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  جملس حقوق اإلنسان
  العشرونالدورة
  من جدول األعمال٩البند 

 العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من
  ديربانأشكال التعصب، متابعة وتنفيذ إعالن وبرنامج عمل

تقرير املقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز            
       ،ه األجانب وما يتصل بـذلك مـن تعـصب         العنصري وكر 
  موتوما روتريي

 ٦٦/١٤٣تنفيذ قرار اجلمعية العامة     

  موجز    
يقدم املقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكـره             

 ٦٦/١٤٣جانب وما يتصل بذلك من تعصب هذا التقرير عمالً بقرار اجلمعية العامـة              األ
الذي طلبت فيه إىل املقرر اخلاص أن يعد جمللس حقوق اإلنسان يف دورته العشرين تقريراً               

  .عن تنفيذ ذلك القرار
وحيلل هذا التقرير آخر التطورات اليت وقف عليها املقرر اخلاص بشأن التحديات              

يف ال سـيما    علقة حبقوق اإلنسان والدميقراطية اليت تثريها األحزاب السياسية املتطرفـة           املت
ويتناول التقرير أيضاً اسـتعمال شـبكة اإلنترنـت           . سياق األزمة االقتصادية احلالية

ووسائط اإلعالم االجتماعية من جانب األحزاب واحلركـات واجلماعـات الـسياسية            
ذه الظواهر يف الشباب؛ واحلاجة إىل اختاذ تدابري وقائية للتصدي          املتطرفة؛ واآلثار السلبية هل   

  .٢٠١٢للتطرف يف جمال الرياضة يف ضوء األحداث الرياضية املزمع تنظيمها يف عام 
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  احملتويات
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 مقدمة  -أوالً 

عدم جواز ممارسـات     بشأن ٦٦/١٤٣ بقرار اجلمعية العامة     هذا التقرير عمالً  ُيقدَّم    -١
           األجانـب  ه  لعنصرية والتمييز العنـصري وكـر     لاملعاصرة  معينة تساهم يف إثارة األشكال      

الذي طلبت فيه اجلمعية العامة إىل املقرر اخلاص أن يعد جمللس           ،  وما يتصل بذلك من تعصب    
  .القرارذلك  عن تنفيذ تقريراًيف دورته العشرين حقوق اإلنسان 

 واجلهات املعنية األخرى   يشمل مسامهات الدول     أن تقريراً إىل   املقرر اخلاص    ويشري  -٢
 الـسابعة ُيرفع إىل اجلمعية العامـة يف دورهتـا         س ٦٦/١٤٣  اجلمعية العامة  بشأن تنفيذ قرار  

 . من القرار السالف الذكر٢٤، وفقا للفقرة والستني

قـوق  التحديات املتعلقـة حب   هذا التقرير   الفصل الثاين من    ويتناول املقرر اخلاص يف       -٣
يف  األحزاُب واحلركات واجلماعات الـسياسية املتطرفـة،         يت تثريها ، ال الدميقراطيةواإلنسان  

يف استعمال شبكة اإلنترنـت  ينظر املقرر   يف الفصل الثالث    و. سياق األزمة االقتصادية احلالية   
ووسائط اإلعالم االجتماعية من جانب األحزاب واحلركات واجلماعات السياسية املتطرفـة           

ويثري املقـرر اخلـاص، يف      .  يف الشباب  سلبية هلذه الظواهر  ويدرس يف الفصل الرابع اآلثار ال     
الفصل اخلامس، احلاجة إىل اختاذ تدابري وقائية للتصدي للتطرف يف جمال الرياضـة، بينمـا               

 .وتوصياتهاملقرر يتضمن الفصل السادس استنتاجات 

لتحديات املتعلقة حبقوق اإلنسان والدميقراطية اليت تثريهـا        التصدي ل   -ثانياً  
حزاب واحلركات واجلماعات السياسية املتطرفة يف سياق األزمـة         األ

  االقتصادية احلالية

التحديات املتعلقة بالدميقراطية اليت تثريها األحزاب واحلركـات واجلماعـات       -ألف  
  السياسية املتطرفة يف سياق األزمة االقتصادية احلالية 

        مة االقتصادية واملالية احلاليـة    يساور املقرر اخلاص القلق من احتمال أن تكون األز          -٤
 األحزاب واحلركات واجلماعات    تزايدفقر وبطالة قد سامهت بصورة أكرب يف        ما خلفته من    و

فقد أصبحت اجملتمعات أكثر تنوعاً من      . السياسية املتطرفة، ويف تفاقم املسائل املتعلقة باهلوية      
 هذا التنّوع، يف بعض احلاالت، إىل توتر         وأدى لثقايف واإلثين واالنتماء الديين،   حيث األصل ا  

 باهلوية، استغله يف سياق األزمة االقتصادية احلالية بعض األحزاب السياسية املتطرفـة             مرتبط
أن اجلوانـب   ورد  يف بعض البلـدان،     و. وكرهها للتحريض على التمييز ضد مجاعات معينة     

تحّيز العنصري ضد أفراد األقليات مثل      املالية لألزمة أحيت القوالب النمطية السلبية البالية وال       
اخلوف واالستياء يف بعض املناطق بسبب املـشاكل        ظهر  وباإلضافة إىل ذلك،    . طائفة الروما 
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االجتماعيـة  االسـتحقاقات   ميزانية  وختفيض  االقتصادية واالجتماعية مثل اإلفقار والبطالة      
ـ  يهـا األحـزاب     يف التصويت لصاحل األحزاب السياسية املتطرفة، مبا ف       متجلياً   ربامج ذات ال

ويشعر املقرر اخلاص بالقلق إزاء ما نتج عن ذلك يف . حترض على كره األجانباليت عنصرية ال
بعض احلاالت من فوز بعض األحزاب السياسية يف االنتخابات، فكسبت ألول مرة مقاعـد              

تكن ممثّلـة    اليت ملوعلى سبيل املثال، أُبِلغ أن أحزاب اليمني املتطرف،       . يف الربملانات الوطنية  
يف الربملانات الوطنية، متكَّنت هذا العام من كسب مقاعد يف سـياق سياسـات التقـّشف                

ويف بلدان أخرى، أصبحت . والتدابري املتخذة للتصدي لألزمة االقتصادية على الصعيد الوطين      
تلها يف الربملانات   األحزاب السياسية املتطرفة القوة السياسية الثالثة، بزيادة عدد املقاعد اليت حت          

ويساور . الوطنية، مبا ميكّنها من زيادة تأثريها يف الساحة السياسية واجلهاز التشريعي الوطين           
املستضعفة صارت يف هذا السياق مستهدفة وموصومة       اجلماعات  أن  املقرر اخلاص القلق من     

 إىل الـدفاع عـن    تشري إىل زيادة جنوح الزعماء الـسياسيني      الواردة  بل إن التقارير    . للغاية
. أي مشاكل يواجهها البلد   هم ب نيومؤاخذالسكان اآلخرين   واصمني  براجمهم من منطلق إثين،     

ويف هذا الصدد، يبدو أن األحزاب السياسية املتطرفة وضعت عبء اآلثار السلبية لألزمة على    
و األقليات واألجانب املهاجرين مبن فيهم املهاجرون غري الـشرعيني والالجئـون وملتمـس            

أهنا هتّدد مستوى معيشة عامة السكان وأُلقي عليها اللوم         بواّتهمت هذه اجملموعات    . اللجوء
وتشري التقارير إىل اسـتفراد     . بسبب مسؤوليتها عن ارتفاع معدالت البطالة ومديونية الدولة       

ا املسلمني حتديداً ووصمهم، وخباصة أثناء احلمالت االنتخابية اليت ُنظمت يف بعض البلدان هذ 
  . العام، مبا فيها االنتخابات الرئاسية

ويشعر املقرر اخلاص بالقلق من أن بعض األحزاب السياسية التقليديـة اخنرطـت               -٥
اجلماعات املستضعفة كبش فـداء     واختذت من   األحزاب السياسية املتطرفة    جدل  كذلك يف   

الـيت كـثرياً     جـداً    التبسيطيةبدل استخدام احلجج املنطقية واملوضوعية للتصدي للحلول        
واالقتـصادية  واجملتمعيـة   تطرحها األحزاب السياسية املتطرفة لتسوية املشاكل السياسية         ما

أشار من قبل إىل املوقف امللتبس أحياناً       هبذه الوالية    السابق   املكلفوكان  . النامجة عن األزمة  
ا يف ذلـك عـن    حنو األحزاب السياسية املتطرفة، مب    التقليديةالذي اختذته األحزاب السياسية     

طريق تشكيل حتالفات مع هذه األحزاب وإثارة األفكار الشعبوية أثناء احلمالت االنتخابيـة             
)A/HRC/15/45; A/HRC/18/44 .(يـزال بعـض    ومن أجل تفادي فقدان بعض الناخبني، ال

ها تريجدلية الرتعة القومية اليت جتهر أحياناً بعنص      األحزاب والزعماء السياسيني التقليديني يؤيد      
وأُفيد، على سبيل املثال، بأن بعض األحزاب السياسية التقليدية، علـى           . ألجانبوكرهها ل 

 جـدل غرار األحزاب السياسية املتطرفة، استندت يف محالهتا االنتخابية مراراً وتكـراراً إىل             
، األجانب واملهاجرون، مبن فيهم املهاجرون غري الشرعيني      واخلطر الذي ميثله    اهلوية الوطنية،   

 دوامة البحـث عـن    وتكمن املشكلة يف أن     . على االقتصاد والعمالة واألمن واهلوية الوطنية     
فقد أُفيد  . بصورة متزايدة على أنه القاعدة    اجلدل   اكبش الفداء تثري مناخاً قد ُينظر فيه إىل هذ        

ستوى، اسيون الرفيعو امل  بأن األحزاب السياسية والسياسيني التقليديني، مبن فيهم الزعماء السي        
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ومع ذلك، فقد يرسل عدم االسـتنكار إشـارة         . ا اجلدل  دوماً هبذا اخلطاب وهبذ    ينددون ال
بقبول الترويج ألفكار األحزاب السياسية املتطرفة، بالرغم من أهنا متثل هتديـداً            تفيد  خاطئة  

 ويدعو املقرر اخلاص األحزاب السياسية والزعماء الـسياسيني       . للدميقراطية ووفاق اجملتمعات  
التقليديني إىل اختاذ موقف علين قوي ضد األحزاب السياسية والسياسيني املتطـرفني الـذين              

وحيـث  . يتصل بذلك من تعصب    يروجون للعنصرية وللتمييز العنصري وكره األجانب وما      
خطاب التعصب والعنـصرية    وقف دوامة   كذلك مجيع السياسيني واألحزاب السياسية على       

 التوتر  ُيؤججقام األول إىل جعلهم يتحملون املسؤولية، وخباصة        وكره األجانب الساعي يف امل    
أن وفضالً عن ذلك، يشدد املقرر اخلاص على        . املتبادلحترام  االتفاهم و البدل إقامة عالقات    

اختاذ األحزاب السياسية التقليدية موقفاً ضد التعبري عن التعصب والعنـصرية           من املهم أيضاً    
  . ذاهتاهذه األحزاب  التعبري من صفوفذا وكره األجانب عندما ينبع ه

  استمرار العنف العنصري ضد اجلماعات املهمَّشة  -باء  
يزال غري املواطنني وأفراد األقليات واملهاجرون والالجئون وملتمسو         ، ال سلفمثلما    -٦

ألحـزاب الـسياسية    الرئيسي ل  الفداء   اللجوء، يف هذه احلقبة من األزمة االقتصادية، كبشَ       
تلقي بالالئمة عليهم بسبب ورفة اليت تدافع عن برامج عنصرية قائمة على كره األجانب،       املتط

املشاكل االجتماعية اليت يواجهها السكان وحترض يف بعض األحيان على التمييز العنـصري             
فقد أُبلغ يف بعض البلدان عن زيادة حوادث العنف العنـصري           . والعنف ضد هذه اجلماعات   

ات واجلماعات املتطرفة، مبا فيها مجاعاُت النازيني اجلدد وحليقي الرؤوس، اليت ترتكبها احلرك 
ويف هذا الصدد، يعرب املقرر اخلاص عن القلـق إزاء حـاالت           . واحلركات اليمينية املتطرفة  

العنف واملضايقة املبلغ عنها اليت يرتكبها النازيون وحليقو الرؤوس ضد أفراد منحدرين مـن              
ب عن قلقه أيضاً إزاء معلومات عن استمرار تعرُّض طائفـة الرومـا             وأعر. )١(أصول أفريقية 

بشدة للعنف الذي يتصل بالعنصرية وكره األجانب من جانب أفراد أو مجاعات يرتبطـون              
فقد أُفيد، علـى سـبيل      . ارتباطاً وثيقاً باألحزاب واحلركات واجلماعات السياسية املتطرفة      

 مسلحني بسكاكني وهـراوات حديديـة هـامجوا         املثال، بأن مجاعات من النازيني اجلُدد     
وفضالً عن ذلـك، ووفقـاً للمعلومـات        . مستوطنات للروما ُتؤوي أطفاالً ونساء ومسنني     

الواردة، كثرياً ما ُترسم شعارات إيديولوجية فاشية ُمهدِّدة وصلبان معقوفة على بيوت أفراد             
 كذلك ورود تقارير ُتفيد بـأن       ومما يبعث على القلق الشديد    . )٢(الروما أو قرب مستوطناهتم   

املسلمني واليهود ُيستهدفون يف بعض البلدان من جانب أفراد أو مجاعات ترتبط بـاألحزاب              
__________ 

متاح علـى  ). CRI (2012) 6(ية ملناهضة العنصرية والتعصب، التقرير الرابع املتعلق بأوكرانيا       اللجنة األوروب  )١(
  .http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/library/publications_en.asp: العنوان التايل

 ١١ -فربايـر   / شباط ١٤(بعني  التقرير البديل املقدَّم إىل جلنة القضاء على التمييز العنصري يف دورهتا الثامنة والس             ) ٢(
  ).٢٠١١ مارس/آذار
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ويف هذا الصدد، ُيعرب املقرر اخلاص عن قلقه إزاء         . واحلركات واجلماعات السياسية املتطرفة   
ى أيدي أفراد ينتمون أمور منها ورود تقارير عن هجمات بدنية تعّرض هلا مسلمون ويهود عل

        إىل حركات اليمني املتطرف؛ ورسم صلبان معقوفة علـى الُنـصب التذكاريـة لـضحايا               
 وأعمال معادية للسامية ارتكبتها مجاعات النازيني اجلُدد املسجلة ككيانات قانونية           )٣(احملرقة

 .)٤(بأمساء خمتلفة

وء اجتاه ميكن التنبـؤ بـه يف        وكره األجانب واملهاجرين والالجئني وملتمسي اللج       -٧
 وهو منحى ينبغي أن تتصدى له ،العديد من أصقاع العامل عندما تتدهور األوضاع االقتصادية  

ووفقاً للمعلومـات الـواردة، ال تـزال اجلماعـات          . مجيع األطراف الفاِعلة تصدياً حذراً    
هاجرين نـشطة يف    واحلركات املتطرفة اليت ُتحرِّض على الكراهية والعنف العنصريني ضد امل         

لمهاجرين غري  املناهضة ل وأُفيد، على سبيل املثال، بأن العديد من املسريات         . عدد من البلدان  
الشرعيني نظمها أفراد ينتمون إىل مجاعات اليمني املتطرف، عقبتها هجمات عنيفـة ضـد              

ن ورد أ ويف هـذا الـصدد،      . األجانب، َمبن فيهم الطـالب    أيضاً  واسُتهِدف  . )٥(املهاجرين
. عدد من الطالب األجانـب    يقيم هبا   هجمات على مهاجع    شنت  مجاعات اليمني املتطرف    

ويعرب املقرر اخلاص عن قلقه من أن أنشطة األفراد املـرتبطني باجلماعـات أو احلركـات           
الداعية إىل  وامللصقات  توزيع املناشري   على سبيل املثال    املتطرفة يف بعض األحيان، مبا يف ذلك        

داء ضد األجانب واملهـاجرين يف أوسـاط الـسكان    ، أسهمت يف زيادة العَ  ه املهاجرين كر
بأن مجاعات اليقظة ملعاداة املهاجرين القائمة على احلدود  وباإلضافة إىل ذلك، أُفيد. )٦(احملليني

 وضايقتهم بل اغتالتهم    هامجت يف بعض البلدان أفراداً يعتربوهنم من املهاجرين غري الشرعيني         
ذا الصدد، حيذر املقرر اخلاص الدول من اعتماد وتنفيذ سياسـات وتـدابري             ويف ه . أحياناً

 ميكـن أن ُتـسهم يف       - وال سيما املهاجرون غري الشرعيني       -تشريعية تستهدف املهاجرين    
ويدعو الدول إىل ضمان مقاضاة املسؤولني عن هـذه         . تفاقم العنف والعداء ضد املهاجرين    

  .األعمال ومعاقبتهم
زال أفراد األقليات واملهاجرين واألجانب وملتمسي اللجوء والالجـئني         وبينما ال ي    -٨

ميثلون الضحايا الرئيسيني للعنف العنصري وكره األجانب من جانـب األفـراد املـرتبطني              
باألحزاب أو احلركات أو اجلماعات السياسية املتطرفة، يعرب املقرر اخلاص عن قلقـه إزاء              

__________ 

متـاح علـى   . (CRI (2012) 3)التفيا ب املتعلقاللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب، التقرير الرابع  )٣(
 . http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/library/publications_en.asp:العنوان التايل

متاح علـى  . (CRI (2011) 21) بصربيا املتعلقعنصرية والتعصب، التقرير الثاين اللجنة األوروبية ملناهضة ال )٤(
 .http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/library/publications_en.asp: العنوان التايل

 ٢ -س أغـسط / آب ٨(التقرير البديل املقدَّم إىل جلنة القضاء على التمييز العنصري يف دورهتا التاسعة والـسبعني                ) ٥(
  ).٢٠١١سبتمرب /أيلول

  .املرجع نفسه )٦(
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ويف هذا الصدد، يساوره    . صاً على أساس ميوهلم اجلنسية    استهداف هؤالء األفراد أيضاً أشخا    
 عاماً، َعِقَب هجوم ٢٤بالغ القلق إزاء املعلومات الواردة مؤخراً بشأن وفاة شاب مثلي عمره     

حيث ضربوه حىت أُغمي عليـه وشـقُوا        عنيف نفذه أفراد يرتبطون جبماعة النازيني اجلُدد،        
ويوجه املقرر اخلاص انتبـاه الـدول       . اً معقوفة  رامسني ُصلبان  بزجاجة مكسورة صدره ويديه   

. إىل وصم األفراد وتصنيفهم يف فئة واحدة      والرتوع  واألطراف الفاِعلة ذات الصلة إىل التحيز       
ويدعو، أسوة بسلفه، إىل أن هوية أي فرد تضم مكونات عديدة من قبيل نوع اجلنس والسن                

االنتماء الـديين واألصـل االجتمـاعي       السياسي و والرأي  و اجلنسية واملهنة وامليل اجلنسي      
)A/HRC/14/43   مح والتفـاهم واالحتـرام     ويدعو كذلك إىل مزيد من التسا     ). ١٣، الفقرة

ومن املهم، يف هذا الصدد، أن تتخذ الدول        .  للجميع، دون أي حتيز أو قولبة أو متييز        املتبادل
حياناً اليت يواجهها األفراد علـى      التدابري املناسبة للتصدي ألشكال التمييز العديدة واملترابطة أ       

  . أو األصل القومي أو اإلثين أو امليل اجلنسيالنسبأساس العرق أو اللون أو 
ويؤيد املقرر اخلاص رأي املفوضة السامية القائل إنه ينبغي للدول التحقيق فـوراً يف                -٩

ضد األفراد بسبب   مجيع حاالت القتل املبلَّغ عنها وغريها من أحداث العنف اخلطرية املرتكبة            
        ميلهم اجلنسي أو هويتهم اجلنسانية الفعليني أو املفترضني، سواء ُنفِّذت يف األماكن العامـة             

، ))أ(٨٤، الفقرة   A/HRC/19/41(أو اخلاصة على يد جهات فاِعلة حكومية أو غري حكومية           
رير الواردة بالفعل أن    وتفيد التقا . مبا فيها احلركات واجلماعات املتطرفة، ومساءلة املرتكبني      

األجانب والتعصب أشخاص ينتمون إىل األحزاب      بدافع كره   األعمال العنصرية اليت يرتكبها     
ُيعـاقَبون  أو ال سية املتطرفة أو يرتبطون هبا ال يقاضى مرتكبوها   واحلركات واجلماعات السيا  

ن حالـة تتعلـق   ويف هذا الصدد، تلقى املقرر اخلاص معلومات ع  . دوماً على النحو املناسب   
 عاماً من فورة جرائم     ١٣بقتل تسعة مهاجرين من جانب جمموعة من النازيني اجلُدد على مّر            

وكثرياً ما ُيبلَّغ عن حاالت رفض فيها       . ُيدَّعى أن السلطات مل حتقق فيها على النحو املناسب        
ـ             ال العنـف   املوظفون املكلفون بإنفاذ القانون َمبن فيهم أفراد الشرطة تدوين حماضـر ألعم

العنصري والتحقيق فيها، ارتكبها أفراد يرتبطون باحلركـات أو اجلماعـات أو األحـزاب              
بيد أنه بدون حتقيق ومقاضاة، ُتعاق حقوق الضحايا يف إقامة العدل، مبا يف        . السياسية املتطرفة 

 وتشري بعض التقارير أيضاً إىل أن أفراد. ذلك احلصول على وسائل انتصاف فعالة وتعويضات 
الشرطة، يف بعض احلاالت، مل يتدخلوا لوقف املضايقة، واإليذاء اللفظي واهلجمات العنيفـة             

وباملثل، ُيالحظ املقرر . اليت تستهدف بصفة خاصة أفراد األقليات مبن فيهم أفراد طائفة الروما
عاقَب اخلاص مع القلق أن اجلرائم العنصرية اليت يرتكبها أفراد يرتبطون باجلماعات املتطرفة تُ            

وكمثل على ذلك، شدَّد على احلالة اليت أُنزلت فيها حبق مؤيد للنازيني . أحياناً بأحكام خفيفة
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 ساعة بسبب هجومه العنيف على أحـد أفـراد   ٤٠٠اجلُدد عقوبة بأداء عمل جمتمعي لفترة    
  . )٧(طائفة الروما

لتوظيف أفـراد   وبينما يالحظ املقرر اخلاص مع التقدير التدابري املتخذة لوضع حد             -١٠
الشرطة من مجاعات اليمني املتطرف، وتدريب األطراف الفاعلة يف اجملتمع املـدين مـوظفي      
إنفاذ القانون على التعرف على جرائم الكراهية والتصدي هلا وكذلك على التهديدات الـيت              

الدول علـى مقاضـاة ومعاقبـة       املقرر اخلاص   متثلها احلركات واجلماعات املتطرفة، حيث      
على النحو الواجب، مع مراعاة حقوق الضحايا        ولني عن أعمال العنف وكره األجانب     املسؤ

وحيث الدول أيضاً على تدريب موظفي إنفاذ القانون، مبن فيهم أفراد الـشرطة             . ومصاحلهم
تدريباً إلزامياً على حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك كيفية التصدي للجرائم املرتكبـة بـدوافع               

. د يرتبطون باألحزاب واحلركات واجلماعات الـسياسية املتطرفـة        عنصرية من جانب أفرا   
وفضالً عن ذلك، ال تزال قلة البيانات تشكّل عائقاً هاماً حيول دون املعاجلة الفعالة للجـرائم         
املتصلة بالعنصرية وكره األجانب والتعصب اليت يرتكبها أفراد يرتبطـون ارتباطـاً مباشـراً         

ويف هذا الصدد، يكرر املقرر اخلـاص،       .  السياسية املتطرفة  باألحزاب واحلركات واجلماعات  
ويشجع . أُسوة بسلفه، أمهية مجع بيانات دقيقة عن اجلرائم املتصلة بالعنصرية وكره األجانب           

كذلك الدول واألطراف الفاعلة يف اجملتمع املدين على استحداث ُنظم لتـسجيل احلـوادث              
 .  ضحايا األعمال العنصرية على اإلبالغ عنهاالعنصرية واإلبالغ عنها ومتابعتها وتشجيع

حتدي استعمال شبكة اإلنترنت ووسائط اإلعالم االجتماعية من جانب           -ثالثاً  
  األحزاب واحلركات واجلماعات السياسية املتطرفة 

عن قلقـه إزاء زيـادة      ) A/HRC/18/44(يف تقريره   املكلف السابق بالوالية    أعرب    -١١
ت األفراد املرتبطني ارتباطاً مباشراً باحلركات املتطرفة شبكة اإلنترنت         استعمال األفراد ومجاعا  

لبث األفكار العنصرية والترويج للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك            
وتؤكد التقارير الواردة مؤخراً أن األحزاب واحلركات واجلماعات الـسياسية          . من تعصب 

اً نشطاً على شبكة اإلنترنت، مبا يف ذلك عن طريـق املـواد             املتطرفة ال تزال تشهد حضور    
املنشورة على املواقع أو الصفحات الشبكية للمنظمات املتعاطفة معها اليت تـرّوج للتمييـز              

وحتّرض عليهما، وأن استعماهلا لشبكة اإلنترنت ال يزال يبعث على بـالغ  العنصريني والعنف  
نترنت ليست قنـاة هامـة تـستغلها احلركـات          وفضالً عن ذلك، فإن شبكة اإل     . )٨(القلق

__________ 

 ٢ -أغـسطس  / آب ٨(التقرير البديل املقدَّم إىل جلنة القضاء على التمييز العنصري يف دورهتا التاسعة والـسبعني                ) ٧(
  ).٢٠١١سبتمرب /أيلول

 ٢ -طس أغـس / آب ٨(التقرير البديل املقدم إىل جلنة القضاء على التمييز العنصري يف دورهتا التاسعة والـسبعني                ) ٨(
  ).٢٠١١سبتمرب /أيلول
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واجلماعات املتطرفة لنشر خطاب الكراهية والتحريض على العنف العنصري وإيذاء بعـض            
أيضاً أداة لتوسيع شبكات أفرادها وحركاهتـا     هي  ، بل    فحسب اجلماعات احملددة من األفراد   

ر بأن تبادل اآلراء بني أفراد ويف هذا الصدد، تفيد بعض التقاري.  على الصعيد العاملي   ومجاعاهتا
وأُبلغ أيضاً بأن   . انتشاراًتزداد  االجتماعي ويوتيوب   التواصل  اليمني املتطرف عن طريق مواقع      

تتخـذ مـن    من احلركات واجلماعات املتطرفة، وال سيما حركات اليمني املتطرف،          عدداً  
ن من توجيه دعوات بيسر     منصة االنتداب املثلى لألعضاء اجلدد احملتملني، حيث متكّ       اإلنترنت  

وتلقى املقرر اخلاص معلومات أيـضاً عـن        .  عناء الُبعد  إىل خمتلف األحداث واللقاءات دون    
بيانات صرحية معادية للسامية يف منشورات قومية أو صادرة عن اليمني املتطرف على شبكة              

هلجمـات  وأُبلغ أيضاً عن حاالت أشخاص تعرضوا . )٩(عقابدون  اإلنترنت كثرياً ما جتري     
عقب نشر معلومات شخصية عنهم على قائمة ناشطني معادين للفاشية يف موقـع للنـازيني      

  . )١٠(اجلدد
ويشعر املقرر اخلاص بالفزع إزاء استعمال شبكة اإلنترنـت ووسـائط اإلعـالم               -١٢

االجتماعية من جانب اجلماعات واألفراد املتطرفني لنشر األفكار العنصرية والدعاية للعنصرية           
يؤكد من جديد   ومع ذلك،   . والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب        

عالم االجتماعية قد تكون كذلك أداة مفيدة ملنـع التـرويج    أن شبكة اإلنترنت ووسائط اإل    
ويف . لإليديولوجيات العنصرية من جانب األحزاب واجلماعات واحلركات السياسية املتطرفة        

هذا الصدد، يرحب باملعلومات الواردة عن تطوير مجاعات اجملتمع املدين بدعم من السلطات             
فيها إنشاء منصة شبكية اجتماعيـة تـستهدف        احلكومية مشاريع على الصعيد الوطين، مبا       

وتفيد التقارير الواردة   . حتديداً الشباب وترمي إىل التصدي للتطرف وتعزيز ثقافة الدميقراطية       
بأن الشباب من مجيع األوساط االجتماعية يهتمون بالسياسة، ومع ذلك ال يزال هناك نقص              

.  السياسية املتطرفة  واجلماعاتاحلركات  يف املعرفة الكافية بالتحديات اليت تثريها األحزاب و       
ويف هذا الصدد، حيث املقرر اخلاص الدول على توعية األطفال والشباب، مبا يف ذلك عـن                
طريق التثقيف حبقوق اإلنسان، بالتحديات اليت متثلها هذه األحزاب واجلماعات واحلركات           

  .الدميقراطية، وخباصة فيما يتعلق مببدأ عدم التمييزيف جمال 
ويشجع املقرر اخلاص، على غرار سلفه، الدول على انتهاز الفرص الـيت تتيحهـا                -١٣

التكنولوجيات اجلديدة، مبا فيها شبكة اإلنترنت، للتصدي لنشر األفكار القائمة على التفوق            
عنـد  دون موجب وحيذر الدول من أي حماولة للحد من حرية التعبري          . أو الكراهية العنصرية  

ويف هذا الصدد،   . صدي لألحزاب واحلركات واجلماعات السياسية املتطرفة     اعتماد تدابري للت  
__________ 

متـاح علـى   ). CRI (2011) 5(اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب، التقرير الرابع املعين بتركيا  )٩(
 .http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/library/publications_en.aspالعنوان التايل 

متاح علـى  ). CRI (2010) 18( ببولندا املتعلققرير الرابع اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب، الت )١٠(
 .http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/library/publications_en.aspالعنوان التايل 
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 من العهد الـدويل     ٢٠ و ١٩الدول إىل احترام التزاماهتا مبوجب املادتني       املقرر اخلاص   يدعو  
         ، أسوة بـسلفه، أن حتديـد األفعـال        يؤكد من جديد  واخلاص باحلقوق املدنية والسياسية،     

          مـن العهـد، وكـذلك يف   ٢٠ و١٩تراعي احلدود املبّينة يف املادتني   أو أشكال التعبري اليت     
 من االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، هو يف النهاية قـرار   ٤املادة  

تتخذه حمكمة أو هيئة قضائية مستقلة وحمايدة وفقاً للمعايري الدولية، بعد إجراء تقييم شـامل               
  ).٣٠، الفقرة A/HRC/18/44( بكل حالة للظروف اخلاصة

منع اآلثار السلبية لألحزاب واحلركات واجلماعات السياسية املتطرفة          -رابعاً  
 يف الشباب

لألحـزاب واحلركـات    ُعرضـة   الشباب بصفة خاصـة     جداً أن يكون    قلق  من امل   -١٤
فضالً عـن   ؤوس  واجلماعات السياسية املتطرفة، مبا فيها مجاعات النازيني اجلدد وحليقي الر         

وأثارت من قبل مسألةً مماثلة جلنةُ القضاء على مجيع         . احلركات اإليديولوجية املتطرفة املماثلة   
أشكال التمييز العنصري عندما أعربت عن شعورها بالقلق إزاء تزايد نزعات كره األجانب             

للمنظمـات  والرتعات اليمينية بني الشباب وإزاء ما أُبلغ عنه من زيادة األنـشطة الدعويـة      
املتطرفة اليت تسعى لتوسيع نطاق دعاياهتا واستخدام الشبكات االجتماعيـة اإللكترونيـة يف         

ويف هذا الصدد، أُبلغ عن هجمات متكررة ضـد األجانـب وأفـراد             . )١١(خماطبة الشباب 
األقليات نفذها متطرفون، مبا يف ذلك حالة حمددة تتصل هبجوم على طالب أجانب نفـذها               

 تعلّموا ذلك من شريط فيديو بثته مجاعة نشطة من اليمني املتطـرف علـى               تالميذ معاهد، 
ترتكـب اهلجمـات     ووفقاً ملعلومات تلقتها بعض البلدان، كثرياً مـا       . )١٢(هواتفهم اجلوالة 

هيكلـة  مينتمون بالضرورة إىل منظمـات       العنصرية مجاعات شباب من حليقي الرؤوس ال      
ويف . ، بل ينتمون إىل ثقافة فرعية حلليقي الرؤوس       ليمني املتطرف أو مجاعات مسجلة رمسياً     ل

تكون عنيفة، وتؤدي إىل إصـابات خطـرية         هذا الصدد، أُفيد بأن هذه اهلجمات كثرياً ما       
وفضالً عن ذلك، قيل إن احلركات      . )١٣(بسبب الضرب أو الطعن أو اإلصابة بالطلق الناري       

تلجأ إىل املوضة للترويج لقبول  كثرياً ماواجلماعات املتطرفة، مبا فيها مجاعات النازيني اجلدد،    
إيديولوجياهتا، مبا يف ذلك عن طريق حمالت بيع العالمات التجارية للموضـة الـشعبية يف                

 التواصـل وأُفيد بأن هذه احملالت تـسهر علـى         . أوساط النازيني اجلدد اليت جتلب الشباب     

__________ 

  .CERD/C/UKR/CO/19-21؛ CERD/C/LIE/CO/3انظر  )١١(
 ٢ -أغسطس  / آب ٨(عة والسبعني   التقرير البديل املقدم إىل جلنة القضاء على التمييز العنصري يف دورهتا التاس            )١٢(

  ).٢٠١١سبتمرب /أيلول
، متاح علـى  )CRI (2012) 6( بأوكرانيا املتعلقاللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب، التقرير الرابع  )١٣(

  .http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/library/publications_en.asp: العنوان التايل
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" العصرية"ح العالمات التجارية     لقاء مجاعات النازيني اجلدد احمللية، حيث متن       وأصبحت مواقعَ 
ووفقاً ملعلومات تلقتها بعض البلدان، ُتسَتغلّ احلفالت املوسيقية        . زبائنها الشبان حس االنتماء   

 واجتذاب  )١٤(من جانب مجاعات اليمني املتطرف والنازيني اجلدد كحيز لنشر إيديولوجياهتم         
  . العملالشباب وانتداب أعضاء جدد، مبن فيهم الشباب العاطلون عن 

لتوعية ترمي إىل منع الـشباب مـن االنـضمام إىل           خاصة ل وينبغي تنظيم محالت      -١٥
، مبا فيها مجاعات النازيني اجلدد وحليقي       كات واجلماعات السياسية املتطرفة   األحزاب واحلر 

ويف هذا الصدد، يرحب  .  وتثنيهم على ذلك   الرؤوس واحلركات اإليديولوجية املتطرفة املماثلة    
خلاص باملعلومات الواردة عن مبادرة منظمات اجملتمع املدين إىل تنظـيم محـالت يف              املقرر ا 

ويشدد على أن التثقيف حبقوق اإلنـسان أداة        . املدارس للتوعية بإيديولوجية النازيني اجلدد    
أساسية للتصدي لتزايد األحزاب واحلركات واجلماعات الـسياسية املتطرفـة يف أوسـاط             

قائم على التعديدية والتسامح واحترام التنوع الثقايف وتعدد الثقافات         الشباب، وإلقامة جمتمع    
وفضالً عن ذلك، من املهم تثقيف الشباب وتوعيتهم حبقوق اإلنسان ومببـدأ            . وعدم التمييز 
باب وتوعيتهم حبقوق اإلنـسان      عن ذلك، وبالرغم من أمهية تثقيف الش       وفضالً. عدم التمييز 

وتؤكد التقارير الواردة بالفعل أن     .  واملدرسني اآلباءأيضاً توعية    عدم التمييز، من املهم      ومبدأ
  . الشباب يتأثرون باألفكار املتطرفة القائمة على التفوق والعداء العنصريني يف البيوت

  احلاجة إىل اختاذ تدابري وقائية للتصدي للتطرف يف جمال الرياضة   -خامساً  
ها مجاعات النازيني اجلدد وحليقي الرؤوس يف       ُيمثل وجود اجلماعات املتطرفة، مبا في       -١٦

املعلومات اليت تلقاها املقرر    حسب  جمال الرياضة، وخباصة يف كرة القدم، شغالً شاغالً أيضاً،          
ويف هذا الصدد، ُيعرب عن قلقه إزاء احلاالت املبلغ عنها لعرض رمـوز وشـارات               . اخلاص

رات وأداء التحيـة النازيـة يف هـذه        النازيني أثناء مباراة كرة القدم، وكذلك ترديد شـعا        
ويدعو . )١٥(تستهدف الالعبني أو املؤيدين املنحدرين من أصول أفريقية        املناسبات، وكثرياً ما  

املقرر اخلاص الدول ومجيع األطراف الفاعلة ذات الصلة، مبا فيها احتادات كرة القـدم، إىل               
ني اجلـدد وحليقـي الـرؤوس،       التصدي لوجود اجلماعات املتطرفة، مبا فيها مجاعات النازي       

ويف ضوء األحـداث    . كرة القدم مباريات  يف األحداث الرياضية مبا فيها      املشاغبني  وكذلك  
 واأللعـاب   ٢٠١٢الرياضية القادمة، مبا فيها بطولة احتاد رابطات كرة القدم األوروبية لعام            

لعنف العنصري واإليـذاء    األوملبية، فإنه من األمهية مبكان اختاذ تدابري وقائية لتفادي أعمال ا          
ويف هذا الصدد،   . والتحريض على الكراهية العنصرية من جانب أفراد أو مجاعات املتطرفني         

ُيشجع املقرر اخلاص على اختاذ مبادرات، مثل إعداد كتيب ملساعدة موظفي إنفاذ القـانون              
__________ 

  .املرجع نفسه )١٤(
  .نفسهاملرجع  )١٥(
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يهم النازيون  ، مبن ف  واملعجبونعلى التعرف على الشعارات العنصرية اليت يستخدمها املؤيدون         
كمـا  . اجلدد وحليقو الرؤوس، وكذلك التدابري الوقائية الرامية إىل تعزيز التسامح واالحترام          

يشجِّع املنظمات والرابطات الرياضية الوطنية والدولية على وضع وتنفيذ مـدونات سـلوك             
ـ   . تتناول مسألة اإليديولوجيات والسلوكيات املتطرفة يف أوساط املؤيدين        ك، وفضالً عن ذل

ميكن أن تنتهز الدول املضيفة مناسبة تنظيم هذه األحداث لزيادة تعزيـز حقـوق اإلنـسان     
والدميقراطية وسيادة القانون، ومواجهة التحديات املتعلقة حبقوق اإلنسان والدميقراطية، اليت          

  .تثريها األحزاب واحلركات واجلماعات السياسية املتطرفة

  االستنتاجات والتوصيات  -سادساً  
األحزاب واحلركات واجلماعات السياسية املتطرفـة، مبـا فيهـا          تزايد  زال  ال ي   -١٧

مجاعات النازيني اجلدد وحليقي الرؤوس، فضالً عن احلركات اإليديولوجيـة املتطرفـة            
ويالحظ املقرر اخلاص مع القلق     . املماثلة تثري حتديات تتعلق حبقوق اإلنسان والدميقراطية      

. هـذا االجتـاه   فاقمت   حلّت مبختلف أصقاع العامل قد تكون        أن األزمة االقتصادية اليت   
باجلهود العديدة اليت بذلتها الدول واألطراف الفاعلـة يف اجملتمـع           املقرر اخلاص   ويسلم  

وبالرغم من ذلك، يرى أنه ينبغي القيام مبزيد من العمـل           . املدين للتصدي هلذه املشكلة   
بالفئات  من هتديد على الدميقراطية، وضرر       ملواجهة هذه الظاهرة مواجهة فعالة ملا تشكله      

الدول ومجيـع   أن تبذل   وبالتايل، من الالزم    . الشبابجيل  ذورها يف   جلستضعفة ونشر   امل
ويف هـذا   . مـن احلـذر   مزيداً   توّخىتاألطراف الفاعلة ذات الصلة مزيداً من اجلهود و       

 إطار قانوين ثابت    هنج شامل يستند إىل   وتنفيذ  الصدد، يرى املقرر اخلاص أنه ينبغي وضع        
ويشدد املقرر اخلاص على أن إعالن وبرنـامج        . يشمل كذلك التدابري املتكاملة الرئيسية    

 واالتفاقية الدولية للقضاء علـى      ، والوثيقة اخلتامية ملؤمتر استعراض ديربان     ،عمل ديربان 
  . يف هذا الصددرئيسٌي ينبغي تنفيذه   شاملٌمجيع أشكال التمييز العنصري إطاٌر

سـتظل  وطاملا ظلت األحزاب واحلركات واجلماعات السياسية املتطرفة قائمة،           -١٨
ويف هذا الصدد، ينبغي للـدول أن تراعـي دومـاً أن صـون              . للدميقراطيةكبرياً  حتدياً  

الدميقراطية وتعزيزها أساسيان ملنع العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل           
لذلك، يوصي املقرر اخلـاص، أسـوة       . ى حنو فعال  علمكافحة ذلك   بذلك من تعصب و   

برنامج بسلفه، بأن يكون احترام حقوق اإلنسان والدميقراطية وسيادة القانون دعامة ألي            
الزعمـاء الـسياسيني واألحـزاب      كذلك  وحيث  . األحزاب السياسية أو نشاط تضعه    

.  الفـداء   املستضعفة كبش  الفئاتالسياسية على االمتناع عن نشر أي خطاب جيعل من          
وعلى العكس من ذلك، يضطلع الزعماء السياسيون واألحزاب السياسية مبسؤولية هامة           
عن التنديد صراحة وبقوة جبميع اخلطابات السياسية اليت تبث األفكـار القائمـة علـى              

وبنـاء  . اليت حترض على التمييز العنصري أو كره األجانب       والتفوق أو العداء العنصري     
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اء السياسيني واألحزاب السياسية على النهوض بتعدد الثقافـات         على ذلك، حيث الزعم   
  .املتبادلداخل جمتمعاهتم، وكذلك على التسامح والتفاهم واالحترام 

ويوصي املقرر اخلاص باعتماد الدول تشريعات مناسبة تتسق مع معايري حقـوق              -١٩
د، يـذكِّر بأنـه   ويف هذا الصد. اإلنسان الدولية من أجل منع هذه الظاهرة والتصدي هلا 

يـتعني   من االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري،           ٤وفقاً للمادة   
  : القيام مبا يليعلى الدول األطراف

اعتبار كل نشر لألفكار القائمة على التفوق العنـصري أو الكراهيـة              )أ(  
عنـف أو كـل     العنصرية، وكل حتريض على التمييز العنصري، وكل عمل من أعمال ال          

حتريض على هذه األعمال يرتكب ضد أي عرق أو أي مجاعة من أي لون أو أصل إثـين                  
آخر، وكذلك كل مساعدة للنشاطات العنصرية مبا يف ذلك متويلها، جرمية يعاقب عليها             

 القانون؛ 

إعالن ال قانونية املنظمات، وكذلك النشاطات الدعائية املنظمة وسـائر            )ب(  
 األخرى، اليت تعزز التمييز العنصري وحترض عليه، وحظـر هـذه            النشاطات الدعائية 

  املنظمات والنشاطات واعتبار االشتراك فيها جرمية يعاقب عليها القانون؛ 
عدم السماح للسلطات العامة أو املؤسسات العامة أو الوطنية أو احمللية،             )ج(  

  .بتعزيز التمييز العنصري أو التحريض عليه
 يقـضي   أن تضمِّن قوانينها اجلنائية احمللية حكماً      املهم للغاية    من يف هذا الصدد،  و  

  مـشدِّداً  بأن ارتكاب جرمية بدافع أو هدف العنصرية أو كره األجانب يـشكل ظرفـاً             
  . أشديستوجب عقوبة

 أياً اإلفالت من العقاب على اجلرائم املرتكبة بدافع العنصرية وكره األجانب            إن  -٢٠
تلـك  تكـرار   ويدفع يف اجتاه تـشجيع  لقانون والدميقراطيةسيادة ا ينال من   كان شكله   

وعليه، من األمهية مبكان أن تكفل الدول مقاضاة املسؤولني عن اجلرائم املرتكبة            . األفعال
ويف هـذا الـصدد،     . بدافع العنصرية أو كره األجانب ومعاقبتهم على النحو املناسـب         

 حيوية كخطوة أوىل حنو إقامة العدل       التحقيقات الفورية والشاملة واحملايدة صبغة    تكتسي  
وينبغي أن توفر للضحايا سبل انتـصاف       . لفائدة الضحايا والتصدي لإلفالت من العقاب     

قانونية فعالة مبا يف ذلك حقهم يف طلب تعويضات عادلة وكافية عن أي أضرار تكبدوها               
  .بدوافع عنصرية أو بكره األجانبمرتبطة نتيجة جرمية 

بالعنـصرية   املرتبطةخلاص الدول بقوة جبمع البيانات عن اجلرائم        ويوصي املقرر ا    -٢١
 اجلرائم املرتكبة، وخصائص الضحايا واجلناة، مبا يف        أنواعأو كره األجانب هبدف حتديد      

وستمكن هـذه   . ذلك ما إذا كانوا ينتمون إىل حزب أو حركة أو مجاعة سياسية متطرفة            
. دابري املتخذة للتـصدي للجـرائم العنـصرية       البيانات من زيادة حتسني تقييم فعالية الت      
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ويوصي املقرر اخلاص أيضاً بتوفري املوارد املالية والبشرية والتقنية لتحسني نوعية نظم مجع             
  .البيانات حيثما وجدت بالفعل، وكفالة مشاركة اجملتمع املدين يف هذه العملية

 بإنفـاذ القـانون     ويوصي املقرر اخلاص كذلك بتعزيز قدرة املوظفني املكلفـني          -٢٢
العنصرية أو كره األجانب    بدافع  والعاملني يف اجلهاز القضائي للتصدي للجرائم املرتكبة        

عن طريق تدريب مناسب وإلزامي على حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك توفري التدريب مـع               
بالعنصرية وكره األجانب اليت يرتكبها أفـراد       املرتبطة  التركيز بصفة خاصة على اجلرائم      

وينبغي متكني املـوظفني    .  باألحزاب واحلركات واجلماعات السياسية املتطرفة      عالقة هلم
املكلفني بإنفاذ القانون من التعليمات واإلجراءات واملوارد الالزمة لتحديد هذه اجلـرائم         

ويشدد املقرر اخلاص، أسوة بسلفه، على أنه ينبغي للدول أن          . والتحقيق فيها وتسجيلها  
 املستضعفة الـيت    الفئات املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون مع       تعاملادة  تعمل أيضاً على زي   

بالعنصرية أو كره األجانب، بغية احلد من خوفها،        املرتبطة  تتعرض بشكل خاص للجرائم     
واستعادة ثقتها يف املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون ومتكينها من حتسني إبالغها عن اجلرائم             

  .العنصرية
حزاب واحلركات واجلماعات السياسية املتطرفة حتدياً هامـاً يتمثـل يف           وتثري األ   -٢٣

اعتماد تدابري  مع  احلاجة إىل كفالة االحترام الكامل حلقوق اإلنسان واملبادئ الدميقراطية،          
ويف هذا السياق، ينبغي التشديد على الدور اإلجيايب الذي         .  هذه الظاهرة  لتزايدللتصدي  

تعبري يف تعزيز الدميقراطية ومكافحة األيديولوجيات املتـصلة        ميكن أن تضطلع به حرية ال     
وينبغي للدول كذلك أن تنتهز     . بالعنصرية وكره األجانب، استناداً إىل التفوق العنصري      

مجيع الفرص، مبا فيها الفرص اليت تتيحها شبكة اإلنترنت، للتصدي لنشر األفكار القائمة             
 بقيم املـساواة وعـدم التمييـز والتنـوع          على التفوق أو العداء العنصري، والنهوض     

       الـدول التزاماهتـا مبوجـب     بقوة أن حتترم    وعليه، يوصي املقرر اخلاص     . والدميقراطية
 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية اللتني تضمنان احلق          ٢٠ و ١٩املادتني  

  . يف حرية التعبري وحتددان القيود املفروضة عليه
ي املقرر اخلاص باختاذ خطوات ملموسة لتوعية الشباب باآلثـار الـسلبية            ويوص  -٢٤

إليديولوجيات وأنشطة األحزاب واحلركات واجلماعات السياسية املتطرفة، مبـا فيهـا           
املتطرفـة  مجاعات النازيني اجلدد وحليقي الرؤوس فضالً عن احلركـات األيديولوجيـة            

يب احملتمـل   لتصدي للتأثري السل  يف ا دوات فعالية   ويذكِّر بأن التعليم هو أكثر األ     . املماثلة
املقرر اخلـاص   وإذ جيدد   . لألحزاب واحلركات واجلماعات السياسية املتطرفة يف الشباب      

على ضـمان أن يعـزز التعلـيم        ، حيث الدول    )١٣٦الفقرة  (نداء برنامج عمل ديربان     
بة العنصرية والتمييز    حقوق اإلنسان وحمار   وال سيما تدريب املعلمني، احترامَ     والتدريب،

العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وأن تنفذ املؤسسات التعليميـة             
سياسات وبرامج توافق عليها السلطات ذات الصلة، بشأن تكافؤ الفـرص ومناهـضة             
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العنصرية واملساواة بني اجلنسني والتنوع الثقايف والديين وغري ذلك من أشكال التنـوع             
  . مني واآلباء والطلبة، ومتابعة تنفيذ هذه السياسات والربامجمبشاركة املعل

، مبا فيها بطولة احتاد     ٢٠١٢ويف ضوء األحداث الرياضية املزمع تنظيمها يف عام           -٢٥
 واأللعاب األوملبية، يدعو املقرر اخلاص الدول       ٢٠١٢رابطات كرة القدم األوروبية لعام      

وادث اليت تتصل بالعنصرية وكره األجانب يف هاتني        إىل تعزيز التدابري الرامية إىل منع احل      
أفراد أو مجاعات من األفـراد تـرتبط        احلوادث اليت يتسبب فيها     املناسبتني، مبا يف ذلك     

وجيدد تأكيد الدور الرئيسي الذي تضطلع به الرياضة يف         . باحلركات واجلماعات املتطرفة  
 بانتهاز هذين احلدثني لتعزيز الوئام      تعزيز التنوع الثقايف والتسامح والوئام ويوصي الدول      

حيث ، الذي   )٢١٨الفقرة  (ويذكِّر املقرر اخلاص أيضاً بربنامج عمل ديربان        . بني األعراق 
الدول على العمل، بالتعاون مع املنظمات احلكومية الدولية واللجنة األوملبيـة الدوليـة             

ضد العنـصرية يف جمـال      واالحتادات الرياضية الدولية واإلقليمية، على تشديد الكفاح        
الرياضة بطرق منها تثقيف شباب العامل مبمارسة الرياضة دون أي نوع من التمييز وبروح              

  .املباريات األوملبية اليت تقتضي التفاهم والتسامح والنـزاهة والتضامن بني البشر
ويوصي املقرر اخلاص بقوة الدول بالتعاون عن كثب مع مجيع األطراف الفاعلة              -٢٦

الصلة، مبا فيها اجملتمع املدين واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، بغيـة مواجهـة             ذات  
التحديات اليت تثريها األحزاب واحلركات واجلماعات السياسية املتطرفة، مبا فيها مجاعات  

  .النازيني اجلدد وحليقي الرؤوس، فضالً عن احلركات األيديولوجية املتطرفة املماثلة

        


