافية واللغوية والدينية للذين ينتمون   - 172
إىل األقليات يف أقاليم كل منها وعىل وضع التدابري الترشيعية املالئمة وغريها من التدابري 
الرامية إىل تعزيز الظروف الالزمة للنهوض بتلك الهوية، بغية حمايتهم من أّي شكل من 
أشكال العنرصية والتمييز العنرصي وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب. وينبغي 

أخذ أشكال التمييز املتعدد، يف هذا السياق، بعني االعتبار التام؛ 

أن تضمن بصورة متساوية حماية وتعزيـز هويـات  عىل  أيضاً  الدول  ويحث   - 173
الجماعات املحرومة تاريخياً يف تلك الظروف الفريدة حيثما أمكن ذلك؛

يحث الدول عىل أن تتخذ أو تعزز التدابري، بما يف ذلك عن طريق التعاون الثنائي   - 174
التنمية وعدم  الرامية إىل التصدي لألسباب األصلية كالفقـر ونقص  واملتعـدد األطراف، 
تكافؤ الفرص، مما يرتبط بعضه باملمارسات التمييزية التي تجعل الناس، وخاصة النساء 
واألطفال، يتعرضون للمتاجرة بهم، وقد تفيض إىل العنرصيـة والتمييز العنرصي وكراهية 

األجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛
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يشجع الدول عىل أن تقوم، بالتعاون مع املنظمات غري الحكومية، بتنظيم حمالت   - 175
تستهدف توضيح الفرص والحدود والحقوق يف حالة الهجرة، لتمكني كل فرد، وبصورة 

خاصة املرأة، من اتخاذ قرارات مدروسة، والحيلولة دون وقوعها ضحية االّتجار؛

يحث الدول عىل اعتماد وتنفيذ سياسات للتنمية االجتماعية استناداً إىل بيانات   - 176
الواردة يف  األساسية  االحتياجات  بتلبية  االلتزامات  إحصائية موثوقة وتركز عىل تحقيق 
الفقرة 36 من برنامج عمل مؤتمر القمة العاملي للتنمية االجتماعية املعقود يف كوبنهاغن 
الحالية يف  الفجوات  لسد  العمل بصورة ملموسة  بغية  عام 1995، بحلول عام 2015، 
الظروف املعيشية التي يواجهها ضحايا العنرصية والتمييز العنرصي وكراهية األجانب 
وما يتصل بذلك من تعصب، وخاصة فيما يتعلق بمعدل األمية، وتوفري التعليم االبتدائي 
الصحية  والرعاية  والصحة،  الخامسة،  دون  األطفال  ووفيات  الرضع،  ووفيات  للجميع، 
أيضاً  االعتبار  يف  يؤخذ  وسوف  املأمونة.  الرشب  مياه  عىل  والحصول  للجميع،  اإلنجابية 

تشجيع املساواة بني الجنسني عند اعتماد وتنفيذ هذه السياسات؛

اإلطار القانون الدولي

يحث الدول عىل أن تواصل تعاونها مع لجنة القضاء عىل التمييز العنرصي وغريها   - 177
من هيئات رصد معاهدات حقوق اإلنسان، بما يف ذلك من خـالل حوار بناء وشفاف، بغية 
تعزيز التنفيذ الفّعال للصكوك املعنية والنظر عىل النحو املناسب يف التوصيات التي تعتمدها 
هذه الهيئات فيما يتعلق بشكاوى العنرصية والتمييز العنرصي وكراهية األجانب وما يتصل 

بذلك من تعصب؛

يطلب موارد كافية للجنـة القضاء عىل التمـييز العنرصي لتمكينها من تنفيـذ   - 178
واليتها كاملة، ويؤكد أهمية توفري موارد كافية لجميع هيئات حقـوق اإلنسان التعاهديـة 

باألمم املتحدة؛

الصكوك الدولية العامة

يؤيد جـهود املجتمع الدويل، وبخاصة الخطوات التي تم اتخاذها تحت رعاية   - 179
منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة لتعزيز احـرتام التنوع الثقايف والحفاظ عليه 
داخـل املجتمعات واألمم وفيما بينها إلنشاء عالم تنسجم فيه الثقافات املتعـددة، بما يف 
ذلك إعداد صك دويل ممكن يف هذا الصـدد بما يتمىش والصكوك الدولية املتعلقة بحقـوق 

اإلنسان؛
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اتفاقية دولية كاملة  النظر يف وضع  املتحـدة إىل  العامة لألمـم  الجمعية  يدعو   - 180
وشاملة لحماية وتعزيز حقوق وكرامة املعوقني، بما يف ذلك، بصفة خاصة، أحكام تتناول 

املمارسات واملعاملة التمييزية اللتني تمسهما؛

التعاون اإلقليمي/الدولي

يدعو االتحاد الربملاني الدويل إىل املساهمة يف أنشطة السنة الدولية للتعبئة ضد   - 181
العنرصية والتمييز العنرصي وكراهية األجـانب وما يتصل بذلك من تعصب، من خـالل 

تشجيع الربملانات الوطنية عىل استعراض التقدم املحرز لبلوغ أهداف املؤتمر العاملي؛ 

يشجع الدول عىل املشاركة يف حوارات إقليمية بشأن مشكالت الهجرة، ويدعوها   - 182
إىل النظر يف التفاوض إلبرام اتفاقات ثنائية وإقليمية خاصة بالعمال املهاجرين، وتصميم 

وتنفيذ برامج مع دول من مناطق أخرى لحماية حقوق املهاجرين؛

يحث الدول عىل دعم أو إقامة حوارات إقليمية شاملة بالتشاور مع املجتمع املدني،   - 183
وبحسب االقتضاء، وذلك بشأن أسباب وعواقب الهجرة ال تركز عىل تنفيذ القوانني ومراقبة 
الحدود فحسب بل تركز أيضاً عىل تعزيز حقوق اإلنسان للمهاجرين وحمايتها، وعىل العالقة 

بني الهجرة والتنمية؛ 

يشجع املنظمات الدولية التي تتناول والياتها قضايا الهجرة تحديداً عىل القيام   - 184
بتبادل املعلومات وتنسيق أنشطتها املتعلقة بأمور تنطوي عىل العنرصية والتمييز وكراهية 
األجانب وما يتصل بذلك من تعصب ضد املهاجرين، ومنهم العمال املهاجرون، وذلك بدعم 

من مفوضية األمم املتحدة السامية لحقوق اإلنسان؛ 

يعرب عن قلقه العميق إزاء شدة املعاناة البرشية للسكان املدنيني املتأثرين والعبء   - 185
الذي تتحمله العديد من البلدان املستقبلة وخاصة البلدان النامية، والبلدان التي تمر بمرحلة 
انتقالية، ويرجو من املؤسسات الدولية ذات الصلة أن تضمن االستمرار يف تقديم املساعدة 
الطارئة املالية واإلنسانية الكافية للبلدان املضيفة لتمكينها من مساعدة الضحايا والقيام، 
ديارهم،  من  ُطردوا  الذي  السكان  يواجهها  والتي  الصعوبات  بمعالجة  املساواة  قدم  عىل 
وينادي بتوفري الضمانات الكافية لتمكني الالجئني من ممارسة حقهم بحرية يف العودة إىل 

بلدانهم األصلية طوعاً وبسالمة وكرامة؛ 

يشجع الدول عىل إبرام اتفاقات ثنائية ودون إقليمية وإقليمية ودولية للتصدي   - 186
ملشكلة االتجار باملرأة والطفل، ال سيما الفتيات، وكذلك تهريب املهاجرين؛

يدعو الدول إىل القيام، عند االقتضاء، بتعزيز االتصاالت املتبادلة، عىل الصعيدين   - 187
اإلقليمي والدويل بني املؤسسات الوطنيـة املستقلـة، وعند االنطباق، بني الهيئات املستقلـة 
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األخرى ذات الصلة، وذلك بهدف تعزيز التعاون عىل مكافحة العنرصية والتمييز العنرصي 
وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛

يحث الدول عىل دعم أنشطة الهيئات أو املراكز اإلقليمية التي تناهض العنرصية   - 188
والتمييز العنرصي وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، حيثما وجد ذلك يف إقليمها، 
ويويص بإنشاء مثل هذه الهيئات أو املراكز حيث ال وجود لها يف جميع املناطق. ويجوز لهذه 
الهيئات أو املراكز االضطالع بأنشطة منها األنشطة التالية: تقييم ومتابعة حالة العنرصية 
بذلك من تعصب، وتقييم ومتابعة حالة  األجانب وما يتصل  العنرصي وكراهية  والتمييز 
األفراد أو مجموعات األفراد ضحايا هذه املمارسات أو املعرضني لها؛ وتحديد االتجاهات 
والقضايا واملشكالت؛ وجمع ونرش وتبادل املعلومات وغريها مما لـه صلة بنتائج املؤتمرات 
املمارسات  عىل  األمثلة  وإبراز  الغايات؛  لهذه  الشبكات  وبناء  العاملي،  واملؤتمر  اإلقليمية 
الحسنة؛ وتنظيم حمالت للتوعية؛ ووضع املقرتحات والحلول وتدابري وقائية حيثما كان ذلك 
ممكناً ومناسباً، من خالل الجهود املشرتكة وبالتنسيق مع األمم املتحدة واملنظمات اإلقليمية 

والدول ومؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية؛ 

العنرصية  مكافحة  يف  والياتها،  إطار  يف  املساهمة،  عىل  الدولية  املنظمات  يحث   - 189
والتمييز العنرصي وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛ 

املتحدة  األمم  ووكاالت  التنفيذية  والربامج  واإلنمائية  املالية  املؤسسات  يشجع   - 190
املتخصصة، بحسب ميزانياتها العادية واإلجراءات املتبعة يف مجالس إدارتها، عىل القيام 

بما ييل:

إيالء أولوية خاصة وتوفري ما يكفي من األموال، يف حدود اختصاصاتها وميزانياتها،  )أ( 
لتحسني حالة ضحايا العنرصية والتمييز العنرصي وكراهية األجانب وما يتصل 
بذلك من تعصب، بغية مكافحة مظاهر العنرصية والتمييز العنرصي وكراهية 
املشاريع  وتنفيذ  وضع  يف  هؤالء  وإرشاك  تعصب  من  بذلك  يتصل  وما  األجانب 

املتعلقة بهم؛

إدماج مبادئ ومعايري حقوق اإلنسان يف سياساتها وبرامجها؛ )ب( 

إدارتها معلومات  التي تقدمها إىل مجالس  العادية  النظر يف تضمني تقاريرها  )ج( 
عن مساهماتها يف تعزيز مشاركة ضحايا العنرصية والتمييز العنرصي وكراهية 
األجانب وما يتصل بذلك من تعصب يف برامجها وأنشطتها، ومعلومات عن الجهود 
املبذولة لتيسري هـذه املشاركة، وضمان مساهمة هـذه السياسات واملمارسات 
 يف استئصال العنرصية والتمييز العنرصي وكراهية األجـانب وما يتصل بذلك

من تعصب؛
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دراسة كيفية تأثري سياساتها وممارساتها عىل ضحايا العنرصية والتمييز العنرصي  )د( 
وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وضمان مساهمة هذه السياسات 
واملمارسات يف استئصال العنرصية والتمييز العنرصي وكراهية األجانب وما يتصل 

بذلك من تعصب؛

)أ( يدعو الدول إىل وضع خطط عمل بالتشاور مع املؤسسات الوطنية لحقوق   - 191
اإلنسان وغريها من املؤسسات التي تم إنشاؤها بموجب القانون ملكافحة العنرصية 
ومع املجتمع املدني، وتزويد مفوضة األمم املتحدة السامية لحقوق اإلنسان بخطط 
العمل هذه وغريها من املواد ذات الصلة بالتدابري املتخذة لتنفيذ أحكام اإلعالن 

وبرنامج العمل هذين؛

يطلب إىل مفوضة األمـم املتحـدة السامية لحقوق اإلنسان التعاون، يف متابعة  )ب( 
للمؤتمر، مع خمسة خرباء بارزين ومستقلني، واحد من كل منطقة، يعينهم األمني 
العام من بني مرشحني يقرتحهم رئيس لجنة حقوق اإلنسان، بعد التشاور مع 
املجموعات اإلقليمية، ملتابعة تنفيذ أحكام اإلعالن وبرنامج العمل. وتقدم املفوضة 
السامية تقريراً مرحلياً سنوياً عن تنفيذ هذه األحكام إىل لجنة حقوق اإلنسان 
والجمعية العامة، مع مراعاة املعلومات واآلراء املقدمة من الدول، والهيئات ذات 
الصلة املنشأة بموجب معاهدات حقوق اإلنسان، واإلجراءات الخاصة وغريها من 
آليات لجنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة، واملنظمات الدولية واإلقليمية 

وغري الحكومية واملؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان؛ 

يرحب بنية مفوضة األمم املتحدة السامية لحقوق اإلنسان القيام بإنشاء وحدة يف  )ج( 
داخل املفوضية ملناهضة التمييز وغرضها مكافحة العنرصية والتمييز العنرصي 
التمييز،  املساواة وعدم  بذلك من تعصب، وتعزيز  يتصل  وما  األجانب  وكراهية 
ويدعوها إىل النظر يف أن تدرج يف واليتها، يف جملة أمور، تجميع معلومات عن 
مشورة  ومن  وإداري  قانوني  دعم  من  يقدم  وعما  وتطوره،  العنرصي  التمييز 
الدول،  من  املقدمة  األساسية  املعلومات  وجمع  العنرصي،  التمييز  ضحايا  إىل 
واملنظمات الدولية واإلقليمية وغري الحكومية، واملؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان 

يف إطار آلية متابعة املؤتمر؛ 

يوصي املفوضية السامية لحقوق اإلنسان بالقيام، عن طريق التعاون مع الدول  )د( 
واملنظمات الدولية واإلقليمية وغري الحكومية واملؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان، 
بإنشاء قاعدة بيانات تتضمن معلومات عن الوسائل العملية للتصدي للعنرصية 
والتمييز العنرصي وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وبخاصة عن 
مناهضة  ذلك ترشيع  يف  بما  الوطنية،  والترشيعات  واإلقليمية  الدولية  الصكوك 
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ُسبل  العنرصي؛ وبشأن  التمييز  القانونية ملكافحة  الوسائل  عن  التمييز، فضالً 
وكذلك  العنرصي  التمييز  الدولية لضحايا  اآلليات  املتاحة من خالل  االنتصاف 
ُسبل االنتصاف الوطنية؛ والربامج التعليمية والوقائية املنفذة يف مختلف البلدان 
وكراهيـة  العنرصي  والتمييز  للعنرصيـة  للتصدي  املمارسات  وأفضل  واملناطق؛ 
األجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛ وفرص التعاون التقني؛ والدراسات األكاديمية 
والوثائق التخصصية، وضمان إتاحة قاعدة البيانات هذه إىل أقىص قدر ممكن 
ملن هم يف مراكز السلطة ولعامة الجمهور، من خالل موقعها عىل الشبكة العاملية 

للمعلومات ومن خالل وسائل مالئمة أخرى؛

يدعو األمم املتحدة ومنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة )اليونسكو( إىل   - 192
مواصلة تنظيم اجتماعات رفيعة املستوى واجتماعات أخرى بشأن الحوار بني الحضارات، 

وإىل القيام يف سبيل هذا الغرض بتعبئة األموال وتشجيع إقامة الرشاكات؛ 

مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان

يشجع مفوضة األمم املتحدة السامية لحقوق اإلنسان عىل مواصلة وتوسيع نطاق   - 193
تعيني وتسمية سفراء خري يف جميع بلدان العالم للقيام بأمور منها تعزيز احرتام حقوق 
اإلنسان وقيام ثقافة تسامح وزيادة مستوى الوعي بويالت العنرصية والتمييز العنرصي 

وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛

يدعو املفوضية السامية لحقوق اإلنسان إىل مواصلة جهودها الرامية إىل استمرار   - 194
زيادة الوعي بعمل لجنـة القضاء عىل التمييز العنرصي وأعمال هيئات حـقوق اإلنسـان 

التعاهدية األخرى باألمم املتحدة؛

يدعو املفوضية السامية لحقوق اإلنسان إىل إجراء مشاورات منتظمة مع منظمة   - 195
النشطة يف مجال تعزيز  الحكومية  والثقافة واملنظمات غري  للرتبية والعلم  املتحدة  األمم 
إىل  الرامية  البحوث  أنشطة  وإىل تشجيع  بالتشاور معها،  اإلنسان وذلك  وحماية حقوق 
جميع  تنتجها  التي  واإلعالمية  والرتبوية  والعلمية  التقنية  املواد  ومواءمة  وحفظ  جمع 

الثقافات يف املعمورة ملكافحة العنرصية؛ 

اهتمام خاص النتهاكات  إيـالء  اإلنسان  السامية لحقـوق  املفوضية  يرجو من   - 196
حقوق اإلنسان لضحايا العنرصية والتمييز العنرصي وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من 
تعصب، ال سيما املهاجرين، بمن فيهم العمال املهاجرون، وتعزيز التعاون الدويل ملكافحة 
كراهية األجانب والقيام، لهذا الغرض، بوضع برامج يمكن تطبيقها يف البلدان باالستناد إىل 

اتفاقات التعاون املناسبة؛ 
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وتمويل  وضع  يف  اإلنسان  لحقوق  السامية  املفوضية  مساعدة  إىل  الدول  يدعو   - 197
مشاريع محّددة للتعاون التقني، بناًء عىل طلب الدول، تستهدف مكافحة العنرصية والتمييز 

العنرصي وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛

)أ( يدعو لجنة حقوق اإلنسان إىل تضمني واليات املقررين الخاصني واألفرقة   - 198
العاملة لديها، ال سيما املقرر الخاص املعني باألشكال املعارصة للعنرصية والتمييز 
يراعوا  بأن  توصيات  تعصب،  من  بذلك  يتصل  وما  األجانب  وكراهية  العنرصي 
األحكام ذات الصلة يف اإلعالن وبرنامج العمل عند ممارسة والياتهم، ال سيما عند 
تقديم تقارير إىل الجمعية العامة ولجنة حقوق اإلنسان، وأن ينظروا يف أّية وسيلة 

مناسبة أخرى ملتابعة نتيجة املؤتمر؛

يدعو الدول إىل التعاون يف اإلجراءات الخاصة ذات الصلة يف لجنة حقوق اإلنسان  )ب( 
وسائر آليات األمـم املتحـدة يف املسائل املتعلقة بالعنرصية والتمييز العنرصي 
املقررين  مع  بذلك من تعصب، وبوجه خـاص  يتصل  وما  األجـانب  وكراهية 

الخاصني والخرباء املستقلني واملمثلني الخاصني؛

يويص لجنـة حقـوق اإلنسـان بإعداد معايري دولية تكميلية لتعزيز واستيفاء   - 199
الصكوك الدولية ملكافحة العنرصية والتمييز العنرصي وكراهية األجانب وما يتصل بذلك 

من تعصب، من كافة جوانبها؛

العقود

العنرصية  الثالث ملكافحة  العقد  أنشطة  الدويل عىل دعم  الدول واملجتمع  يحث   - 200
والتمييز العنرصي؛

ملكافحة  املتحدة  لألمم  عقد  أو  سنة  إعالن  يف  العامة  الجمعية  تنظر  بأن  يوصي   - 201
االتجار باألشخاص، وخاصة االتجار بالنساء واألطفال، وذلك من أجل حماية الكرامة وحقوق 

اإلنسان لهم؛ 

يحث الدول عىل تعزيز تنفيذ اإلعالن وبرنامج العمل بشأن ثقافة السالم وأهداف   - 202
العقد الدويل لثقافة السالم والالعنف من أجل أطفال العالم، الذي بدأ يف عام 2001، وذلك 
هذه  ويدعو  والثقافة،  والعلم  للرتبية  املتحدة  األمم  منظمة  مع  وثيق  نحو  عىل  بالتعاون 

املنظمة إىل املساهمة يف هذه األنشطة؛
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الشعوب األصلية

للسكان  الدويل  العقد  لنتائج  تقييم  بإجراء  املتحدة  لألمم  العام  األمني  يوصي   - 203
األصليني يف العالم )1995-2004(، وإصدار توصيات بشأن كيفية االحتفال بنهاية هذا 

العقد، بما يف ذلك إجراء املتابعة املالئمة؛ 

يطلب من الدول أن تكفل التمويل الكايف إلعداد إطار تنفيذي وأساس متني لإلنشاء   - 204
املقبل للمحفل الدائم لقضايا السكان األصليني داخل منظومة األمم املتحدة؛

يحث الدول عىل التعاون يف العمل مع املقرر الخاص املعني بحالة حقوق اإلنسان   - 205
املتحدة  األمم  ومفوضة  العام  األمني  إىل  ويطلب  األصلية،  للشعوب  األساسية  والحريات 
السامية لحقوق اإلنسان أن يضمنا تزويد املقرر الخاص بجميع املوارد البرشية والتقنية 

واملالية الالزمة له لالضطالع بمسؤولياته؛

الشعوب  حقوق  إعالن  مرشوع  نص  بشأن  مفاوضات  إجراء  إىل  الدول  يدعو   - 206
األصلية وإىل القيام بإقراره بالرسعة املمكنة، هذا النص الذي تجري مناقشته يف الفريق 
العامل التابع للجنة حقوق اإلنسان واملعني بصياغة مرشوع إعالن، وفقاً لقرار لجنة حقوق 

اإلنسان 32/1995 املؤرخ 3 آذار/مارس 1995؛

يحث الدول يف ضوء العالقة بني العنرصيـة والتمييز العنرصي وكراهية األجانب  - 207 
وما يتصل بذلك من تعصب، وبني الفقر والتهميش واإلقصاء االجتماعي للشعوب واألفراد 
إىل تقليص  الراميـة  الوطني والدويل، عىل تعزيـز سياساتها وتدابريها  الصعيديـن  عىل 
التفاوتات يف الدخل والثروة، واتخاذ الخطوات املناسبة فرادى ومن خالل التعاون الدويل 

لتعزيز وحماية الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عىل أساس غري تمييزي؛

يحث الدول واملؤسسات املالية واإلنمائية الدولية عىل تخفيف حدة أّي آثار سلبية   - 208
للعوملة، من خالل دراسة جملة أمور منها كيفية تأثري سياساتها وممارساتها عىل الشعوب 
الوطنية عموماً والشعوب األصلية بصفة خاصة، ومن خالل ضمان أن تسهم سياساتها 
وممارساتها يف استئصال العنرصية من خالل مشاركة الشعوب الوطنية وبصفة خاصة 
الشعوب األصلية يف إعداد املشاريع اإلنمائية؛ ومن خالل مواصلة التحول الديمقراطي يف 
املؤسسات املالية الدولية؛ ومن خالل التشاور مع الشعوب األصلية بشأن أّي أمر قد يؤثر 

عىل سالمتهم البدنية أو الروحية أو الثقافية؛

يدعو املؤسسات املالية واإلنمائية والربامج التنفيذية والوكاالت املتخصصة التابعة   - 209
لألمم املتحدة، وفقاً مليزانياتها العادية وإجراءات مجالس إدارتها، إىل القيام بما ييل:
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إيالء أولوية خاصة وتوفري التمويل الكايف، يف حدود اختصاصاتها، لتحسني أوضاع  )أ( 
الشعوب األصلية، مع توجيه اهتمام خاص الحتياجات هؤالء السكان يف البلدان 
للسكان  الدويل  العقد  أهداف  لتحقيق  محّددة  برامج  إعداد  ذلك  يف  بما  النامية، 

األصليني يف العالم؛

تنفيذ مشاريع خاصة، عرب القنوات املناسبة وبالتعاون مع الشعوب األصلية، لدعم  )ب( 
مبادراتها عىل الصعيد املجتمعي، ولتيسري تبادل املعلومات والدراية التقنية بني 

الشعوب األصلية والخرباء يف هذه املجاالت؛

المجتمع المدني

يدعو الدول إىل تعزيز التعاون وإقامة الرشاكات والتشاور بانتظام مع املنظمات   - 210
الفنية،  وخربتها  تجربتها  تسخري  بغية  املدني،  املجتمع  قطاعات  وسائر  الحكومية  غري 
مساهمة بذلك يف وضع الترشيعات والسياسات وغريها من املبادرات الحكومية، ومشاركة 
كذلك بصورة أوثق يف صياغة وتنفيذ السياسات والربامج الرامية إىل مكافحة العنرصية 

والتمييز العنرصي وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛

يحث زعماء الطوائف الدينية عىل مواصلة مواجهة العنرصية والتمييز العنرصي   - 211
وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب من خالل أمور منها تعزيز ورعاية الحوار 
والرشاكات لتحقيق املصالحة والتعايف واالنسجام يف داخل املجتمعات وفيما بينها، ويدعو 
الدينية إىل املشاركة يف تعزيز االنتعاش االقتصادي واالجتماعي، ويشجع كبار  الطوائف 

رجال الدين عىل تشجيع زيادة التعاون واالتصاالت بني الجماعات العرقية املتنوعة؛

يحث الدول عىل إنشاء وتعزيز رشاكات فّعالة مع جميع الفاعلني املعنيني يف املجتمع   - 212
العاملة يف  الحكومية  املنظمات غري  فيهم  االقتضاء، بمن  لهم بحسب  الدعم  املدني وتقديم 
مجال النهوض باملساواة بني الجنسني والنهوض باملرأة، ال سيما املرأة التي تواجه أشكاالً 
متعددة من التمييز، والتشجيع عىل اتباع نهج متكامل وشامل إزاء القضاء عىل جميع أشكال 

التمييز ضد النساء والفتيات؛ 

المنظمات غير الحكومية

ة لتمكني املنظمات غري الحكومية من  يحث الدول عىل توفري بيئة مفتوحة وميرسِّ  - 213
العمل الحّر والعلني داخل مجتمعاتها مما يجعلها تشارك مشاركة فّعالة يف القضاء عىل 
العنرصية والتمييز العنرصي وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، يف جميع أنحاء 

املعمورة، وعىل تشجيع املنظمات الشعبية عىل أداء دور أوسع نطاقاً؛ 
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يدعو الدول إىل استكشاف وسائل لتوسيع نطاق دور املنظمات غري الحكومية يف   - 214
املجتمع وذلك خصوصاً من خالل تعميق روابط التضامن فيما بني املواطنني وتعزيز زيادة 
الثقة بني الطبقات العرقية واالجتماعية، وذلك بالتشجيع عىل مشاركة املواطنني مشاركة 

أوسع نطاقاً وزيادة التعاون الطوعي؛ 

القطاع الخاص

يحث الدول عىل اتخاذ تدابري، تتضمن عند االقتضاء، تدابري ترشيعية، لضمان   - 215
القومي  إقليمها  يف  العاملة  األجنبية  املؤسسات  من  الوطنية وغريها  عرب  الرشكات  امتثال 
للمبادئ واملمارسات التي تدعو إىل الالعنرصية وعدم التمييز، ويشجع كذلك قطاع األعمال 
النقابات  التعاون مع  التجارية، بما فيه الرشكات عرب الوطنية واملؤسسات األجنبية، عىل 
قواعد سلوك  أجل وضع مدونات  املعنية من  املدني  املجتمع  املهنية وغريها من قطاعات 
والتمييز  العنرصية  واستئصال  ومعالجة  منع  بهدف  التجارية  األعمال  لجميع  طوعية 

العنرصي وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛ 

الشباب

يحث الدول عىل تشجيع املشاركة الكاملة والنشيطة يف وضع وتخطيط وتنفيذ   - 216
أنشطة ملكافحة العنرصية والتمييز العنرصي وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب 
 وإرشاك الشـباب فيها بصـورة أوثق، ويدعو الدول إىل القيام، باملشاركة مع املنظمـات

غري الحكومية وغريها من قطاعات املجتمع، بتيسري إجراء حوار وطني ودويل للشباب حول 
بذلك من تعصب، من خالل  يتصل  وما  األجانب  العنرصي وكراهية  والتمييز  العنرصية 
الحديثة  التكنولوجيات  وبواسطة  املتحدة،  األمم  ملنظومة  التابع  للشباب  العاملي  املحفل 

وعمليات التبادل وغريها من الوسائل؛

للشباب تقيمها منظمات  آليات  إنشاء وإبقاء  الدول عىل تشجيع وتيسري  يحث   - 217
الشباب والشباب والشابات أنفسهم انطالقاً من روح مكافحة العنرصية والتمييز العنرصي 
وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وذلك من خالل أنشطة منها التالية: نرش 
وتبادل املعلومات وبناء الشبكات لخدمة هذه األهداف؛ وتنظيم حمالت توعية واملشاركة يف 
برامج تثقيفية متعددة الثقافات؛ ووضع مقرتحات وحلول كلما أمكن وكلما اقتىض الحال؛ 
الفاعلة يف  الجهات  الحكومية وغريها من  املنظمات غري  بانتظام مع  والتشاور  والتعاون 

املجتمع املدني يف وضع مبادرات وبرامج تعزز التبادل والحوار بني الثقافات؛ 
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يحث الدول عىل العمل، بالتعاون مع املنظمات الحكومية الدولية، واللجنة األوملبية   - 218
الدولية، واالتحادات الرياضية الدولية واإلقليمية، عىل تشديد الكفاح ضد العنرصية يف الرياضة 
بطرق منها تثقيف شباب العالم من خالل ممارسة الرياضة دون أّي نوع من التمييز وبروح 

املباريات األوملبية التي تقتيض التفاهم والتسامح والنزاهة والتضامن بني البرش؛ 

يسلّم بأن نجاح برنامج العمل املشار إليها يتطلب إرادة سياسية، وتمويالً مناسباً   - 219
ُعد الوطني واإلقليمي  والدويل، وتعاوناً دولياً. عىل الصُّ
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الفـرع 1

استعراض التقدم في تنفيذ إعالن وبرنامج عمل ديربان وتقييم هذا 
ُعد الوطني واإلقليمي  التنفيذ من جانب جميع أصحاب المصلحة على الصُّ

والدولي، بما في ذلك تقييم المظاهر المعاصرة للعنصرية والتمييز 
العنصري وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب

إن مؤتمر ديربان االستعراضي

يؤكد من جديد إعالن وبرنامج عمل ديربان، كما اعتمدهما املؤتمر العاملي ملكافحة   - 1
العنرصية والتمييز العنرصي وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب يف عام 2001 1؛

العنرصي  العنرصيـة والتمييز  االلتزام بمنع ومكافحة واستئصال  تأكيد  يعيد   - 2
وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، الذي كان أساس عقد املؤتمر العاملي ملكافحة 
العنرصية والتمييز العنرصي وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب يف عام 2001؛

يحيط علماً بالجهود املبذولة عىل كل املستويات منذ اعتماد إعالن وبرنامج عمل   - 3
ديربان والرامية إىل تنفيذ أحكامه؛

يعرب عن القلق ألنه لم يجر بعد التصدي للتحديات والعقبات التي ُحّددت يف إعالن   - 4
وبرنامج عمل ديربان ولم يتم التغلب عليها من أجل القيام عىل نحو فّعال بمنع ومكافحة 
 واستئصال العنرصية والتمييز العنرصي وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب،

وألنه ال تزال توجد مجاالت كثرية لم تتحقق فيها إنجازات أو ما زال يتعنّي إجراء مزيد من 
التحسينات فيها؛

يشّدد عىل رضورة التصدي بقدر أكرب من الحزم واإلرادة السياسية لجميع أشكال   - 5
ومظاهر العنرصية والتمييز العنرصي وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب يف كل 
مجاالت الحياة ويف أنحاء العالم كافة، بما يف ذلك كل املناطق التي ترزح تحت احتالل أجنبي؛

يؤكد من جديد أن جميع الشعوب واألفراد أرسة برشية واحدة، ثرية يف تنوعها،   - 6
وأن جميع أفراد البرش يولدون أحراراً ومتساوين يف الكرامة والحقوق؛ ويرفض بقوة أّي 
مذهب يقوم عىل التفوق العرقي، ويرفض معه أّي نظريات تحاول إقرار وجود ما يسّمى 

بأعراق برشية مميّزة؛

1 انظر: A/CONF.189/12 وCorr.1، الفصل األول.
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يكرر اإلعراب عن أّن التنوع الثقايف رصيد ثمني لتقدم اإلنسانية عامة ورفاهها   - 7
ويجب تقديره حـق قدره والتمتع به وقبوله وتقبله بصدق بوصفـه ميزة دائمـة تثري 

مجتمعاتنا؛

يكرر اإلعراب عن أن الفقر والتخلف والتهميش واالستبعاد االجتماعي والتفاوتات   - 8
بالعنرصية والتمييز العنرصي وكراهية األجـانب  االقتصادية ترتبط كلّها ارتباطاً وثيقاً 
وما يتصل بذلك من تعصب وتسهم يف استمرار املواقف واملمارسات العنرصيـة التي تولّد 

بدورها مزيداً من الفقر؛

يؤكد من جديد مسؤولية الحكومات عن صون وحماية حقوق األفراد املقيمني يف   - 9
األرايض الخاضعة لواليتها من الجرائم التي يرتكبها العنرصيون أو الكارهون لألجانب من 

أفراد أو جماعات أو موظفني تابعني للدولة؛

يدين الترشيعات والسياسات واملمارسات القائمة عىل العنرصية والتمييز العنرصي   - 10
وكراهية األجـانب وما يتصل بذلك من تعصب، التي تتعارض مع الديمقراطية والحـكم 

السديد املتسم بالشفافية واملساءلة؛

يؤكد من جديد أن الديمقراطية والحكم السديد الذي يتسم بالشفافية واملسؤولية   - 11
ُعد الوطني واإلقليمي والدويل، ويستجيب الحتياجات الناس  واملساءلة والتشاركية، عىل الصُّ
وتطلعاتهم، أمران أساسيان للعمل الفّعال عىل منع ومكافحة واستئصال العنرصية والتمييز 

العنرصي وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛

يشجب االرتفاع العاملي يف عدد حوادث التعصب والعنف العنرصيني أو الدينيني،   - 12
بما يف ذلك معاداة اإلسالم ومعاداة السامية ومعاداة املسيحية ومعاداة العرب، التي تتجىل 
بوضوح خاص من خالل تنميط األشخاص ووصمهم املهينني عىل أساس دينهم أو معتقدهم؛ 
ويحث يف هذا الصدد جميع الدول األعضاء يف األمم املتحدة عىل تنفيذ الفقرة 150 من إعالن 

وبرنامج عمل ديربان؛

يؤكد من جديد وجوب أن يحظر القانون أّي دعوة إىل الكراهية القومية أو العرقية  - 13 
أو الدينية تشكل تحريضاً عىل التمييز أو العداوة أو العنف؛ كما يؤكد من جديد أن نرش 
أّي أفكار تقوم عىل التفوق العرقي أو الكراهية العرقية والتحريض عىل التمييز العنرصي، 
فضالً عن أعمال العنف أو التحريض عىل ارتكاب هذه األفعال، يجب إعالنها جريمة يعاقب 
عليها القانون، وفقاً لاللتزامات الدولية التي تعهدت بها الدول، وأن هذا الحظر يتمىش مع 

حرية الرأي والتعبري؛

يسلّم بأن العنرصية والتمييز العنرصي وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من   - 14
إحدى  تشكل  ما  كثرياً  وأنها  املسلحة  للنزاعات  الجذرية  األسباب  زالت ضمن  ما  تعصب 
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النتائج املرتتبة عليها، ويشجب نشوب النزاعات املسلحة وكذلك العنف العرقي أو الديني، 
أحكام  سيما  وال   2 لعام 2005  العاملية  القمة  نتائج  من  الصلة  ذات  األحكام  إىل  ويشري 

الفقرتني 138 و139؛

يؤكد من جديد أن مبدأي املساواة وعدم التمييز هما من املبادئ األساسية لقانون   - 15
حقوق اإلنسان الدويل وللقانون اإلنساني الدويل التي ال غنى عنها يف مكافحة العنرصية 

والتمييز العنرصي وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛

يعرب عن تقديره ملا أُحرز من تقدم يف معالجة حالة ضحايا العنرصية والتمييز   - 16
العنرصي وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، املعرَّفة يف إعالن وبرنامج عمل ديربان، 
 ويعرب يف الوقت ذاته عن أسفه الستمرار العنرصية والتمييز العنرصي وكراهية األجانب

وما يتصل بذلك من تعصب، بما يف ذلك أشكالها ومظاهرها املعارصة؛

األجـانب العنرصي وكراهيـة  والتمييز  العنرصيـة  بأن جـميع ضحايا  يسلّم   - 17 
وما يتصل بذلك من تعصب ينبغي أن يتلقوا نفس االهتمام والحماية الرضوريني ومن ثم 

املعاملة الالئقة؛

يسلّم بأن منع ومكافحة واستئصال العنرصية والتمييز العنرصي وكراهية األجانب   - 18
وما يتصل بذلك من تعصب واستئصالها أمور تتسم بأهمية حاسمة وهي تشكل عنارص 

رئيسية يف تعزيز تماسك املجتمعات وإزالة توتراتها سلمياً؛ 

يؤكد رضورة زيادة تدابري املنع املالئمة الرامية إىل استئصال كل أشكال التمييز   - 19
الدولية  واملنظمات  الحكومات،  تؤديه  أن  يمكن  الذي  الهام  الدور  عىل  ويشّدد  العنرصي، 
واإلقليمية، واملؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان، ووسائط اإلعالم، واملنظمات غري الحكومية، 

واملجتمع املدني يف تطوير هذه التدابري؛

يحيط علماً مع التقدير بما تضطلع به، عىل الصعيدين املحيل والوطني، مختلف   - 20
شبكات اإلعالم من أنشطة يف مجال العنرصية والتمييز العنرصي وكراهية األجانب وما يتصل 
بذلك من تعصب، وهي شبكات تقوم بجمع املعلومات ذات الصلـة وبوضع اسرتاتيجيات، 
وُتربِز يف نفس الوقت وتنرش املمارسات الجيـدة التي يمكن أن تساعد الهيئات واملؤسسات 
الوطنية يف وضع اسرتاتيجيات ملنع ومكافحـة واستئصال العنرصيـة والتمييز العنرصي 

وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛

2 انظر: قرار الجمعية العامة 1/60.
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يرحب باملبادرات الوقائية الرامية إىل التصدي للتمييز يف مجال العمالة مثل برامج   - 21
إليهم بغية مساعدتهم  أقلية ما وتقديم املشورة  تدريب األشخاص املستبَعدين املنتمني إىل 
يف سوق العمل، والربامج املوضوعة ألرباب العمل ملكافحة التمييز أو زيادة الوعي الثقايف، 
وبعض أمثلة التعليم التدريبي وأمثلة العمل اإليجابي يف مجال التوظيف، وبعض التجارب 

األخرى فيما يتعلق باالمتثال ألحكام العقود وطلبات العمل الغفل من االسم؛

يسلّم بالخطوات املتخذة عىل الصعيد الوطني للنهوض بالتثقيف يف مجال حقوق   - 22
عام 2001،  يف  ديربان  عمل  وبرنامج  إعالن  اعتماد  بعد  العالم  أرجاء  يف جميع  اإلنسان 

وخاصة من أجل توعية عامة الجمهور وتشجيع احرتام التنوع الثقايف؛

يالحظ مع التقدير العدد املتزايد من املبادرات الرامية إىل النهوض بالحوار فيما   - 23
بني الثقافات ويؤكد الحاجة إىل تكثيف التفاعل بني جميع األطراف املهتمة يف حوار بنّاء 

وصادق يرتكز عىل االحرتام والتفاهم املتبادلني؛

يرحب بأنشطة التوعية املتعددة التي تشارك فيها الدول بهدف مكافحة العنرصية   - 24
والتمييز العنرصي وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، بما يف ذلك عن طريق 

تقديم الدعم املايل ملشاريع املجتمع املدني؛ 

اإلنسـان واملنظمات للمدافعني عن حـقوق  الثابت  الوضع غري  إىل  يشير بقلق   - 25 
املناهضـة  الحكومية  املنظمات غري  ذلك  بما يف  اإلنسـان،  املعنية بحقوق  الحكومية  غري 
للعنرصية، وهو ما يقوّض عملية مكافحة العنرصية والتمييز العنرصي وكراهية األجانب 

وما يتصل بذلك من تعصب؛

يرحـب باعتماد ترشيعات، عىل الصعيديـن الوطني واإلقليمي، للتصدي للتمييز   - 26
والتعريض لألذى، ومن تعريفهما يف إعـالن وبرنامج عمل ديربان، يف مجـاالت العمالة 
والتدريب، وتوفري األغذية، وتقديم التسهيالت والخـدمات، والتعليم، وخدمات اإلسـكان 

والوظائف العامة؛

يف  يقـرر  لكي  والحياد  واالستقالل  بالكفاءة  متسم  بأهمية وجود قضاء  ُيذّكر   - 27
ظل إجراءات منصفة وعلنية ما إذا كانت االدعاءات والوقائع املعروضة عليه تشكل أفعال 
عنرصية وتمييز عنرصي وكره لألجانب وتعصب، وفقاً لقانون حقوق اإلنسان الدويل، من 

أجل ضمان إتاحة ُسبل انتصاف فّعالة وُسبل جرب مالئمة للضحايا؛

املؤتمرات  الناتجة عن  االلتزامات  تنّفذ كل  بأن  الدول  يؤكد من جديد مطالبته   - 28
الدولية واإلقليمية التي شاركت فيها وأن تضع سياسات وخطط عمل وطنية ملنع ومكافحة 

واستئصال العنرصية والتمييز العنرصي وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛



85

الفـرع 2

تقييم مدى فعالية آليات متابعة مؤتمر ديربان القائمة، وغيرها من آليات 
األمم المتحدة التي تتناول قضية العنصرية والتمييز العنصري وكراهية 

األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، من أجل تحسين هذه اآلليات

يحيط علماً مع التقدير بالجهود الرامية إىل منع ومكافحة واستئصال العنرصية   - 29
والتمييز العنرصي وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، التي تضطلع بها كل اآلليات 
 املنشأة بناًء عىل طلب املؤتمر العاملي ملكافحة العنرصية والتمييز العنرصي وكراهية األجانب

وما يتصل بذلك من تعصب، أال وهي الفريق الحكومي الدويل العامل املعني بالتنفيذ الفّعال 
إلعالن وبرنامج عمل ديربان، وفريق الخرباء العامل املعني باملنحدرين من أصل أفريقي، وفريق 
 الخرباء املستقلني البارزين، وبما قدمته هذه اآلليات من إسهامات يف تنفيذ إعالن وبرنامج

عمل ديربان؛

يرحب بالدور الهام الذي يؤديه املقرر الخاص املعني باألشكال املعارصة للعنرصية   - 30
والتمييز العنرصي وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، والذي تقوم به أيضاً سائر 
العنرصي  والتمييز  العنرصية  مكافحة  مجال  يف  الصلة،  ذات  واآلليات  الخاصة  اإلجراءات 
اآلليات  التعاون مع هذه  إىل  الدول  األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، ويدعو  وكراهية 

بصورة كاملة؛

يسلّم بالحاجة إىل زيادة تعزيز فعالية اآلليات التي تتناول العنرصية والتمييز   - 31
بقصد  وذلك  لها،  تتصدى  أو  تعصب  من  بذلك  يتصل  وما  األجانب  وكراهية  العنرصي 

تحقيق درجة أفضل من تضافر الطاقات ومن التنسيق والرتابط والتكامل يف أعمالها؛

يؤكد من جديد دعمه لوالية املستشار الخاص لألمني العام املعني بمنع اإلبادة   - 32
الجماعية الذي يعمل، يف جملة أمور، كآلية إنذار مبكر للحيلولة دون نشوء حاالت محتملة 

يمكن أن تسفر عن حدوث إبادة جماعية؛
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الفـرع 3

الترويج للتصديق على االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال 
التمييز العنصري وتنفيذها، على نطاق عالمي، والنظر على النحو 

المناسب في توصيات لجنة القضاء على التمييز العنصري

يؤكد من جديد أن االتفاقية الدولية للقضاء عىل جميع أشكال التمييز العنرصي   - 33
هي الصك الدويل الرئييس ملنع ومكافحة واستئصال العنرصية والتمييز العنرصي وكراهية 

األجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛

ومظاهر  أشـكال  كل  ملكافحة  أسايس  أمر  لالتفاقيـة  الكامل  التنفيذ  أن  يؤكد   - 34
العنرصية والتمييز العنرصي التي تحصل اليوم عىل نطاق العالم؛

يحيط علماً بالتفسري املقدم من لجنة القضاء عىل التمييز العنرصي بشأن تعريف   - 35
التمييز  ألشكال  التصدي  بغية  االتفاقية،  يف  الوارد  النحو  عىل  العنرصي  التمييز  مفهوم 

املتعددة أو املتفاقمة؛

املؤتمر  انعقاد  الدول منذ  االتفاقية من جـانب عدد من  يرحب بالتصديق عىل   - 36
العاملي عام 2001، بينما يأسف لعدم تحقق هدف التصديق العاملي بحلول عام 2005؛

يجّدد يف هذا السياق نداءه إىل الدول للنظر يف التصديق عىل االتفاقية أو االنضمام   - 37
إليها كمسألة ذات أولوية عالية، إن لم تكن قد فعلت ذلك بعد؛

اإلعالن  إصـدار  يف  للنظر  االتفاقيـة  يف  األطراف  الدول  إىل  املوّجه  نداءه  يكرر   - 38
املنصوص عليه يف املادة 14 لتمكني الضحايا من الوصول إىل سبيل االنتصاف املتوخى، 
ويطلب إىل الدول األطراف التي أصدرت اإلعالن املنصوص عليه يف املادة 14 زيادة التوعية 

بهذا اإلجراء بغية التمكن من استغالل إمكاناته بالكامل؛ 

يحث الدول األطراف يف االتفاقية عىل سحب تحفظاتها التي تتعارض مع موضوع   - 39
االتفاقية والغرض منها والنظر يف سحب التحفظات األخرى؛

الدول األطراف لتقاريرها إىل لجنـة  التأخـريات يف تقديم  إزاء  يعرب عن قلقه   - 40
القضاء عىل التمييز العنرصي، مما يعرقل تنفيذ االتفاقية تنفيذاً فّعاالً ويعوق سري أعمال 
اللجنة وأدائها ملهمة الرصد، ويكرر القول بأن تقديم الدول األطراف لتقاريرها يف مواعيدها 
الدول األطراف عىل االمتثال  املادة 9 من االتفاقية، ويحث  التزام واقع عليها بموجب  هو 

اللتزاماتها املتعلقة بتقديم التقارير؛
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يشجع الدول األطراف عىل أن تدرج يف تقاريرها الدورية معلومات عن خطط   - 41
العمل أو التدابري األخرى الرامية إىل تنفيذ إعالن وبرنامج عمل ديربان؛

يسلّم بأن عملية تقديم التقارير ينبغي أن تشجع وتيرّس، عىل الصعيد الوطني،   - 42
التمحيص العام للسياسات الحكومية واملشاركة البناءة مع الجهات الفاعلة ذات العالقة من 
املجتمع املدني، وهما أمران ينبغي أن يتحققا يف ظل روح من التعاون واالحرتام املتبادل، 
الصدد  هذا  االتفاقية، ويشجع يف  تحميها  التي  بالحقوق  الجميع  بتمتع  النهوض  بهدف 
الدول األطراف عىل التفاعل مع املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان ومع املجتمع املدني عند 

إعداد تقاريرها الدورية وأثناء متابعة هذه التقارير؛

يشجع املنظمات غري الحكومية عىل مواصلة تزويد اللجنة باملعلومات ذات الصلة   - 43
بعملية تقديم التقارير؛

يحيط علماً مع التقدير بإجراءات اإلنذار املبكر وإجراءات العمل العاجل، فضالً   - 44
عن إجراءات املتابعة التي استحدثتها اللجنة والتي يمكن أن تؤدي، عند تطبيقها بالتعاون 

مع الدول املعنية، دوراً يفيض إىل تنفيذ االتفاقية تنفيذاً سليماً؛

اتخاذ جميع  فّعالة لضمان  آليات رصد وتقييم وطنية  إقامة  أهمية  يشّدد عىل   - 45
الخطوات املالئمة ملتابعة املالحظات الختامية والتوصيات العامة للجنة القضاء عىل التمييز 

العنرصي؛

يشّدد، مع التسليم يف نفس الوقت باملسؤولية الرئيسية للدول عن تنفيذ التزاماتها   - 46
بموجب االتفاقية، عىل أن التعاون الدويل واملساعدة التقنية الدولية يؤديان دوراً هاماً يف 
مساعدة البلدان يف تنفيذ التزاماتها بموجبها ويف متابعة توصيات اللجنة، ويدعو مفوضية 
حقوق اإلنسان إىل تقديم املساعدة يف الوقت املناسب وعند الطلب إىل البلدان التي تعاني من 

معوقات فيما يتعلق بالقدرات ومعوقات أخرى؛

يؤكد أهمية التعديـل الذي أُجري للمادة 8 من االتفاقية بشأن تمويل اللجنـة،   - 47
ويدعو الدول األطراف إىل التصديق عىل هـذا التعديل، ويطلب تخصيص موارد إضافية 
كافية لهذا الغرض من امليزانية العادية لألمـم املتحـدة، لكي يتسنّى للجنة أن تضطلع 

بواليتها عىل نحو كامل؛
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الفـرع 4

تحديد وتشارك أفضل الممارسات التي تحققت على المستويات الوطني 
واإلقليمي والدولي في مجال مكافحة العنصرية والتمييز العنصري 

وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب

املقدمة  املستويات،  كل  املمارسات، عىل  أفضل  بأمثلة  االهتمام  مع  علماً  يحيط   - 48
من الحكومات واملنظمات اإلقليمية والدولية وأصحاب املصلحة اآلخرين والتي تشمل، فيما 
تشمله، املؤسسات واألحـكام والترشيعات الرامية إىل منع ومكافحـة واستئصال العنرصية 

والتمييز العنرصي وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛

يسلّم بأن التشارك الواسع ألفضل املمارسات يف جميع مناطق العالم، بهدف منع   - 49
ومكافحة واستئصال العنرصية والتمييز العنرصي وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من 
تعصب، يمكن أن يساعد الحكومات والربملانات، والقضاء، والرشكاء االجتماعيني واملجتمع 
املدني يف التنفيذ الفّعال ألحكام إعالن وبرنامج عمل ديربان، وذلك عندما يعترب من املالئم 

تكييف أو استنساخ أفضل املمارسات، بما يف ذلك التعاون الدويل؛

يوصي بإدراج أمثلة ألفضل املمارسات املقدمة من الحكومات واملنظمات اإلقليمية   - 50
الشبكي ملفوضية حقوق اإلنسان وربطها  املوقع  والدولية وأصحاب املصلحة اآلخرين عىل 
بالقسم املتعلق بمحصلة مؤتمر استعراض نتائج ديربان، وذلك بقصد تكييفها واستنساخها، 

ويويص بقيام املفوضية بتحديث هذا املوقع الشبكي كما ينبغي ويف الوقت املناسب؛

الفـرع 5

ُعد  تحديد مزيد من التدابير والمبادرات الملموسة على جميع الصُّ
 لمكافحة كل مظاهر العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب

وما يتصل بذلك من تعصب والقضاء عليها، تعزيزاً لتنفيذ إعالن وبرنامج 
 عمل ديربان والتصدي للتحديات والمعوقات التي تعترض تنفيذهما،

بما في ذلك في ضوء ما جرى من تطورات منذ اعتماد إعالن وبرنامج 
عمل ديربان في عام 2001

واستئصال  ومكافحة  منع  بشأن  وعاملي  شامل  نهج  اتباع  رضورة  عىل  يشّدد   - 51
كانت  أّياً  تعصب  من  بذلك  يتصل  وما  األجانب  وكراهية  العنرصي  والتمييز  العنرصية 

أشكاله ومظاهره يف أنحاء العالم كافة؛
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عمل  وبرنامج  إلعالن  والفعيل  التام  التنفيذ  كفالة  عىل  وحرصه  تصميمه  يؤكد   - 52
ديربان، اللذين يشكالن أساساً متيناً ملكافحة العنرصية والتمييز العنرصي وكراهية األجانب 

وما يتصل بذلك من تعصب؛

الفاعلة ذات الصلة عىل كل  السياسية للجهات  يشّدد عىل رضورة تعبئة اإلرادة   - 53
ُعد، باعتبار ذلك أمراً أساسياً للقضاء عىل العنرصية والتمييز العنرصي وكراهية األجانب  الصُّ

وما يتصل بذلك من تعصب؛

يؤكد من جديد الدور اإليجابي الذي يمكن أن تؤديه ممارسة الحق يف حرية الرأي   - 54
مكافحة  يف  ونقلها،  وتلقيها  املعلومات  التماس  لحرية  الكامل  االحرتام  وكذلك  والتعبري، 
العنرصية والتمييز العنرصي وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وفقاً لألحكام 

ذات الصلة من قانون حقوق اإلنسان الدويل وصكوكه ومعايريه وقواعده؛

يدعو الدول إىل االضطالع بحمالت إعالمية فّعالة لتدعيم مكافحة جميع مظاهر   - 55
العنرصية والتمييز العنرصي وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، عن طريق 
وسائل من بينها نرش إعالن وبرنامج عمل ديربان وآليات متابعته وتسليط األضواء عليهما 

بشكل مالئم؛

فّعالة وملموسـة وشاملة ملنع ومكافحـة  اتخاذ تدابري  إىل  الدول  أيضاً  يدعـو   - 56
واستئصال كل أشكال ومظاهر العنرصية والتمييز العنرصي وكراهية األجانب وما يتصل 

بذلك من تعصب؛

يدعو كذلك الدول إىل مكافحـة اإلفـالت من العقاب عىل األفعـال التي تنم عـن   - 57
العنرصية والتمييز العنرصي وكراهية األجـانب وما يتصل بذلك من تعصب وإىل كفالـة 

الحصول عىل العدالة عىل وجه الرسعة وإىل تقديم جرب منصف ومالئم إىل الضحايا؛

يشّدد عىل أن الحق يف حرية الرأي والتعبري يشكل إحدى الركائز األساسية التي   - 58
يقوم عليها املجتمع الديمقراطي والتعددي، ويشّدد كذلك عىل الدور الذي يمكن أن تؤديه 
هذه الحقوق يف مكافحة العنرصية والتمييز العنرصي وكراهية األجانب وما يتصل بذلك 

من تعصب عىل نطاق العالم؛

يدعو الحكومات ووكاالتها املعنية بإنفاذ القوانني إىل جمع معلومات موثوق بها   - 59
عن جرائم الكراهية بغية تعزيز جهودها الرامية إىل مكافحة العنرصية والتمييز العنرصي 

وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛

والعنرصية وكراهية  بالعنف  املتسمة  األنشطة  تعاقب عىل  أن  الدول عىل  يحث   - 60
األجانب التي تبارشها جماعات تقوم عىل إيديولوجيات النازية الجديدة أو الفاشية الجديدة 

وغري ذلك من اإليديولوجيات القومية القائمة عىل العنف؛
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يكرر نداءه املوّجه إىل الدول املتقدمة، واألمم املتحدة ووكاالتها املتخصصة، فضالً   - 61
يف  الواردة  بااللتزامات  للوفاء  ملموسة  خطوات  تتخذ  بأن  الدولية،  املالية  املؤسسات  عن 

الفقرات 157 و158 و159 من برنامج عمل ديربان؛

يشير إىل أن الرق وتجارة الرقيق، بما يف ذلك تجارة الرقيق عرب املحيط األطليس،   - 62
والفصل العنرصي، واالستعمار، واإلبادة الجماعية، أمور يجب أالّ ُتنىس أبداً، ويرحب يف هذا 

الصدد باإلجراءات املتخذة لتكريم ذكرى الضحايا؛

يحيط علماً باإلجراءات التي اتخذتها البلدان التي أعربت، فيما يتعلق بهذه املآيس   - 63
املرتكبة يف املايض، عن الشعور بالندم و/أو قدمت اعتذارات و/أو عملت من أجـل إيجاد 
آليات مؤسسية، مثل لجان الحقيقة واملصالحة، و/أو أعادت التحف الثقافية منذ اعتماد 
إعالن وبرنامج عمل ديربان، ويدعو البلدان التي لم تسهم بعد يف استعادة كرامة الضحايا 

إىل البحث عن طرق مالئمة للقيام بذلك؛

يحث جميع الدول عىل تنفيذ قرارات الجمعية العامة 19/61 و122/62 و5/63   - 64
املتعلقة بتجارة الرقيق عرب املحيط األطليس؛

يحث الدول عىل مكافحة اإلفالت من العقاب عىل جرائم اإلبادة الجماعية وفقـاً   - 65
للقانون الدويل، ال سيما اتفاقية عام 1948 ملنع جريمة اإلبادة الجماعية واملعاقبة عليها، 
ويحث الدول يف هذا الصدد عىل التعاون مع املحاكم الجنائية الدولية، وفقاً ملا تنص عليه 

الفقرة 82 من برنامج عمل ديربان؛

ُيذّكر بوجوب عدم نسيان املحرقة أبداً، ويحث جميع الدول األعضاء يف هذا الصدد   - 66
عىل تنفيذ قراري الجمعية العامة 7/60 و255/61؛

يدعو الدول إىل ضمان أن يكون تنفيذ أّية تدابري متخذة يف سياق مكافحة اإلرهاب   - 67
قائماً عىل االحرتام الكامل لكل حقوق اإلنسان، وبخاصة مبدأ عدم التمييز، ويحث يف هذا 
الصدد جميع الدول األعضاء عىل تنفيذ األحكام ذات الصلة باملوضوع الواردة يف قراري 

الجمعية العامة 288/60 و272/62؛

يعرب عن قلقه إزاء ما حدث يف السنوات األخرية من زيـادة يف أفعال الحض عىل   - 68
الكراهية التي استهدفت جماعات عرقية ودينية وأشخاصاً ينتمون إىل أقليات عرقية ودينية 
وأثرت عليهم تأثرياً شديداً، سواء انطوت هذه األفعال عىل استعمال وسائط اإلعالم املطبوعة 
أو السمعيـة البرصيـة أو اإللكرتونيـة أو أّية وسائل أخرى، واملنبعثة من مجموعة شتى 

من املصادر؛
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يقرر، وفقاً ملا تنص عليه املادة 20 من العهد الدويل الخاص بالحقـوق املدنيـة   - 69
والسياسية، العمل عىل نحو كامل وفّعال عىل حظر أّية دعوة إىل الكراهية القومية أو العنرصية 
املادة 20 باتخاذ جميع  العنف وتنفيذ  أو  العداء  أو  التمييز  الدينية تشكل تحريضاً عىل  أو 

التدابري الرضورية الترشيعية والسياساتية والقضائية؛

يحث الدول عىل دعم التدابري الرامية إىل إزالة الحواجز التي تعرتض فرص زيادة   - 70
وتوسيع نطاق مشاركة األشخاص املنحدرين من أصول أفريقية وآسيوية والشعوب األصلية 
واألشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو عرقية أو دينية أو لغوية وتوسيع نطاق فرص هذه 
املشاركة يف مجاالت الحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية للمجتمع، وإيالء 
اهتمام خاص لحالة املرأة، وال سيما فيما يتعلق بدمجها العميل يف سوق العمل ويف برامج 

توليد الدخل والعمالة؛

يحث الدول عىل اعتماد منظور يراعي القضايا االجتماعية وحقوق اإلنسان عند   - 71
التصدي للعنف الذي يعاني منه شباب الشعوب األصلية والشباب املنحدرين من أصـول 
تعزيز  والرتكيز عىل  الرئيسية،  للمدن  الحرضية  الضواحي  مناطق  أفريقية، وبخاصة يف 
الرصيد االجتماعي ومنح املساعدة لشباب الشعوب األصلية والشباب املنحدرين من أصول 

أفريقية وبناء قدراتهم؛

يحث الدول عىل توجيه تدابريها الخاصة، بما فيها التدابري التأكيدية أو اإليجابية،   - 72
الرعاية الصحية  الجديدة يف مجال  أو إجراءاتها، فضالً عن استثماراتها  واسرتاتيجياتها 
إىل  البيئة،  ومراقبة  الرشب  ومياه  الكهرباء  وخدمات  والعمالة  والتعليم  العامة  والصحة 

مجتمعات األشخاص املنحدرين من أصول أفريقية ومجتمعات الشعوب األصلية؛

له  وما   ،3 األصلية  الشعوب  حقوق  بشأن  املتحدة  األمم  إعالن  باعتماد  يرحب   - 73
من تأثري إيجابي عىل حماية الضحايا، ويحث الدول يف هذا الصدد عىل اتخاذ كل التدابري 
الرضورية إلعمال حقوق الشعوب األصلية وفقاً للصكوك الدولية املتعلقة بحقوق اإلنسان 

وبال تمييز؛

يرحب ببدء نفاذ االتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال املهاجرين وأفراد   - 74
أرسهم، ويحث الدول عىل تكثيف جهودها من أجل حماية حقوق اإلنسان لجميع العمال 

املهاجرين برصف النظر عن وضعهم فيما يتعلق بالهجرة؛

يحث الدول عىل منع مظاهـر العنرصيـة والتمييز العنرصي وكراهيـة األجانب   - 75
وما يتصل بذلك من تعصب يف مناطق الدخول الحدوديـة للبلدان، وخاصة بالنسبـة إىل 

3 قرار الجمعية العامة 295/61، المرفق.
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الدول يف هذا الصدد عىل وضع وتنفيذ  اللجوء، ويستحث  املهاجرين والالجئني وملتميس 
واملّدعني  والحدود،  والهجرة  القانون  إنفاذ  مجال  يف  العاملني  للموظفني  تدريبية  برامج 
العامني، ومقدِّمي الخدمات، بهدف إرهاف وعيهم للعنرصية والتمييز العنرصي وكراهية 

األجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛

يحث الدول عىل اتخاذ تدابري ملكافحة استمرار املواقف املتسمة بكراهية األجانب   - 76
جانب  من  ذلك  يف  بما  سلبية،  نمطية  قوالب  خالل  من  وتصورهم  املواطنني،  غري  إزاء 
إىل  أدى  مما  اإلعالم،  الهجرة ويف وسائط  القانون، وموظفي  إنفاذ  السياسيني، وموظفي 
عنف بدافع كراهية األجانب وأعمال قتل واستهداف للمهاجرين والالجئني وملتميس اللجوء؛

يحث الدول عىل اعتماد نهج شامل ومتوازن إزاء الهجرة، بما يف ذلك من خالل   - 77
والعبور  املنشأ  بلدان  بني  حقيقية  رشاكات  وإقامة  الهجرة،  بشأن  الدويل  الحوار  تعزيز 
واملقصد، واستكشاف كل ُسبل التآزر املمكنة بني إدارة شؤون الهجرة وتعزيز التنمية، مع 

املراعاة التامة ملا للمهاجرين من حقوق اإلنسان؛

مع  املتسقة  الهجـرة غري  استعراض سـياسات  الدول  إىل جميع  الطلب  يجّدد   - 78
االلتزامات الدولية املتعلقة بحقوق اإلنسان وتنقيح هذه السياسات عند اللزوم، بهدف إلغاء 

كل السياسات واملمارسات التمييزية؛

يحث الدول التي لم تعتمد بعد ترشيعات لحـماية العمال املنزليني املهاجريـن،   - 79
ال سيما النساء، برصف النظر عن وضعهم فيما يتعلق بالهجرة، عىل أن تقوم بذلك وتتيح 
للمهاجرين العاملني خدماً يف املنازل ُسبل الوصول إىل آليات شفافة لتقديم الشكاوى ضد 
املهاجرين،  للعمال  الوسائل عىل معاقبة  تنطوي هذه  أالّ  التشديد عىل  العمل، مع  أرباب 
إساءة  فيها  بما  االعتداءات،  كل  يف  الرسعة  وجه  عىل  التحقيق  إىل  الدول  جميع  ويدعو 

املعاملة، ومعاقبة مرتكبيها؛

يؤكد من جديد أن ُسبل االستجابـة والسـياسات الوطنية واإلقليمية والدوليـة،   - 80
بما فيها املساعدة املالية، إزاء حاالت الالجئني واملرشدين داخلياً يف مختلف أنحاء العالم، 
ينبغي أالّ تكون موجهة بأي شكل من أشكال التمييز الذي يحظره القانون الدويل، ويحث 
املجتمع الدويل عىل اتخاذ إجراءات ملموسة لتلبية حاجات الالجئني إىل الحماية واملساعدة، 
وعىل املساهمة بسخاء يف املشاريع والربامج الرامية إىل التخفيف من محنتهم وإيجاد حلول 

دائمة يف هذا الصدد؛

والتمييز  العنرصيـة  مكافحـة  إىل  الرامية  جهودها  مضاعفة  عىل  الدول  يحث   - 81
اإلنسان  بذلك من تعصب وعىل حماية حـقوق  يتصل  األجـانب وما  العنرصي وكراهية 
للمرشدين داخـلياً، واألخذ باسرتاتيجيات شاملة وقائمة عىل الحـقوق يف الوفاء بالتزاماتها، 
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وتوفري الحماية للمرشدين داخلياً ومّدهم باملساعدة والرعاية الحكومية املتخصصة، ويحث 
الدول كذلك عىل البحث عن حلول دائمة ألوضاع املرشدين داخلياً، يجوز أن تشمل عودتهم 

اآلمنة، أو إعادة توطينهم أو إعادة إدماجهم يف ظروف تحفظ كرامتهم ووفقاً لرغبتهم؛

يؤكد أن وجود األقليات وهويتها القومية أو العرقية، والثقافية، والدينية، واللغوية،   - 82
يجب أن تكون كلها موضع حماية وأن األشخاص املنتمني إىل هذه األقليات ينبغي أن يعاملوا 
أّياً  معاملة تكفل لهم املساواة والتمتع بحقوق اإلنسان والحريات األساسية بدون تمييز 

كان نوعه؛

يحث الدول عىل االمتناع عن اتخاذ تدابري تمييزية وعن سّن أو إبقاء ترشيعات   - 83
تجرِّد األشخاص من جنسيتهم تعسفاً، وخاصة إذا كانت هذه التدابري والترشيعات تجعل 

الشخص عديم الجنسية؛

يسلّم بقلق بالغ باستمرار العنرصيـة، والتمييز العنرصي، وكراهيـة األجـانب  - 84 
ل، وبالعنف الذي تتعرض  وما يتصل بذلك من تعصب ضد الروما/الغجر/السنتي/الرحَّ
له هذه الجماعات، ويحث الدول عىل اتخاذ تدابري ملموسة ملنع هذه اآلفـات ومكافحتها 
وإىل  والفّعالة  العادلة  االنتصاف  ُسبل  إىل  الوصول  الضحايا من  عليها وتمكني  والقضاء 

الحماية الخاصة؛ 

يالحظ بقلق تنامي حاالت التمييز املتعدد األشكال أو جسيمها ويؤكد من جديد   - 85
أن التمييز يرُض بالتمتع بحقوق اإلنسان ومن شأنه أن يؤدي إىل استهداف فئات معينة 
أو اإلرضار بها، ويحث الدول عىل اعتماد أو تعزيز برامج أو تدابري ترمي إىل القضاء عىل 
أو تحسني ترشيعات جنائية باعتماد  للتمييز، وخصوصاً  الجسيمة  أو  املتعددة   األشكال 

أو مدنية للتصدي لهذه الظواهر؛

العنرصية  بسبب  والفتيات  النساء  ضد  التمييز  استمرار  إزاء  القلق  عن  ُيعرب   - 86
والتمييز العنرصي وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، ويشّدد عىل الحاجـة 
امللّحة إىل مكافحة هذا التمييز من خالل إعطاء األولويـة لوضع نهج منتظم ومتسق إزاء 
تحديد هذا التمييز ضد النساء والفتيات، وتقييمه ورصـده والقضاء عليه، وفقاً ملا جاء يف 

إعالن وبرنامج عمل ديربان؛

أشـكال  كل  معالجة  رضورة  عىل  األشكال،  املتعـدد  التمييز  سياق  يف  يشّدد،   - 87
العنف ضد املرأة والعنف ضـد األطفال بوصفها جرائم يعاقب عليها القانون، وكذا عىل 
املساعدة  تقديم  والفّعالة، وأهميـة  العادلـة  االنتصاف  ُسبل  إىل  الوصول  إتاحة  واجـب 
املتخصصـة إىل الضحايا وإعـادة تأهيلهم، بما يف ذلك تقديم املساعدة الطبيـة والنفسيـة 

واملشورة الفّعالة؛
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يطلب إىل الدول أن تستعرض، عىل سبيل األولوية، مدى ما اعتمدته ونفذته من   - 88
سياسات وبرامج وتدابري خاصة إلدراج منظور جنساني4 يف كل الربامج وخطط العمل 
الرامية إىل مكافحة العنرصية والتمييز العنرصي وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من 
تعصب، ويدعو الدول إىل أن تدرج تقييماً لفعالية هذه الربامج وخطط العمل يف التقارير 

املقدَّمة إىل هيئات املعاهدات ذات الصلة؛

ُيقّر بأنه عىل الرغم من كون جميع األطفال عرضة للعنف، فإن بعض األطفال   - 89
أكثر عرضة له، ألسـباب منها الجنسانية، أو العنرص أو األصل العرقي أو القـدرة البدنيـة 
أو العقلية أو املركز االجتماعي، ويف هذا السياق يطلب إىل الدول أن تلبي االحتياجات الخاصة 

لألطفال املهاجرين والالجئني غري املصحوبني وتكافح االستغالل الجنيس لألطفال؛ 

املعارصة  األشكال  فيها  بما  بالرق،  الشبيهة  واملمارسات  الرق  أن ضحايا  يدرك   - 90
للرق، واستعباد املدين، واالستغالل الجنيس أو االستغالل يف العمل، معرّضون بصفة خاصة 
النساء  العنرصي وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وأن  للعنرصية والتمييز 
والفتيات كثرياً ما يعانني أشكاالً متعددة من التمييز واإليذاء والعنف، ويشدِّد، يف هذا الصدد، 
عىل أن األشكال واملظاهر املعارصة للرق أمور ينبغي أن يتناولها مختلف أصحاب املصلحة 

بالتحقيق وأن توىل أهمية وأولوية أكرب إذا أُريد القضاء عىل هذه املمارسات نهائياً؛

يحث الدول عىل سّن وتنفيذ ترشيعات، ووضع وإنفاذ وتعزيز خطط عمل وطنية   - 91
وإقليمية وعاملية ُتدمج منظوراً لحقوق اإلنسان، يراعي بالخصوص نوع الجنس والسن، من 
أجل مكافحة جميع أشكال االتجار باألشخاص والقضاء عليها، وال سيما االتجار بالنساء 
واألطفال والفئات الضعيفة األخرى، واضعة يف االعتبار املمارسات التي تعرّض حياة اإلنسان 
املدين واستغالل  الرق واالستغالل، مثل استعباد  أو تؤدي إىل أشكال متنوعة من  للخطر 

األطفال يف املواد اإلباحية وألغراض جنسية ويف العمل القرسي؛ 

يحث أيضاً الدول عىل تعزيز التعاون الثنائي، ودون اإلقليمي، واإلقليمي والدويل   - 92
بشأن االتجار باألشخاص، وخاصة النساء واألطفال، وتيسري عمل املقررة الخاصة املعنية 
باالتجار باألشخاص، وخاصة النساء واألطفال، وعمل املنظمات غري الحكومية التي تقدم 

املساعدة إىل الضحايا؛ 

يحث الدول التي يقع فيها األشخاص ضحايا لالتجار عىل ضمان حماية ضحايا   - 93
االتجار وتقديم املساعدة إليهم مع االحرتام الكامل ملا لهم من حقوق اإلنسان، والعمل بنشاط 
عىل تشجيع إعادة تأهيل ضحايا االتجار عن طريق تمكينهم من الحصول عىل ما يلزم من 

الختامية  الوثيقة  في سياق  أيضاً  أهمية  تكتسي  ديربان  وبرنامج عمل  إعالن  في  الواردة  4 الحاشية 

لمؤتمر استعراض نتائج ديربان.
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رعاية وخدمات بدنية ونفسية، بما يف ذلك الرعاية والخدمات املتصلة بفريوس نقص املناعة 
البرشية/اإليدز، ومراكز اإليواء، واملساعدة القانونية، وخطوط الهاتف املخصصة لتقديم 

املساعدة، وتيسري عودتهم إىل بلدانهم األصلية يف أمان وبكرامة؛

يالحظ التقدم املحرز يف مجال اعتماد سياسات وبرامج ترمي إىل تحسني الوقاية   - 94
والعالج فيما يخص فريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز، ال سيما يف أوساط السكان األشد 
عرضة لإلصابة به، واستئصال األشكال املتعددة للتمييز ضد األشخاص الحاملني للفريوس 
واملصابني بفريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز، ويويص بأن تضمن الدول ُسبل الحصول 
املعّممة والفّعالة عىل جميع الخدمات الصحية، بما فيها األدوية بأسعار معقولة، وعىل وجه 
الخصوص تلك املطلوبة للوقاية من فريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز واملالريا والدرن 
وغريها من األوبئة، وتشخيصها وعالجها وتكثيف البحوث يف مجال اللقاحات عىل الوجه 

املناسب؛ 

يرّحب ببدء رسيان اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وبروتوكولها االختياري،   - 95
ويحث الدول عىل التصدي بفعالية للظروف الصعبة التي يواجهها األشخاص ذوو اإلعاقة 

الذين يتعرضون ألشكال متعددة أو خطرية من التمييز؛

يحث الدول عىل النظر يف التوقيع عىل جميع الصكوك املذكورة يف الفقرة 78 من   - 96
برنامج عمل ديربان والتصديق عليها أو االنضمام إليها؛

يحث أيضاً الدول عىل النظر يف التوقيع عىل جميع صكوك حقوق اإلنسان املعتمدة   - 97
بعد املؤتمر العاملي ملكافحة العنرصية والتمييز العنرصي وكراهية األجانب وما يتصل بذلك 

من تعصب والتصديق عليها أو االنضمام إليها، بما يف ذلك ما ييل:

اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وبروتوكولها االختياري؛ )أ( 

الربوتوكول االخـتياري امللحـق بالعهد الدويل الخاص بالحقـوق االقتصاديـة  )ب( 
واالجتماعية والثقافية؛

اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف؛ )ج( 

يحث كذلك الدول عىل مكافحة اإلفـالت من العقاب عىل الجـرائم املرتكبة بدافع   - 98
العنرصية أو كراهية األجانب، بما يف ذلك َعرب اعتماد ترشيعات مالئمة، وكذلك عىل تعديل أّية 
قوانني وأنظمة تبث أو تكرس العنرصية، والتمييز العنرصي، وكراهية األجانب وما يتصل 

بذلك من تعصب، أو إبطال هذه القوانني واألنظمة أو إلغائها؛

يطالب الدول، بأن تعلن، وفقاً اللتزاماتها يف مجال حقوق اإلنسان، عدم قانونية   - 99
كل املنظمات القائمة عىل األفكار أو النظريات القائلة بتفوق أّي عرق أو أّية جماعة من لون 



96

أو أصل إثني واحد، أو التي تحاول تربير أو تعزيز أّي شكل من أشكال الكراهية والتمييز 
املنظمات، وأن تتخذ تدابري فورية  عىل أساس قومي، وعنرصي وديني، وأن تحظر هذه 

وإيجابية ترمي إىل استئصال كل تحريض عىل هذا التمييز أو عىل كل عمل من أعماله؛

يحث الدول عىل أن تكفل تمتع جميع األشخاص داخل واليتها القضائية، بمن   - 100
فيهم ضحايا العنرصية والتمييز العنرصي وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، 
بسُبل الوصول إىل العدالة، وكذا الوصول إىل املؤسسات واآلليات املالئمة التابعة للدولة من 
أجل الحصول عىل االعرتاف بالجرم وعىل جرب أو ترضية بشكل عادل ومنصف ومالئم، 
تعويضاً للضحية عن أّي رضر، ويشّدد عىل أهمية تقديم املساعدة املتخصصة إىل الضحايا، 
بما يف ذلك املساعدة الطبية والنفسية، وكذلك املشورة الالزمة، ويسرتعي االنتباه إىل رضورة 
الحالية وعىل  القانونية  االنتصاف  ُسبل  ذلك من  القضاء وغري  إىل  باللجوء  التوعية  زيادة 

إتاحة هذه الُسبل يف الوقت املناسب وبسهولة؛

يطلب إىل الدول أن تكفل أن يكون التحقيق يف جميع أعمال العنرصية والتمييز   - 101
العنرصي، وال سيما تلك التي يرتكبها موظفو إنفاذ القانون، تحقيقاً نزيهاً يجري يف الوقـت 
املناسب وبشكل دقيق، وأن يتم تقديم املسؤولني عن تلك األعمال إىل العدالة وفقاً للقانون، 
وتلقي الضحايا للتعويض أو الرتضية بشكل فوري وعادل ومالئم عن أّي رضر يلحق بهم؛

يطلب أيضاً إىل الدول بأالّ تلجأ إىل التنميط القائم عىل التمييز ألسـباب يحظرها   - 102
القانون الدويل، بما يف ذلك األسباب العنرصية، أو العرقية، أو الدينية، وأن تحظر هذا التنميط 

بموجب القانون؛

يوصي الدول التي لم تنشئ بعد آليات لجمع البيانات اإلحصائية املوثوقة واملصنفة   - 103
وتحليلها وتوزيعها ونرشها أن تقوم بذلك، وأن تتخذ جميع التدابري ذات الصلة األخرى 
الالزمة للتقييم املنتظم لحالة جميع ضحايا العنرصية والتمييز العنرصي وكراهية األجانب 

وما يتصل بذلك من تعصب وفقاً إلعالن وبرنامج عمل ديربان؛

يوصي أيضاً بأن تضع الدول نظاماً لجمع البيانات، بما يف ذلك املؤرشات املتعلقة   - 104
ن، مع الحـفاظ عىل الحـق يف الخصوصية ومبدأ  بتكافؤ الفرص وعدم التمييز، التي تمكِّ
التحديد الذاتي للهوية، من تقييم وتوجيه وضع السياسات واإلجراءات الرامية إىل استئصال 
العنرصية والتمييز العنرصي وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وأن تنظر، عند 

االقتضاء، يف التماس املساعدة من مفوضية حقوق اإلنسان؛

يحث الدول عىل إنشاء برامج وطنية تيرس الوصول إىل جميـع الخدمات االجتماعية   - 105
األساسية دون تمييز؛
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يؤكد من جديد أن استئصال العنرصية، والتمييز العنرصي وكراهية األجـانب  - 106 
وما يتصل بذلك من تعصب ينبغي أالّ يرمي إىل تعزيز املساواة والقضاء عىل التمييز فحسب 
بل أيضاً إىل تعزيز التواصل والوئام واالندماج االجتماعيني، واحرتام قيم التسامح والتنوع 

فيما بني الجماعات العرقية والثقافية والدينية؛

يشجع الدول عىل تطوير القدرة الوطنية عىل التثقيف يف مجال حقوق اإلنسان،   - 107
والقيام باألنشطة التدريبية واإلعالمية، من خالل إرشاك املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان 
واملنظمات غري الحكومية وغريها من أصحاب املصلحة املعنيني من أجل مكافحة العنرصية 
والتمييز العنرصي وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وفقاً لخطة عمل برنامج 

العمل العاملي للتثقيف يف مجال حقوق اإلنسان؛ 

يشجع جميع الدول واملنظمات الدولية املعنية عىل إطالق وتطوير برامج ثقافية   - 108
وتعليمية ترمي إىل مكافحة العنرصية والتمييز العنرصي وكراهية األجانب وما يتصل بذلك 

من تعصب وإىل تحسني التفاهم فيما بني مختلف الثقافات والحضارات؛

يطالب الدول بأن ُتعِمل الحقوق الثقافية َعرب تعزيز الحوار والتعاون بني الثقافات   - 109
واألديان عىل كل املستويات، وال سيما عىل املستوى املحيل ومستوى القواعد الشعبية؛

يحث الدول عىل تشجيع األحـزاب السياسية عىل العمل من أجـل تمثيل عـادل   - 110
لألقليات الوطنية أو العرقية والدينية واللغوية، داخل نظام أحـزابها وعىل كل مستوياته، 
ُتحـِدث  وأن  ملجتمعاتها،  الثقافية  التعدديـة  والقانونية  السياسية  نظمها  تجسد  حتى 
املؤسسات الديمقراطية القائمة عىل املزيد من املشاركة من أجل تجنب التمييز، والتهميش 

واإلقصاء لقطاعات محّددة من املجتمع؛

يحث أيضاً الدول عىل تحسني املؤسسات الديمقراطية، وزيادة املشاركة، وتجنب   - 111
التهميش واإلقصاء والتمييز ضد قطاعات محّددة من املجتمع؛ 

يشجع الربملانات عىل املعالجـة املنتظمة ملسألة العنرصيـة والتمييز العنرصي   - 112
بما يف ذلك  بذلك من تعصب، بهدف توحـيد ترشيعاتها،  األجـانب وما يتصل  وكراهية 
الترشيعات املتعلقة بمكافحة التمييز، وعىل تحسني السياسات الرامية إىل مكافحة العنرصية 

والتمييز العنرصي وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛

يشجع الدول عىل وضـع اسرتاتيجيات وبرامج وسياسات تشمل جملة أمـور   - 113
منها اتخاذ تدابري خاصة من قبيل التدابري أو االسرتاتيجيات أو اإلجراءات التصحيحيـة 
أو اإليجابية، لتمكني ضحايا العنرصية والتمييز العنرصي وكراهية األجـانب وما يتصل 
بذلك من تعصب، من اإلعمال الكامل لحقوقهم املدنيـة والثقافية واالقتصادية والسياسية 
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السياسية والقضائية  واالجتماعية، بما يف ذلك َعرب تحسني ُسبل الوصول إىل املؤسسات 
واإلدارية، ومنحهم مزيداً من الفرص من أجل املشاركة الكاملة يف كل مجاالت الحـياة يف 

املجتمعات التي يعيشون فيها؛

يحث جميع الدول التي لم تضع و/أو لم تنفذ بعد خطط عمل وطنية ملكافحة   - 114
العنرصية، والتمييز العنرصي، وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب عىل وضع 
هذه الخطط ورصد تنفيذها بالتشاور مع أصحاب املصلحة املعنيني، ومن ذلك عىل وجه 

الخصوص املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان واملجتمع الدويل؛

يدعو الدول إىل الحرص، لدى تنفيذ أحكام الفقرة 90 من برنامج عمل ديربان،   - 115
عىل أن تكون للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان مراكز تنسيقية بشأن العنرصية والتمييز 
العنرصي وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وكذلك القدرة عىل املساهمة يف 

حصول الضحايا عىل ُسبل االنتصاف الفّعال؛

يدعو الدول التي لم تقم بعد بإنشاء وتجهيز هيئات وآليـات مختصة لتنفيـذ   - 116
 السياسات العامة الرامية إىل استئصال العنرصية والتمييز العنرصي وكراهية األجـانب

وما يتصل بذلك من تعصب، أن تفعل ذلك وأن تعزز املساواة بني األعـراق بما يكفي من 
املوارد املالية والكفاءة والقـدرة عىل االستقصاء والتحقيق والتثقيف واالضطالع بأنشطة 

التوعية العامة؛

يطلب إىل جميع الدول أن تحمي املدافعني عن حقوق اإلنسان، وخاصة العاملني يف   - 117
مجال مكافحة العنرصية والتمييز العنرصي وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، 
وأن ُتزيل أّية معوِّقات تعتور عملهم الفعيل وتتعارض مع املقاييس واملعايري الدولية لحقوق 

اإلنسان، وأن تسمح لهم بالعمل بحرية من أجل تعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها؛

يدعو الدول إىل أن تزيد، عند االقتضاء، التمويل املقدم إىل منظمات املجتمع املدني،   - 118
ومنها املنظمات العاملة يف مجال مكافحة العنرصية، والتمييز العنرصي وكراهية األجانب 

وما يتصل بذلك من تعصب، تعزيزاً لعمل هذه املنظمات يف مكافحة هذا البالء؛

يعترف بالدور القيّم الذي تؤديه املنظمات واملؤسسات واملبادرات اإلقليمية ودون   - 119
اإلقليمية يف مجال مكافحة العنرصية والتمييز العنرصي وكراهية األجانب وما يتصل بذلك 
من تعصب، بما يف ذلك َعرب آلياتها لتقديم الشكاوى، ويشجع عىل إنشاء أو تعزيز آليات 

إقليمية لدراسة فعالية التدابري املتخذة من أجل منع هذه الباليا ومكافحتها واستئصالها؛

يوصي بأن تنشئ الدول واملنظمات اإلقليميـة والدوليـة هيئات مستقلة، حيثما  - 120 
ال يكون لها وجود بالفعل، لتلقي الشكاوى من ضحايا العنرصية والتمييز العنرصي وكراهية 
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األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، فيما يتعلق بجملة أمور منها التمييز يف مجاالت السكن، 
والتعليم، والصحة، والعمل، أو يف الحصول عليها، وغري ذلك من حقوق اإلنسان؛

ُيثني عىل منظمات وسائط اإلعالم التي وضعت مدونات أخالقية طوعية للسلوك   - 121
ترمي إىل جملة أمور منها تحقيق األهداف املحّددة يف الفقرة 144 من برنامج عمل ديربان، 
ويشجع املشاورات فيما بني مهنيي وسائط اإلعالم عن طريق الرابطات واملنظمات املعنية 
ُعد الوطني واإلقليمي والدويل، بمساعدة من املفوضية السامية لحقوق اإلنسان،  عىل الصُّ
بهدف تبادل اآلراء بشأن هذا املوضوع وتقاسم أفضل املمارسات، مع مراعاة استقاللية 

وسائط اإلعالم واملقاييس واملعايري الدولية لحقوق اإلنسان؛

يؤكد من جديد أهمية تحسني التعاون الدويل من أجل تحقيق األهداف املحّددة   - 122
والتمييز  العنرصية،  واستئصال  ومنع  مكافحة  أجل  من  ديربان  عمل  وبرنامج  إعالن  يف 

العنرصي، وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛

يشجع الدول عىل أن تدرج ضمن تقاريرها الوطنية املقدمة إىل آلية االستعراض   - 123
الدوري الشامل التابعة ملجلس حقوق اإلنسان معلومات عن التدابري املتخذة من أجل منع 

ومكافحة العنرصية والتمييز العنرصي وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛

يطلب إىل مجلس حقوق اإلنسان أن ينظر يف اتخاذ التدابري الالزمة لتحسني فعالية   - 124
آليات متابعة إعالن وبرنامج عمل ديربان وأن يضمن قدراً أفضل من التآزر والتكامل يف 
عمل هذه اآلليات. ويف هذا الصدد، يويص بأن يحسن مجلس حقـوق اإلنسـان من تواصل 
آليات املتابعة وتركيزها بهدف تحقيق مزيد من التزامن والتنسيق عىل كل املستويات، داخل 
والية كل منها، بما يف ذلك عرب إعادة هيكلة عملها وإعادة تنظيمه إذا ارتأى مجلس حقوق 

اإلنسان ذلك مالئماً، وأن يسمح بإجراء مناقشات واجتماعات مشرتكة؛

يحيط علماً بقيام اللجنة املخّصصة لوضع معايري تكميلية دولية بعقد دورتها   - 125
األوىل وبموافقتها عىل خارطة طريق، بهدف تحقيق التنفيذ الكامل ألحكام الفقرة 199 من 

برنامج عمل ديربان؛

يدعو مجلس حقوق اإلنسان، وإجراءاته الخاصة وآلياته، وكذلك هيئات املعاهدات   - 126
املعنية، كل يف نطاق واليته، إىل مراعاة إعالن وبرنامج عمل ديربان ونتائج مؤتمر االستعراض 

مراعاة كاملة؛

يطلب إىل مجلس حقوق اإلنسان مواصلة تعزيز الحـوار بني الثقافات واألديـان   - 127
بمشاركة موّسعة من جانب جميع أصحاب املصلحة، بَمن فيهم املنتمون إىل مستوى القواعد 

الشعبية؛
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يحث جميع الهيئات الرياضية الدوليـة عىل أن تشجع، َعرب اتحاداتها الوطنيـة   - 128
واإلقليمية والدولية، عىل إقامة عالم ريايض خاٍل من العنرصية والتمييز العنرصي وكراهية 

األجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛

يدعو االتحاد الدويل لكرة القدم، باالرتباط مع دورة كأس العالم يف كرة القدم   - 129
لعام 2010 املقرر إجراؤها يف جنوب أفريقيا، إىل إعداد موضوع بارز بشأن عدم التمييز يف 
كرة القدم ويطلب إىل مفوضة األمم املتحدة السامية لحقوق اإلنسان بصفتها األمني العام 
ملؤتمر استعراض نتائج ديربان أن تلفت انتباه االتحاد إىل هذه الدعوة وأن تلفت انتباه 

الهيئات الرياضية الدولية األخرى إىل مسألة العنرصية يف مجال الرياضة؛

يدعو املفوضة السامية لحقـوق اإلنسـان إىل مواصلة زيادة التوعية بمكافحة   - 130
العنرصية والتمييز العنرصي وكراهية األجـانب وما يتصل بذلك من تعصب، بما يف ذلك 
زيادة توعية اآلليات والهيئات ذات الصلة، َعرب األنشطة والربامج املناسبة ملفوضية حقوق 

اإلنسان؛

يكرر دعوته إىل مفوضية حقـوق اإلنسـان إىل مواصلة جهودها الرامية إىل زيادة   - 131
التوعية والدعم لعمل لجنة القضاء عىل التمييز العنرصي، كجزء من املسعى الشامل إىل تعزيز 

عمل هيئات املعاهدات؛

يشجع مفوضية حقوق اإلنسان عىل االستمرار يف تقديم الدعم إىل آليات مجلس   - 132
حقوق اإلنسان لرصد تنفيذ إعالن وبرنامج عمل ديربان؛

يطلب إىل املفوضة السامية لحقوق اإلنسان أن تواصل التنفيذ الكامل والفّعال   - 133
للوالية التي أُسندت إىل مفوضية حقوق اإلنسان يف إعالن وبرنامج عمل ديربان؛

يحيط علماً بمقرتح مفوضية حقـوق اإلنسـان بالقيام، بالتعاون مع أصحاب   - 134
املصلحة عىل الصعيد اإلقليمي من أنحاء العالم كافة، بتنظيم سلسلة من حـلقات عـمل 
الخرباء، يف ضوء حلقة الخرباء الدراسية التي نظمتها املفوضية عن الصالت بني املادتني 
19 و20 من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية، ترمي إىل التوصل إىل فهم 
أفضل للنماذج الترشيعية واملمارسات القضائية والسياسات الوطنية يف املناطق املختلفة 
من العالم فيما يتعلق بمفهوم التحريض عىل الكراهية، وذلك بغية تقييم مستوى تنفيذ 
حظر التحريض، كما هو منصوص عليه يف املادة 20 من العهد الدويل الخاص بالحقوق 

املدنية والسياسية، دون اإلخالل بوالية اللجنة املخصصة لوضع املعايري التكميلية؛

يشجع املفوضية عىل تـكثيف تعاونها مع الهيئات الدوليـة واإلقليمية املعنيـة   - 135
بمكافحة العنرصية والتمييز العنرصي وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛
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يرحب باملقرتح املقدم من املفوضة السامية لحقوق اإلنسان والرامي إىل دمج تنفيذ   - 136
إعالن وبرنامج عمل ديربان يف أنشطة تعميم حقوق اإلنسان يف كامل منظومة األمم املتحدة، 
ويف هذا الصدد يحيط علماً مع التقدير بخطة املفوضة السامية لجعل تنفيذ إعالن وبرنامج 
عمل ديربان بنداً دائماً من جدول أعمال مشاوراتها الرفيعـة املستوى مع رشكاء األمم املتحدة 
فرقة عمل  العمل  تتابعه عىل مستوى  أن  واملقرر  لكامل والياتها،  الواجب  االعتبار  إيالء  مع 

مشرتكة بني الوكاالت؛

يشّدد عىل رضورة قيام هيئات األمم املتحدة ووكاالتها املتخصصة ذات الصلة، يف   - 137
إطار تعميم تنفيذ إعالن وبرنامج عمل ديربان، بتوفري التعاون التقني بغية زيادة التنفيذ 
املساعدة  التماس  الدول عىل  السياق  الفّعال إلعالن وبرنامج عمل ديربان، ويشجع يف هذا 
العملية بغية إعمال  الوطنية والهياكل اإلدارية والتدابري  السياسات  أُطر  إلنشاء أو تحسني 

برنامج عمل ديربان؛

يطلب إىل األمني العام لألمم املتحدة أن يزوِّد مفوضية حقوق اإلنسان بما يكفي   - 138
من املوارد الرضورية ملواصلة تنفيذ إعـالن وبرنامج عمل ديربـان وتنفيذ نتائج املؤتمر 
االستعرايض بالكامل، بما يف ذلك عن طريق تعزيز ودعم وحدة مكافحة التمييز التابعة 
للمفوضية بغية تحقيق جملة أمور منها زيادة القدرة الوطنية عىل منع ومكافحة العنرصية، 
والتمييز العنرصي وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب والقضاء عليها، بتقديم 

املساعدة التقنية، عند طلبها؛

يشجع الدول األعضاء عىل زيادة تربعاتها املقدمة إىل مفوضية حقـوق اإلنسـان   - 139
ُعد  بغية تعزيز قدرتها عىل ضمان التنفيذ الفّعال إلعـالن وبرنامج عمل ديربـان عىل الصُّ

الوطني واإلقليمي والدويل؛

يطلب إىل مفوضية حقوق اإلنسان مواصلة دعمها للدول، بناًء عىل طلبها، يف عملية   - 140
إنشاء وتعزيز املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان امتثاالً ملبادئ باريس5، ويف تنفيذ خطط 
العمل الوطنية ملكافحة العنرصية والتمييز العنرصي وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من 

تعصب؛

يدعو الدول األعضاء إىل املساهمة يف الصندوق االستئماني لربنامج عمل العقد   - 141
الثالث ملكافحة العنرصية والتمييز العنرصي من أجل تحقيق جملة أمور منها مشاركة 
املنحدرين من أصل أفريقي، وممثيل البلدان النامية، وال سيما أقل البلدان نمواً واملنظمات 

العامة  الجمعية  قرار  اإلنسان،  لتعزيز وحماية حقوق  الوطنية  المؤسسات  بمركز  المتعلقة  5 المبادئ 

A/48/134، المرفق.
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غري الحكومية والخرباء، يف أعمال الفريق الحكومي الدويل العامل املعني بالتنفيذ الفّعال 
إلعالن وبرنامج عمل ديربان؛

يرحب بالدور الهام الذي تنهض به منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة   - 142
)اليونسكو( ويشجعها عىل مواصلة عملها الهادف إىل حـشد جـهود السلطات البلديـة 
والحكومات املحلية ملكافحـة العنرصية والتمييز العنرصي وكراهية األجـانب وما يتصل 
بذلك من تعصب، وخاصة َعرب مبادرتها الدولية املتعلقة بائتالف املدن ملكافحة العنرصية، 
واسرتاتيجيتها املتكاملة ملكافحة العنرصية والتمييز العنرصي، وكراهية األجانب وما يتصل 

بذلك من تعصب؛

يدعو منظومة األمم املتحدة، وخاصة إدارة شؤون اإلعالم التابعة لألمانة العامة،   - 143
إىل القيام بحمالت إعالمية فّعالة بقصد إبراز أهمية الرسالة الواردة يف إعالن وبرنامج عمل 

ديربان وآليات متابعتها.



إعالن االجتماع الرفيع املستوى للجمعية 

العامة بشأن الذكرى السنوية العارشة إلعالن 

وبرنامج عمل ديربان )2011(

)قرار الجمعية العامة 3/66 املؤرخ 22 أيلول/سبتمرب 2011(
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 متحدون للقضاء على العنصرية والتمييز العنصري
وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب

إن الجمعية العامة،

تعتمد اإلعالن السيايس التايل الصادر عن اجتماع الجمعية العامة الرفيع املستوى املنعقد يف 
الذكرى السنوية العارشة العتماد إعالن وبرنامج عمل ديربان1:

 متحدون للقضاء على العنصرية والتمييز العنصري
وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب

نحن، رؤساء الدول والحكومات وممثيل الدول والحكومات، املجتمعني يف مقر األمم املتحدة 
الرفيع  العامة  الجمعية  اجتماع  بمناسبة   2011 أيلول/سبتمرب   22 بتاريخ  بنيويورك 

املستوى يف الذكرى السنوية العارشة العتماد إعالن وبرنامج عمل ديربان1،

نعيد التأكيد عىل أن إعالن وبرنامج عمل ديربان املعتمدين عام 2001، والوثيقة   - 1
الختامية ملؤتمر استعراض ديربان2 املعتمدة عام 2009، تشكل إطاراً لألمم املتحدة شامالً 
وأساساً متيناً ملكافحة العنرصية والتمييز العنرصي وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من 

تعصب؛

ُعد  نذّكر بأن هدف املناسبة التذكارية هذه هو تعبئة اإلرادة السياسية عىل الصُّ  - 2
الوطني واإلقليمي والدويل، ونعيد تأكيد التزامنا السيايس بتنفيذ إعالن وبرنامج عمل ديربان 
والوثيقة الختامية ملؤتمر استعراض ديربان تنفيذاً كامالً فّعاالً، وبمتابعة اإلعالن والربنامج 

والوثيقة الختامية عىل جميع تلك املستويات؛

نرحب بالتقدم املحرز يف أنحاء كثرية من العالم يف مكافحة العنرصية والتمييز   - 3
العنرصي وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، منذ عام 2001؛

نقّر بأنه عىل الرغم من الجهود املتضافرة التي بذلها املجتمع الدويل خالل السنوات   - 4
السابقة، فإن ويالت  العقود  املبذولة خالل  الجهود  ُبنيت عىل أساس  املاضية، والتي  العرش 
العنرصية والتمييز العنرصي وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، بما يشمل أشكال 
التعصب ومظاهره الجديدة، ال تزال مستمرة يف جميع أنحاء العالم وأن عدداً ال يحىص من 
وكراهية  العنرصي  والتمييز  للعنرصية  يسقطون ضحايا  هذا  يومنا  يزالون حتى  ال  البرش 

األجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛

1 انظر: A/CONF.189/12 وCorr.1، الفصل األول.

2 انظر: A/CONF.211/8، الفصل األول.
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نعيد التأكيد عىل أن العنرصية والتمييز العنرصي وكراهية األجانب وما يتصل   - 5
بذلك من تعصب تشكل نفياً ملبادئ ميثاق األمم املتحدة واإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان3، 

وعىل أن املساواة وعدم التمييز يشكالن مبدأين أساسيني من مبادئ القانون الدويل؛

نذّكر يف هذا الصدد بأهمية االتفاقية الدولية للقضاء عىل جميع أشكال التمييز   - 6
العنرصي4، وبأهمية اللجنة املعنية بها، فضالً عن أهمية تصديق جميع الدول عىل االتفاقية 

وتنفيذها لها تنفيذاً فّعاالً؛

نعقد العزم عىل العمل عىل تحقيق هدفنا املشرتك املتمثل يف ضمان تمتع جميع   - 7
الناس، وال سيما ضحايا العنرصية والتمييز العنرصي وكراهية األجانب وما يتصل بذلك 

من تعصب، تمتعاً فعلياً بكافة حقوق اإلنسان والحريات األساسية يف جميع املجتمعات؛

نرحب بمبادرة إقامة نصب تذكاري دائم تكريماً لضحايا العبودية وتجارة الرقيق   - 8
عرب املحيط األطليس؛

نكرر تأكيد أن املسؤوليـة األساسيـة عن املكافحة الفّعالة للعنرصيـة والتمييز   - 9
العنرصي وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب إنما تقع عىل عاتق الدول؛

نرحب باعتماد التدابـري الترشيعية وبوضع اآلليات الوطنية املتخصصة ملكافحة   - 10
العنرصية والتمييز العنرصي وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛

نطلب إىل منظومة األمـم املتحـدة واملنظمات الدولية واإلقليمية االلتزام بمكافحـة   - 11
العنرصية والتمييز العنرصي وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وتعزيز الجهود 
املبذولة يف هذا الصدد، وندعو جميع أصحاب املصلحة، بما يف ذلك املجالس الربملانية واملجتمع 
املدني والقطاع الخاص، إىل ذلك؛ ونرحب بمواصلة عمل مفوضة األمم املتحدة السامية لحقوق 

اإلنسان عىل إدراج إعالن وبرنامج عمل ديربان يف منظومة األمم املتحدة؛

نعلن سوية تصميمنا القوي عىل جـعل مكافحة العنرصيـة والتمييز العنرصي   - 12
وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وحماية ضحاياها، أولوية عالية يف بلداننا.

3 القرار 217 ألف )د - 3(.

4 األمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 660، الرقم 9464.


