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  مقدمة -أوالً 

يقدم الفريق العامل احلكومي الدويل املعين بالتنفيذ الفعال إلعالن وبرنـامج عمـل               -١
  .٣/١٠٣ ومقرره ١١/١٢ديربان هذا التقرير مبوجب قرار جملس حقوق اإلنسان 

  تنظيم الدورة  -ثانياً  

 تشرين  ٢٨ إىل   ١٧ من   يف الفترة  ةالتاسععقد الفريق العامل احلكومي الدويل دورته         -٢
ما أُحرز من تقدم يف تنفيذ      املشاركون  استعرض  و .)انظر املرفق األول   (٢٠١١أكتوبر  /األول

ات مبا فيها مـا يتعلـق       رب اخل واوتبادلليت اعتمدها الفريق العامل يف دورته الثامنة        التوصيات ا 
ى مجيع أشكال التمييز    االتفاقية الدولية للقضاء عل   تنفيذ  كما استعرضوا   ،   الفضلى ملمارساتاب

. العنصري، وإعالن وبرنامج عمل ديربان، والوثيقة اخلتامية ملؤمتر استعراض نتـائج ديربـان      
ى ذلك، مناقشات   وأُجرَيت، عالوة عل  . الفضلى/وناقش املشاركون أيضاً املمارسات اجليدة    

لعنـصري  دور كل من الرياضة والتثقيف يف مكافحة العنصرية والتمييـز ا     مواضيعية تناولت   
.  وأعقبت عروض اخلرباء مناقشات تفاعليـة      . األجانب وما يتصل بذلك من تعصب      وكره

  . وتوصيات بشأن املواضيع املذكورة أعالهواعتمد الفريق العامل استنتاجاٍت

  احلضور  -ألف  

اء عـض أ غري   من دول  ون ومراقب  يف األمم املتحدة   حضر الدورة ممثلو الدول األعضاء      -٣
انظـر  (راقبني من منظمات حكومية دولية ومنظمـات غـري حكوميـة            مجانب   إىل   ،فيها
  ).ثاينال املرفق

وختللت الدورة عروض تناولت دور الرياضة يف مكافحة العنصرية والتمييز العنصري             -٤
وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب قّدمها بول هانسن، متحدثاً باسـم املستـشار               

الرياضة ألغراض التنمية والسالم؛ وباتريك غاسِّري، ممثـل        اخلاص لألمني العام املعين بتسخري      
احتاد رابطات كرة القدم األوروبية؛ وْبيارا ُبوَوار، املدير التنفيذي لشبكة كرة القدم ملناهضة             
العنصرية يف أوروبا؛ ويوليا سافرونوفا، ممثلة برنامج مناهضة العنصرية يف نادي زينت لكـرة              

؛ وسونيا بارير، نائبة املدير التنفيـذي ملديريـة   )حتاد الروسي اال -سانت بطرسبورغ   (القدم  
  .االتفاق اجلزئي املوسع بشأن الرياضة وحقوق اإلنسان ومناهضة التمييز التابعة جمللس أوروبا

وشهدت الدورة أيضاً عروضاً تناولت دور التثقيف يف مكافحة العنصرية والتمييـز              -٥
 من تعصب قّدمتها كل من جيـسيكا إسـتيفيز،      العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك       

مديرة الربامج يف منظمة جمتمع خليج تامبا؛ وعلي موسى إيي، مدير قسم التاريخ والـذاكرة               
؛ وشوشـانا   )اليونـسكو (من أجل احلوار يف منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافـة            
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ألستاذ أندري كيت، مدير املعهد     ؛ وا )هنغاريا(شلينيي، رئيسة جملس مؤسسة املواطنة الفاعلة       
الدويل للدراسات املتعلقة بالعنصرية واملصاحلة والعدالة االجتماعية يف جامعة الدولة احلـرة            

أفريقية؛ وأودري أُوسلر، أستاذة مادة التثقيف يف جمال املواطنة وحقوق اإلنـسان             - اجلنوب
جل املساواة بني األعراق يف شعبة      يف جامعة ليدز؛ وأليسيا ساورا، ممثلة أمانة السياسات من أ         

املنحدرين من أصل أفريقي وحقوق اإلنسان الوطنية التابعة لـوزارة التربيـة والثقافـة يف               
أوروغواي؛ وكامبلوي دي، رئيس مشروع التثقيف بشأن اإلبادة اجلماعية يف مركز التوثيق            

 املتحدة الـسامية    يف كمبوديا؛ والدكتور جون داماسني غازانابو، استشاري مفوضية األمم        
حلقوق اإلنسان؛ وفريا ساخاروفا، رئيسة إدارة جلنة العالقات اخلارجية يف جملس مدينة سانت 

  ). االحتاد الروسي(بطرسبورغ 

  افتتاح الدورة  -باء  

، افتتح مدير شعبة جملس حقـوق اإلنـسان         ٢٠١١أكتوبر  /تشرين األول  ١٧يف    -٦
تحدة السامية حلقوق اإلنسان، االجتمـاع األول     واإلجراءات اخلاصة، باسم مفوضة األمم امل     

وأشار إىل جناح ختليد الذكرى العاشـرة العتمـاد إعـالن           . من اجتماعات الدورة التاسعة   
وبرنامج عمل ديربان يف نيويورك وسلط الضوء على االحتفال املتواصـل بالـسنة الدوليـة     

اء االهتمام ُمركَّزاً علـى     وشدد أيضاً على ضرورة إبق    . للسكان املنحدرين من أصل أفريقي    
الضحايا وعلى تنفيذ سياساٍت وبرامج واقعية وفعالة من أجل تسريع متتع اجلميـع حبقـوق               

وأضاف قائالً إن الغاية اليت تطمح إليها املفوضة السامية تتمثل يف ضـمان جعـل               . اإلنسان
ج ديربان أولوية على    متابعة إعالن وبرنامج عمل ديربان والوثيقة اخلتامية ملؤمتر استعراض نتائ         

ويف هذا الصدد، ذكر املدير تنظيم ثالث حلقات عمل تناولت خطط           . صعيد املفوضية ككل  
وأكد على  . العمل الوطنية اليت نظمتها املفوضية يف ياوندي وأديس أبابا وسانت بطرسبورغ          

تثقيف يف  أمهية املوضوعني اللذين سيخضعان للمناقشة أثناء الدورة ومها دور الرياضة ودور ال           
والحـظ  . مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب          

أن إعالن وبرنامج عمل ديربان والوثيقة اخلتامية ملؤمتر استعراض نتائج ديربان يوفّران جدول             
أعمال شامالً للمضي قدماً يف مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل        

واختتم عرضه باإلعراب عن أمله يف أن تتمخض الدورة عن توصـيات            . لك من تعصب  بذ
  . عملية وفعلية املنحى

   املقرر-انتخاب الرئيس   -جيم  

انُتخب السيد حممد سيد ُدَعل، املمثل الدائم جليبويت لدى األمم املتحدة يف جنيف،               -٧
فتتاحية التزامه الـشديد مبكافحـة      وكرر السيد ُدَعل يف كلمته اال     .  مقرراً بالتزكية  -رئيساً  

  . العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب
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  البيانات  -دال  

 مقرر، وشكره علـى  -هّنأ االحتاد األورويب السيد ُدَعل على إعادة انتخابه كرئيس     -٨
ت اآلراء أحياناً بشأهنا،    إجنازه حىت اآلن املتمثل يف ملّ مشل وفود خمتلفة ملناقشة مواضيع اختلف           

  . وأكد له دعم االحتاد األورويب ومشاركته البّناءة يف أعمال الدورة

  إقرار جدول وبرنامج األعمال  -هاء  

اعتمد الفريق العامل، بعد انتخاب رئيسه، جدول أعمال دورته التاسعة وبرنـامج              -٩
  .٢٠١٢يناير /ون الثاينكان ١٠وعقد الفريق العامل آخر اجتماعاته بعد ظهر يوم . عملها

تبادل التجارب، مبا فيها املمارسات اجليدة، وتنفيذ االتفاقية الدوليـة            -ثالثاً  
للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري وإعالن وبرنـامج عمـل           

  ديربان والوثيقة اخلتامية ملؤمتر استعراض نتائج ديربان

موعة متنوعة من التدابري اليت اختـذها  أطْلع ممثل جنوب أفريقيا الفريق العامل على جم     -١٠
بلده منذ اعتماد إعالن وبرنامج عمل ديربان ومن بينها سن قوانني واستحداث وزارات ُتعىن              

  .هبذا األمر وإنشاء اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان

وأثىن مراقٌب من منظمة غري حكومية على الدور اهلام الذي تؤديه تلك املنظمات يف                -١١
جبميع أشكاله، وذكر كمثال على ذلك دور تلـك املنظمـات يف حركـة               تمييزمكافحة ال 

مناهضة الفصل العنصري ودورها يف ختليد الذكرى العاشرة العتماد إعالن وبرنامج عمـل             
  . مؤخراً ديربان

وقال ممثل الربازيل إن حكومته قد أطلقت محلة وطنية هبدف التـصدي للعنـصرية                -١٢
سـيما مـع     وأكد أن احلكومة تتعاون مع القطاع اخلاص، وال       . دوالتمييز العنصري يف البل   

كربيات الشركات واملصارف الربازيلية، من أجل استحداث فرص عمل للسكان املنحدرين           
  .من أصل أفريقي

وأخرب ممثل فرنسا الفريق العامل بأن خطة عمل وطنية ملكافحة العنصرية قد ُوضعت               -١٣
ألخرية عليها، وذلك مبشاركة عـدة وزارات كـوزارة         وبأنه جيري اآلن إضفاء اللمسات ا     

الداخلية ووزارة العدل ووزارة العمل والشؤون االجتماعية ووزارة التعليم، وبالتعاون مـع            
  . املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان ومع اهليئة العليا ملكافحة أشكال التمييز وتشجيع املساواة

والواقع . جبميع أشكاله  ية كبرية ملكافحة التمييز   وقال ممثل أملانيا إن حكومته تويل أمه        -١٤
  . أن أملانيا قدمت دعماً مالياً من أجل إنشاء قاعدة بيانات تضم املمارسات الفضلى
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، إنشاء جملس وطين ملنع التمييز مكلف       ٢٠١٠وأفاد ممثل املكسيك بأنه مت، يف عام          -١٥
   .مبكافحة مجيع أشكال التمييز وبتشجيع املمارسات الفضلى

وقال ممثل جنوب أفريقيا إن بلده قد اعتمد خطة وطنية لتنفيذ إجـراءات التمييـز                 -١٦
. اإلجيايب يف البلد هبدف تقدمي حلول مناسبة لضحايا التمييز بأشكاله، مبن فيهم النساء البيض             

  .وأكد أيضاً على أمهية مجع بيانات مفصلة وعلى دورها اإلجيايب

وأكد، يف هذا   . جبميع أشكاله  ته يف مكافحة التمييز   وأكد ممثل الكويت رغبة حكوم      -١٧
الصدد، أن الكويت قد نفذت قوانني حتظر التمييز الديين أو العرقي، كما نفـذت بـرامج                

  .تثقيفية كُرِّست لتعزيز حقوق اإلنسان يف هذا اجملال

يف وبّين ممثل اليابان أن األجهزة املعنية حبقوق اإلنسان يف وزارة العدل قد نظمـت                 -١٨
احتـرم حقـوق    " أنشطة للتوعية على الصعيد الوطين طيلة السنة وحتت شعار           ٢٠١١عام  

وقال أيضاً إن قوانني العمل ولوائحه يف اليابان تسري على مجيع العمال            ". اإلنسان لألجانب 
  . املستخَدمني من ِقبل هيئات داخلية

االحتاد األورويب ملكافحة   وأوردت ممثلة االحتاد األورويب أمثلةً عن إجراءات اختذها           -١٩
سّيما منها إدراج عدم التمييز يف صميم مجيع سياسـات االحتـاد             مجيع أشكال التمييز، وال   

األورويب وأنشطته، وَمنُح جائزة للصحفيني الذين يركَّزون على قضايا التمييـز والتنـوع،             
ورويب من أجـل  ووضُع مواثيق التنوع يف أماكن العمل، وإطار العمل الذي وضعه االحتاد األ  

  . إدماج الروما

جمدداً التزام حكومته مبكافحـة مجيـع       )  البوليفارية -مجهورية  (وأكّد ممثل فرتويال      -٢٠
  .أشكال التمييز عن طريق توفري معلومات عن سّن قانون تنظيمي ملناهضة التمييز العنصري

وأكد ممثل هندوراس إنشاء منصب أمـني شـؤون تنميـة الـسكان األصـليني                 -٢١
واهلندوراسيني من أصل أفريقي، وذكّر بدفاع هندوراس عـن ختـصيص عقـد للـسكان               

  .املنحدرين من أصل أفريقي

وأعرب ممثل السنغال عن قلقه إزاء حمنة املهاجرين يف مجيع أحناء العامل ودعا الـدول     -٢٢
  .كاليت مل تعتمد بعُد صكوكاً ذات صلة تناهض مجيع أشكال التمييز إىل اعتماد تلك الصكو

وأكد مراقب من منظمة غري حكومية على ضرورة ختصيص عقد للسكان املنحدرين          -٢٣
  .من أصل أفريقي وإنشاء منتدى دائم معين هبم
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استعراض التقدم الذي أُحرز يف تنفيذ التوصيات اليت اعتمدها الفريق            -رابعاً  
  العامل يف دورته الثامنة

م من إسهامات إىل مفوضية حقوق اإلنـسان     أطلع الرئيس الفريَق العامل على ما قُدّ        -٢٤
وقد ّمجعت املفوضـية  . من أجل تنفيذ التوصيات اليت اعتمدها الفريق العامل يف دورته الثامنة 

ما تلقته من إسهامات واالطالع على ذلك التجميع متاح على موقع الفريق العامـل علـى                
  .شبكة اإلنترنت

ية حقوق اإلنسان عرضاً موجزاً ألنشطة      وقّدم رئيس قسم مكافحة التمييز يف مفوض        -٢٥
املفوضية منذ انعقاد الدورة الثامنة مركِّزاً على األنشطة اليت أُجنزت يف سياق اإلعالن عن السنة               

 إعـالن   الدولية للسكان املنحدرين من أصل أفريقي ويف سياق ختليد الذكرى العاشرة العتماد           
ي وضعته املفوضية من أجل مكافحة التمييز       فأشار إىل إطار العمل الذ    . وبرنامج عمل ديربان  

ضد املنحدرين من أصل أفريقي وإىل املناقشة املواضيعية اليت ُخصصت للمنحدرين من أصل             
، كما أشار   ٢٠١١ مارس/آذار ٧أفريقي واليت عقدهتا جلنة القضاء على التمييز العنصري يف          

قدم رئيس قـسم     عالوةً على ذلك،  و. إىل التوصية العامة اليت اعتمدهتا اللجنة يف هذا الصدد        
 ٢١مكافحة التمييز تقريراً عن ختليد اليوم الدويل للقضاء على التمييز العنصري الذي وافـق               

، وهو مناسبة ركّزت على حالة السكان املنحدرين من أصل أفريقـي؛            ٢٠١١مارس  /آذار
نسان مـن أجـل   وأشار أيضاً إىل ُعدة األدوات اإللكترونية اليت حّضرهتا مفوضية حقوق اإل       

فلنكافح "مساعدة املوظفني يف مكاتبها امليدانية فيما يقومون به من أعمال كما أشار إىل محلة  
اليت أُطلقت بالتعاون مع إدارات خمتلفة يف مفوضية حقوق اإلنـسان ومـع إدارة              " العنصرية

مفوضـية  يف اخلتام، على األنشطة اليت اضطلعت هبا         وأطلع الفريق العامل،  . شؤون اإلعالم 
حقوق اإلنسان فيما يتصل بوضع خطط عمل وطنية ملكافحة العنصرية وذكَر حلقيت العمـل     
دون اإلقليميتني اللتني نظمهما قسم مكافحة التمييز التابع للمفوضية يف أديـس أبابـا ويف               

  .سانت بطرسبورغ لفائدة عشرة بلدان من كومنوليث الدول املستقلة

ييز أيضاً إن عدة بلدان من أمريكا الالتينية وأفريقيا قد        وقال رئيس قسم مكافحة التم      -٢٦
شرعت يف وضع خطط عمل وتشريعات وطنية ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري مبساعدة            

  .تقنية من مفوضية حقوق اإلنسان

وعرضت ممثلة االحتاد األورويب مبادرات اتُّخذت على املستوى اإلقليمي باالسـتناد             -٢٧
توبة، ومن مجلتها تدابري تشريعية وسياساتية قائمة بالفعل تتعلـق حبمايـة            إىل مسامهات مك  

الطفل من العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وبعـدم         
  . التمييز يف جمال التوظيف

أن وقال ممثل اليونان إن األثر االقتصادي للتمييز من املسائل اليت ينبغي للفريق العامل       -٢٨
  .يتناوهلا أيضاً
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وقال ممثل االحتاد الروسي إن حلقة العمل اليت ُعقدت يف سانت بطرسـبورغ قـد                 -٢٩
تكللت بنجاح، وأبرز مشاركة خرباء فيها مما أتاح االستفاضة يف مناقشة قـضايا متعلقـة               

  .بالعنصرية والتمييز العنصري

ا الشمالية إن حلقة العمل اليت      يرلندملكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآ    وقالت ممثلة امل    -٣٠
ـ             ا مفوضـية حقـوق     ُنظّمت يف أديس أبابا كانت من املبادرات الشّيقة للغاية اليت قامت هب

وأثنت على كل من مفوضية حقوق اإلنسان وإثيوبيا لتنظيمهما هذا احلدث اجلامع            . اإلنسان
معلومـات بـشأن    وقدمت املمثلة كذلك    . وأثارت مسألة إمكانية متابعة نتائج حلقة العمل      

التدابري التشريعية والتدابري األخرى املتخذة على الصعيد الوطين من أجل منع ومكافحة العنـصرية              
 يـستهدف   مـا والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، مبا يف ذلـك              

جل تعزيـز   املهاجرين، من قبيل اعتماد قانون شامل يتعلق جبرائم الكراهية وتدابري ُتتَّخذ من أ            
  . املساواة العرقية

وواىف ممثل االحتاد األفريقي احلضور بآخر املستجدات عن مبادرات املنظمة وتعاوهنا             -٣١
مع منظمات إقليمية أخرى يف جماالت منها مكافحة العنصرية والتمييـز العنـصري وكـره      

  .األجانب وما يتصل بذلك من تعصب

هود اليت بذلتها حكومته من أجل تنفيذ إعالن        وعرض ممثل االحتاد الروسي بإجياز اجل       -٣٢
فقد أسند االحتاد الروسي دوراً هاماً إىل وسائط اإلعـالم يف تعزيـز             . وبرنامج عمل ديربان  

املساواة العرقية، وخاصة عن طريق الدعاية للتظاهرات الثقافية واالجتماعية اليت تنسجم مـع            
الربامج التثقيفية اليت تأخذ يف احلـسبان       ومت التأكيد على    . هنج إعالن وبرنامج عمل ديربان    

اللغات واللهجات والثقافات اإلثنية واملخصصة للسكان املهمَّشني الذين يعيشون يف أقاصي           
  .مشال البلد

وأشار ممثل اليابان إىل التدابري اليت اختذهتا حكومته من أجل محاية األطفال وتعزيـز                -٣٣
طفال من أصل أجنيب التسجيل يف املـدارس العامـة          وأشار إىل أنه حيق لأل    . احلق يف التعليم  

للحصول على تعليمهم اإللزامي باجملان مبا يتفق مع التزامات البلد مبوجب القوانني الدوليـة              
وتيسرياً الندماج أولئك األطفال يف اجملتمع، يوظِّف نظام التعلـيم مـربِّني            . حلقوق اإلنسان 
  .يتكلّمون لغاهتم

الفريق العامل على اإلجراءات اليت اختذهتا املكسيك من أجـل          وأطلع ممثل املكسيك      -٣٤
سيما التدابري املعتمدة بواسطة تعديل الدستور بغية تعزيز حق الطفـل يف             محاية األطفال وال  
وقد نفَّذت احلكومة برامج تغذية خمصصة لألطفال املهـاجرين وبـرامج    . احلماية من التمييز  

قت املكسيك مبادرة إلصالح قانون العمل ترمي إىل        وأطل. خاصة ألطفال السكان األصليني   
  .تعزيز العدالة االجتماعية واألمن على العمل، مشدِّدةً على العالقة بني التمييز والتوظيف
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وعرض ممثل األرجنتني بإجياز التدابري اليت اختذهتا احلكومة من أجل تنفيـذ إعـالن                -٣٥
 ٢٠٠٥ية ملكافحة التمييـز يف عـام        وبرنامج عمل ديربان، وخاصة اعتماد خطة عمل وطن       

وذكر القوانني . ١٩٩٥وإنشاء معهد وطين ملكافحة التمييز وكره األجانب والعنصرية يف عام 
العديدة اليت سّنتها األرجنتني من أجل تعزيز ومحاية مجيع األطفـال، مبـن فـيهم أطفـال                 

  .لعمل الدوليةوذكّر املمثل بأن حكومته ملتزمة بأهم اتفاقيات منظمة ا. املهاجرين

وأعربت ممثلة اجلزائر عن تقديرها لألمثلة على تدابري مكافحة التمييز الداخلية الـيت               -٣٦
أن تبّين، يف إطار العمل اخلاص       وطلبت إىل مفوضية حقوق اإلنسان    . قدمتها جنوب أفريقيا  

بالذكرى العاشرة العتماد إعالن وبرنامج عمل ديربان، العقبات الـيت اعترضـت تنفيـذ              
  .لتوصيات املعتمدة أثناء دورة الفريق العامل الثامنةا

وأعرب مراقٌب عن منظمة غري حكومية عن ارتياحه للجهود اليت بذلتها مفوضـية               -٣٧
حقوق اإلنسان يف سبيل نشر إعالن وبرنامج عمل ديربان على نطاق واسع بـني الـدول                

 ُنشرت مـؤخراً بـشأن      بيد أنه تساءل عن عدد الورقات اليت      . األعضاء وأصحاب املصلحة  
إعالن وبرنامج عمل ديربان وعن األنشطة اجلاري تنفيذها أو اليت ختطِّط هلا مفوضية حقوق              

  .اإلنسان بغرض الترويج لإلعالن ولربنامج العمل

وأعرب ممثل السنغال عن ارتياحه للبيان الذي ألقته اجلزائر بشأن أمهية ختليد الذكرى   -٣٨
  .امج عمل ديربانالعاشرة إلصدار إعالن وبرن

  املمارسات اجليدة والفضلى  -خامساً  
وُعقـدت  . رّحبت مجيع الوفود باملذكرة اليت أعدهتا مفوضـية حقـوق اإلنـسان      -٣٩

 تمناقشات تناولت مفهوم املمارسات اجليدة والفضلى وإمكانية وضع معـايري للممارسـا           
 تاُع السياسات املمارسـا   ومن اجلوانب األخرى اليت أُبرزت احتمال أن َيعترب صن        . الوطنية

ومت التلميح بشكل   . ميكن نقلها إىل سياق أو بلد آخر       جيدةً ألهنا تالئم سياقاً معيناً بيد أنه ال       
واضح أيضاً إىل أنه ينبغي أن تكون قاعدة البيانات جتميعاً لوثائق قُّدمت إىل مفوضية حقوق               

 من املفيد احلصول علـى      وقالت إحدى اجملموعات اإلقليمية بوضوح إنه سيكون      . اإلنسان
قائمة بالشروط اليت سيستند إليها املسامهون طوعاً وشجعت قسم مكافحة التمييز على زيادة             

  .تنقيح االقتراحات الواردة يف ورقته
وقال ممثل جنوب أفريقيا إنه ينبغي حتديد فكرة املمارسة الفضلى بناًء على فهم مشترك،                -٤٠

وأضاف بأن الوسائل اليت سُتستخدم لتحديد هذا املفهـوم         . اقشةوهو أمر ينبغي توضيحه أثناء املن     
  .على قدر من األمهية وبأن بعض أنواع الشروط العاملية قد تكون مفيدة يف هذا الشأن

وذكّرت بطلـب إنـشاء     . وأكّدت ممثلة االحتاد األورويب ضرورة زيادة املسامهات        -٤١
 الوثيقة اخلتامية قائلـةً إن واليـة قـسم        قاعدة بيانات الوارد يف إعالن وبرنامج ديربان ويف       
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مكافحة التمييز تتمثل يف إنشاء قاعدة بيانات مفيدة، وشّددت على ضرورة وضع شـروط              
وسيعتمد املسامهون أنفسهم علـى  . ميكن للدول وغريها من أصحاب املصلحة االستناد إليها   

أن مفوضـية حقـوق      بيـد    الشروط لتحديد أي املمارسات ميكن أن ُتغين قاعدة البيانات؛        
. تستند إىل الشروط من أجل املوافقة على ممارسة من املمارسـات أو رفـضها              اإلنسان لن 

وأضافت املمثلة بأن تعريف ممارسة جيدة أو ممارسة فضلى أمر متروك للدول وغريهـا مـن      
  .أصحاب املصلحة املعنيني

عن قلقه إزاء ما إذا     وأعرب ممثل باكستان، متحدثاً باسم منظمة التعاون اإلسالمي،           -٤٢
وأعرب عن قلقه أيـضاً     . كان الفريق العامل املنتدى املناسب ملناقشة تعريف املمارسة اجليدة        
  .من التبعات اليت ميكن أن خيلّفها ذلك النقاش على عمليات أخرى

وطلبت ممثلة اجلزائر جتنُّب مناقشٍة تتناول الشروط ميكن أن تكون هلا تبعات علـى                -٤٣
يسري بالـضرورة    يسري على سياق معّين ال     وشّددت كذلك على أن ما    . عمليات أخرى 

  .على سياقات أخرى
وأوصى ممثل مصر بعدم تعريف ما يشكل ممارسة جيدة من عدمه، وإالّ سـتكون                -٤٤

  .لذلك تبعات على عمل هيئات أخرى
 فينبغـي . وقال ممثل الربازيل إن هذه املسألة تقع خارج صالحيات الفريق العامـل             -٤٥

للدول أن تقرر ما إذا كانت ترغب يف نْسخ ممارسٍة ما بالنظر إىل ظروفها اخلاصة والتزاماهتا                
  .فيما يتعلق مبكافحة العنصرية

فهذه . الذي يشكل ممارسة فضلى أو جيدة      وقال ممثل كوبا إن اهلدف ليس تبيان ما         -٤٦
  .صالحية وطنية مقصورة على كل حكومة بناًء على تقييمها اخلاص

وقال ممثل االحتاد الروسي إن أمر وضع الشروط اليت حتدد املمارسات الفضلى ُيتَرك               -٤٧
  .للدولة على أساس طوعي

وقال ممثل املغرب إنه يتفق مع مندوب باكستان، الذي حتدث باسم منظمة التعاون               -٤٨
اإلسالمي، يف الرأي الذي أدىل به وحذّر من وضع شروط ومعايري قد تتعدى نطاق واليـة                

وينبغي تقدُمي اهلدف، كما هو حمدد يف الوثيقة اخلتامية الصادرة عـن مـؤمتر              . فريق العامل ال
وهو إنشاء قاعدة بيانات تتيح للبلدان      . استعراض نتائج ديربان، على مسألة الشروط واملعايري      

وبّين ممثل املغرب أن اهلدف هو مساعدة البلـدان         . تكوين فكرة عّما قامت به دول أخرى      
ت عن طريق إتاحة أمثلة على ممارسات ميكن االستفادة منها عندما تكـون تلـك         واحلكوما

البلدان واحلكومات بصدد وضع سياساهتا واستراتيجياهتا الوطنية اخلاصة بغـرض مكافحـة            
  .العنصرية والتمييز العنصري

وقال ممثل املكسيك، وأيده يف ذلك ممثل األرجنتني، إن الشروط قد تكون مفيـدة                -٤٩
  .لفريق العامل ليس اإلطار املناسب ملناقشتهالكّن ا
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وأوصى ممثل السنغال بتجميع التجارب الوطنية وإتاحتها جلميع الدول وأصـحاب             -٥٠
وميكـن أن   . املصلحة دون أي حماولة لتحديد العناصر اليت تشكّل ممارسات جيدة أو فضلى           

 للعنصرية والتمييـز العنـصري      ُيعَهد هبذه املهمة إىل املقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة        
  .وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب

دور الرياضة يف مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانـب        -سادساً  
  وما يتصل بذلك من تعصب

 الذي أقر فيه بأن الرياضـة قـد         ١٣/٢٧ذكّر الرئيس بقرار جملس حقوق اإلنسان         -٥١
تسامح واملساواة ويف مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره تساعد يف نشر قيم التنوع وال   

 مـن إعـالن     ٢١٨وأشار الرئيس أيضاً إىل الفقرة      . األجانب وما يتصل بذلك من تعصب     
  . من الوثيقة اخلتامية ملؤمتر استعراض ديربان١٢٨وبرنامج عمل ديربان وإىل الفقرة 

مني العام املعين بتـسخري الرياضـة       وقّدم السيد هانسن، باسم املستشار اخلاص لأل        -٥٢
ألغراض التنمية والسالم، عرضاً عن دور الرياضة يف مكافحة العنصرية والتمييز العنـصري             

وأتى بأمثلة على ممارسات جيدة وسبل ممكنة       . وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب      
هانسن التعـاون   واقترح السيد   . إلنشاء وحتسني التعاون بني خمتلف اجلهات صاحبة املصلحة       

  .أيضاً مع أشخاص اعتباريني ونواٍد ورياضيني
وقّدم ممثل احتاد رابطات كرة القدم األوروبية، السيد غاسِّري، عرضاً حول كرة القدم         -٥٣

وتطرق إىل املواضيع االسـتراتيجية     . واملسؤولية االجتماعية ركّز فيه على العنصرية والتنّوع      
ينظمها االحتاد، كما تناول اختاذ اإلجـراءات التأديبيـة         وعالقات الشراكة واحلمالت اليت     

وفرض الغرامات يف سياق مشاريع املسؤولية االجتماعية اليت ينفّذها االحتاد وأطلع احلـضور             
على ممارسات إضافية هتدف إىل تعزيز االحترام ومكافحة العنصرية ومن بينها اغتنام مناسبات 

وروبا ألندية كرة القدم وطبع ملـصقات وشـاراِت   تنظيم مباريات عصبة األبطال وبطولة أ    
الذراع اخلاصة بعمداء أفرقة كرة القدم وإنتاج لقطات بالـصوت والـصورة إىل جانـب               

  .االستفادة من عواميد الصحف املخصصة للجدول الزمين للمباريات
وُعقدت عقب العروض املذكورة أعاله مناقشة تناولت أمهية الرياضة يف مكافحـة              -٥٤

رية ويف تعزيز التنوع كما تناولت ضرورة حتسني وإرساء أُسس التعاون بـني الـدول               العنص
واملنظمات احلكومية الدولية وهيئات الرياضة اإلقليمية والوطنية واجملتمع املدين، وتطرقـت            
بصورة خاصة إىل ضرورة تقوية التعاون بني املفوضة السامية وبني املستشار اخلاص لألمـني              

كافحة التمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، مثلمـا  العام يف جمال م 
  .١٣/٢٧أعلن عن ذلك جملس حقوق اإلنسان يف قراره 
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ومت التشديد على أمهية إدراج مسألة العنصرية بوصفها أحد املواضيع االسـتراتيجية              -٥٥
واتفق . لتنمية والسالم بالنسبة للمستشار اخلاص لألمني العام املعين بتسخري الرياضة ألغراض ا         

عديد من املندوبني على أنه سيكون من املفيد احلصول على جتميع للممارسات الفـضلى يف               
ميدان الرياضة والعنصرية، وفق اقتراح قّدمه أحد أعضاء فريق املناقشة، حىت يتسىن حتديـد              

  .الثغرات اليت تشوب هذا اجملال واقتراح إجراءات لسدِّها
َوار، املدير التنفيذي لشبكة كرة القدم ملناهضة العنصرية يف أوروبا،          وشدد السيد ُبو    -٥٦

فكُرة . على أن كرة القدم هي مرآةٌ للمجتمع تعكس صورة املناخ االجتماعي يف جمتمع معّين             
ويف معرض إبـرازه وجـود      . القدم رياضة ميارسها أناس من خلفيات ثقافية وقومية خمتلفة        

نصرية ترتبط بكرة القدم يف مجيع أحناء العـامل، شـرح           العنصرية ووقوع أحداث بسبب الع    
فشبكة كـرة القـدم ملناهـضة       . الدور األساسي الذي تؤديه كرة القدم يف مكافحة التمييز        

العنصرية يف أوروبا اختذت إجراءات ملعاجلة هذه املسألة من بينها تنظيم أنـشطة إعالميـة               
ملة اخلاصة بأسبوع عمل شبكة كـرة       وشرح السيد ُبوَوار أن احل    . وأسابيع عمل وتظاهرات  

 نـشاط  ٢ ٥٠٠ أتاحت تنظيم أكثـر مـن       ٢٠١١القدم ملناهضة العنصرية يف أوروبا لعام       
  . بلداً داخل مالعب كرة القدم ويف حميطها يف مجيع أحناء أوروبا٤١مناهض للعنصرية يف 

ت لكـرة   وقدمت السيدة سافرونوفا من برنامج مناهضة العنصرية التابع لنادي زيني           -٥٧
عرضاً ركّزت فيه على ما قامت به منظمتها من أعمال بغـرض            ) سانت بطرسبورغ (القدم  

وأبرزت السيدة سافرونوفا التزام النادي مبعاجلة قضايا العنصرية وبّينت أنه          . مكافحة العنصرية 
، برناجماً ملناهضة العنصرية أتاح لالعيب كرة القدم التعبري عن رفـضهم            ٢٠٠١نفّذ، يف عام    

وقدمت السيدة سافرونوفا أمثلة أخرى كـذلك       . لعنصرية بواسطة قمصاهنم وبواسطة أفالمٍ    ل
، "البطاقة احلمراء "من قبيل محالت مناهضة العنصرية يف شوارع سانت بطرسبورغ، ومبادرة           

وموقع النادي الرمسي على اإلنترنت الذي أدان علناً األحداث اليت وقعت بدافع العنصرية مع              
وأكّدت أن هناك تعاوناً مؤسسياً بني نادي زينيت لكـرة القـدم            . عبني عليها تعليقات الال 

  . ومدينة سانت بطرسبورغ يف جمال مكافحة العنصرية والتمييز
وسألت ممثلة االحتاد األورويب السيدة سافرونوفا عن اجملموعات اإلثنية ذات األقليـة        -٥٨

 مشدِّدةً على أوجـه االخـتالف بـني         اليت كانت هدفاً لألعمال اليت قام هبا نادي زينيت،        
  .اجملموعات اإلثنية ذات األقلية املوجودة يف أوروبا وتلك املوجودة يف االحتاد الروسي

وسأل ممثل السنغال السيدة سافرونوفا عّما إذا كان نطاق األعمال اليت قام هبا نادي                -٥٩
اد الروسي، مث سأل السيد     زينيت لكرة القدم سيتسع ليشمل أندية أخرى لكرة القدم يف االحت          

ُبوَوار عّما إذا كانت شبكة كرة القدم ملناهضة العنصرية يف أوروبا قد فعلت شـيئاً حلـل                 
املشمولة بأعمال شبكة كرة القدم ملناهـضة        مشكلة شغب املالعب وعّما إذا كانت البلدان      

  . بلداً، بلداناً أوروبية حصرا٤١ًالعنصرية يف أوروبا، والبالغ عددها 
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وسأل ممثل الربازيل عن عالقات الشراكة اليت تقيمها خارج أوروبا شبكة كرة القدم    -٦٠
  .ملناهضة العنصرية يف أوروبا

يرلندا الشمالية عما ميكن أن تفعله      ملكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآ    وسألت ممثلة امل    -٦١
  .أندية ورابطات كرة القدم مستقبالً من أجل التصدي للتمييز العنصري

وشّدد السيد ُبوَوار يف رده على أن اهلدف الذي تسعى إليه شـبكة كـرة القـدم                   -٦٢
وفيما يتعلق بـشغب    . ملناهضة العنصرية يف أوروبا هو اجتثاث العنصرية من اجملتمع األورويب         

املالعب، بّين التزام منظمته مبعاجلة هذه املشكلة مسلِّماً يف الوقت نفسه بأنـه لـيس مثـة                 
  . شغب املالعب والعنصريةبالضرورة صلة بني

وقّدم ممثل فرنسا بعض األمثلة على اإلجراءات اليت اختذهتا احلكومـة مـن أجـل                 -٦٣
 مـن أجـل     ٢٠١٠مكافحة العنف يف جمال الرياضة وشدد على وضع خطة عمل يف عام             

 موجٍَّه إىل رابطات مشجعي األندية      ٢٠١١التصدي للعنف يف املالعب وميثاق وطين يف عام         
  .ة هبدف مكافحة التمييز يف جمال الرياضةالرياضي
الذي كان يرمي إىل " Kick It Out"وأشارت ممثلة اململكة املتحدة إىل برنامج منظمة   -٦٤

مكافحة التمييز وإىل تشجيع ممارسات تْشرك اجلميع والعمل على إحداث تغـيري إجيـايب يف     
  .جماالت كرة القدم والرياضة واحلياة اجملتمعية احمللية

وسلّطت نائبة األمني التنفيذي لالتفاق اجلزئي املوسع للمجلـس األورويب بـشأن              -٦٥
الرياضة يف مديرية حقوق اإلنسان ومكافحة التمييز التابعة جمللس أوروبا، الـسيدة بَّـارير،              
الضوء على الدور اهلام الذي تؤديه الرياضة يف مكافحة العنصرية والتمييـز العنـصري ويف               

وأكـدت أن التحـدي     . كل من القطاع املهين وقطاع اهلواة يف الرياضة       تشجيع التنوع يف    
الرئيس يكمن يف التناقض احلاصل بني القَيم اليت تروِّج هلا الرياضة مبا فيها التسامح، من جهة، 

وقدمت الـسيدة   . وبني استمرار السلوك العنصري والتمييزي على األرض، من جهة أخرى         
من أجل مكافحة العنـصرية       الذي ُينجزه جملس أوروبا وآلياته     ّبارير أيضاً إفادة بشأن العمل    
سيما اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب بالتعاون مع  والتمييز يف جمال الرياضة، وال   

لرصد وإطالق مبادرات للتوعية يف هذا الشأن، أن وضع املعايري وا وأكدت،. االحتاد األورويب
   يقوم هبا جملس أوروبا وأشارت أيضاً إىل أمور منـها التوصـية              األنشطة األساسية اليت   تبقي
 املتعلقة بالسياسة العامة بشأن مكافحة العنصرية والتمييز العنصري يف جمال الرياضة            ١٢رقم  

وأكدت على الدور اهلام الـذي      . الصادرة عن اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب      
وأشـارت، يف هـذا     .  مكافحة العنصرية يف جمال الرياضة     ميكن أن تؤديه وسائط اإلعالم يف     

" الكتاب األبيض عن الرياضـة    "الصدد، إىل مبادرات تبّنتها وسائط اإلعالم ومن بينها محلة          
  ".وسائط اإلعالم تناهض العنصرية يف الرياضة"ومحلة " ناِهض التمييز بصوت عالٍ"ومحلة 
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 أجرهتا وكالة احلقوق األساسـية وقـدمت   وأشارت ممثلة االحتاد األورويب إىل دراسة   -٦٦
بعض األمثلة على األعمال اليت قام هبا االحتاد األورويب فيما يتعلق مبكافحـة مجيـع أشـكال                 

 من معاهدة االحتاد األورويب اليت تنص على اختاذ تدابري          ١٦٥التمييز، مسلِّطةً الضوء على املادة      
  . مع بلدان أخرى ومع منظمات دولية معنيةلتعزيز الرتاهة والشفافية يف الرياضة بالتعاون

وأكد ممثل االحتاد الروسي أمهية الرياضة بالنسبة حلكومته كأداٍة لتعزيـز الـسالم               -٦٧
وأشار إىل الربامج التثقيفية احلكومية اليت تشجع التسامح واليت         . واملساواة واالحترام املتبادل  

  .لشبابتتوجه إىل املوظفني العاملني يف جمال الرياضة وا

دور التثقيف يف مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانـب         -سابعاً  
  وما يتصل بذلك من تعصب

رحب الرئيس بأعضاء فريق املناقشة وأشار إىل الدور األساسي الذي يؤديه التثقيف              -٦٨
متييـز  يف حتقيق التماسك االجتماعي ويف إنشاء جمتمع متعدد الثقافات ال تشوبه عنصرية وال             

وشّدد على أمهية التثقيف يف إعداد األطفال للترعرع يف كنف اجملتمع وعلى أمهيـة     . عنصري
وإذ وضع الرئيس نصب    . مكافحة اإلقصاء االجتماعي عن طريق تشجيع التضامن والتسامح       

عينيه أن التثقيف أداة مفيدة يف تعزيز املساواة والعدالة االجتماعية، فإنه أكد على ضـرورة               
  .جبميع أشكاله نظامٍ للتعليم والتدريب ينطوي على قيم مكافحة التمييزتشجيع 

وقالت السيدة إستيفيس، مديرة برنامج جمتمع خليج تامبا، إن للتثقيف دوراً أساسياً              -٦٩
وحتّدثت عن برنامج   . يف مكافحة التمييز حيث يؤثر على سلوك الناس وعلى نظرهتم لألمور          

"Any Town "   عزيز احلوار بني ثقافات شعوب تنتمي إىل خلفيات ثقافيـة     الذي كان وسيلة لت
  .وقومية خمتلفة

ووصف السيد إيي، رئيس قسم التاريخ والذاكرة من أجـل احلـوار يف منظمـة                 -٧٠
اليونسكو، األعمال اليت قامت هبا اليونسكو ملكافحة العنصرية فذكر على سبيل املثال التزامها  

لية ملكافحة النظريات العنصرية إىل جانب التمييز يف        بتعبئة اخلربات وباستحداث صكوك دو    
ومن أكثر تلك الصكوك فائدة اتفاقية مكافحة التمييز يف جمال التعليم واإلعالن            . جمال التعليم 

وقال السيد إيي أيضاً إنه ُوجهـت إىل اليونـسكو عـدة            . بشأن العنصر والتحيز العنصري   
. أكد جمدداً التزام منظمته باالستجابة هلـا      توصيات وردت يف إعالن وبرنامج عمل ديربان و       

وأبرز يف هذا الصدد اعتماد االستراتيجية املتكاملة ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره            
وأطلع السيد إيي الفريق العامل على      . ٢٠٠٣األجانب وما يتصل بذلك من تعصب يف عام         

انت الغاية منه اإلسهام يف زيادة فهم       اجلزء املتعلق بالتعليم من مشروع طريق الرقيق الذي ك        
  .أسباب الرق يف العامل وأشكاله وقضاياه وعواقبه
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وأعرب ممثل السنغال، متحدثاً باسم اجملموعة األفريقية، عن تأييده لدور التعلـيم يف               -٧١
مكافحة العنصرية شريطة أن ُتخصَّص له املوارد الكافية حىت ُيحـدث أثـراً يف الطـالب                

وهلذا، شدَّد املمثل على ضرورة توسيع نطاق هذا        . ملدرِّسني ومجيع أفراد اجملتمع   واحملاضرين وا 
  . النوع من التعليم ليشمل أيضاً األشخاص من خارج نظام التعليم النظامي

ويف هـذا الـشأن،     . وقال ممثل الربازيل إن التعليم وسيلة جيدة ملكافحة العنصرية          -٧٢
نسكو من قبيل نشر أدوات تعليمية ملكافحة العنصرية        أطلقت الربازيل عدة مبادرات مع اليو     

  . خاصٍة باملدارس
وسأل ممثل جنوب أفريقيا عن الدعم الذي تقدمه اليونسكو للـدول يف تـشجيع                -٧٣

الربامج التعليمية ملكافحة العنصرية كما سأل عن الصعوبات اليت تواجهها املنظمـة عنـدما              
  . اة ملكافحة العنصريةحتاول إقناع الدول باستخدام التعليم كأد

وأجاب السيد إيي على تعليق السنغال وقال إنه يتفق مع الفكرة القائلة إنه ينبغـي                 -٧٤
وأشـار إىل   . توسيع نطاق التعليم كأداة ملكافحة العنصرية ليشمل األشخاص خارج املدارس         

الـيت  اجلهود اليت تبذهلا اليونسكو يف سبيل تطوير أدوات كاألدوات املتعـددة الوسـائط               
وجواباً على السؤال الذي طرحته جنـوب       . تستهدف األشخاص من خارج التعليم النظامي     

أفريقيا، قال السيد إيي إن الصعوبات اليت تعترض تنفيـذ الـصكوك التعليميـة تكمـن يف       
السياقات الثقافية حيث جيب تكييف الربامج التعليمية مع السياقات الثقافية؛ لـذلك، فـإن              

  . جيع احلوار بني الثقافات وتبادل املمارسات اجليدة بني البلدان واملناطقاليونسكو تعتزم تش
وعرضت رئيسة جملس مؤسسة املواطنة الفاعلة، السيدة شِلنيي، طرائـق متنوعـة              -٧٥

للتوصل إىل هنج شامل يف تصوُّر التعليم كأداة ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكـره              
، قائلةً إنه من الضروري املواءمة بني عناصر السياسات         األجانب وما يتصل بذلك من تعصب     

األطفال والشباب على مناذج    وحىت يتحقق التغيري وينَشأ     . ليمواحلكامة والربامج يف جمال التع    
دميقراطية من السلوك، فإنه من املهم اعتماد سياسة تعليمية مناهضة للفصل وإنشاء مـدارس              

وأبرزت السيدة شِلنيي أيضاً    . ائمة على املشاركة  حاضنة للجميع وتطوير حكامة للمدارس ق     
وأكدت الـسيدة   . أمهية اإلرادة السياسية والتعاون مع اجملتمع املدين يف حتقيق هذه األهداف          

شِلنيي على أن تدريس التاريخ أداة للمعرفة واحلوار تساهم يف حتقيق املـصاحلة والتفـاهم بـني                 
تنقيح كتب التاريخ املدرسية بشكل تعاوين من أجل        األعراق وعلى أنه، لذلك السبب، ال بد من         

 االجتماعيـة   وأضافت بأن تكنولوجيا اإلنترنت والوسائط    . تبديد األفكار املبتذلة وأوجه التحامل    
أدوات حامسة يف تبادل املعلومات واملعارف يف مجيع أوساط التعليم ومن شأهنا أن تؤدي دوراً 

  . عنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصبهاماً يف مكافحة العنصرية والتمييز ال
وقدَّم األستاذ أندري كيت، مدير املعهد الدويل لدراسات العنصر واملصاحلة والعدالة             -٧٦

أفريقية، عرضاً حول أمهية الدور الذي تؤديـه         - االجتماعية يف جامعة الدولة احلرة اجلنوب     
عايل يف مكافحة العنصرية والتمييـز      مؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية ومؤسسات التعليم ال      
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وقدَّم أمثلـة علـى     . العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب بواسطة التعليم         
املمارسات اجليدة يف جمال التعليم يف جنوب أفريقيا وأكد على ضرورة تطوير أصول تعلـيم               

  . جديدة تعّبر عن أهداف إعالن وبرنامج عمل ديربان يف جمال التعليم
وشدَّد كل من السيدة شِلنيي واألستاذ كيت على أمهية التعلـيم النظـامي وغـري                 -٧٧

املواطنة الدميقراطيـة وحقـوق     لى ضرورة إدراج التثقيف يف جمال       النظامي وسلّطا الضوء ع   
وأشارا كذلك إىل الدور الـذي      . اإلنسان يف مناهج التعليم األساسية يف املدارس واجلامعات       

 مسؤوليتهم بصفتهم فاعلني أساسيني يف مكافحة األفكار النمطية وأوجه يؤديه املدرِّسون وإىل
  . السلوك التمييزية

ية وبعد إلقاء تلك العروض، ُعقد نقاش تناول أمهية التعليم كأداة ملكافحة العنـصر              -٧٨
وأكد أحد املندوبني علـى     . والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب        

أمهية الدور الذي ميكن أن تؤديه املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان واجملتمع املدين يف جمـال               
التعليم والتدريب وأكد على ضرورة مواصلة تطوير املعايري الدولية يف ضوء مظاهر التمييـز              

  . املعاصرةالعنصري 
وأورد عدة مندوبني أمثلة على ممارسات جيدة، كلٌّ من بلده، كاستخدام التعلـيم               -٧٩

النظامي وغري النظامي يف مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب ومـا يتـصل         
بذلك من تعصب؛ والبدء يف تدريس تاريخ السكان املنحدرين من أصل أفريقي واملهاجرين             

جملموعات املستضعفة كمادة إلزامية يف املناهج الدراسية؛ وإدراج دروس حقوق          وغريهم من ا  
اإلنسان يف اجلامعات، وتدريب املدرِّسني على حقوق اإلنسان وتنظيم حلقات دراسية هلـم             
يف هذا الشأن؛ وتطبيق أنظمة احلصص يف اجلامعات؛ وختصيص مـنح دراسـية وحمفِّـزات               

مندوبون آخرون إدراج األهداف اللغويـة والثقافيـة يف         وذكَر  . جملموعات مستضعفة بعينها  
  . الربامج التعليمية لفائدة املهاجرين وأفراد الشعوب األصلية

التثقيف يف جمال املواطنة وحقوق اإلنـسان يف         وأكّدت السيدة أوسلر، أستاذة مادة      -٨٠
لعنصرية والتمييـز  جامعة ليدز، على الدور الذي يؤديه التثقيف يف جمال املواطنة يف مكافحة ا       

وبّينت أن التثقيف يف جمال املواطنـة       . العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب       
إىل أن التثقيف يف جمال املواطنة ينبغي أن يكون          وأشارت. أداة ملكافحة مجيع أشكال التمييز    

ق اإلنـسان   منفتحاًً على املؤسسات السياسية الوطنية وعلى اهليئات الدولية اليت تعّزز حقـو           
كاألمم املتحدة وجملس أوروبا، واضعةً نصب عينيها مثَل التعليم العام يف أوروبا يف أواخـر               

لذلك، فـإن   . القرن التاسع عشر الذي شّجع التعصب بتركيزه الشديد على االنتماء القومي          
التثقيف يف جمال املواطنة يف حاجة إىل إعادة صياغة قصص وتواريخ وطنية جديـدة أكثـر                

الً، وهو ما من شأنه أي ُيسهم يف تفنيد التصورات القائمة على اإلقصاء أو على االنتماء                مشو
وأكّدت الـسيدة أوسـلر أن      .  القومي أو املعادية لألجانب داخل الدولة القومية       -العرقي  

التثقيف يف جمال املواطنة العاملية هو اآلخر وسيلة إلعداد املواطنني لرفض أشكال التمييز وأن              
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النوع من التعليم يشجع املتعلمني على احترام التنوع على مجيع األصعدة ومن املـستوى          هذا  
حقوق اإلنسان منذ الـسنوات     ومن الضروري تربية النشء على      . ياحمللي حىت املستوى العامل   

يف املنـاهج    وأشارت السيدة أوسلر أيضاً إىل فائدة إدراج أحداث تارخيية        . األوىل من التعليم  
  . كاحملرقة وغريها من األمثلة على اإلبادة اجلماعيةالدراسية، 

وذكّرت السيدة ساورا، من أمانة سياسات املساواة العرقية يف شعبة املنحدرين مـن         -٨١
أصل أفريقي وحقوق اإلنسان الوطنية التابعة لوزارة التعليم والثقافة يف أوروغواي، بـالتزام             

 ١٣٦٧٠عدة قوانني منها القـانون رقـم        أوروغواي مبكافحة التمييز خاصة عن طريق سن        
  وأشـارت إىل  . املتعلق باالمتثال لالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري         

ما قامت به أوروغواي من أجل جتميع إحصائيات رمسية بشأن األقليات وإنـشاء مؤسـسة               
واالعتراف مبا قدموه إىل    مكرَّسة لتعزيز مساواة السكان املنحدرين من أصل أفريقي بغريهم          

وقدَّمت السيدة ساورا أمثلة علـى أوجـه عـدم          . أوروغواي من مسامهات ثقافية وتارخيية    
املساواة القائمة بني السكان املنحدرين من أصل أفريقي والسكان األصليني والسكان البيض            

كافحـة  وقد أطلقت أوروغواي خطة عمل وطنيـة مل      . يف البلد املستندة إىل بيانات إحصائية     
وشدَّدت السيدة سـاورا    . العنصرية والتمييز استناداً إىل أحكام إعالن وبرنامج عمل ديربان        

على مثال املنح الدراسية املمنوحة للطالب من أصل أفريقي اليت متكّنهم من بدء دراسـتهم               
وإكماهلا وتشجع األشخاص الراشدين من أصل أفريقي على إكمال براجمهم الدراسية حىت لو    

وأشارت السيدة ساورا كذلك إىل املبادرات املتخذة باالشتراك مـع          . طعوا عن الدراسة  انق
. القطاع اخلاص من أجل تغيري الربامج التعليمية اليت تنطوي على أفكـار منطيـة عنـصرية               

  .وشدَّدت أيضاً على أن أوروغواي تعاونت مع اليونسكو يف مشروع طريق الرقيق
يس مشروع التثقيف بشأن اإلبادة اجلماعية يف مركـز         وقدَّم كل من السيد دي، رئ       -٨٢

التوثيق يف كمبوديا، والدكتور داماسني غازانابو، االستشاري لدى مفوضية حقوق اإلنسان،           
عرضاً حول دور التثقيف بشأن اإلبادة اجلماعية يف مكافحة العنصرية والتمييـز العنـصري              

.  كمبوديا ورواندا كدراسيت حالةوكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، بالرجوع إىل        
واستكشفا سبل إعادة بناء السالم وإنشاء ذاكرة مجاعية بواسطة التعليم والكتب املدرسـية،             
وأبرزا أمهية إدراج التثقيف بشأن اإلبادة اجلماعية يف املناهج الدراسية يف البلدان اليت سبق أن               

اعية وتعزيزاً لفرص حتقيق املصاحلة الوطنية      شهدت نزاعاً وإبادة مجاعية تقويةً ملنع اإلبادة اجلم       
  .وبناء السالم

وقال السيد دي إنه ينبغي للحكومات أن ختصص ميزانية كافية ملا سـبق ذكـره،                 -٨٣
وشـجع  . وسلّط الضوء على دور املنظمات غري احلكومية يف جمال التثقيف بشأن اإلبادة اجلماعية     

ويف . ملدرسية باالعتماد على البحـث املوضـوعي      الدكتور غازانابو على مراجعة كتب التاريخ ا      
   ذلـك التثقيـف  املناقشة اليت تلت العرضني، شدد املندوبون على أمهية تدريس التاريخ، مبـا يف     
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بشأن اإلبادة اجلماعية، يف مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتـصل             
  .بذلك من تعصب، وعلى أمهيته يف منع حدوث الرتاعات

وذكّرت السيدة ساخاروفا، رئيسة إدارة جلنة العالقات اخلارجية يف جملس مدينـة              -٨٤
سانت بطرسبورغ، بأن االحتاد الروسي بلد حافظت فيه أغلب األمم إىل حد كـبري علـى                

ودرءاً النتشار  . تقاليدها ولغاهتا ودياناهتا ضمن إطار الوحدة السياسية والثقافية داخل الدولة         
ة وكره األجانب يف جمتمع سانت بطرسبورغ املتعدد األعراق، نفّذت املدينـة            أفكار العنصري 

. سياسةً ترمي إىل حتقيق االنسجام يف العالقات بني األعراق وبني الثقافات وبـني األديـان              
وأشارت يف هذا الصدد إىل برنامج التسامح الرامي إىل توعية الناس بأمهية احترام األعـراق               

 وباإلضـافة إىل  . ض باالستناد إىل قَيم اجملتمع الروسي املتعدد القوميات       والثقافات بعضها البع  
يف تنفيذ برنامجٍ لتدريب متخصـصني يف جمـال         ذلك، شرعت حكومة سانت بطرسبورغ      
وأشارت أيضاً إىل أمور منـها بـرامج التعلـيم          . التفاعالت بني الثقافات، كاملدّرسني مثالً    

لثانوية واستخدام اإلنترنت لتشجيع التـسامح وتعلـيم        املتخصص املوجَّهة لتالميذ املدارس ا    
  .الروسية للمهاجرين

واستعلمت ممثلة االحتاد األورويب عن إمكانية تنفيذ برنامج التسامح على املـستوى              -٨٥
الوطين وعن إطالق مشاريع ثقافية موجَّهة لألطفال الصغار، وعّما إذا كانت تلك الـربامج              

  .د ُنفّذت يف مدن أخرى يف االحتاد الروسيالرامية إىل تشجيع التسامح ق
وعرضت ممثلة االحتاد األورويب األنشطة اليت شجعها االحتـاد بغـرض مكافحـة               -٨٦

إدراج عدم التمييز   "العنصرية عن طريق التعليم، مذكّرةً بأن االحتاد األورويب قد اعتمد مبدأ            
يجي للتعاون األورويب يف جمال     مجيع سياساته وأنشطته مبا يف ذلك اإلطار االسترات       " يف صميم 

 من  ٢٠٠٩ الذي اعُتمد يف عام   " ٢٠٢٠التعليم والتدريب   "التعليم والتدريب املعروف باسم     
. أجل تقدمي الدعم للدول األعضاء يف تعزيز اإلنصاف والتماسك االجتماعي واملواطنة الفاعلة        

أن التعلـيم يـساعد يف      وبدأ تنفيذ إطار العمل ألن االحتاد األورويب كان قد سلّم بفكـرة             
وأشارت املمثلة عندئٍذ إىل عدة برامج أوروبيـة        . اكتساب مهارات أساسية تشجع االندماج    

" قْدٌر أكرب من اإلدماج، قدٌر أقل من اإلقصاء       "ترمي إىل حتقيق هذه األهداف ومنها مشروع        
يف؛ لضمان حصول أطفال املهاجرين على تعليم مناسب من أجل اندماجهم يف البلد املـض             

 هبدف تنمية التـسامح والتفـاهم       ٢٠٠٦ الذي اعُتمد يف عام   " أوروبا للمواطنني "وبرنامج  
 ١٩٥١ املتبادل بني املواطنني األوروبيني؛ والصندوق االجتماعي األورويب الذي أُنشئ يف عام      

  .بغرض تعزيز التماسك االقتصادي واالجتماعي
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  تقدمي واعتماد تقرير الدورة التاسعة   -ثامناً  
، اعُتمد مشروع التقرير بشرط االستشارة وقـرر        ٢٠١٢يناير  / كانون الثاين  ١٠يف    -٨٧

  .املقرر بوضعه يف صيغته النهائية - الفريق العامل تكليف الرئيس

  البيانات النهائية  -تاسعاً  
هنأت مندوبة االحتاد األورويب الرئيس وممثلني آخرين للفريق العامل، وخاصة جنوب      -٨٨

ضية حقوق اإلنسان، على النتيجة اجليدة اليت خرجت هبا الدورة، وقالت إهنـا             أفريقيا ومفو 
  .فهمت بأن االستنتاجات والتوصيات ستنفَّذ يف حدود املوارد املتوفرة

وذكّر مندوب إيطاليا بالتزام حكومته مبكافحة العنصرية ومجيع أشكال التعـصب             -٨٩
 يف هذا اجملال من أهم األدوات لتحسني محاية         فإيطاليا َتعترب التعاون الدويل   . والتمييز األخرى 

فالفريق العامل يتيح فضاًء تتبادل فيه الدول األعضاء يف األمم املتحدة . وتعزيز حقوق اإلنسان
املمارسات اجليدة يف جمال مكافحة العنصرية، كما يتيح فضاًء لتعميق املعارف بشأن مواضيع             

يضاً إن استنتاجات وتوصيات الفريـق العامـل        وقال املندوب أ  . هامة كالرياضة والعنصرية  
تضمنت إشارات إىل مؤمتر استعراض نتائج ديربان ووثيقته اخلتامية وإىل ختليد ذكرى اعتماد             

وذكّر بأن إيطاليا شـاركت يف      . إعالن وبرنامج عمل ديربان واإلعالن السياسي ذي الصلة       
ن يتضمن عدة فقرات تتنـاول       وبأن إعالن وبرنامج عمل ديربا     ٢٠٠١ مؤمتر ديربان يف عام   

. إىل أداة الهتام بلد بعينه    " عملية ديربان "الشرق األوسط وأنه، بسبب هذه الفقرات، حتوَّلت        
وكان هذا السبب الرئيسي الذي قررت إيطاليا ألجله االمتناع عن حضور مؤمتر اسـتعراض              

 عن حضور آخـر   وجزء من عمليته التحضريية، واالمتناع أيضاً    ٢٠٠٩ نتائج ديربان يف عام   
ميكن إليطاليا أن تقبل باستخدام      واختتم قائالً إنه ال   . اجتماع رفيع املستوى ُعقد يف نيويورك     

وثيقة اعُتمدت يف إطار عملية ديربان مبثل هذه الطريقة، وإنه يفهم أن هـذه االسـتنتاجات                
  .تنطوي على إشارة إىل أي بلد بعينه والتوصيات ال

  .يستهدف أي بلد بعينه يق العامل ملوقال ممثل مصر إن الفر  -٩٠
وانضمت وفود جنوب أفريقيا وباكستان وكوبا وزمبابوي إىل املتحدثني الـسابقني             -٩١

يف هتنئة رئيس الفريق العامل واجملموعات اإلقليمية على اجلهود اليت بـذلوها وعلـى روح               
  .التعاون اليت أبدوها
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  االستنتاجات والتوصيات  -عاشراً  

لتجارب فيما يتعلق بتنفيذ االتفاقية الدولية للقضاء على مجيـع أشـكال            تبادل ا   -ألف  
التمييز العنصري وإعالن وبرنامج عمل ديربان والوثيقة اخلتامية ملؤمتر استعراض          

  نتائج ديربان، والتوصيات اليت اعتمدها الفريق العامل يف دورته الثامنة
كومات واملنظمات اإلقليمية واجملتمع    يشيد الفريق العامل بالتدابري اليت اختذهتا احل        -٩٢

املدين وغريهم من أصحاب املصلحة هبدف مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكـره            
األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، ومن بينها تدابري مؤسسية وتشريعية وسياسـاتية،             

لعامل وكرر الفريق ا. وشن محالت توعية، وتنظيم حلقات تدريبية، وختصيص منح دراسية
نداءه مبواصلة واستدامة اجلهود املبذولة يف هذا الشأن مبا يف ذلك اختاذ تدابري تركّز على               

  .العمل من أجل إحداث تغيري يف حياة الناس
ويزيد الفريق العامل يف تشجيع الدول وأصحاب املصلحة املعنيني على املشاركة             -٩٣

 الدويل املعين بالتنفيـذ الفعلـي       بنشاط وبشكل بّناء يف دورات الفريق العامل احلكومي       
  .إلعالن وبرنامج عمل ديربان

ويرحب الفريق العامل مبا أُحرز من تقدم يف تنفيذ توصياته اليت اعُتمدت أثنـاء                -٩٤
دورته الثامنة ويدعو احلكومات واملنظمات اإلقليمية والدولية واملؤسسات الوطنية حلقوق          

سيما احلكومـات، إىل مواصـلة إتاحـة     اإلنسان وغري ذلك من أصحاب املصلحة، وال  
معلومات حمدَّثة يف هذا الشأن ملفوضية حقوق اإلنسان والتركيز على تنفيذ مـا يتعلـق               
بذلك من توصيات صادرة عن الفريق العامل احلكومي الدويل املعين بالتنفيـذ الفعلـي              

  .إلعالن وبرنامج عمل ديربان
عالن السياسي الوارد يف قرار اجلمعية      ويذكّر الفريق العامل خصوصاً باعتماد اإل       -٩٥

 أثناء عقد اجتمـاع رفيـع       ٢٠١١سبتمرب  / أيلول ٢٢ يف نيويورك بتاريخ     ٦٦/٣العامة  
املستوى للجمعية العامة لتخليد الذكرى العاشرة العتماد إعالن وبرنامج عمل ديربـان،            

إلقليمـي  وهو اإلعالن الذي يرمي إىل حشد اإلرادة السياسية على الصعيد الـوطين وا            
والدويل، ويدعو مجيع أصحاب املصلحة إىل االلتزام الكامل وإىل تكثيـف جهـودهم يف              

  .مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب
ويثين الفريق العامل على رئيسه ملا بذله من جهود يف تنفيذ التوصيات الرامية إىل                -٩٦

 العامل احلكومي الدويل املعين بتنفيذ إعالن وبرنـامج عمـل           حتسني فعالية عمل الفريق   
ويشجع الـرئيس   ) ١٠٧-١٠١الفقرات  (ديربان كما وردت يف تقرير دورته السابعة        

  .على املضي يف سعيه هذا
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ويالحظ الفريق العامل مع التقدير الدعوة إىل تنظيم مفوضية األمـم املتحـدة               -٩٧
 شركاء آخرين، حلقات عمل إقليمية ووطنية تتناول السامية حلقوق اإلنسان، بالتعاون مع

التنمية وتنفيذ خطط العمل الوطنية ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب           
  .وما يتصل بذلك من تعصب، ويشجع املفوضية على مواصلة تنفيذ مثل هذه األنشطة

 عمـل وطنيـة     ويكرر الفريق العامل أيضاً نداءه إىل الدول بأن تصوغ خطـط            -٩٨
ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب وبـأن             
تنقحها حسب الضرورة وتنفذها بشكل كامل وفعال، خاصة يف إطار متابعة تنفيذ إعالن             

ومن مث فإن الفريق    . وبرنامج عمل ديربان والوثيقة اخلتامية ملؤمتر استعراض نتائج ديربان        
 باعتماد تدابري تشريعية وبإنشاء آليات وطنية متخصصة ملكافحة العنصرية          العامل يرحب 

والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، ويـدعو املفوضـية إىل              
  .مواصلة مساعدة الدول يف هذا الشأن

ويشّدد الفريق العامل على ضرورة بذل جهد عاملي متجدد ومتَّسق مـن أجـل                -٩٩
جلمهور على أمهية إعالن وبرنامج عمل ديربان وعلى إسهامه يف الكفـاح            إطالع عامة ا  

  .ضد العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب
ويسلّم الفريق العامل بأمهية املنظمات غري احلكومية ومنظمات اجملتمـع املـدين              -١٠٠

 املناسبات والعمليات الراميـة  ويدعو الدول األعضاء إىل دعم مشاركة هذه املنظمات يف       
  .إىل مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب

ويشجع الفريق العامل إدارة شؤون اإلعالم على إنشاء روابط بني موقع املـؤمتر               -١٠١
 العاملي ملناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب           

 ومؤمتر استعراض نتائج ديربان وختليد الذكرى العاشرة العتماد إعـالن           ٢٠٠١ يف عام 
  .وبرنامج عمل ديربان

ويشيد الفريق العامل باإلجراءات العملية اليت اختذهتا مفوضة األمـم املتحـدة              -١٠٢
السامية حلقوق اإلنسان واملفوضية، واليت تضمن تنفيذ إعالن وبرنامج عمـل ديربـان             

  .ة اخلتامية ملؤمتر استعراض نتائج ديربان مبا يف ذلك توصيات هذا الفريق العاملوالوثيق
الفضلى /وحييط الفريق العامل مبذكرة املعلومات املتعلقة بتوثيق املمارسات اجليدة          -١٠٣

اليت أعدها قسم مكافحة التمييز، ويكرر دعمه للجهود اليت تبذهلا مفوضية األمم املتحدة             
نسان من أجل مواصلة تغذية هذا املوقع باملعلومات على حنـو سـديد      السامية حلقوق اإل  

وسهل االستعمال ومتاح على نطاق واسع ويتضمن معلومات منها ما يتعلق باملمارسات            
احمللية والوطنية واإلقليمية والدولية ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب          

  .وما يتصل بذلك من تعصب
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ريق العامل مبا اختذته بعض املنظمات اإلقليمية من مبادرات على الصعيد           ويقر الف   -١٠٤
اإلقليمي بغرض تنفيذ إعالن وبرنامج عمل ديربان تنفيذاً فعـاالً، ويـشجع املنظمـات              
اإلقليمية على تبادل هذه املمارسات يف إطار حوارات رمسية منظَّمة مع الدول األعـضاء              

ها على تقدمي مزيد من املعلومات يف هذا الشأن         ومع منظمات إقليمية أخرى، كما يشجع     
أثناء الدورات املقبلة اليت يعقدها الفريق العامل احلكومي الدويل املعين بتنفيـذ إعـالن              
وبرنامج عمل ديربان، كجزٍء من مناقشة املمارسات واملبادرات واجلهود والربامج الرامية           

  .نب وما يصل بذلك من تعصبإىل مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجا
ويشجع الفريق العامل أيضاً احلكومات واملنظمات اإلقليمية والدولية وغري ذلك            -١٠٥

من أصحاب املصلحة على تقدمي إىل معلومات مفوضية حقوق اإلنسان، بناًء على طلبها،             
لعنـصري  بشأن التدابري التشريعية والسياساتية اليت ُتتَّخذ ملكافحة العنصرية والتمييـز ا          

وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب واليت سُتدرج يف موقـع املفوضـية علـى                
ويشري الفريق العامل إىل أن تبادل املعلومات العملية قد يسّهل التعاون ويساعد . اإلنترنت

  .على حتقيق تقدم أكرب، وحيث على تكرار التجارب اجليدة

يز العنصري وكره األجانب وما يتـصل       دور الرياضة يف مكافحة العنصرية والتمي       -باء  
  بذلك من تعصب

يذكر الفريق العامل جبميع الفقرات ذات الصلة من إعالن وبرنامج عمل ديربان              -١٠٦
 مـن إعـالن    ٢١٨سيما الفقرة    ومن الوثيقة اخلتامية ملؤمتر استعراض نتائج ديربان، وال       

بقرار كّر الفريق العامل أيضاً ويذ.  من الوثيقة اخلتامية١٢٨وبرنامج عمل ديربان والفقرة   
 بشأن عامل رياضي خال من العنصرية والتمييـز العنـصري           ١٣/٢٧جملس حقوق اإلنسان    

 بـشأن  ١٨/٢٣ وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وبقرار جملس حقوق اإلنسان    
تعزيز الوعي باإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان وفهمه وتطبيقه من خالل الرياضـة ومـن              

 بشأن  ٦٤/٤ويذكّر الفريق العامل أيضاً بقرار اجلمعية العامة        .  املثل األعلى األومليب   خالل
ويؤكد الفريق العامـل    . بناء عامل سلمي أفضل من خالل الرياضة واملثل األعلى األومليب         

أمهية تنفيذ هذه القرارات بفعالية ويناشد الدول وأصحاب املصلحة اآلخرين أن يتخذوا            
   لضرورية لتحقيق هذا الغرض؛مجيع التدابري ا

ويعرب الفريق العامل عن قلقه البالغ إزاء احلوادث اليت تنم عن عنصرية والـيت                -١٠٧
وقعت يف جمال الرياضة ويف التظاهرات الرياضية يف املاضي ويف اآلونة األخرية، ويؤكـد              

ك من  جمدداً ضرورة مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذل          
  تعصب، سواء وقعت تلك احلوادث يف سياق رياضي أو يف سياقات أخرى؛

ويؤكد الفريق العامل على أمهية مكافحة اإلفالت من العقاب على أفعال ُترتكـب          -١٠٨
بدافع العنصرية يف جمال الرياضة، مبا يف ذلك أفعال التحريض علـى العنـصرية والتمييـز         



A/HRC/19/77 

23 GE.12-10496 

 من تعصب، أو األفعال العدائيـة أو العنيفـة،          العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك     
وعلى أمهية التصدي لذلك اإلفالت، وحيث الدول على اختاذ مجيع التدابري املناسبة، وفقـاً              
لتشريعاهتا احمللية والتزاماهتا الدولية، من أجل منع ومكافحة مجيع مظاهر العنصرية والتمييز            

يف سياق املناسبات الرياضية، بغيـة      العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب         
  ضمان املعاقبة القانونية على اجلرائم املرتكَبة بدافع العنصرية، حسب االقتضاء؛

ويشجع الفريق العامل الدول وغريها من أصحاب املصلحة املعنيني على تبـادل              -١٠٩
وكـره  خرباهتا وممارساهتا الفضلى يف مكافحة مجيع أشكال العنصرية والتمييز العنصري           

األجانب وما يتصل بذلك من تعصب يف جمال الرياضة، ويف تشجيع االندماج واحلوار بني        
  الثقافات يف جمال الرياضة ومن خالهلا؛

ويشجع الفريق العامل كذلك البلدان املضيفة على اغتنام الفرصة اليت تتيحهـا              -١١٠
ة استئـصال العنـصرية     املناسبات الرياضية الكربى لتنظيم محالٍت لتوعية اجلمهور مبسأل       
  والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛

ويالحظ الفريق العامل ما للرياضة من إمكانيات بوصفها أداة لتعزيز املـساواة              -١١١
وهو يشجع الدول وأصاحب املصلحة املعنيني، وخاصة منهم رابطات الرياضة          . والتنوع

التمييز باالستناد إىل مكافحـة العنـصرية والتمييـز    وجلاهنا، على ضمان املساواة وعدم   
العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب فيما يتعلق بدخول املرافق الرياضية      
واستخدامها واحلصول على اخلدمات الرياضية، وكذلك فيما يتعلـق بفـرص العمـل             

  والتطور املهين يف هذا اجملال؛
صحاب املصلحة املعنيني على ضمان أن متـارس   ويشجع الفريق العامل الدول وأ      -١١٢

النساء والفتيات حقوقهن اإلنسانية بالكامل يف مجيع جماالت احلياة العامة مبا يتفـق مـع               
إعالن وبرنامج عمل ديربان ومع الوثيقة اخلتامية ملؤمتر استعراض نتائج ديربان، فتعـزِّز             

ة لزيادة مكافحة العنـصرية     بذلك ممارستهن للرياضة ألغراض التنمية والسالم وكوسيل      
  والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب يف جمال الرياضة؛

ويشجع الفريق العامل الدول وأصحاب املصلحة املعنيني على ضمان املساواة يف             -١١٣
التمتع جبميع حقوق اإلنسان وباحلريات األساسية لألشخاص ذوي اإلعاقة مبا يف ذلـك             

  لكاملة والنشيطة يف جمال الرياضة؛مشاركتهم ا
ويشجع الفريق العامل الدول وأصحاب املصلحة املعنيني على االسـتفادة مـن              -١١٤

إمكانيات الرياضة واملناسبات الرياضية اجلماهريية يف تثقيف شـباب العـامل وتـشجيع             
و إشراكهم عن طريق ممارسات رياضية بال عنصرية وال متييز عنصري وال كره لألجانب أ             

ما يتعلق بذلك من تعصب، وبروح أوملبية، األمر الذي يتطلب حتقيق وعي إنساين ودرجة              
   من التسامح وروحاً رياضية وقدراً من التضامن؛
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ويشري الفريق العامل إىل الدور اهلام الذي يؤديه الالعبون الرياضيون والسلطات             -١١٥
 محالت التوعية الرامية إىل منـع       الرياضية وغري ذلك من السلطات املعنية يف املشاركة يف        

ومكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، ويف            
ترسيخ رسالة القضاء على العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك            

  من تعصب؛
يهـا اهليئـات   ويتطلع الفريق العامل إىل زيادة مشاركة اهليئات الرياضية، مبـا ف       -١١٦

الرياضية للهواة، وإىل احلوار معها لكي ُتطْلع الفريق العامل يف دوراته املقبلة على التدابري              
األجانب وما يتصل بذلك    املتخذة لإلسهام يف مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره         

  تعصب؛من 
ين بتنفيذ إعالن   ويدعو الفريق العامل رعاة الرياضة إىل إطالع الفريق العامل املع           -١١٧

برنامج عمل ديربان يف دوراته املقبلة على املمارسات اليت مت تطويرها بغـرض مكافحـة          
العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، ومن مجلتـها             

  مدوَّنات السلوك الطوعية اليت رّبما تكون قد وضعتها؛
مم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن تتيح      ويطلب الفريق العامل إىل مفوضية األ       -١١٨

ويطلـب  . االطالع على عروض أعضاء فريق املناقشة من خالل موقعها على اإلنترنـت        
إليها أيضاً أن تعد، بالتعاون مع شركاء آخرين، جتميعاً للتجارب واملمارسات الفضلى يف             

ليمـي والـوطين    جمال مكافحة العنصرية عن طريق الرياضة على الصعيد الـدويل واإلق          
  واحمللي، وفقاً للمعلومات اليت تتلقاها من خمتلف أصحاب املصلحة؛

ويدعو الفريق العامل كذلك املفوضة السامية إىل التعاون مع املستشار اخلـاص              -١١٩
لألمني العام املعين بتسخري الرياضة ألغراض التنمية والسالم، واجلهات املعنية يف األمـم             

ملبية الدولية، واالحتاد الدويل لكرة القدم، والرابطـات واالحتـادات          املتحدة، واللجنة األو  
الرياضية الدولية اإلقليمية والوطنية األخرى ذات الصلة، واملنظمات غري احلكومية واجملتمع           
املدين، بغرض وضع برامج الستئصال العنصرية وكره األجانب وما يتـصل بـذلك مـن               

   التمييز؛ياضة كأداة للقضاء على مجيع أشكالتعصب يف جمال الرياضة، والستخدام الر
ويشجع الفريق العامل املفوضة السامية واملستشار اخلاص لألمني العـام املعـين              -١٢٠

على بتسخري الرياضة ألغراض التنمية والسالم واجلهات األخرى املعنية يف األمم املتحدة            
عمليـة الراميـة إىل مكافحـة       االتصال باهليئات الرياضية ذات الصلة ملناقشة التدابري ال       

العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب يف جمال الرياضة،             
مثل وضع وتعزيز مدونات السلوك ملكافحة العنصرية يف جمال الرياضة، ومـنح شـهادات             

ة والتمييز   العنصري دولية لألندية والرابطات الرياضية املتعاونة مع الربامج املعنية باستئصال        
  .يتصل بذلك من تعصب يف جمال الرياضة العنصري وكره األجانب وما
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دور التثقيف يف مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل             -جيم  
  بذلك من تعصب

يكرر الفريق العامل قوله إنه من الضروري اختاذ إجراءات واقعية من أجـل التنفيـذ                 -١٢١
الن وبرنامج عمل ديربان املتعلقة بدور التثقيف يف مكافحة العنصرية والتمييز           الفعال ألحكام إع  

 ١٢٤-١٢١العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعـصب، وخباصـة الفقـرات              
  . من برنامج عمل ديربان١٣٢ و١٢٩و

ويؤكد الفريق العامل على أمهية إعالن وبرنامج عمل ديربان كوسيلة للتثقيـف              -١٢٢
ة الدول األعضاء وغريها من أصحاب املصلحة املعنيني على مراعاة ما جاء            ويشجع بشد 

يف إعالن وبرنامج عمل ديربان والوثيقة اخلتامية ملؤمتر استعراض نتائج ديربان أثناء وضع             
  .الربامج واخلطط التثقيفية

ويقر الفريق العامل بالدور اهلام الذي يؤديه التثقيـف يف مكافحـة العنـصرية                -١٢٣
مييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وخاصة يف تعزيز مبادئ             والت

التسامح واحترام التنوع العرقي والديين والثقايف ويف منع انتشار احلركـات والدعايـة             
  .سيما يف صفوف الشباب املتطرفة العنصرية والكارهة لألجانب، ال

ه اليونسكو يف جمال التعليم من أجل       ويشيد الفريق العامل بالدور اهلام الذي تؤدي        -١٢٤
، "كسر جـدار الـصمت    "مكافحة العنصرية وخاصة مبشروع طريق الرقيق حتت عنوان         

الذي يقدم مسامهة هائلة يف التعريف بتاريخ الرق وجتارة الرقيق عرب احمليط األطلسي وعرب 
  .البحر األبيض املتوسط واحمليط اهلندي

ة السامية حلقوق اإلنسان علـى التعـاون مـع          ويشجع الفريق العامل املفوضي     -١٢٥
اليونسكو وغريها من أصحاب املصلحة املعنيني يف وضع وإصدار مواد تثقيفية تناسـب             
أعماراً خمتلفة لزيادة التعريف بإعالن وبرنامج عمل ديربان وبالوثيقـة اخلتاميـة ملـؤمتر              

شر تلك املواد على    استعراض نتائج ديربان توجَّه لألطفال والشباب كما يشجعها على ن         
  .نطاق واسع بوسائل منها اإلنترنت

ويطلب الفريق العامل إىل الدول أن تضمن املساواة وعدم التمييز فيمـا يتعلـق         -١٢٦
وحيـث الفريـق    . باحلصول على التعليم والتدريب وحتقيق التطور املهين يف جمال التعليم         

ل تذليل العقبات اليت حتد من فرص       العامل الدول على اختاذ مجيع التدابري املناسبة من أج        
احلصول على تعليم جيد وحيث الدول أكثر على ختصيص املوارد الالزمة للقضاء علـى              

  .حاالت عدم املساواة فيما يتعلق بالنتائج املدرسية، مىت ُوجدت
ويشجع الفريق العامل الدول وأصحاب املصلحة املعنيني أيضاً على كفالة ممارسة             -١٢٧

يات حلقوقهن اإلنسانية ممارسة كاملة يف مجيع جماالت احلياة العامة مبا يتفق مع       النساء والفت 
األحكام ذات الصلة من إعالن وبرنامج عمل ديربان والوثيقة اخلتامية ملؤمتر اسـتعراض             

  .نتائج ديربان، ومن مثّ على تعزيز حصوهلن على التعليم والتدريب جبميع مستوياهتما
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مل املسامهة اإلجيابية لتكنولوجيات املعلومـات واالتـصال        ويالحظ الفريق العا    -١٢٨
اجلديدة، مبا فيها اإلنترنت، بوصفها أدوات تعليمية، يف مكافحة العنصرية بفضل االتصال            
السريع وعلى نطاق واسع، ويشجع مجيع أصحاب املصلحة، مبـن فـيهم احلكومـات              

افحة مظاهر العنـصرية    ومفوضية حقوق اإلنسان، على استخدام هذه التكنولوجيات ملك       
  .والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب يف الفضاء اإللكتروين

سيما احلكومـات، أن يـضمنوا       ويطلب الفريق العامل إىل أصحاب املصلحة، وال        -١٢٩
حدوث تفاعالت بني الثقافات وحوار حقيقي ضمن املبادرات التعليمية اليت تروِّج هلا مبادرة             

ويـشجع الفريـق    . ٢٠٠٦ف احلضارات اليت أطلقها األمني العام لألمم املتحدة يف عام           حتال
  .العامل احلكومات على تطوير أدوات تثقيفية مبتكرة بغية تعزيز تقدير التنوع لدى الشباب

ويؤكد الفريق العامل الدور اهلام الذي يؤديه التعليم النظامي وغري النظـامي يف               -١٣٠
سبقة ويف تغيري التصورات السيئة إىل تصورات إجيابية ويف زيادة التفاهم تفكيك األفكار امل

وهلذا الغرض، يشجع الفريق العامل الدول على تنفيـذ أنـشطة           . والتماسك االجتماعي 
وتدابري تثقيفية، مبا فيها التدريب على حقوق اإلنسان على مستويات خمتلفة ويف قطاعات             

 والتمييز العنصري وكره األجانب ومـا يتـصل         متنوعة، هبدف منع ومكافحة العنصرية    
  .بذلك من تعصب، بشكل فعال

ويشجع الفريق العامل الدول على توخي مزيد من الدقة يف السرد التـارخيي يف                -١٣١
جمال التعليم تفادياً لألفكار النمطية وتالفياً لتشويه أو تزوير احلقائق التارخيية مما قد يؤدي              

  .يز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصبإىل نشوء العنصرية والتمي
ويالحظ الفريق العامل الروابط املعقدة القائمة بني التعليم وبناء اهلوية ونـشوب              -١٣٢

ويشجع احلكومات، يف هذا الصدد، على ضمان أن تنطوي الكتب املدرسـية            . الرتاعات
ق باملآسي والفظائع اليت حصلت     وغريها من املواد التعليمية على وقائع تارخيية دقيقة تتعل        

 وغريهـا مـن     ٩٩سيما تلك اليت تقع ضمن الفئات املذكورة يف الفقرة           يف املاضي، وال  
  .الفقرات ذات الصلة من إعالن وبرنامج عمل ديربان

ويشجع الفريق العامل مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان علـى              -١٣٣
قيٍف أو تدريب يف جمال حقوق اإلنسان يشدد جزٌء         مساعدة أصحاب املصلحة يف توفري تث     

كبٌري منه على مكافحة التمييز ويوجَّه إىل طالب املدارس واجلامعات والصحفيني وموظفي            
الدولة واملوظفني العموميني والقضاة واملوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني والعاملني يف اجليش       

ظ السالم وبناء السالم، إىل جانب املدرِّسني  وعمال اإلغاثة والعاملني يف إطار عمليات حف      
. واملدرِّبني وغريهم من املربِّني والعاملني يف القطاع اخلاص الذين يتصرفون باسم الـدول            

ويالحظ الفريق العامل أمهية التركيز على منع العنصرية والتمييـز العنـصري وكـره              
تدريبات مبا يتفق مع أحكام     األجانب وما يتصل بذلك من تعصب منعاً فعاالً أثناء تلك ال          

االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري ومع مـا جـاء يف إعـالن                
  .وبرنامج عمل ديربان



A/HRC/19/77 

27 GE.12-10496 

Annexes 

Annex I 

  Agenda 

1. Opening of the session. 

2. Election of the Chairperson-Rapporteur of the Working Group. 

3. Adoption of the agenda and programme of work. 

4. Implementation of previous decisions of the Working Group: 

(a) Sharing of experience, including on good practices, implementation of the 
International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, the 
Durban Declaration and Programme of Action and the Outcome Document of the Durban 
Review Conference; 

(b) Review of progress on implementation of recommendations adopted at the 
eighth session of the Working Group; 

(c) Discussion on good/best practices. 

5. Thematic discussion on the role of sport in combating racism, racial discrimination, 
xenophobia and related intolerance.  

6. Thematic discussion on the role of education in combating racism, racial 
discrimination, xenophobia and related intolerance. 

7. Presentation and adoption of the report on the ninth session. 
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Annex II 

  List of attendance 

  Member States 

Afghanistan, Albania, Algeria, Andorra, Angola, Argentina, Austria, Azerbaijan, Bahrain, 
Bangladesh, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Botswana, Brazil, Brunei Darussalam, 
Burkina Faso, Cambodia, Chad, Chile, China, Congo, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Croatia, 
Cuba, Czech Republic, Cyprus, Democratic People’s Republic of Korea, Denmark, 
Djibouti, Dominican Republic, Ecuador, Egypt, Ethiopia, Finland, France, Gabon, Ghana, 
Greece, Guatemala, Haiti, Honduras, Hungary, India, Iran (Islamic Republic of), Iraq, Italy, 
Japan, Jordan, Kuwait, Kyrgyzstan, Lao People’s Democratic Republic, Liechtenstein, 
Lithuania, Malaysia, Mauritius, Mexico, , Morocco, Myanmar, Nepal, Netherlands, 
Nigeria, Pakistan, Panama, Peru, Poland, Portugal, Qatar, Republic of Korea, Republic of 
Moldova, Russian Federation, Saudi Arabia, Senegal, Serbia, South Africa, Spain, Sri 
Lanka, Sudan, Switzerland, Syrian Arab Republic, Thailand, the former Yugoslav Republic 
of Macedonia, Tunisia, Turkey, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, 
Uruguay, Venezuela (Bolivarian Republic of), Viet Nam, Zimbabwe 

  Non-Member States represented by observers 

Holy See, Palestine 

  International organizations 

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, World Federation of 
United Nations Associations Youth 

  Intergovernmental organizations 

African Union, Organisation internationale de la Francophonie, European Union 

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

Association of World Citizens, Commission africaine des promoteurs de la sante et droits 
de l’homme, Human Rights Watch, Indian Movements Tupaj Amaru, International Youth 
and Student Movement for the United Nations, Mouvement contre le racisme et pour 
l’amitié entre les peuples, Nord-Sud XXI, Rencontre africaine pour la défense des droits de 
l'homme, United Nations Watch 

  Non-governmental organizations not in consultative status with the 
Economic and Social Council  

Culture of Afro-indigenous Solidarity, Swedish National Committee for the International 
Year for People of African Descent, World against Racism Network 
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Annex III 

  Programme of work 

Time Monday 17 October 2011 Tuesday 18 October 2011 Wednesday 19 October 2011 Thursday 20 October 2011 Friday 21 October 2011 

m
or

ni
ng

: 
se

ss
io

n:
 

 fr
om

 1
0:

00
 to

 1
3:

00
 

 

Item 1: 
Opening of the session 

Item 2: 
Election of the 
Chairperson-Rapporteur 

Item 3: 
Adoption of the agenda 
and programme of work 

(The morning session will 
end at 12:00) 

Item 4 (b):  
Review of progress on 
implementation of 
recommendations adopted 
at the 8th session  

 Discussion 

Item 4 (c):  
Discussion on good/best 
practices 

 Discussion 

Item 5:  
Thematic discussion on 
the role of sport in 
combating racism, racial 
discrimination, 
xenophobia and related 
intolerance 

Presentations by: 

Mr. Poul Hansen 
United Nations Office on 
Sport for Development 
and Peace 

Mr. Patrick Gasser  
Football and Social 
Responsibility, UEFA  

 Discussion 

Item 5: (continued) 

Presentations by:  

Ms.Sonia Parayre 
Deputy Executive 
Secretary/ Enlarged Partial 
Agreement on Sport, 
Human Rights and Anti-
Discrimination 
Directorate,  

Council of Europe 
Ms. Yulia Safronova 
Programme Manager 
Anti-Racism Programme 
Football Club Zenit, 
St. Petersburg 

 Discussion 

(The morning session will 
end at 12:00) 
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Time Monday 17 October 2011 Tuesday 18 October 2011 Wednesday 19 October 2011 Thursday 20 October 2011 Friday 21 October 2011 

af
te

rn
oo

n 
se

ss
io

n:
 

 fr
om

 1
5:

00
 to

 1
8:

00
 

 

Item 4: 
Implementation of 
previous decisions of the 
Working Group 

Item 4 (a): 
Sharing of experience and 
examples of best and good 
practices related to the 
implementation of the 
ICERD, the Durban 
Declaration and 
Programme of Action and 
the Outcome Document of 
the Durban Review 
Conference 
(A/HRC/13/60, para. 94) 

 Discussion 

Item 4 (b) (cont’d) 

 Discussion 

Items 4 (c): (cont’d) 

 Discussion 

Item 5: (cont’d) 

Presentations by: 

Mr. Piara Powar 
Executive Director, 
Football Against Racism 
in Europe (FARE)  

 Discussion 

Item 5: (cont’d) 

 Discussion 
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Time Monday 24 October 2011 Tuesday 25 October 2011 Wednesday 26 October 2011 Thursday 27 October 2011 Friday 28 October 2011 

m
or

ni
ng

: 
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n:
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 1
0:

00
 to

 1
3:

00
 

 

Item 6:  
Thematic discussion on 
the role of education in 
combating racism, racial 
discrimination, 
xenophobia and related 
intolerance 

Presentations by: 

Ms.Jessica Estevez 
Director of Programme 
Community Tampa Bay,  

Mr. Ali Moussa Iye  
Chief, History and 
Memory for Dialogue 
Section, UNESCO  

 Discussion 

Item 6:  

Presentations by: 

Ms.Audrey Osler 
Professor of Citizenship 
and Human Rights 
Education, University of 
Leeds 

 Discussion 

Item6: 

Presentations by:  

Dr. Jean-Damascène 
Gasanabo, Consultant, 
OHCHR, Rwanda 

Ms. Vera Sakharova 
Head of Department, 
Committee for External 
Relations, St.Petersburg  

 Discussion 

Item 7: 
Preparation, presentation 
and adoption of the report 
on the ninth session  

7 (a) Consultation on draft 
conclusions and 
recommendations on sport 

7 (c) Preparation of the 
draft report on the ninth 
session by the Secretariat 
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Time Monday 24 October 2011 Tuesday 25 October 2011 Wednesday 26 October 2011 Thursday 27 October 2011 Friday 28 October 2011 

af
te
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n 
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ss
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n:
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 1
5:

00
 to

 1
8:

00
 

Item 6 (a): (cont’d) 

Ms. Zsuzsanna Szelenyi 
Chair of the Board 
Active Citizenship 
Foundation 
Hungary 

Prof Andre Keet 
Director of the 
International Institute for 
the Studies in Race, 
Reconciliation and Social 
Justice, University of the 
Free State, South Africa  

 Discussion 

Item 6 (b): (cont’d) 

Presentations by: 

Ms. Alicia Saura 
Secretariat of Policies for 
Racial Equality, Division 
of African Descent and 
National Human Rights, 
Ministry of Education and 
Culture, Uruguay 

Mr. Khamboly Dy 
Head of the Genocide 
Education Project- DC 
CAM, Cambodia 

 Discussion 

Item 6:  

 Discussion 

7 (b):  
Consultation on draft 
conclusions and 
recommendations on 
education 

Item 7 (d ): 
Presentation and adoption 
of the report on the ninth 
session 

        


