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أنضمممب لننممماه  مممما ىمممع هعلمممعض ا  هعاىمممأش القضممماء علمممى مجيمممع أشمممكال التمييمممز العنصمممري  مممن  
 ، وحىت تارخيو ال تعجأ خط  أو آليات وطني  للقضاء على ىذه الظاىرش.1791

 
أت هممرخرام هأونمم  دعاعممأ فقممأ اعتممم ،املأيريمم  العاهمم   لقممع  ادهممي الممأاخل أهمما م همما  خمم   

ود مممع وامممأ   ه  علمممى املعاىمممأات واملعاديممم  الأوليممم  الممم   مممن  للننممماه أنيممم ممملعع لعناامممرىا، هن
ودمممأ   علمممى أحكممماض الأ مممتعر والقمممعانر املرعيممم  االجمممراء. نيمممعليهممما،  مممما ىممم  اطنيعممم  ا مممال هن

كلفمممعه دمممع  االهمممي المممأاخل  ه عناامممر عاجلمممذ ىمممذه املأونممم  هيمممال  التمييمممز العنصمممري،  مممعه
همي همعاطنر وهقيممر علمى االرا م  اإنفاذ القانعه وتطنيقو والتعاط  هع  افم  شمرا ا امتممع 

 اللنناني  و عهنب على متاٍس هناشر هع اجلمهعر.
 

هممه ىممذه املأونمم  ايممكو اممريا ووا مما م الننممأ املتعلمم  اممالت ريف، الننممذش قممأ وريف م فوعليممو 
 االو  والثاني .

ننغ  عليو أه:"يتعاهو اعأل وإنصاف همع اجلميمع أدنماء تنفيمذ يأاخل  أه عنصر دع  االهي ال
 ،القانعه"

اممو ادأو العردم  أو الطما ف  أو املنماطق  علمى أ ماس  و"حيظ مر عليمو دمار م  التمييمز العنصمري
 ،القعه  أو اجلنس أو اليي أو الع ع االجتماع  أو أي أ اس آخر"

ويرتتب على خمالفتهما عقعام   ،على اختالف رتنهب علمام أه ىذه املأون  هلزه  جلميع العناار
 دتضاء.أ االنهيلكي  وهالحق  عألي  ع

 
 : ره االجانب

 
 اه ظمممممممممممممماىرش  ممممممممممممممره االجانممممممممممممممب  مممممممممممممم  هعجممممممممممممممعيفش عمعهممممممممممممممام وخصعاممممممممممممممام م القممممممممممممممعانر.-1
 يعجممممممممممأ دممممممممممعانر تممممممممممن   علممممممممممى  ممممممممممره االجانممممممممممب أو تعادممممممممممب علممممممممممى ىممممممممممذا الفعممممممممممو.ال -2



النعايمما أو  علممى شممصاو وال حيا ممبالعادعمم  علممى ادل العقعاممات اللننممام اممرض االفعممافقممانعه  
  تظهر اافعال تلق   ررام االغ .الكراىي  جتاه اآلخر ها مل

 
ال متيمز وأاعل احملا مات اجلزا ي  خصعاام، ودانعه العقعاات  اه القعانر اللنناني  عمعهام،-3

دمانعه  واه القانعنيم   مماعنصريام أو  لنيام ار لننمام وأجنم ، فماجلميع  عا مي  أهماض النصمعو 
وىممع اال ممتعان   ادجنمم  هنممو أعطممى حقمام للميممتنو فيممو 49أامعل احملا مممات اجلزا يمم  م املممايفش 

 مبرتجب حملف إذ مل يكي حييي اللغ  العراي .
يفراي حتمممذ عنمممعاه "تنظممميب عنمممام يرعمممى و مممع االجانمممب اإأرت دان مممما اه الأولممم  اللننانيممم  أاممم

 اخلروج هنو".و الأخعل ا  لنناه واالداه  فيو 
 

العاهمم  لقممع  االهممي الممأاخل  أاممأرت م  ممانعه الثممام هممي ىممذا العمماض هأونمم    ممما اه املأيريمم 
لممى همما ننممذش املتعلقمم  اممالت ريف علص ممذ م اع عنااممر دممع  ادهممي الممأاخل ، حيمم  نعممأ  مملع دعا
 هي أه يتصرفعا هع اجلميع اعأل وإنصاف وحيايفي . : اب على عناار دع  اديل
 

 قمع  االنيماه المعط  والمأوو وال  ميما االعماله العمامل  اه حقع  االنياه حمميم  االقمانعه 
أو  مجيمع أشمكال التمييمز العنصمري أو العردم  أو الطما ف  ىوإعاله ادهب املتقأش االقضاء علم

امممو القمممعه  أو اجلمممنس أو اليمممي أو الع مممع االجتمممماع  أو أي اد ممماس أو علمممى أ املنممماطق 
 " هي االعاله العامل   قع  االنياه(.9" و "2تاه "ايفآخر )املأ اس 

 
اض حمممعل هع مممعا القضممماء علمممى مجيمممع أشمممكال التمييمممز عممماملأيريممم  العاهممم  ل همممي ال ايضممما تفيمممأو 

ىممأات الأوليمم  ذات الصممل ، حتممرو علممى وم إطممار التممزاض لننمماه امماملعادي  واملعا ،اهنممااالعنصممري 
هعاهل  الرعايا االجانمب ا معش اماملعاطنر اللننمانير وىم  تطنم  دمرارات اليملط  التنفيذيم  وتقمعض 
م أطمممار امممالحياتا االتقصممم  عمممي ايممم   مععمممات أو أفمممرايف ييمممكلعه تأيمممأام دهمممي وا مممتقرار 

ت عنصمري ،  مما تعممأ ا  إيفراج امتمع، مبا م ذلك املنظمات واالنيط  القا م  على خلفيا
 ر فيها.اهعا يع حقع  االنياه ايكو عاض  مي هناىج تأريب الضناط والعنا


