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بيد أنه ينبغي أن تتضمن اخلطة التزامًا صرحيًا بالرصد والتقييم. وباإلضافة إىل ذلك، ميكن دومًا 
إدراج عنصر تقييم ضمن أنشطة اخلطة، وال سيما عند تنفيذ هذه األنشطة.

وينبغي وضع آليات لرصد وتقييم األنشطة اجلارية واخلطة برمتها. وينبغي أن تستند إىل األهداف 
والغايات اليت تشكل اخلطة وإسناد املسؤوليات إىل خمتلف اهليئات احلكومية لتنفيذها.

وينبغي أن تنشد آليات الرصد والتقييم القصد يف احتياجاهتا من املوارد والزمن، لكي تبقى قابلة 
لإلدارة. وُيوصى بشدة بإعداد صيغ موحدة لإلبالغ من أجل الرصد والتقييم. وسيتطلب الرصد والتقييم 

الفعاالن ختصيص بعض املوارد لتغطية تكاليف العاملني ونشر النتائج وتوزيعها.
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اهليئات�احلكومية�املسؤولة باء-
تنفيذه.  املسؤولة عن  احلكومية  اهليئة  اخلطة  تبني  أن  ينبغي  على حدة،  نشاط  فيما خيص كل 
وينبغي أيضًا أن تشمل، عند االقتضاء، اهليئات االحتادية، أو اإلقليمية أو املحلية اليت تتوىل املسؤولية يف 

بعض املجاالت.

التواريخ�املستهدفة جيم-
ينبغي أن تكون أنشطة اخلطة مرتبطة بأطر زمنية حمددة. وإن ُوِجد تاريخ مستهدف، فينبغي أن 
يضع املسؤولون عن تنفيذ اخلطة موعدًا أقصى لتنظيم أنشطتهم. ومتثل التواريخ املستهدفة أيضًا أساسًا 

لرصد منجزات اخلطة. وينبغي أن تكون التواريخ املستهدفة واقعية.

مؤشرات�األداء دال-
يتعني أن ُيسند مؤشر أداء لكل هدف من األهداف املبينة يف اخلطة. فهذا سيجعل التنفيذ والرصد 
أكثر فعالية. ويف الواقع، متثل مؤشرات األداء املعيار الذي سُيستعان به يف تقييم حتقيق األهداف املتفق عليها 

من عدمه. وينبغي أن تكون مؤشرات األداء بسيطة ودقيقة لتيسري فهمها.

فإذا كان اهلدف مثاًل إذكاء وعي عامة اجلمهور بالصكوك الدولية يف جمال حقوق اإلنسان، 
ميكن أن تكون مؤشرات األداء:

إجناز األنشطة املقترحة والدراسات االستقصائية اليت تشري إىل زيادة وعي عامة اجلمهور.	 

آليات�الرصد�والتقييم هاء-
ينبغي أن تبني اخلطة كيفية رصدها وتقييمها.

وختتلف الظروف كثريًا بني الدول فيما يتعلق بالبيانات، واملوارد البشرية واملالية املتاحة للرصد 
والتقييم. وباإلضافة إىل ذلك، جيب أن تتناسب الطرائق املختارة مع الثقافات املحلية. ذلك أنه ال ميكن 
دومًا توقع أفضل الطرائق للرصد والتقييم يف البداية، ولذلك قد ال يكون من الضروري أن ختوض اخلطة 

يف كثري من التفاصيل.
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وال ينبغي أن تكرر األهداف عبارات الغايات ببساطة، بل ينبغي أن تضع شروطًا توفر دلياًل
على أن الغايات تتحقق. وسيمكن وضع أهداف قابلة للتحقق من تبيان مدى التقدم املحرز. ولكي تكون 

األهداف واقعية، فينبغي أن تكون دقيقة، ومادية، وملموسة، وقابلة للتحقق يف أطر زمنية معقولة.

وُينصح بأال يدرج هدف يف اخلطة ما مل تكن هناك رغبة حقيقية يف حتقيقه واحتمال معقول 
حتقيق  احتمال  وتقليل  برمتها،  التخطيط  عملية  تقويض  إىل  رنانة  أهداف  إدراج  يؤدي  وقد  لنجاحه. 

األهداف األخرى األكثر عقالنية، بتقليص مصداقية اخلطة.

فعلى سبيل املثال، عند السعي لتحقيق غاية إذكاء الوعي لدى اجلمهور، قد يكون اهلدف هو:

إذكاء وعي عامة اجلمهور بالصكوك الدولية يف جمال حقوق اإلنسان اليت حتمي احلق يف عدم 	 
التمييز على أساس األصل القومي أو اإلثين.

األنشطة -3
ينبغي أن تشمل خطة العمل الوطنية ملكافحة التمييز العنصري أنشطة حمددة تلتزم الدولة بإجنازها 

بغية حتقيق كل هدف. ويعين إجناز خمتلف األنشطة حتقيق األهداف املبينة يف اخلطة.

فإذا كان اهلدف مثاًل إذكاء وعي عامة اجلمهور بالصكوك الدولية يف جمال حقوق اإلنسان، 
فيمكن أن تشمل األنشطة ما يلي:

احلكومية، 	  غري  واملنظمات  التعليمية،  املؤسسات  على  الصكوك  بشأن  إعالمية  معدات  توزيع 
واملكاتب العامة؛

إجراء حلقات تدارس من أجل املسؤولني احلكوميني املعنيني، مبن فيهم الشرطة والقضاء؛	 

نشر التقارير املقدمة إىل جلنة القضاء على التمييز العنصري ومالحظاهتا وصكوك حقوق اإلنسان 	 
ذات الصلة.
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الغايات�واألهداف�واألنشطة ألف-
لكي تشكل خطة العمل الوطنية ملكافحة التمييز العنصري أساسًا لسياسة عامة شاملة ملكافحة 
تتألف من غايات وأهداف وأنشطة حمددة. وكما هو احلال يف أي عملية  العنصري، فيتعني أن  التمييز 
أداء  الغايات واألهداف واألنشطة واضحة، وأن تشمل مؤشرات  أن تكون هذه  يتعني  ختطيط أخرى، 
تسمح برصدها وتقييمها على حنو فعال. وستختلف الغايات واألهداف واألنشطة باختالف منطلق اخلطة، 

الذي سيتوقف يف هناية املطاف على حالة كل بلد.

الغايات�الرئيسية -1
ميكن أن توصف األهداف األوسع نطاقًا للخطة مبثابة غايات. وهي تقدم دلياًل واضحًا على ما 
ترمي الدولة إليه يف مكافحتها للتمييز العنصري. وتتعلق الغايات يف واقع األمر باألثر النهائي الذي ستحدثه 
اخلطة الوطنية ملكافحة التمييز العنصري. وتوفر الغايات املعلن عنها يف اخلطة توجيهًا مفيدًا ملن يعملون 

على اخلطة وتوفر إرشادات لعامة اجلمهور.

ومبا أن الغايات ترد بعبارات عامة، فيتعني أن تتوخى اإلجياز. مثاًل:

تعزيز الوعي العام لدى اجلمهور باملساواة بني األعراق وعدم التمييز؛	 

توسيع نطاق التنفيذ الفعال للمعايري الدولية واإلقليمية ذات الصلة حبقوق اإلنسان وعدم التمييز.	 

األهداف�املحددة -2
ينبغي أن تضع اخلطة غايات أكثر حتديدًا تكون مبثابة أهداف. ومتثل األهداف خطوة حنو بلوغ 

الغاية. وميكن وضع أهداف متعددة لكل غاية.

تكون  أن  ينبغي  الواقع،  والتقييم. ويف  الرصد  فعالية عملية  أهداف حمددة من  إدراج  وسيزيد 
األهداف قابلة للقياس وقابلة للتحقق من خالل مؤشرات األداء.
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أدخل الغاية #2 أدخل الغاية 1#  

أدخل األهداف 
املتعلقة بالغاية

أدخل األهداف 
املتعلقة بالغاية

أدخل األهداف 
املتعلقة بالغاية

أدخل األهداف 
املتعلقة بالغاية

ضع قائمة جبميع األنشطة 
املتعلقة بالغاية 

ضع قائمة جبميع األنشطة 
املتعلقة بالغاية 

أدخل أمساء الوكاالت 
املعنية بكل نشاط

أدخل أمساء الوكاالت 
املعنية بكل نشاط

أدخل التواريخ املستهدفة 
إلجناز كل نشاط

أدخل التواريخ املستهدفة 
إلجناز كل نشاط

أدخل مؤشرات األداء 
املتعلقة بالغاية 

أدخل مؤشرات األداء 
املتعلقة بالغاية 

أدخل آلية الرصد/التقييم أدخل آلية الرصد/التقييم 



جيب أن تتبع خطة العمل الوطنية ملكافحة التمييز هيكاًل واضحًا ومنهجيًا ومنطقيًا. إذ سييسر 
إدراجها يف  تنفيذها  عن  املسؤولة  الدولة  هيئات  على  وييسر  وقبوهلا،  فهمها  اجلمهور  عامة  على  ذلك 

ختطيطها. وباإلضافة إىل ذلك، يسهل رصد اخلطة وتقييمها كلما كانت واضحة ومنهجية ومنطقية.

وُيقترح يف هذا اجلزء هيكل يستند إىل احلاجة إىل وضع غايات وأهداف وأنشطة حمددة، وإىل 
أمهية حتديد هيئات الدولة املسؤولة، وتواريخ مستهدفة ومؤشرات أداء خاصة بكل هدف على حدة.

وإىل جانب النص السردي، قد يكون من العملي إدراج جداول ورسوم بيانية بروابط بني شىت 
العناصر. فيمكن مثاًل أن تضمن يف جدول الغايات، واألهداف، واألنشطة وهيئات الدولة املسؤولة عن 

تنفيذ كل نشاط، واإلطار الزمين لكل نشاط، ووصف مؤشرات األداء، وآلية رصد كل نشاط وتقييمه.



 

اهليكل�املوصى�به رابعًا-�
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ويتعني أال يراعي التقييم غايات اخلطة فحسب بل أيضًا أثرها الفعلي. وحىت لو أجنزت األنشطة 
املبينة يف اخلطة، فيظل من املمكن أهنا مل حتقق أثرها املنشود.

وعند انقضاء اإلطار الزمين للخطة وإجراء تقييم جوهري ومستقل هلا برمتها لقياس املنجزات 
ص احلصيلة وتنشر، وينبغي إصدار توصيات من أجل اخلطة املقبلة. على ضوء األهداف، ينبغي أن ُتلخَّ

اإلطار�الزمين واو-
ملا كان اهلدف من خطة العمل الوطنية ملكافحة التمييز هو تعزيز مقاربة أكثر منهجية إزاء سياسة 
مناهضة التمييز والدفع بالعمل يف هذا االجتاه، فيستحب وضع إطار زمين للخطة برمتها، إىل جانب التواريخ 
حلقوق  الوطنية  وللمؤسسة  للحكومة  ذلك  وسيتيح  أنشطتها.  من  نشاط  كل  لتنفيذ  اخلاصة  املستهدفة 

اإلنسان وللمجتمع املدين إطارًا مرجعيًا عامًا لتقييم منجزات اخلطة ومواطن القصور فيها.

وينبغي أن يتيح اإلطار الزمين خلطة العمل الوطنية ما يكفي من الوقت الختاذ ما يلزم من تدابري 
على الصعيد اإلداري، واملوارد، والتعليم والُبىن التحتية لكي يتسىن حتقيق بعض األهداف. وال ينبغي أن 
يكون اإلطار الزمين ضيقًا. وباملثل، ال ينبغي أن يكون طوياًل حبيث يصعب احلفاظ على االستمرارية أو 
املنظور العام. ويتوقف اإلطار الزمين على الظروف السياسية والتشريعية وغريها من الظروف يف الدولة 

املعنية.

غالبًا ما ُتختار فترة مخس سنوات يف اخلطط االقتصادية وقد اعُتربت هذه 
الفترة مستصوبة يف خطط العمل الوطنية يف جمال حقوق اإلنسان.

الوطنية  العمل  خطة  خيص  فيما  أيضًا  معقواًل  الزمين  اإلطار  هذا  ويبدو 
ملكافحة التمييز
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ما مدى جناح جلنة التنسيق الوطنية يف التكفل مبشاركة ضحايا التمييز العنصري واملنظمات اليت 	 
متثلهم خالل إعداد اخلطة وتنفيذها ورصدها؟

ما مدى جناح جلنة التنسيق الوطنية يف تيسري التعاون بني هيئات احلكومة، واملنظمات احلكومية، 	 
واملنظمات غري احلكومية، والرابطات املهنية، واألفراد وسائر جمموعات املجتمع املدين؟

ما مدى جناح املؤسسة الوطنية للمساواة بني األعراق يف تنفيذ املهام اليت أسندهتا اخلطة إليها؟	 
ما مدى النجاح يف رصد تنفيذ اخلطة؟	 

وميكن أن يستعان يف عملية التقييم مبجموعة من مصادر البيانات، تشمل ما يلي:
املقارنة بني اإلطار الزمين املحدد يف اخلطة واإلطار الزمين الفعلي؛	 
املقارنة بني أهداف اخلطة واحلالة الراهنة للتمييز العنصري باالستعانة بأحدث التقارير عن حقوق 	 

اإلنسان، والتشريعات الوطنية اجلديدة أو قرارات املحاكم؛
مقابالت مع األعضاء الرئيسيني يف جلنة التنسيق، وقادة الوكاالت املتعاونة وسائر الوكاالت؛	 
مقابالت فردية ومجاعية مع املشاركني أو املستفيدين من خطة العمل الوطنية؛	 
سرب آراء املشاركني يف الربنامج.	 

وينبغي أن يراعي التقييم أيضًا مجيع قرارات املحاكم املتصلة بتنفيذ اخلطة. ويتسم ذلك بأمهية 
خاصة بالنسبة إىل الدول اليت تكون فيها اخلطة ملزمة وتكون املحاكم قد اختذت قرارات تتعلق بتنفيذها.
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األفراد  املدين، وال سيما  املجتمع  أن يشارك  التقييم تشاركية. وينبغي  أن تكون عملية  ينبغي 
التقييم  التمييز العنصري واملنظمات اليت متثلهم، مشاركة كاملة يف عملية  واملجموعات الذين يواجهون 

لتشجيع مزيد من الشفافية واملوضوعية. وينبغي أن تتاح نتائج التقييم لعامة اجلمهور.

ولئن كانت كل خطة عمل وطنية تتطلب إنشاء آليات تقييمها اخلاصة، فمن املقترح، كحد 
أدىن، أن ُتدرس ثالثة جماالت: خطة العمل الوطنية يف حد ذاهتا؛ وتنفيذها؛ وسري عمل املؤسسة الوطنية 

للمساواة بني األعراق.

ولعل من املفيد االسترشاد ببعض املسائل والقضايا التالية:
تقييم�خطة�العمل�الوطنية )أ(� �

هل يفي نطاق اخلطة وفعاليتها بأهدافها؟	 
هل طرأت أي مستجدات يف مكافحة التمييز العنصري، حمليًا أو وطنيًا أو دوليًا، ميكنها أن تؤثر 	 

على أهداف اخلطة، مبا يف ذلك احلاجة إىل التركيز على بعض الفئات أو بعض مناطق البلد؟
تقييم�تنفيذ�خطة�العمل�الوطنية )ب(� �

كيف تستويف اخلطة معايري الشمولية )مبا يف ذلك التدابري اخلاصة أو اإلجراءات اإلجيابية)؟	 
اليت متلك يف 	  بفعالية مع اجلماهري املستهدفة و/أو املجموعات األساسية،  الربامج  تتواصل  هل 

املقابل القدرة على الزعامة، واحلضور والدافع للتأثري على اآلخرين؟
هل تشجع الربامج املعارف/الفهم، واملواقف/القيم واملهارات/السلوكيات الالزمة للقضاء على 	 

التمييز العنصري؟
هل تؤثر الربامج على أنشطة اجلهات الفاعلة اخلاصة؟	 
هل نفذت خمتلف الوكاالت خطة العمل الوطنية تنفيذًا فعااًل ويف الوقت املناسب؟	 
هل شاركت اجلهات الفاعلة يف التنفيذ؟	 
هل الربامج مستدامة؟	 

تقييم�اهلياكل�املؤسسية )ج(� �
ما مدى جناح جهة االتصال وجلنة التنسيق الوطنية يف حشد الدعم السياسي واملايل من أجل 	 

تنفيذ اخلطة؟
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التقييم  إىل  التقييم  حييل  بينما  اخلطة،  فعالية  بتقييم  املتعلقة  املستمرة  العملية  إىل  الرصد  وحييل 
واملنجزات بشكل عام. وينبغي أن يكون من املمكن مراجعة أهداف اخلطة وأنشطتها أو تعديلها على ضوء 
عملية الرصد. وإذا مل تتحقق األهداف، فقد يكون من الضروري ختصيص مزيد من املوارد، أو تغيري طرائق 

العمل، أو مراجعة اإلطار الزمين أو رمبا حىت تعديل األهداف.

توجد جمموعة من آليات الرصد، ومهما كانت اآللية املختارة، فينبغي أن تكون مستقلة عن 
الوكاالت أو اهليئات املكلفة بتنفيذ اخلطة. وتتطلب آلية الرصد دعمًا سياسيًا وماليًا رفيع املستوى من 
احلكومة لكي يتسىن للمسؤولني احلكوميني االستجابة إىل توصياهتا ومقترحاهتا. وميكن للمؤسسة الوطنية 

حلقوق اإلنسان أن تنظم أنشطة الرصد.

وينبغي أن تعقد آلية الرصد اجتماعات على فترات زمنية معقولة خالل عمر خطة العمل الوطنية. 
وينبغي أن ُيجرى أول تقييم بعد سنة من بدء اخلطة لُتجَرى بعد ذلك تقييمات دورية. وتساعد التقييمات 
على فهم مواطن القوة والضعف يف تصميم الربامج القائمة وتنفيذها، وإدخال تعديالت عند االقتضاء مع 

متابعة فعالة.

وينبغي أن حتدد هذه االستعراضات الدورية مواطن القصور والعراقيل حتديدًا نزيهًا وأن تقترح 
حلواًل للتكفل بتحقيق األهداف. ويف إطار عملية الرصد، ينبغي باستمرار وضع أهداف ومؤشرات جديدة 
فعالة  ُتراَجع اخلطة كلما كان ذلك ضروريًا من أجل حتقيق استجابات  أن  خالل عمر اخلطة. وينبغي 

لالحتياجات اليت حددهتا الدراسة األساسية.

التقييم هاء-
خالل هذه املرحلة، يتم تقييم إجناز الغايات املعلن عنها تقييمًا منهجيًا من أجل إرساء أساس 

للخطة الالحقة.

ينبغي أن تدرج خطة العمل الوطنية ملكافحة التمييز العنصري آلية لتقييم 
منجزاهتا عندما توشك على االنتهاء
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إشراك  وينبغي  احلكومة.  من  متعددة  مستويات  على  اخلطة  تنفيذ  عن  املسؤولية  ُتوزع  وقد 
السلطات املحلية واإلقليمية منذ البداية، وال سيما يف الدول االحتادية. إذ ميكن يف بعض احلاالت أن تتوىل 
احلكومات اإلقليمية أو املحلية مسؤوليات جوهرية، على سبيل املثال يف جماالت إقامة العدالة، والشرطة، 
والصحة، والتعليم، والسكن وغري ذلك. وينبغي إيالء احلرص بوجه خاص على مشاركة املستويات الثانوية 
من احلكومة يف عملية التنسيق. وينبغي أن تتوىل اهليئات احلكومية املركزية املكلفة مبجاالت حمددة من اخلطة 

مسؤولياهتا يف إطالع هيئات احلكومات اإلقليمية أو املحلية والتشاور معها.

وعلى حنو ما تقدم، ميكن أن ميثل إنشاء مؤسسة وطنية للمساواة بني األعراق هدفًا رئيسيًا من 
أهداف اخلطة، وميكن أن يضطلع بدور هام خالل تنفيذها.

واسع  ونطاق  واقعية، وغايات واضحة،  أهداف  أساس  أعدت على  قد  اخلطة  تكون  وعندما 
ومشاركة شاملة، فسيكون من األيسر تنفيذها تنفيذًا فعااًل. ومع ذلك، فال ينبغي أن ُيترك التنفيذ معزواًل. 
بل ينبغي أن يتواصل العمل اجليد املنجز خالل مرحلة اإلعداد بشكل منهجي ليشمل حىت مرحلة التنفيذ.

وال ينبغي بالضرورة حل جلنة التنسيق الوطنية املنشأة للعمل مبثابة هيئة استشارية يف إعداد اخلطة 
عند إطالق اخلطة. وبداًل من ذلك، ميكن اإلبقاء عليها كهيئة تشاورية خالل عملية التنفيذ.

التدارس، واجللسات  ترتيب حلقات  إمكانية  تدرس  أن  الوطنية كذلك  التنسيق  للجنة  وميكن 
االطالعية أو بعض أشكال التواصل املباشرة األخرى مع الشركاء يف التنفيذ عند االقتضاء، للتكفل مبشاركة 

من يتولون مسؤوليات على املستوى الشعيب مشاركة كاملة.

وينبغي أن ُيشجع املجتمع املدين على املشاركة بفعالية يف التنفيذ، مثاًل من خالل القواعد الدائمة 
اليت تسمح له بتحريك إجراءات قضائية عند الفشل يف التنفيذ.

الرصد دال-
تقتضي هذه املرحلة، اليت تتداخل مع مرحلة التنفيذ، تعديل أهداف اخلطة وأنشطتها على ضوء 

تطور األوضاع.

ينبغي أن تدرج خطة العمل الوطنية ملكافحة التمييز آليات رصد دوري 
ملا حترزه من تقدم
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يف 21 آذار/مارس. ففي مثل هذا اليوم من عام 1960، أردت نريان الشرطة 69 شخصًا خرجوا يف 
مظاهرة سلمية، يف شرق شاربفيل، جبنوب أفريقيا، احتجاجًا على "قوانني جواز املرور" اليت أصدرها نظام 

الفصل العنصري.

وأخريًا، إىل جانب إدراج آليات فعالة للتواصل ونشر املعلومات يف اهلياكل األساسية املنشأة 
إلعداد خطة العمل الوطنية ملكافحة التمييز العنصري وتنفيذها، ينبغي أن تكون وضع استراتيجيات إعالمية 
موجهة لعامة اجلمهور لتعزيز رسالة اخلطة، واستهداف مجاهري خاصة وإذكاء الوعي لدى عامة اجلمهور.

وميكن لربنامج إعالمي فعال أن يعزز الوعي خبطة العمل الوطنية ملكافحة التمييز العنصري، من 
خالل توزيع املعلومات على نطاق واسع وفعال من حيث التكلفة. وباإلضافة إىل ذلك، ينبغي أن توزع 
تفاصيل اخلطة على عامة اجلمهور. وميكن إصدار ملصقات ومطويات والفتات وتوزيعها عرب هيئات الدولة 
واملنظمات غري احلكومية، أو إرساهلا مباشرة إىل املدارس، ومنظمات املجتمعات املحلية وأفراد اجلمهور 
بناًء على الطلب. وعالوة على ذلك، ينبغي أن يستعان بتكنولوجيا املعلومات املعاصرة على أفضل حنو 

ممكن من أجل نشر اخلطة.

التنفيذ جيم-
ينبغي أن ُتبذل كل اجلهود لتفادي الوضع الذي ُتطلق فيه اخلطة يف جو من االحتفال الكبري مث 

ُتترك لتخبو بسبب غياب املتابعة.

التمييز  الوطنية ملكافحة  العمل  الفعال أساسيًا ملصداقية خطة  التنفيذ  يعد 
العنصري

يقتضي التنفيذ اختاذ عدد من التدابري من قبيل السياسات، والقوانني واآلليات واملوارد )البشرية 
واملالية واإلعالمية والتكنولوجية)، وقد ختتلف هذه التدابري من دولة إىل أخرى.

للمساواة بني األعراق،  الوطنية  املؤسسة  فيها  الدولة، مبا  تنفيذ اخلطة هيئات  وتتوىل مسؤولية 
وستشكل  وغريها.  والصحة  والتعليم،  والدفاع،  اخلارجية  والشؤون  العدالة،  قطاعات  أو  أو الوزارات 
املناقشات بشأن اهليئات املسؤولة ومسؤولياهتا جزءًا من إعداد اخلطة. ومن املهم أن تبني اخلطة خمتلف 

املسؤوليات املؤسسية لكي تصبح واضحة هليئات الدولة وللجهات الفاعلة وعامة اجلمهور.
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يف مجيع األحوال تأييد مطلوب يف عملية إعداد اخلطة وتنفيذها. ولئن كان إدراج اخلطة يف مرسوم تنفيذي 
ميثل اخليار األيسر، فينبغي أن حتظى خطة العمل الوطنية مبركز قانوين، كلما أمكن ذلك.

واخليار الثالث هو احلصول على تأييد برملاين للخطة بدل اختاذ تشريع خاص. ومرة أخرى فهذا 
األمر يتجاوز جمرد تأييد القادة السياسيني يف بيانات عامة، ألنه يتطلب نقاشًا برملانيًا خاصًا ونص التأييد. 
وهذه اخلطوة من الناحية القانونية أيسر من سن تشريع إلعمال اخلطة. وُيستحب أن تقترح جهة االتصال 

هذه اخلطوة، ألهنا ستدفع بالتنفيذ الفعال للخطة.

ويف كل األحوال، ينبغي أن تكون لغة اخلطة متسقة مع قوهتا اإللزامية.

يف أحسن األحوال، ينبغي أن حتظى خطة العمل الوطنية ملكافحة التمييز 
مبركز قانوين وأن تكون ملزمة

إطالق�اخلطة�الوطنية -5
سيزيد إطالق اخلطة يف حدث بارز من الوعي باخلطة لدى القطاعات املكلفة بتنفيذها ولدى 

عامة اجلمهور. وينبغي أن تصدر خطة العمل الوطنية ملكافحة التمييز أيضًا يف صيغة ميسرة.

العنصري يف حدث  التمييز  الوطنية ملكافحة  العمل  ُتطَلق خطة  ينبغي أن 
إعالمي بارز مبشاركة السلطات العليا

البلد، فينبغي بذل كل  ولئن كانت السمات اخلاصة لعملية إطالق اخلطة تتوقف على تقاليد 
اجلهود لكي يكون هلا األثر األبلغ. وبالتايل، ينبغي أن جترى عملية إطالق اخلطة يف حدث إعالمي بارز 
يشارك فيه مسؤولون حكوميون رفيعو املستوى، وممثلون عن شىت الفئات املستهدفة. وباإلضافة إىل ذلك، 
ميكن تأكيد أمهية آليات حقوق اإلنسان الدولية من خالل مشاركة ممثلي األمم املتحدة أو سائر املنظمات 

الدولية أو اإلقليمية.

ولعل من املفيد أيضًا أن ُتجرى عملية إطالق اخلطة يف تاريخ حيمل دالالت، مثل تاريخ يرمز 
إىل مكافحة التمييز العنصري يف البلد أو اليوم العاملي للقضاء على التمييز العنصري، الذي ُيحتفل به سنويًا 
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زعماء املجتمعات والزعماء الدينيون؛	 

قادة األحزاب السياسية.	 

اعتماد�اخلطة�الوطنية -4
يعد تأييد خطة العمل الوطنية ملكافحة التمييز العنصري على أعلى مستوى سياسي أمرًا أساسيًا. 
وباإلضافة إىل ذلك، من أجل تعزيز دعم سياسي أوسع للخطة وتعزيز دعم املسؤولني هبذه املهمة، فينبغي 

أن يكون للخطة شكل أو مركز قانوين.

وتتوقف اخليارات على تقاليد البلد وسياساته القانونية. وحبذا لو اعتمد الربملان قانونًا يضمن 
االستمرارية بغض النظر عن تغيريات احلكومة. بيد أن عملية سن التشريعات يف بعض البلدان قد تكون 
تدير  أن  االتصال  فينبغي جلهة  املفضل،  اخليار  التشريع هو  وإذا كان  وقتًا طوياًل.  تستغرق  وقد  معقدة 

العمليات.

وقد يكون من األيسر إدراج اخلطة يف مرسوم حكومي أو رئاسي، رغم أنه من غري املحتمل أن 
حيظى بنفس القوة القانونية للتشريع. ومع ذلك فسيتجاوز جمرد التأييد من رئيس الدولة أو احلكومة، وهو 
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خدم البيوت؛	 
األشخاص املصابون بفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز؛	 
األشخاص ذوو اإلعاقة؛	 
األشخاص املسنون؛	 
األشخاص املحرومون من حريتهم؛	 
فئات املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي واملتحولني جنسيًا ومغايري اهلوية اجلنسانية؛	 
األشخاص املتضررون من الزناعات املسلحة أو الكوارث الطبيعية.	 

وينبغي أيضًا أن ُتعَطى األولوية للجهات اليت يؤدي فعلها أو تقصريها عن الفعل إىل أثر متييزي 
شديد:

املكلفون بإقامة العدل، مبن فيهم القضاة واملدَّعون؛	 
موظفو السجون 	  )الشرطة؛  األمن  ومصاحل  السجون  يف  ذلك  يف  مبا  القوانني،  إنفاذ  موظفو 

والعسكر وسائر قوات األمن)؛
سلطات اهلجرة؛	 
موظفو اهلجرة واحلدود؛	 
أعضاء الربملان؛	 
املسؤولون احلكوميون املعنيون بصياغة التشريعات، وإعداد السياسات وتنفيذها؛	 
الفئات املهنية الرئيسية: ’1’ األساتذة؛ ’2’ املرشدون االجتماعيون؛ ’3’ مهنيو الرعاية الصحية؛ 	 

’4’ وسائط اإلعالم والصحفيون؛ ’5’ ومهنة القانون؛
جمتمع األعمال؛	 
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ومن املسائل اهلامة عند النظر يف وضع األولويات أن تراعى حالة حقوق اإلنسان لدى األفراد 
اخلطة.  يف  التمييز  وعدم  للمساواة  األساسية  املعايري  إلدماج  احلاجة  إىل  نظرًا  املستضعفة،  واجلماعات 
وحبسب سكان الدولة، قد تشمل املجموعات اليت حتتاج احلماية من التمييز العنصري، كما حددها إعالن 

وبرنامج عمل ديربان، ما يلي:
الشعوب األصلية؛	 
األفارقة واألشخاص املنحدرون من أصل أفريقي؛	 
اآلسيويون واألشخاص املنحدرون من أصل آسيوي؛	 
املهاجرون؛	 
الالجئون وطالبو اللجوء؛	 
ضحايا االجتار باألشخاص؛	 
األشخاص املشردون داخليًا؛	 
ل؛	  الروما واجليبسي والسينيت والغجر الرُّحَّ
املجتمعات اليهودية؛	 
املجتمعات املسلمة والعربية؛	 
األقليات القومية أو اإلثنية والدينية واللغوية.	 

وقد ترغب اخلطة يف إسناد األولوية لفئات األفراد الذين يواجهون أشكااًل متعددة من التمييز، 
إىل جانب كوهنم ضحايا التمييز العنصري، من قبيل:

الفقراء يف األرياف واملدن؛	 
األشخاص الذين يعانون من الفقر املدقع؛	 
النساء والفتيات؛	 
األطفال والشباب؛	 
األشخاص عدميو اجلنسية؛	 
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صياغة�اخلطة�الوطنية -3
على ضوء االحتياجات املبينة يف الدراسة األساسية واملشاورات، ينبغي صياغة خطة عمل وطنية 
ملكافحة التمييز العنصري. وينبغي يف املقام األول واألهم أن تتوىل جهة االتصال حتديد مفهوم خطة العمل 

الوطنية، مسترشدة مبا أجنز على الصعيد الدويل من عمل من هذا النوع وتكييفه مع حالة البلد. 

مبا أن الظروف واالحتياجات وااللتزامات ختتلف من دولة إىل أخرى، فال يوجد وصف حمدد 
للمالمح العامة للخطة. بيد أن الفصل الثاين يقدم، على سبيل الذكر ال احلصر، مقترحات من أجل حمتوى 

خطة العمل الوطنية ملكافحة التمييز العنصري.

املراد إجنازه، سيكون من الضروري  العمل  املتاحة مقارنة حبجم  املوارد املحدودة  وبالنظر إىل 
ترتيب األولويات. ويتعني وضع أولويات يف مكافحة التمييز العنصري على املدى القصري واملدى املتوسط 

واملدى البعيد، استنادًا إىل ما توصلت إليه الدراسة األساسية.

التمييز  ملكافحة  الوطنية  العمل  خلطة  الرئيسي  املحتوى  جيسد  أن  ينبغي 
العنصري التزام الدولة باختاذ إجراءات ملكافحة التمييز العنصري وأن يوفر أساسًا 

لتنفيذ اخلطة

وميكن أن تستند األولويات إىل أكثر االحتياجات إحلاحًا )مثاًل، الفئات أو األفراد األشد عرضة 
للتمييز العنصري، أو املجموعات أو األفراد األشد عرضة الرتكاب جرائم التمييز العنصري) وإىل الفرص 
)مثاًل، إذا كانت بعض اجلماعات أو املؤسسات قد طلبت مساعدة يف إعداد برامج حلماية ضحايا التمييز 

العنصري).

بيد أنه ينبغي أن يتلقى مجيع ضحايا التمييز العنصري نفس القدر من االهتمام واحلماية وبالتايل 
املعاملة الالئقة)77). وعند وضع األولويات، ينبغي أن ُيفترض أنه يتعني إعمال فئة من احلقوق قبل إعمال 
للجميع"،  اإلنسان  إعمال "كل حقوق  إقرار احلاجة إىل  اهلام يف أي هنج شامل  الفئات األخرى. ومن 

واملضي قدمًا يف مجيع املجاالت.

انظر الوثيقة A/CONF.211/8، الفصل األول، الفقرة 17. (77(
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الناحية  من  باعتبارها حساسة  شاملة  أساسية  دراسة  إىل  ُينظر  أن  ميكن  ذلك،  إىل  وباإلضافة 
السياسية وقد تتردد الدول يف إجنازها. وحتدد الدراسة األساسية، حبكم طبيعتها، مواطن الضعف.

بيد أن رغبة السلطات يف تقييم مدى وجود التمييز العنصري يف حد ذاته يدل على توفر ما يلزم 
من اإلرادة السياسية للقيام بعملية فعالة حنو وضع خطة عمل وطنية ملكافحة التمييز العنصري. وباإلضافة 
إىل ذلك، ميثل التقييم الدقيق والصريح للمشاكل امللحة يف مكافحة التمييز أمرًا أساسيًا يف حتديد احللول.

تكثيف�التشاور -2
تقتضي اخلطة إجراء مشاورات واسعة ومكثفة.

وينبغي أن تسعى جهة االتصال إىل حتديد املالمح العامة للخطة. وميكن أن ُيستعان هبذه املالمح 
العامة كأساس تنظر فيه احلكومة ويتم التشاور بشأنه مع املجتمع املحلي. وجيب على األفراد واملجموعات 
الذين يتأثرون أو قد يتأثرون بالتمييز العنصري أن يضطلعوا بدور حموري يف إعداد اخلطة. وينبغي أن تعمل 

جلنة التنسيق الوطين على تيسري ذلك. 

عند النظر يف التدابري التشريعية أو اإلدارية اليت قد تؤثر على ضحايا التمييز 
العنصري تأثريًا مباشرًا، ينبغي أن يتم التشاور مع هؤالء من خالل اإلجراءات 

املالئمة وبوجه خاص من خالل املنظمات اليت متثلهم

متعددة  ألشكال  يتعرضون  ملن  مستقل  بتمثيل  التكفل  إىل  للحاجة  خاصة  عناية  إيالء  ينبغي 
أو مضاعفة من التمييز. إذ ميكن للتمييز على أي من األسس الواردة يف املادة 1 من االتفاقية الدولية للقضاء 
على مجيع أشكال التمييز العنصري أن يقترن بتمييز على أساس اجلنس، أو النوع، أو اللغة، أو العمر، أو 
الدين أو أي وضع آخر، مما جيعل ضحايا العنصرية يتعرضون ألشكال متعددة أو مضاعفة من التمييز. 

وجيب مثاًل أن متثَّل النساء والفتيات املتأثرات بالتمييز العنصري متثياًل مناسبًا خالل املشاورات.
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الطرائق )د(
متثل الدساتري والتشريعات والتنظيمات أوىل مصادر املعلومات يف الدراسة األساسية. وباإلضافة 
إىل ذلك، ميكن أن ُتستقى املعلومات من االستبيانات، واملقابالت، ومجع أو استعراض املواد، والوثائق 
واإلحصاءات. وميكن احلصول على املعلومات أيضًا باستقصاء املجموعات اليت تواجه التمييز العنصري، 

والعديد منها قد يكون مشاركًا يف جلنة التنسيق)76).

وينبغي أن تنظر الدراسة األساسية أيضًا يف مصادر أخرى من قبيل االستقصاءات أو التقارير 
الربملانية؛ وسياسات الدولة وبراجمها املتعلقة بتنفيذ التشريعات من قبيل امليزانيات؛ وقرارات اهليئات القضائية 
وشبه القضائية، مثل املحاكم واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان؛ وتقارير وسائط اإلعالم، ودراسات 

وحبوث األوساط األكادميية أو غريها من مراكز البحوث ومنظمات املجتمع املدين.

وينبغي أن تستعرض الدراسة االستقصائية أيضًا تقارير الدولة املقدمة إىل جلنة القضاء على التمييز 
العنصري، وسائر اهليئات اليت ترصد اتفاقيات حقوق اإلنسان ذات الصلة، من قبيل منظمة العمل الدولية، 
حقوق  جملس  جيريه  الذي  الشامل  الدوري  واالستعراض  اإلنسان،  حقوق  ملجلس  اخلاصة  واإلجراءات 
اإلنسان، واملالحظات والتوصيات املقدمة إىل الدولة املعنية. وميكن أيضًا استعراض التقارير الوطنية املقدمة 

يف إطار إجراءات الرصد الدولية أو اإلقليمية األخرى للقضاء على التمييز العنصري.

وجيب أن تتاح الدراسة للجمهور وأن توزع على نطاق واسع.

الصعوبات )ه(
تتطلب أي دراسة أساسية تسعى إىل الوصول إىل استنتاجات مفصلة بشأن املمارسات واملواقف 
والنتائج التمييزية إجراء حتقيق يف مجيع جماالت حقوق اإلنسان. ويف الوقت ذاته، ينبغي أال تبالغ الدراسة يف 
الطموح فتغدو غري عملية. وال ينبغي أن ُتتخذ احلاجة إىل الشمولية يف الدراسة ذريعة لتأخري إعداد اخلطة.

ينبغي أن ُتجمع البيانات اإلحصائية مبوافقة صرحية من الضحايا، على أساس تعريفهم الذايت وطبقًا لألحكام املتعلقة  (76(
حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية، كاللوائح اخلاصة حبماية البيانات وضمانات حرمة اخلصوصيات. وقد ال 
يشعر األفراد أو جمموعات األفراد دومًا باالرتياح لدى اإلعراب عن آرائهم عالنية. وإذا كان األمر كذلك، فينبغي 
أن يوفر املعنيون باملشاورات مع اجلمهور مقارًا إلجراء مقابالت أكثر خصوصية وقد يرغبون يف التكفل بالسرية 

يف بعض احلاالت. وقد يكون من الضروري دعوة مناصريهم أو ممثليهم القانونيني.
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العراقيل اليت حتول دون القضاء على التمييز العنصري وينبغي التغلب عليها، مع إيالء عناية خاصة 	 
لألشكال املعاصرة والناشئة من التمييز العنصري؛

إمكانية وصول ضحايا التمييز العنصري إىل العدالة؛	 

معاقبة اجلناة؛	 

برامج مكافحة التمييز العنصري؛	 

املعرفة حبظر التمييز العنصري لدى عامة الناس والضحايا املحتملني؛	 

وشبكة 	  واإلذاعة،  التلفاز،  ذلك  يف  )مبا  اإلعالم  وسائط  طريق  عن  العنصري  التمييز  استدامة 
اإلنترنت، والصحف واملجالت)؛

سبل تعزيز املناهج الدراسية ملبادئ املساواة وعدم التمييز يف مجيع مستويات التعليم؛	 

توفر وثائق أساسية تتعلق حبقوق اإلنسان ومواد أخرى تعزز املساواة وعدم التمييز بلغات وطنية 	 
وحملية وبصيغ مبسطة؛

املستوى العام للدعم التنظيمي واملايل املقدم لتعزيز املساواة بني األعراق.	 

املشاركون )ج(
من املهم احلرص على إجراء مشاورات كافية قبل تنجيز الدراسة. وينبغي تشجيع هنج تشاركي 

على املستوى الشعيب عند تقييم االحتياجات.

ومثة خيارات عدة لصياغة دراسة أساسية. فيمكن مثاًل أن تطلب جهة االتصال من أمانتها أن 
تصيغ هذه الدراسة، أو قد تكلف شخصًا أو جمموعة أو منظمة بإجناز هذه املهمة أو تشكيل فريق عمل 
من عدة منظمات للقيام هبا. وكخيار بديل، ميكن أن تكون الدراسة األساسية حصيلة لعملية تشاورية 
ُتجرى بالتعاون بني احلكومة واملجتمع املدين، ومبشاركة فعالة من اجلماعات اليت تتأثر أو قد تتأثر بالتمييز 

العنصري.
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وما من منوذج واحد لدراسة أساسية من هذا النوع، بيد أهنا قد تتناول القوانني والسياسات 
والربامج واألنشطة واالحتياجات واملوارد البشرية واملؤسسية املتاحة حاليًا للقضاء على التمييز العنصري، 

مع تقييم ما يلي:

النطاق العام للتمييز العنصري، مبا يف ذلك القوانني والسياسات واملمارسات واملعتقدات والنتائج 	 
التمييزية، اليت قد تفضي إىل ظهور مجاعات ذات أولوية حتتاج للحماية اخلاصة. وينبغي أن يوىل 

اهتمام خاص للجماعات اليت تواجه أشكااًل متعددة من التمييز؛

اإلطار الدويل املطبق، مبا يف ذلك مدى التقيد باالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز 	 
العنصري وسائر الصكوك املتعلقة حبقوق اإلنسان، ووضع الدولة من حيث التصديق على مجيع 

املعاهدات الدولية الرئيسية يف جمال حقوق اإلنسان؛

إدراج املعايري والقواعد والتوصيات الدولية املتصلة بالقضاء على التمييز العنصري ضمن القوانني 	 
املحلية؛

فعالية اإلطار القانوين واستقاللية القضاء وقدرته على معاجلة قضايا التمييز العنصري؛	 

فعالية املؤسسات الوطنية حلماية حقوق اإلنسان يف مكافحة التمييز العنصري؛	 

اخلطط الوطنية اإلمنائية وسائر خطط العمل الوطنية ذات الصلة )خطط حقوق اإلنسان بوجه عام 	 
أو تلك اخلطط اليت تتناول املرأة، أو الطفل، أو األقليات أو الشعوب األصلية) اليت ميكن تؤثر 

على حالة حقوق اإلنسان لدى مجاعات أو أفراد يواجهون التمييز العنصري؛

الظروف االجتماعية والسياسية واالقتصادية املتعلقة باألفراد واجلماعات الذين يواجهون التمييز 	 
العنصري؛

باحلقوق 	  فيما يتعلق  ال سيما  التمييز،  وعدم  املساواة  احترام  بشأن  اإلنسان  حقوق  مؤشرات 
االقتصادية واالجتماعية والثقافية. ومن املهم احلصول على بيانات إحصائية مصنَّفة)75)؛

أمناط العنصرية؛	 

انظر الوثيقة A/CONF.211/8، الفصل األول، الفقرتان 103 و104.  (75(
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اإلعداد باء-
املرحلة املوالية هي إعداد اخلطة حبد ذاهتا بشكل جوهري. وخالل هذه املرحلة، تعد الوكاالت 
وتكثف  البلد،  يف  تطبق  العنصري  التمييز  ملكافحة  وطنية  عمل  خطة  عن  مفهومًا  الرئيسية  واملنظمات 

املشاورات، وتصيغ اخلطة، مبشاركة اجلماعات املتأثرة بالتمييز العنصري، فُتعتمد اخلطة ويبدأ تنفيذها.

إجراء�دراسة�أساسية -1

األسس )أ(
ميثل إجراء دراسة وافية ودقيقة أو مجع املعلومات األساسية عنصرًا رئيسيًا يف أي هنج منتظم 

إلعداد خطة عمل وطنية ملكافحة التمييز العنصري. 

لكي يتسىن لدولة ما أن متضي قدمًا يف مكافحة التمييز العنصري، من املهم 
معرفة احلالة الراهنة فيها

والوطنية  املحلية  االحتياجات  على حتديد  االحتياجات  تقييم  أو  األساسية  الدراسة  وستساعد 
األكثر إحلاحًا فيما يتعلق بالقضاء على التمييز العنصري. ومتثل الدراسة األساسية عنصرًا رئيسيًا يدل على 

أن التمييز العنصري ليس مسألة تصور فحسب بل ميكن قياسه.

وينبغي أن حتدد الدراسة األساسية الفئات ذات األولوية القصوى اليت تطرح محايتها يف الربامج 
ثغرات ينبغي سدها وأن تقدم توصيات بشأن هذه الفئات.

نطاق�العمل )ب(
تعيينها، إجراء دراسة منهجية عن حالة  ينبغي أن يكون يف صدارة مهام جهة االتصال، بعد 
األساسية  والعناصر  اإلنسان  حقوق  جمال  يف  التحديات  أكرب  ذلك  يف  مبا  البلد،  يف  العنصري  التمييز 

الستراتيجية وطنية قائمة، وجيوز هلا أن تكلف جهة أخرى بإجراء هذه الدراسة.
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وال يعفي إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان من احلاجة إىل آلية أو مؤسسة متخصصة ملكافحة 
العنصرية  ملكافحة  العاملي  واملؤمتر  العنصري)71)  التمييز  على  القضاء  جلنة  أوصت  فقد  العنصري.  التمييز 
ومؤمتر استعراض نتائج ديربان)72) بإنشاء مؤسسات وطنية أو هيئات مناسبة أخرى لتيسري تنفيذ االتفاقية 

الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري.

ولئن كان هيكل ووظائف املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان خيتلفان من بلد إىل آخر، فإن 
هذه املؤسسات تضطلع بدور هام للغاية يف مكافحة التمييز العنصري، ويف تعزيز القيم الدميقراطية وحكم 
القانون)73). وهي بيوت للمعرفة واخلربة يف جمال حقوق اإلنسان وعادة ما تضطلع مبهام من قبيل رصد 
من  وغريها  التشريعية  املسائل  بشأن  للحكومات  املشورة  وإسداء  اإلنسان،  ومشاكل حقوق  انتهاكات 
املسائل، وتنفيذ برامج التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان. ومن مّث فهي مؤهلة بشكل جيد لتقدمي مسامهات 
ملموسة يف إعداد خطة عمل وطنية ملكافحة التمييز العنصري وتنفيذها وينبغي أن تشارك يف جلنة التنسيق 
الوطنية ويف املشاورات األوسع نطاقًا. والواقع أن إعالن وبرنامج عمل ديربان دعا الدول إىل "وضع خطط 
مبوجب  إنشاؤها  مت  اليت  املؤسسات  من  وغريها  اإلنسان  الوطنية حلقوق  املؤسسات  مع  بالتشاور  عمل 

القانون ملكافحة العنصرية ومع املجتمع املدين ...")74).

جلنة القضاء على التمييز العنصري، التوصية العامة رقم 17)1993) بشأن إنشاء مؤسسات وطنية لتيسري تنفيذ  (71(
االتفاقية.

A/ الفصل األول، برنامج العمل، الفقرتان 90 و91، والوثيقة ،Corr.1 وتصويبها A/CONF.189/12 انظر الوثيقة (72(
CONF.211/8، الفصل األول، الفقرة 116.

انظر الوثيقة A/CONF.189/12 وتصويبها Corr.1، الفصل األول، اإلعالن، الفقرتان 112 و113. (73(
املرجع السابق، برنامج العمل، الفقرة 191. (74(
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التمييز العنصري. وينبغي أن تنظر الدول يف إنشاء مؤسسة وطنية للمساواة بني  تتوىل حصريًا مكافحة 
األعراق، مع مراعاة اإلطار املؤسسي الوطين واملوارد املتاحة)70).

يف البلدان اليت ال توجد فيها مؤسسة وطنية للمساواة بني األعراق، عادة ما 
ميثل إنشاء مؤسسة من هذا النوع هدفًا رئيسيًا يف خطة العمل الوطنية ملكافحة 

التمييز العنصري

حث برنامج عمل ديربان الدول، حسب االقتضاء، "على القيام بإنشاء مؤسسات وطنية مستقلة 
حلقوق اإلنسان ُتعَنى على وجه اخلصوص مبسائل العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل 
املتصلة مبركز  للمبادئ  فعاليتها، طبقًا  وتدعيم  واستعراضها  املؤسسات  وتعزيز هذه  تعصب،  بذلك من 
العامة 134/48 بقرار اجلمعية  املرفقة  املبادئ  بتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها، وهي  املعنية  املؤسسات 

املؤرخة 20 كانون األول/ديسمرب 1993، وتزويد هذه املؤسسات بقدر واف من املوارد املالية والكفاءة 
هذه  مكافحة  أجل  من  العامة  والتوعية  والتثقيف  والبحث  التحقيق  بأنشطة  االضطالع  على  والقدرة 

الظواهر" )الفقرة 90).

أوصى مؤمتر استعراض ديربان بإنشاء وجتهيز هيئات وآليات خمتصة لتنفيذ السياسات العامة الرامية إىل استئصال  (70(
العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وبتعزيز املساواة بني األعراق. انظر 

الوثيقة A/CONF.211/8، الفصل األول، الفقرة 116.
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مركز أو دائرة معلومات األمم املتحدة لإلعالم؛	 

املتحدة 	  األمم  وبرنامج  الدولية،  العمل  ومنظمة  والثقافة،  والعلم  للتربية  املتحدة  األمم  منظمة 
اإلمنائي، ومنظمة األمم املتحدة للطفولة، ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني؛

الوجود امليداين للمفوضية السامية لألمم املتحدة حلقوق اإلنسان؛	 

املنظمات احلكومية اإلقليمية )االحتاد األفريقي، وآليات حقوق اإلنسان التابعة لرابطة أمم جنوب 	 
للفرانكفونية،  الدولية  شرق آسيا، وجملس أوروبا، والكومنولث، واالحتاد األورويب، واملنظمة 

ومنظمة الدول األمريكية، وغريها)؛

اإلقليمية، 	  اإلمنائية  واملصارف  الدويل،  )البنك  األطراف  املتعددة  واإلمنائية  املالية  املؤسسات 
وغريها).

وسائر  الفاعلة  واجلهات  احلكومية،  اهليئات  متثيل  الوطنية  التنسيق  نطاق جلنة  يتيح  أن  وينبغي 
املجموعات املهتمة متثياًل ُمرضيًا، وأن تتسم اللجنة يف اآلن بيسر اإلدارة، والنجاعة وفعالية التكلفة. وعلى 
حنو ما تقدم، ينبغي إيالء االهتمام بتحقيق التوازن بني اجلنسني والتمثيل املنصف لألقليات القومية أو اإلثنية 

أو اللغوية أو الدينية أو اإلقليمية أو غريها من األقليات.

وينبغي أن حتدد اللجنة إجراءات العمل اخلاصة هبا. بيد أهنا ينبغي أن جتتمع بانتظام وأن جتري 
التمييز،  ملكافحة  الوطنية  العمل  خطة  بإعداد  املتصلة  املسائل  بشأن  دائمًا  وحوارًا  متواترة  مشاورات 
وتنفيذها، ورصدها وتقييمها. وميكنها أن تنتخب منسقًا إلدارة أنشطتها يف الفترة الفاصلة بني اجتماعاهتا.

املؤسسة�الوطنية�حلقوق�اإلنسان�واملؤسسة�أو�اهليئة�الوطنية�للمساواة�بني� )ج(
األعراق

اإلنسان  حقوق  جلان  مثل  اإلنسان،  حلقوق  وطنية  مؤسسات  البلدان  من  العديد  يف  أُنشئت 
ودواوين املظامل. وخالل هذه املرحلة التحضريية، سيكون من املهم حتديد أدوارها وأدوار املؤسسة الوطنية 
للمساواة بني األعراق إن وجدت. وحييل مصطلح املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان إىل هيئة مستقلة تتوىل 
حتديدًا محاية حقوق اإلنسان وتعزيزها، يف حني أن املؤسسة الوطنية للمساواة بني األعراق هي آلية حمددة 
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اإلنسان وتعزيز املساواة بني األعراق أو من متلك هي مؤهلة إلعداد برامج من هذا النوع. وينبغي جتنب 
استئثار ممثلي احلكومة بعملية اختاذ القرار.

وعلى ضوء ما تقدم، ميكن أن تضم جلنة التنسيق الوطنية أعضاًء�من:

ممثلي�اهليئات�الوطنية/املحلية،�ومنهم�على�سبيل�املثال:

ممثلو األشخاص الذين ينتمون إىل أقليات قومية أو إثنية أو دينية أو لغوية، وفئات وأفراد آخرين 	 
يواجهون التمييز العنصري )إن وجدوا يف الدولة اليت تعد خطة العمل الوطنية ملكافحة التمييز 

العنصري)؛

ممثلو احلكومات الوطنية واإلقليمية واملحلية الذين يتولون مسؤولية خاصة يف تنفيذ اخلطة؛	 

املؤسسات الوطنية املعنية حبقوق اإلنسان؛	 

املعنية حبقوق اإلنسان، مبا يف ذلك رابطات 	  الدولية  الوطنية للمنظمات غري احلكومية  الفروع 
األمم املتحدة على الصعيد الوطين؛

أعضاء الربملان )وال سيما جلان حقوق اإلنسان والتنمية)؛	 

املجتمع املدين؛	 

ممثلو اجلهاز القضائي؛	 

جمتمع األعمال والقطاع اخلاص؛	 

رجال التعليم والباحثون اجلامعيون؛	 

نقابات العمال والرابطات املهنية؛	 

وسائط اإلعالم.	 

الدولة�ليشاركوا�بصفة� القائمة�يف� الدولية� وميكن�دعوة�ممثلني�وطنيني�ومكاتب�الوكاالت�
مراقبني،�وميكن�أن�يشمل�ذلك:

منسق األمم املتحدة املقيم )الذي يكون غالبًا ممثل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي)؛	 
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جلنة�التنسيق�الوطنية )ب(
تتطلب املشاركة الفعالة لضحايا التمييز العنصري يف إعداد خطة عمل وطنية قنوات للتشاور)68). 
وبذلك، سيكون من األمور األساسية يف املرحلة التحضريية إنشاء جلنة تنسيق وطنية لتكون مبثابة مهزة 
وصل بني السلطات احلكومية، واملجتمع املدين، واألفراد واملجموعات الذين عانوا من التمييز العنصري. 
وميكن أيضًا أن تتخذ هذه اهليئة االستشارية امسًا مغايرًا، من قبيل فرقة العمل أو اللجنة التوجيهية، بيد أنه 

سيشار إليها يف هذا املنشور باسم "جلنة التنسيق الوطنية".

العنصري  التمييز  من  تضرروا  ملن  تكفل  وطنية  تنسيق  جلنة  إنشاء  ينبغي 
أقصى قدر من الفرص للمسامهة يف خطة العمل الوطنية

ينبغي أن تتمكن جلنة التنسيق الوطنية من طرح القضايا على صناع القرار، وإعداد التوصيات، 
الوطنية  العمل  خطة  عملية  بشأن  آراء  وتقدمي  املقترحات،  من  وغريها  التشريعية  املقترحات  وصياغة 
الوطنية وأعضائها يف اختاذ  التنسيق  إزاء جلنة  بنهج منفتح وشامل  السلطات  وحمتوياهتا. وسيساهم حتلي 

أصوب القرارات ويف تعزيز ثقة املجتمع يف اخلطة)69).

وسيتطلب عمل جلنة التنسيق الوطنية ختصيص ما يكفي من املوارد هلا واالهتمام اجلاد هبا من 
صناع القرار يف جهة االتصال.

بني جهة  التواصل  فعالية  زيادة  تساهم يف  وأن  منها  الغرض  اللجنة  أن جتسد عضوية  وينبغي 
االتصال واملجتمع املدين. وحىت تكون اللجنة فعالة، فينبغي أن ميثَّل فيها املجتمع املدين وال سيما ضحايا 
التمييز العنصري واملنظمات اليت متثلهم، وآخرون ميكنهم تقدمي اخلربة املتخصصة. وينبغي أيضًا أن تضم 
جلنة التنسيق الوطنية ممثلني عن اهليئات احلكومية املعنية واملنظمات غري احلكومية ذوات اخلربة يف حقوق 

أكد تقرير جلنة األمن والتعاون يف اجتماع أوروبا للخرباء بشأن األقليات القومية )جنيف، 1991) أنه" عندما  (68(
تناقش يف البلدان حالة األقليات القومية، فينبغي أن تكون هلذه األقليات فرصة فعالة للمشاركة ]...[ ]و[ وأن 
اهليئات  أو  القرار  اختاذ  هيئات  ممثليها يف  أو  القومية  األقليات  إىل  املنتمني  لألفراد  الدميقراطية  املشاركة  تشكل 

التشاورية عنصرًا أساسيًا يف املشاركة الفعلية يف الشؤون العامة" )اجلزء الثالث، الفقرة األوىل).
منظمة األمن والتعاون يف أوروبا، توصيات لوند بشأن املشاركة الفعالة لألقليات القومية يف احلياة العامة، واملذكرة  (69(

التفسريية )الهاي، 1999).
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وستعقد جهة االتصال اجتماعات أولية من أجل إطالق العملية وستتوىل املسؤولية عن املراحل 
األولية إلعداد اخلطة، بتشاور وثيق مع املجتمع املدين والوكاالت األخرى.

وينبغي أن تتوىل جهة االتصال املسؤولية املباشرة عن إعداد خطة العمل الوطنية ملكافحة التمييز 
العنصري، مبا يف ذلك:

التكليف بإجراء الدراسة األساسية/وإجنازها؛	 

مجع املعلومات ذات الصلة حبقوق اإلنسان، من قبيل الدراسات والتقارير احلكومية، والتقارير 	 
اليت أعدهتا املؤسسات الوطنية املعنية حبقوق اإلنسان، واملنظمات الدولية واملجتمع املدين؛

دراسة وتنسيق خطط العمل القائمة، مبا فيها اخلطط الوطنية يف جمال حقوق اإلنسان، واخلطط 	 
اإلمنائية واخلطط بشأن حقوق املرأة، وحقوق الطفل والتعليم؛

وضع تصور عن مشروع خطة العمل الوطنية جيمع بني املعايري الدولية والقانون املحلي والظروف 	 
املحلية؛

تنظيم اجتماعات تشاورية عامة لتقييم الردود ومراجعة اخلطة وتنجيزها على ضوء املسامهات 	 
املقدمة؛

تقدمي مشروع اخلطة للمستويات الرفيعة من احلكومة من أجل إقراره؛	 

سياساهتم 	  ضمن  وإدماجها  تنفيذها  هلم  يتسىن  لكي  املعنيني  مجيع  على  املعتمدة  اخلطة  توزيع 
وخطط عملهم؛

إشراك 	  أجل  من  اجلمهور،  عامة  على  املواد  توزيع  تشمل  إعالمية،  استراتيجية  وتنفيذ  وضع 
التمييز  ملكافحة  الوطنية  العمل  خبطة  اجلمهور  عامة  وعي  وإذكاء  العملية  يف  الفاعلة  اجلهات 

العنصري؛

تيسري تنفيذ اخلطة ورصدها وتقييمها.	 

وخالل مرحلة اإلعداد، ستكون جهة االتصال فعالة جدًا، بينما سيتحول تركيز األنشطة خالل 
عملية التنفيذ إىل اآلخرين. وينبغي أن يؤخذ ذلك يف االعتبار عند التخطيط للموارد وختصيصها.
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ممثلو معاهد البحوث؛	 

وسائط اإلعالم؛	 

ممثلو الشركات، وال سيما رابطات األعمال والصناعة؛	 

املؤسسات اخلاصة؛	 

وباإلضافة إىل ذلك، قد يكون من املفيد يف بعض احلاالت حضور ممثلني عن املنظمات الدولية، 	 
خاصة إذا كان إعداد اخلطة وتنفيذها يعتمدان بشكل ملموس على التعاون التقين الدويل.

اهلياكل�املؤسسية -3
من اهلام بوجه خاص يف هذه املرحلة حتديد اإلطار املؤسسي الذي ستتطلبه اخلطة والدور املنوط 
بكل مؤسسة فيما يتعلق باخلطة. وعند إنشاء مؤسسات ووضع إجراءات وفقًا هلذا املنشور، ينبغي احلرص 

على مشاركة األفراد واجلماعات الذين عانوا من التمييز العنصري، يف إعداد املحتوى والعملية معًا.

جهة�االتصال )أ(
ملا كانت الدولة هي املسؤولة عن إعداد خطة عمل وطنية ملكافحة التمييز العنصري، فينبغي 
تعيني هيئة حكومية يف وقت مبكر للعمل مبثابة جهة اتصال يف إعداد اخلطة. وقد تكون هذه اجلهة وزارة 

العدل، أو وزارة الشؤون اخلارجية، أو ديوان الرئيس أو قطاعًا أخر مناسبًا.

الوطنية  العمل  خطة  أن  ومبا  الوزارات،  بني  مشترك  عمل  فريق  إنشاء  أيضًا  املفيد  من  ولعل 
ملكافحة التمييز العرقي ستتناول العديد من جماالت السياسة، فيتعني أن يشارك يف إعدادها خمتلف الوزارات 

والوكاالت احلكومية.

وينبغي أن ُتعّين الوكالة املختارة رمسيًا لقيادة صياغة اخلطة وأن ُتمنح ما يكفي من الصالحيات 
واملوارد لتحقيق هذه الغاية.

ينبغي أن تتوىل جهة اتصال يف احلكومة قيادة إعداد اخلطة الوطنية ملكافحة 
التمييز العنصري
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ينبغي عقد مشاورات فعالة طوال عملية إعداد خطة العمل الوطنية ملكافحة 
التمييز العنصري

رهنًا بنطاق اخلطة املتوقعة واملوارد املتاحة، ميكن أن يشارك يف عملية التخطيط:

أعضاء ميثلون الفئات اليت تتأثر أو قد تتأثر بالتمييز العنصري؛	 

رئيس احلكومة؛	 

أعضاء الربملان، ال سيما عند وجود جلان برملانية معنية حبقوق اإلنسان؛	 

جهة االتصال وسائر الوكاالت احلكومية ذات الصلة، اليت ميكن أن تشمل الوزارات املسؤولة 	 
االجتماعي،  والرفاه  واملرأة،  والصحة،  والتعليم،  والعمل،  والداخلية،  والقضاء،  الشرطة  عن 

والدفاع والقوات املسلحة، واملالية، والتخطيط والتنمية؛

مؤسسات األمن، مثل القوات املسلحة والشرطة؛	 

الوكاالت شبه احلكومية، من قبيل السلطات القانونية؛	 

املؤسسات الوطنية املعنية حبقوق اإلنسان؛	 

املنظمات غري احلكومية املعنية حبقوق اإلنسان، مبا فيها تلك اليت تركز على املساواة بني األعراق، 	 
أو املهاجرين، أو املرأة أو الطفل؛

منظمات املجتمع، وال سيما تلك اليت تتعامل مع الصحة، والسكن، والتعليم، واملساعدة اإلمنائية، 	 
واألقليات، والقضايا الدينية، وطاليب اللجوء، والشعوب األصلية وغري ذلك؛

أعضاء اجلهاز القضائي واملحامون؛	 

نقابات العمال واملجموعات املهنية، مبا فيها رابطات األساتذة، واملحامون والصحفيون؛	 

خرباء حقوق اإلنسان؛	 

األكادمييون ورجال التعليم؛	 
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وجيب إبالغ الوكاالت احلكومية املعنية واملجموعات الرئيسية املهتمة، من قبيل اجلهاز القضائي، 
واملنظمات غري احلكومية، واملؤسسات األكادميية والتعليمية، بنية إعداد اخلطة، وينبغي أن يتم ذلك بصورة 

علنية وفعالة.

وباإلضافة إىل ذلك، ينبغي أن يكون لدى اجلهات الفاعلة احلكومية واخلاصة إدراك عام لضرورة 
القضاء على التمييز العنصري. ومن شأن إعداد استراتيجية إعالمية يف هذه املرحلة األولية من أجل إشراك 
لتويل زمام اخلطة ويضمن هنجًا تشاركيًا يف  اجلهات  أمام هذه  املجال  يفسح  أن  الفاعلة  اجلهات  مجيع 

إعدادها وتنفيذها ورصدها.

ومن األساسي أيضًا توفري التمويل الكايف جلميع مراحل إعداد اخلطة. وهذا جيسد مدى التصميم 
السياسي على تنفيذها. وسيتوقف جناح اخلطة إىل حد بعيد على توافر املوارد لدعم أنشطتها، من قبيل 
إجراء الدراسة األساسية، وإطارها املؤسسي، من قبيل جلنة التنسيق. ولذلك، ينبغي االنكباب منذ البداية 
على إعداد استراتيجية مالية من أجل خطة العمل الوطنية. وينبغي حشد التمويل على املستويات املحلية 
واإلقليمية والوطنية والدولية. وميكن إنشاء صندوق وطين هلذا الغرض. كما ميكن احلصول على موارد 

إضافية من القطاع اخلاص والوكاالت املاحنة.

القطاعات  ملختلف  الوطنية  امليزانية  يف  كافية  اعتمادات  ختصيص  يتعني 
والربامج واألنشطة ذات الصلة بإعمال حقوق ضحايا التمييز العنصري

االخنراط�يف�مشاورات�أولية -2
يف إطار أعمال التحضري، يتعني عقد مشاورات أولية داخل احلكومة وبني احلكومة واملجتمع 
املدين. ومن شأن اجتماع وطين تشاوري أويل أو سلسلة اجتماعات من هذا النوع للحصول على مسامهات 
ملصداقيتها  حامسًا  أمرًا  ومتثل املشاورات  وقبوهلا.  للخطة  أوسع  فهمًا  يشجع  أن  املهتمة  الفئات  خمتلف 

وفعاليتها يف هناية املطاف. وكلما اتسع نطاق املشاورات، ازدادت فعالية نتائج اخلطة واستمراريتها.

التمييز وسيتوسع  الوطنية ملكافحة  العمل  وسيناقش االجتماع )أو االجتماعات) مفهوم خطة 
يف تفاصيلها. ومن اهلام يف هذه املرحلة أن يوضع تصور عن هيكل جلنة التنسيق الوطنية وعضويتها )انظر 
أدناه). وميكن أن يشمل النقاش خالل االجتماع الوطين التشاوري األويل أمورًا أخرى من قبيل نطاق 

اخلطة، واألطر الزمنية، واملوارد، ووسائط اإلعالم والتثقيف، والتعاون الدويل.



متثل خطة العمل الوطنية ملكافحة التمييز العنصري نتيجة وعملية يف اآلن ذاته، حيث إن لكل 
جانب من جوانبها نفس القدر من األمهية. والنتيجة هي اخلطة يف حد ذاهتا واألنشطة اليت تترتب عليها. 
وستؤثر العملية اليت ُتوضع يف إطارها خطة العمل يف حظوظ جناحها، كما أن مشاركة الفئات اليت تتأثر أو 

قد تتأثر بالتمييز العنصري يف كل مرحلة من مراحل اخلطة متثل أمرًا أساسيًا إلعماهلا.

ولئن كانت عملية إعداد خطة العمل الوطنية ملكافحة التمييز العنصري ستختلف من بلد إىل 
آخر، فإن هذا الفصل يبني خمتلف مراحلها: حتضري اخلطة ووضعها وتنفيذها ورصدها وتقييمها. وتتعاقب 

بعض هذه املراحل بالضرورة، يف حني ميكن أن تنفذ املراحل األخرى بشكل متزامن.

العملية والنتيجة مها على نفس القدر من األمهية يف خطة العمل الوطنية 
ملكافحة التمييز العنصري

التحضري ألف-
خالل هذه املرحلة، ُتقيِّم الوكاالت واملنظمات الرئيسية شروط اعتماد خطة عمل وطنية ملكافحة 
اخلطة  إعداد  أجل  من  املؤسسية  اهلياكل  إىل  وتتوجه  أولية،  مشاورات  يف  وتنخرط  العنصري،  التمييز 
وتنفيذها ورصدها. ويبني هذا الفصل الدور املنوط مبختلف اهلياكل املؤسسية، من قبيل جهة االتصال، 

وجلنة التنسيق الوطنية، واملؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان واملؤسسة الوطنية للمساواة بني األعراق.

تقييم�الشروط -1
من أجل إعداد خطة عمل وطنية ملكافحة التمييز العنصري، من املهم تقييم مدى استيفاء الشروط 

اليت تيسر االعتماد الفعال هلذه اخلطة.

فعلى سبيل املثال، تعد اإلرادة السياسية أمرًا حامسًا. وجيب احلصول على قرار أويل من احلكومة 
للمضي قدمًا يف اخلطة. وسيكفل التوصل إىل اتفاق سياسي على أعلى مستوى تأييد اخلطة لدى السلطات 
السياسية الرئيسية. ولعل من املفيد أيضًا إجراء اتصاالت مع جهات التعاون الدويل منذ البداية. وينبغي أن 

تناط مسؤولية تنفيذ اخلطة بأرفع مستوى من احلكومة.



 

إعداد�خطة�عمل�وطنية�ملكافحة� ثالثًا-�
التمييز�العنصري
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استراتيجيات البحوث للتحقيق يف طبيعة التمييز وأسبابه ومظاهره، يف املجالني العام واخلاص 	 
معًا)66)؛

العنصرية وجرائم كره 	  بيانات وإحصاءات دقيقة عن عدد اجلرائم  آليات للتكفل جبمع ونشر 
وأسباب عدم  القضائية،  للمتابعة  اليت ختضع  القضايا  الشرطة، وعدد  هبا  أُبلغت  اليت  األجانب 

املالحقة ومآل القضايا اليت متت املتابعة القضائية فيها؛

املوثوقة واملصنفة وحتليلها وتوزيعها ونشرها بغية تقييم حالة 	  البيانات اإلحصائية  آليات جلمع 
األفراد واجلماعات الذين يقعون ضحايا التمييز العنصري)67)؛

آليات للرصد املنتظم الحترام حقوق ضحايا التمييز العنصري وعدم احترامها؛	 

تشجيع البحوث والنقاش بشأن احلق يف املساواة وعدم التمييز، وبشأن التمييز العنصري املنهجي؛	 

تدابري لتقييم أثر التشريعات والسياسات والربامج السابقة واجلديدة، واملمارسات العامة واخلاصة، 	 
للتكفل بعدم تأثريها سلبيًا أو تسببها يف التمييز العنصري )تقييم األثر).

انظر الوثيقة A/CONF.189/12 وتصويبها Corr.1، الفصل األول، برنامج العمل، الفقرات 98-92. (66(
املرجع السابق، الفقرة 92. (67(
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مجع�البيانات�ونشرها الم-
أوصى مؤمتر استعراض نتائج ديربان الدول بأن تنشئ آليات جلمع البيانات اإلحصائية املوثوقة 
واملصنفة وحتليلها وتوزيعها ونشرها، وبأن تتخذ مجيع التدابري ذات الصلة األخرى الالزمة للتقييم املنتظم 
حلالة مجيع ضحايا العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب وفقًا إلعالن 

وبرنامج عمل ديربان)65).

ولكي يتسىن للدول أن حتسن احلالة ضمن نطاق واليتها، فيتعني عليها أن جتمع وتنشر البيانات 
املصنفة وتنشرها على النحو املناسب من أجل تقييم التمييز العنصري وكشفه، والتعرف على املمارسات 

واألمناط العنصرية، وحتليل فعالية الربامج املعتمدة ملكافحة التمييز العنصري.

وينبغي بذلك أن يتجاوز مجع البيانات الدراسة األساسية وأن يرصد باستمرار حالة اجلماعات 
املهمشة وأن يعد التشريعات والسياسات واملمارسات وسائر التدابري الرامية إىل منع ومكافحة التمييز بغية 

حتديد مدى أثرها.

وقد تشمل خطة العمل الوطنية ملكافحة التمييز ما يلي:

انظر الوثيقة A/CONF.211/8، الفصل األول، الفقرة 103. (65(
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كاف-�املعلومات�والتواصل�ووسائط�اإلعالم�
ميكن لوسائل اإلعالم، بتروجيها صورًا كاذبة وأمناطًا سلبية عن أفراد ومجاعات تواجه التمييز، 
أن تساهم يف نشر مشاعر تنم عن العنصرية وكره األجانب بني أوساط عامة اجلمهور. وقد شجع ذلك يف 

بعض احلاالت أفرادًا عنصريني ومجاعات عنصرية على العنف.

وباملثل، ُتستخدم تكنولوجيا املعلومات احلديثة، مثل شبكة اإلنترنت، لترويج العنصرية والكراهية 
العنصرية وكره األجانب والتمييز العنصري وما يتصل بذلك من تعصب. وينبغي أن ُتعاجل هذه املسألة يف 
خطة العمل الوطنية ملكافحة التمييز، مع ضمان حرية التعبري، وفقًا للقانون الدويل)63). وبالتايل ميكن أن 

تشمل اخلطة ما يلي:

برامج مصممة ملنع أي دعوة عرب وسائط اإلعالم إىل الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية اليت 	 
تشكل حتريضًا على التمييز أو العداوة أو العنف)64)؛

واالحترام 	  التسامح،  ترويج  على  تساعد  واالتصال  املعلومات  تكنولوجيا  بأن  للتكفل  آليات 
املتبادل والتفاهم والتعدد الثقايف، وتساهم يف مكافحة التمييز العنصري؛

يف هذا الصدد، ينص العهد الدويل على أن ُتحظر قانونًا أية دعاية للحرب أو أية دعوة إىل الكراهية القومية أو  (63(
العنصرية أو الدينية تشكل حتريضًا على التمييز أو العداوة أو العنف )املادة 20). ويف رأي جلنة حقوق اإلنسان، 
يتماشى هذا احلظر املطلوب متاشيًا تامًا مع احلق يف حرية التعبري، الذي تنطوي ممارسته على واجبات ومسؤوليات 

خاصة. انظر التعليق العام رقم 11)1983).
انظر الوثيقة A/CONF.189/12 وتصويبها Corr.1، الفصل األول، برنامج العمل، الفقرات 147-140. (64(
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تدابري�مكافحة�الفقر ياء-
يف تقرير إىل اجلمعية العامة لألمم املتحدة، أشارت اخلبرية املستقلة املعنية مبسألة حقوق اإلنسان 

والفقر املدقع إىل ما يلي:

تعمل أمناط التمييز على إبقاء الناس يف حالة فقر مما يؤدي بالتايل إىل إدامة املواقف واملمارسات 
التمييزية ضدهم. وبعبارة أخرى، فإن التمييز يسبب الفقر ولكن الفقر أيضًا يؤدي إىل التمييز. ونتيجة 
لذلك، فإن تشجيع املساواة وعدم التمييز يعد أمرًا حموريًا للتصدي للفقر املدقع وتعزيز اإلدماج. وجيب أن 
يكون مفهومًا أن التدابري الرامية إىل القضاء على الفقر واجلهود املبذولة للقضاء على مجيع أشكال التمييز 

يدعم ويكمل بعضها بعضًا)61).

ومبا أن الفقر قد يكون سببًا ونتيجة للتمييز العنصري، فينبغي أن تشمل خطة العمل الوطنية 
ملكافحة التمييز تدابري للتصدي للفقر، من قبيل:

والدولية 	  اإلقليمية  واملنظمات  األخرى  الدول  مع  والتعاون  الوطنية  اجلهود  بني  جتمع  برامج 
واملؤسسات املالية، بغية تعزيز استخدام االستثمارات العامة واخلاصة بالتشاور مع املجتمعات 
املتضررة، من أجل القضاء على الفقر، وال سيما يف تلك املناطق اليت يقطنها بصفة غالبة ضحايا 

العنصرية والتمييز العنصري)62)؛

األفراد 	  بني  الفقر  حدة  من  والتخفيف  التفاوت  أوجه  وإزالة  الوطين،  االندماج  لتعزيز  برامج 
واجلماعات الذين يواجهون التمييز العنصري.

الوثيقة A/63/274، الفقرتان 29 و30. (61(
انظر الوثيقة A/CONF.189/12 وتصويبها Corr.1، الفصل األول، برنامج العمل، الفقرة 1. (62(
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العنصري  التمييز  الوطنية ملكافحة  العمل  تتضمن خطة  أن  االلتزامات، ميكن  ومتاشيًا مع هذه 
ما يلي:

برامج لتعزيز قدر أكرب من الوعي حبظر التمييز العنصري وفهمه؛	 

محالت للتكفل بتوعية عامة اجلمهور بتشريعات مكافحة التمييز العنصري؛	 

أو 	  االجتماعية  واألمناط  النمطية،  والقوالب  اجلاهزة،  األحكام  على  القضاء  إىل  ترمي  محالت 
الثقافية وسائر املواقف اليت هتدد حق األشخاص يف العيش متساوين وتدمي التمييز العنصري؛

محالت إلذكاء الوعي يف املدارس لكي يتسىن تغيري عقليات التالميذ، وتشجيع التسامح واحترام 	 
التنوع يف التعليم؛

برامج تعليمية للتكفل بإدماج مبادئ املساواة وعدم التمييز ضمن التعليم النظامي وغري النظامي، 	 
بغية تفكيك مفاهيم التفوق أو الدونية املبنية على أسس حمظورة، وتشجيع احلوار والتسامح بني 

خمتلف فئات املجتمع)58)؛

القانونية 	  وباآلثار  املجتمع  يف  وإسهاماته  الثقايف  التنوع  بغىن  الوعي  تذكي  تواصل  سياسات 
للتمييز)59)؛

برامج لتعزيز قدر أكرب من املعارف واحترام تراث وثقافة اجلماعات اليت تواجه التمييز العنصري؛	 

بامتثاهلم 	  للتكفل  الترقية  التوظيف وإجراءات  للمسؤولني عن  تنظيمية موجهة  تدريب  دورات 
ملعايري عدم التمييز وتكافؤ الفرص؛

برامج تدريبية من أجل املسؤولني احلكوميني للقضاء على السلوكيات التمييزية اليت تصدر عن 	 
املوظفني احلكوميني والتنميط العرقي الذي ميارسه املسؤولون عن إنفاذ القوانني)60). وينبغي أن 
ُتكمل هذه التدابري بالتكفل مبواصلة عمليات التعليم والتدريب ودوامها واتسامها بالطابع الرمسي 

لضمان استمراريتها.

املرجع السابق، الفقرات 132-125.  (58(
املرجع السابق، الفقرة 144.  (59(
املرجع السابق، الفقرة 72.  (60(
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إىل سبل 	  يسعون  الذين  التمييز  لضحايا  القانونية  املساعدة  من  يكفي  ما  بتوفري  للتكفل  تدابري 
االنتصاف القانوين؛

تدابري ملنع عمليات االستجواب والتوقيف والتفتيش اليت تستند يف الواقع إىل هيئة شخص ما أو 	 
لونه أو مالحمه أو انتمائه إىل جمموعة عرقية أو إثنية أو أي وصف آخر جيعله أكثر عرضة للشبهة.

التثقيف�وإذكاء�الوعي طاء-
مبوجب املادة 7 من االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، تتعهد الدول 
األطراف بأن تتخذ تدابري فورية وفعالة، وال سيما يف ميادين التعليم والتربية والثقافة واإلعالم، بغية مكافحة 
النعرات املؤدية إىل التمييز العنصري وتعزيز التفاهم والتسامح والصداقة بني األمم واجلماعات العرقية أو 
العاملي حلقوق اإلنسان،  املتحدة، واإلعالن  اإلثنية األخرى، وكذلك نشر مقاصد ومبادئ ميثاق األمم 

وإعالن األمم املتحدة للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، وهذه االتفاقية.

من واجب الدول أن ُتذكي وعي عامة اجلمهور بشأن التمييز العنصري 
أجل  من  التثقيف  تقدم  واخلاصة  العامة  التعليم  مؤسسات  أن  من  تتحقق  وأن 

مكافحته.
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تدابري للتكفل مبعاقبة من ارتكبوا أفعال التمييز العنصري. وااللتزام مبالحقة مجيع اجلناة الفعليني 	 
ومن دبروا هذه االنتهاكات ومعاقبتهم؛

برامج جلرب أضرار ضحايا التمييز العنصري)55). ويقتضي جرب الضرر هذا، عند اإلمكان، العودة 	 
الكاملة إىل الوضع السابق، والتعويض عن األضرار، وإعادة التأهيل، والترضية والضمانات بعدم 

التكرار؛

خطوات يتعني اختاذها من أجل حتسني قياس وجود التمييز العنصري ومداه يف جمال إدارة وسري 	 
عمل نظام العدالة اجلنائية؛ وإنشاء دوائر لرصد مكافحة التمييز يف سياق إقامة العدل)56)؛

تدابري للتكفل بعدم تعرض األشخاص الذين يتعاملون مع الشرطة واملحاكم ونظام السجون ألي 	 
متييز عنصري يصدر عن السلطات القضائية وسلطات إنفاذ القوانني؛

برامج تدريب للتكفل بالقضاء على التحيز العنصري أو التحيز بدافع كره األجانب لدى القضاة 	 
وأعضاء هيئات املحلفني وغريهم من املوظفني القانونيني، للتكفل بتطبيق القانون تطبيقًا عاداًل 

وحمايدًا؛

ومقاضاة 	  فيها  والتحقيق  األجانب  كره  أو  العنصرية  حوادث  وتسجيل  ملنع  توجيهية  مبادئ 
مرتكبيها، وتقييم مستوى الرضى لدى كافة اجلماعات عن عالقاهتا مع الشرطة والقضاء، وتعيني 

وترقية أشخاص ينتمون إىل خمتلف املجموعات العرقية أو اإلثنية ضمن النظام القضائي)57)؛

برامج لتحسني إمكانية وصول كل فرد داخل نطاق والية الدولة إىل القانون والعدالة، وال سيما 	 
يف املناطق اليت يقطنها أشخاص ينتمون إىل أشد الفئات االجتماعية ضعفًا، والذين غالبًا ما ال 

يكونوا على علم حبقوقهم؛

تدابري من أجل التعريف على نطاق واسع بسبل االنتصاف القضائي وغريها من سبل االنتصاف 	 
وجعلها متيسرة وسريعة وغري معقدة دون مربر؛

املرجع السابق، الفقرة 104، وبرنامج العمل، الفقرات 160 و165-166. انظر أيضًا جلنة القضاء على التمييز   (55(
العنصري، التوصية العامة رقم 26)2000) بشأن املادة 6 من االتفاقية.

انظر الوثيقة A/CONF.189/12 وتصويبها Corr.1، الفصل األول، برنامج العمل، الفقرات 89-84.  (56(
املرجع السابق، الفقرة 74.  (57(
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حقه يف أن يلتمس من هذه املحاكم تعويضات أو ترضية منصفة وكافية عن أية أضرار يتكبدها نتيجة هلذا 
التمييز )املادة 6).

حيق لألفراد واجلماعات:
رفع ادعاءات التمييز على أساس العرق؛	 
أن يتم التحقيق يف هذه االدعاءات؛	 
الوصول إىل سبل االنتصاف املناسبة.	 

وحيق لضحايا التمييز العنصري اللجوء إىل سبل االنتصاف القانونية. ويتعني على الدولة أن تكفل 
هلم الوصول إىل العدالة، وهو ما قد يقتضي تقدمي املساعدة القانونية هلم. ويتعني على الدولة أيضًا أن تطبق 

عقوبات فعالة ومتناسبة ورادعة على حاالت التمييز العنصري.

بيد أن إقامة العدل يف حد ذاهتا غالبًا ما تكون مصدرًا للتمييز. ففي بعض الدول، ما يزال التمييز 
العنصري مستمرًا يف أداء الّنظم اجلنائية لعملها ويف تطبيق القانون، فضاًل عن إجراءات ومواقف املؤسسات 
واألفراد املسؤولني عن إنفاذ القوانني، وخاصة حيثما يسهم ذلك يف جعل فئات معينة ممثَّلة متثياًل مفرطًا يف 

صفوف املحتجزين أو املسجونني)52).

وعلى ضوء املادتني 5 و6 من االتفاقية، والتوصية العامة رقم 31 )لعام 2005) الصادرة عن 
نة يف إعالن ديربان وبرنامج عمله والوثيقة اخلتامية  جلنة القضاء على التمييز العنصري، وااللتزامات املضمَّ

ملؤمتر استعراض نتائج ديربان، ميكن أن تتضمن خطة العمل الوطنية ملكافحة التمييز ما يلي:

آليات للتكفل بالتحقيق يف أفعال التمييز العنصري)53)؛	 

خطوات فورية للتكفل بتوفري العدالة وسبل االنتصاف القانونية الفعالة فيما خيص حاالت التمييز 	 
أن  أيضًا  وجيب  وحمايدة؛  فورية  تكون  وأن  االنتصاف،  سبل  ر  ُتيسَّ أن  وينبغي  العنصري)54). 
تكون مصاريفها معقولة، وأاّل تكون بريوقراطية بشكل ال مرّبر له وأن تكون متاحة من الناحية 

اجلغرافية؛

املرجع السابق، اإلعالن، الفقرة 25. (52(
املرجع السابق، برنامج العمل، الفقرات 89-84. (53(

املرجع السابق، الفقرات 166-106. (54(
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الوصول�إىل�العدالة،�وسبل�االنتصاف�واملساءلة حاء-
تعهدت الدول، مبوجب االلتزام الواقع عليها حبماية حقوق اإلنسان، بأن تكفل سبل انتصاف 
فعالة عند انتهاك هذه احلقوق. وتقتضي االتفاقية من الدول األطراف أن تضمن حق كل فرد، دون أي 
متييز على أساس العرق أو اللون أو األصل القومي أو اإلثين، يف املساواة أمام القانون، وال سيما يف التمتع 
باحلق يف املعاملة املتساوية أمام املحاكم ومجيع اهليئات األخرى اليت تتوىل إقامة العدل )الفقرة )أ) من املادة 
5). وتقضي أيضًا بأن تكفل الدول األطراف لكل فرد يدخل يف نطاق واليتها محاية وسبل انتصاف فعالة، 
عن طريق املحاكم وغريها من املؤسسات املختصة التابعة للدولة، من أية أفعال متييز عنصري، فضاًل عن 
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وتسعى التدابري اإلجيابية أو التدابري اخلاصة، من قبيل حصص العمل، إىل 
تعزيز تكافؤ الفرص وترمي إىل التغلب على أوجه احلرمان اهليكلية اليت تستهدف 
بعض اجلماعات. وهذه التدابري مؤقتة وُيرَمى منها أن تظل فقط إىل حني التغلب 

على أوجه احلرمان اهليكلية.

باحلقوق،  التمتع  تعرقل  اليت  الظروف  املعلومات اإلحصائية، ومن أجل تصحيح  إىل  واستنادًا 
ميكن أن تشمل خطة العمل الوطنية تدابري خاصة، من قبيل:

حتقيق التمثيل املناسب للجماعات اليت تواجه التمييز العنصري يف املؤسسات التعليمية، واإلسكان، 	 
واألحزاب السياسية، وجمالس النواب، والعمالة، وخباصة يف القضاء والشرطة واجليش وغريها من 

اخلدمات املدنية. وينبغي أن جيسد العمل يف اإلدارات احلكومية التنوع يف جمتمع الدولة؛

مساعدة األفراد واجلماعات الذين يواجهون التمييز العنصري على دخول سوق العمل)49)؛	 

السماح بتوفري استثمارات إضافية يف ُنظم الرعاية الصحية والتعليم والصحة العامة والكهرباء 	 
اليت  املجتمعات  للعمل يف  اإلجيابية  املبادرات األخرى  البيئة، فضاًل عن  الشرب ومراقبة  ومياه 

تعيش فيها مجاعات تواجه التمييز العنصري)50)؛

مستوى 	  ورفع  االقتصادية  األنشطة  العنصري يف  التمييز  تواجه  اليت  اجلماعات  مشاركة  حتفيز 
وتنفيذ  أو توسيعها،  أو حيازهتا  األعمال  إنشاء مؤسسات  االقتضاء، من خالل  عند  عمالتها، 

تدابري من قبيل التدريب وتوفري املساعدة التقنية والتسهيالت االئتمانية؛

تعزيز إمكانية حصول األفراد واجلماعات الذين يقعون ضحايا التمييز العنصري على اخلدمات 	 
االجتماعية األساسية، مبا يف ذلك التعليم االبتدائي والرعاية الصحية األساسية والسكن املالئم)51).

انظر الوثيقة A/CONF.189/12 وتصويبها Corr.1، الفصل األول، برنامج العمل، الفقرات 108-103. (49(
املرجع السابق، الفقرة 5. (50(

املرجع السابق، الفقرة 100. (51(
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ويف ضوء ما تقدم، ينبغي أن تساعد خطة العمل الوطنية ملكافحة التمييز العنصري الدولة على 
واحلريات  اإلنسان  حبقوق  واملتساوي  الكامل  التمتع  من  املحرومة  الفئات  لتمكني  خاصة  تدابري  وضع 
األساسية. وبوضع تدابري خاصة، ميكن أن تيسر خطة العمل الوطنية هتيئة الظروف من أجل مشاركة اجلميع 
بشكل كامل وفعال يف اختاذ القرار وإعمال احلقوق املدنية والثقافية واالقتصادية والسياسية واالجتماعية يف 

مجيع مناحي احلياة على قدم املساواة.

ووفقًا للجنة القضاء على التمييز العنصري)47):

ينبغي أن تكون التدابري اخلاصة مناسبة للحالة املقرر معاجلتها، وأن تكون مشروعة وضرورية 	 
يف جمتمع دميقراطي، وأن تراعي مبدأي اإلنصاف والتناسب، وأن تكون مؤقتة. وينبغي وضع 
التدابري وتنفيذها على أساس احلاجة املبنية على أسس إجراء تقييم واقعي للحالة الراهنة لألفراد 

واملجتمعات املعنية؛

بيانات دقيقة 	  املتعلقة مبدى احلاجة إىل اختاذ تدابري خاصة على أساس  التقييمات  ينبغي إجراء 
مصنفة؛

ينبغي أن تكفل الدول اختاذ وتنفيذ التدابري اخلاصة على أساس التشاور املسبق مع املجتمعات 	 
املحلية املتضررة، ومشاركة هذه املجتمعات بفعالية يف العملية. 

"وما من داع إلثبات التمييز ’التارخيي’ للتحقق من أحد برامج التدابري اخلاصة، بل ينبغي أن ينصب التركيز 
على تقومي أوجه التفاوت احلالية وعلى احليلولة دون نشوء مزيد من حاالت اخللل")48).

املرجع السابق، الفقرات 18-16. (47(
املرجع السابق، الفقرة 22. (48(
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متتع املجتمعات املستفيدة حبقوق اإلنسان، خاصة إذا كانت التدابري هذه راسخة التطبيق لفترة طويلة من 
الزمن")45).

وينبغي أن تواكب التدابرَي اخلاصة آليات تستدمي التغيري الذي حتققه.

وختتلف احلاجة إىل التدابري اخلاصة من دولة إىل أخرى، وينبغي أن تستند إىل بيانات دقيقة مصنفة 
حبسب العرق واللون والنسب واألصل العرقي أو األصل القومي، وعلى أساس إدماج املنظور اجلنساين 
واحلالة االجتماعية واالقتصادية والثقافية وظروف خمتلف اجلماعات السكانية ومستوى مشاركتها يف تنمية 

الدولة اجتماعيًا واقتصاديًا)46).

وأسباهبا  العنصري  للتمييز  املعاصرة  املظاهر  ملنابع  التصدي  يف  أمهية  اخلاصة  التدابري  وتكتسي 
وأشكاهلا. وينبغي أن ُتنفذ بوجه خاص يف املجاالت اليت يكون فيها التمييز معهودًا بشكل مكثف، من 

قبيل احلصول على التعليم، والصحة، والعمل، والعدل واملشاركة السياسية.

املرجع السابق، الفقرة 35. (45(

املرجع السابق، الفقرة 17. (46(
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وقد توصف التدابري اخلاصة بأهنا "تدابري إجيابية"، أو "إجراءات إجيابية" أو "أفعال إجيابية". وينبغي 
أن تستخدم خطة العمل الوطنية ملكافحة التمييز العنصري مصطلحات تبني بوضوح أن التدابري تتماشى 

مع مبدأ "التدابري اخلاصة" كما نصت عليه االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري.

ووفقًا للجنة القضاء على التمييز العنصري، فإن مفهوم التدابري اخلاصة "يرتكز إىل املبدأ القائل 
إّن القوانني والسياسات واملمارسات املعتمدة واملنفَّذة من أجل الوفاء بالتزامات مقطوعة مبوجب االتفاقية 
تستدعي استكماهلا، إن اقتضت الظروف ذلك، باعتماد تدابري خاصة مؤقتة معدة لغرض تأمني متتع الفئات 
العناصر  أحد  اخلاصة  التدابري  ومتثل  وبالتساوي.  بالكامل  األساسية  واحلريات  اإلنسان  املحرومة حبقوق 
املكونة ملجموعة األحكام الواردة املكّرسة هلدف القضاء على التمييز العنصري الذي يتطلب بلوغه بنجاح 

اإلخالص يف تنفيذ أحكام االتفاقية كافة")44).

وتنص االتفاقية على أنه ال تعترب من قبيل التمييز العنصري أية تدابري خاصة يكون الغرض الوحيد 
من اختاذها تأمني التقدم الكايف لبعض اجلماعات العرقية أو اإلثنية املحتاجة أو لبعض األفراد املحتاجني 
إىل احلماية اليت قد تكون الزمة لتلك اجلماعات وهؤالء األفراد لتضمن هلا وهلم املساواة يف التمتع حبقوق 
التدابري، كنتيجة لذلك إىل إدامة حقوق  اإلنسان واحلريات األساسية وممارستها، شرط عدم تأدية تلك 
منفصلة ختتلف باختالف اجلماعات العرقية، وشرط عدم استمرارها بعد بلوغ األهداف اليت اتُّخذت من 
أجلها )الفقرة 4 من املادة 1). ومبوجب االتفاقية، ال ينشأ التمييز عن جمرد متييز أو استثناء أو تقييد غري مربر 
فحسب، بل ينشأ أيضًا عن تفضيل غري مربر، مما يستدعي اهتمام الدول األطراف بوجه خاص بالتمييز بني 

"التدابري اخلاصة" والتفضيالت غري املربرة.

ونتيجة لذلك، ميكن أن تتوقع خطة العمل الوطنية ملكافحة التمييز العنصري برامج مؤقتة موجهة 
الحتياجات فئات بعينها، مبا فيها الفئات اليت توجد يف حالة ضعيفة و/أو تعرضت للتمييز على مر التاريخ، 

ولن يتأتى هلا بلوغ املساواة من الناحية الرمسية، بطريقة خالف تلك الربامج.

وحييل الطابع املؤقت للتدابري اخلاصة إىل متطلب تقييد الفترة اليت تطبق فيها هذه التدابري. وهذا 
يقتضي "احلاجة إىل إجياد نظام يواظب على رصد تطبيق التدابري ونتائجها، مثلما هو احلال بالنسبة إىل وضع 
التقييم الكمي والنوعي". وتتطلب  التدابري واستهالل تطبيقها، وذلك باللجوء عند االقتضاء إىل وسائل 
التدابري اخلاصة رصدًا مستمرًا وتكون أكثر فعالية عندما تقترن جبمع بيانات ومؤشرات مصنفة. "ينبغي 
أن تتأىن الدول األطراف يف بّت ما إذا كان السحب املفاجئ للتدابري اخلاصة سيخلف آثارًا سلبية على 

جلنة القضاء على التمييز العنصري، التوصية العامة رقم 32)2009)، الفقرة 11.  (44(
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اعتماد�تدابري�خاصة زاي-
قد يقتضي حتقيق املساواة بني األعراق كذلك من الدولة واجلهات الفاعلة اخلاصة أن تتخذ تدابري 
إجيابية. وهذه اخلطوات االستباقية اليت تتخذها الدولة لتقليص الظروف اليت تتسبب أو تساهم يف إدامة 

التمييز العنصري أو للقضاء على هذه الظروف أو تسريع حتقيق املساواة، قد تشمل تدابري خاصة.

قد يتعني إدماج تدابري خاصة ذات طابع مؤقت من أجل تسريع املساواة 
الفعلية أو حتقيقها
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واإلدارية اليت ُتعىن باملظامل؛ والتماس العمل يف خمتلف أحناء البلد الذي يقيمون فيه؛ والعمل يف 
ظل ظروف آمنة وصحية)39)؛

تدابري إلعمال حق كل فرد يف التمتع بأقصى قدر ممكن من الصحة البدنية والعقلية، بغية إزالة 	 
أوجه التفاوت يف احلالة الصحية، على النحو املحدد يف مؤشرات الصحة النموذجية، اليت قد 

تنشأ عن التمييز العنصري)40)؛

العنصري على خدمات 	  التمييز  تواجه  اليت  اجلماعات  إمكانية حصول  تعزيز  إىل  ترمي  برامج 
الرعاية الصحية دون أي متييز، وتسعى جاهدة إىل إزالة أوجه التفاوت، ومنها ما يتعلق مبعدالت 
وأمراض  البشرية/اإليدز،  املناعة  نقص  وفريوس  األطفال،  وحتصني  واألمهات،  الرضع  وفيات 

القلب، والسرطان واألمراض املعدية)41)؛

سياسات للقضاء على املمارسات واحلواجز التمييزية يف قطاع السكن العام واخلاص)42)؛	 

تدابري لتعزيز اإلدماج السكين جلميع أفراد املجتمع يف مرحلة التخطيط لتصاميم التهيئة العمرانية 	 
وسائر املستوطنات البشرية، وعند جتديد املجاالت املهَملة يف السكن العام، لكي يتسىن القضاء 

على اإلقصاء االجتماعي والتهميش اللذين يؤثران على ضحايا التمييز العنصري)43)؛

خمصص 	  أو مرفق  مكان  أي  التمييز  يواجهون  الذين  واجلماعات  األفراد  دخول  تكفل  تدابري 
النتفاع سواد اجلمهور، مثل النقل والفنادق واملطاعم واملقاهي واملسارح واحلدائق العامة.

املرجع السابق، الفقرة 29. (39(
املرجع السابق، الفقرة 109. (40(
املرجع السابق، الفقرة 101. (41(

املرجع السابق، الفقرات 81 و92)ج) و100. (42(
املرجع السابق، الفقرة 102. (43(
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معامل قياس إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وفق ما يتماشى مع التزامات البلد يف 	 
جمال حقوق اإلنسان والربامج اخلاصة لتحقيق األهداف املصاحبة يف جماالت من قبيل:

احلق يف مستوى الئق من العيش، مبا يف ذلك الغذاء والسكن؛	 

احلق يف الصحة؛	 

احلق يف التعليم؛	 

احلق يف األمن االجتماعي؛	 

احلق يف املشاركة يف احلياة الثقافية؛	 

احلق يف العمل؛	 

احلق يف ظروف عمل عادلة ومالئمة ويف إنشاء نقابات عمل أو االنضمام إليها؛	 

سياسات للتكفل بتكافؤ فرص احلصول على التعليم من أجل اجلميع يف القانون ويف املمارسة، 	 
واالمتناع عن أي تدابري قانونية أو تدابري أخرى تفضي إىل فرض تفرقة عنصرية يف االلتحاق 

باملدارس؛

التعليم 	  ذلك  مبا يف  اجليد،  التعليم  على  وإناثًا،  ذكورًا  األطفال،  للتكفل حبصول مجيع  برامج 
االبتدائي املجاين، والتكفل حبصول البالغني على التعلم مدى احلياة، على أساس احترام حقوق 

اإلنسان والتنوع والتسامح دون متييز من أي نوع؛

برامج لتعزيز إمكانية االستفادة من التكنولوجيات اجلديدة اليت من شأهنا أن تتيح للجماعات اليت 	 
تواجه التمييز العنصري املوارد الكافية من أجل التعليم والتنمية التكنولوجية)38)؛

تدابري للقضاء على التمييز العنصري يف مكان العمل واختاذ خطوات إلزالة احلواجز من أجل 	 
املهين،  التدريب  املشاركة يف  العنصري من  التمييز  يواجهون  الذين  واجلماعات  األفراد  متكني 
والتفاوض اجلماعي، والعمل، والعقود والنشاط النقايب؛ وإمكانية الوصول إىل املحاكم القضائية 

املرجع السابق، الفقرة 10.  (38(
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يصدر سواء عن موظفني رمسيني أو عن أية مجاعة أو مؤسسة؛ واحلقوق السياسية، وال سيما حق املشاركة 
يف االنتخابات - اقتراعًا وترشيحًا - على أساس االقتراع العام املتساوي، واإلسهام يف احلكم ويف إدارة 
الشؤون العامة على مجيع املستويات، واحلصول على اخلدمات العامة على قدم املساواة؛ وسائر احلقوق 
سواد  النتفاع  مرفق خمصص  أو  مكان  أي  دخول  واحلق يف  والثقافية؛  واالجتماعية  واالقتصادية  املدنية 

اجلمهور، مثل النقل والفنادق واملطاعم واملقاهي واملسارح واحلدائق العامة )املادة 5).

وخططًا  سياسات  التمييز  ملكافحة  الوطنية  العمل  خطة  تضع  أن  يتعني 
واستراتيجيات حلماية حقوق الفئات اليت تواجه التمييز العنصري وتعزيزها

ينبغي أن تساعد خطة العمل الوطنية ملكافحة التمييز الدولة على اختاذ تدابري ملموسة ومتأنية 
وموجهة للقضاء على التمييز يف ممارسة حقوق اإلنسان، بيد أنه يتعذر عمليًا على هذا املنشور أن حيدد 

مجيع الربامج اليت ميكن للدول أن تضعها يف مجيع املجاالت اليت حيدث فيها التمييز العنصري.

واستنادًا إىل التوصيات اليت اعتمدها املؤمتر العاملي ملكافحة التمييز ومؤمتر استعراض نتائج ديربان 
واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري وغريها من الصكوك الدولية، فقد تتضمن 

خطة عمل وطنية ملكافحة التمييز العنصري اعتماد ما يلي:

سياسات عامة متكن املجموعات واألفراد الذين يواجهون التمييز العنصري من ممارسة حقوق 	 
اإلنسان بشكل كامل وفعال، دون أي متييز، وعلى قدم املساواة الكاملة أمام القانون؛

أن 	  وينبغي  ثالثة.  أطراف  أو  الدولة  هيئات  اليت تصدر عن  العنصري  التمييز  أفعال  ملنع  تدابري 
ينصب التشديد بوجه خاص على وقف التمييز املنهجي واملؤسسي واهليكلي؛

سياسات عامة إلهناء االسترقاق واملمارسات املعاصرة الشبيهة بالرق)37)؛	 

تدابري للقضاء على العنف، والوصم بالعار، والتهميش وسائر اآلثار السلبية للتمييز؛	 

تدابري للقضاء على التمييز يف التمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛	 

انظر الوثيقة A/CONF.189/12 وتصويبها Corr.1، الفصل األول، برنامج العمل، الفقرة 2. (37(
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التدابري الرامية إىل احلظر الفعلي للدعوة إىل الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية اليت تشكل 	 
التمييز  العنف. وميكن أن توفر خطة عمل وطنية ملكافحة  أو  التمييز، واالعتداء  حتريضًا على 
العنصري مسارًا للعمل ميكن من خالله للدول أن متتثل اللتزامها حبظر أفعال التحريض على 
الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية مع احترام احلق يف حرية التعبري كما حيميه القانون الدويل 
حلقوق اإلنسان. وحتقيقًا هلذه الغاية، فقد سبق أن صرحت جلنة حقوق اإلنسان أن حظر أي 

دعاية أو دعوة للكراهية العنصرية يتماشى متامًا مع احلق يف حرية التعبري)36)؛

إعداد�سياسات�وخطط�واستراتيجيات�عامة واو-
ال ينبغي أن يقتصر دور الدول على حظر التمييز العنصري. فاالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع 
أو اللون  العرق  بسبب  متييز  دون  فرد،  لكل  األطراف  الدول  تضمن  بأن  تقضي  العرقي  التمييز  أشكال 
أو األصل القومي أو اإلثين، التمتع فعليًا: باحلق يف املساواة يف املعاملة أمام املحاكم ومجيع اهليئات األخرى 
أو أذى بدين،  له من أي عنف  الدولة  العدل؛ واحلق يف األمن على شخصه ويف محاية  إقامة  تتوىل  اليت 

انظر جلنة حقوق اإلنسان، التعليق العام رقم 11)1983) بشأن حظر الدعاية للحرب والتحريض على الكراهية  (36(
القومية أو العنصرية أو الدينية، الفقرة 2. انظر أيضًا التعليق العام رقم 34)2011) بشأن املادة 19: حرية الرأي 
وحرية التعبري، انظر أيضًا جلنة حقوق اإلنسان، التوصية العامة رقم 15)1993) بشأن العنف املنظم القائم على 

أساس األصل اإلثين )املادة 4)، الفقرة 4.



45

آليات التصدي آلثار التمييز غري املباشر املحتملة يف بعض التشريعات املحلية، وال سيما تشريعات 	 
مكافحة اإلرهاب، واهلجرة، واجلنسية، وحظر غري املواطنني أو ترحيلهم، والتشريعات اليت جتّرم 

العضوية يف بعض املجموعات دون أسس مشروعة؛

التدابري الفعالة ملكافحة اجلرائم اليت ُترتكب بدوافع التمييز العنصري والتكفل باعتبار هذه الدوافع 	 
مبثابة عامل لتشديد العقوبة ومنع اإلفالت من العقاب على هذه اجلرائم)35)؛

انظر الوثيقة A/CONF.189/12 وتصويبها Corr.1، الفصل األول، برنامج العمل، الفقرة 84. (35(
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القائمني يف كل دولة.  القانوين  القوانني والنظام  الدقيق هلذه األحكام على  وسيتوقف الشكل 
بيد أن خطة العمل الوطنية ملكافحة التمييز العنصري قد تشمل ما يلي:

العنصري 	  التمييز  مبكافحة  يتعلق  فيما  الدولة  قطعتها  اليت  اإلنسان  حقوق  التزامات  مراجعة 
وخطوات التكفل باحترام هذه االلتزامات على حنو فعال؛

اخلطوات املتخذة حنو التصديق على الصكوك الدولية أو اإلقليمية يف جمال حقوق اإلنسان املتعلقة 	 
بالقضاء على التمييز العنصري، مبا يف ذلك أي بروتوكوالت اختيارية تنشئ إجراءات التظلم، 

أو حنو االنضمام إليها)33)؛
حقوق 	  صكوك  على  الدولة  لدى  تكون  قد  حتفظات  أي  سحب  لضمان  املتخذة  اخلطوات 

اإلنسان الدولية أو اإلقليمية ذات الصلة بالقضاء على التمييز العنصري؛
املبادئ التوجيهية لتضمني القوانني املحلية معايري حقوق اإلنسان الدولية واإلقليمية املتعلقة حبظر 	 

التمييز العنصري الذي يصدر عن الدولة أو اجلهات غري احلكومية؛
تدابري ضمان التنفيذ الفعال للصكوك القانونية الدولية واإلقليمية يف جمال حقوق اإلنسان وعدم 	 

التمييز. وحبسب النظام القانوين للدولة، قد حيتاج التصديق على صك دويل أو إقليمي يف جمال 
حقوق اإلنسان أن ُيواَكب أو أن ُيتَبع بإجراءات تشريعية وخطوات سياسية وإدارية إلعماله يف 

القانون املحلي لكي يكون فعااًل حبق؛
اخلطوات املتخذة ملواءمة القوانني مع االلتزامات الدولية السارية يف جمال حقوق اإلنسان للقضاء 	 

على التمييز العنصري؛
املبادئ التوجيهية لضمان املساواة أمام القانون وحظر التمييز العنصري بوجه عام؛	 
اليت 	  القوانني  تلك  وال سيما  عنصري،  متييزي  أثر  هلا  اليت  القوانني  إلزالة  املتخذة  اخلطوات 

تستهدف بعض الفئات بشكل غري مباشر، وذلك باقتصارها على جترمي األفعال اليت ميكن أن 
يرتكبها األشخاص املنتمون هلذه الفئات، أو القوانني اليت تسري حصرًا على غري املواطنني دون 

أسس مشروعة، أو القوانني اليت ال حتترم مبدأ التناسب)34)؛

انظر الوثيقة A/CONF.189/12 وتصويبها Corr.1، الفصل األول، برنامج العمل، الفقرات 83-75.  (33(
جلنة القضاء على التمييز العنصري، التوصية العامة رقم 31)2005) بشأن منع التمييز العنصري يف إدارة وسري   (34(

عمل نظام العدالة اجلنائية.
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وعند إنشاء مؤسسة وطنية للمساواة بني األعراق، يتعني على الدولة أن تضع يف اعتبارها املبادئ 
املتصلة مبركز وسري عمل املؤسسات الوطنية حلماية وتعزيز حقوق اإلنسان، وهي املبادئ املعروفة أيضًا 

مببادئ باريس)32).
ومهما كان شكل املؤسسة الوطنية، فيجب أن تكون خمولة القيام مبا يلي:

إجناز دراسات عامة بشأن التمييز العنصري؛	 
من خالل محالت 	  العنصري،  التمييز  أشكال  على مجيع  للقضاء  الدولية  االتفاقية  تنفيذ  تعزيز 

إلذكاء الوعي وتثقيف اجلمهور؛
محاية ضحايا التمييز العنصري من خالل املشاركة يف إقامة الدعاوى اليت تتعلق هبم؛	 
استعراض التشريعات وتدارس حالة تنفيذ االتفاقية على الصعيد املحلي؛	 
التكفل بالتنسيق املحلي واإلقليمي والوطين/االحتادي يف املسائل والربامج املتعلقة مبكافحة التمييز 	 

العنصري.
وينبغي أن ُتخِطر الدولة مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان باجتماعات املؤسسة أو اهليئة الوطنية 
للمساواة بني األعراق. وينبغي أن ُتبقي املؤسسة الوطنية على اتصاهلا مبفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، 
وجلنة القضاء على التمييز العنصري واهليئات اإلقليمية والدولية العاملة يف جمال املساواة. وينبغي أيضًا أن تكون 

مبثابة قناة إليصال املسامهات الدولية واإلقليمية واملعلومات والدعم إىل املستويات املحلية والشعبية.

اعتماد�التشريعات�ومراجعتها هاء-

يتطلب االلتزام حبظر كل متييز على أساس العرق وبضمان احلماية املتساوية 
وحيبذ  الوطنية،  القوانني  يف  احلظر  إدراج  العنصري  التمييز  لضحايا  والفعالة 
إدراجه أيضًا يف الدساتري الوطنية، واعتماد أحكام تشريعية مفصلة تشمل التمييز 

العنصري يف مجيع ميادين احلياة العامة واخلاصة.

تفرض املادة 2)ج) من االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري على الدول 
األطراف االلتزام باختاذ تدابري فعالة إلعادة النظر يف السياسات احلكومية القومية واملحلية، ولتعديل أو إلغاء 

أو إبطال أية قوانني أو أنظمة تكون مؤدية إيل إقامة التمييز العنصري أو إىل إدامته حيثما يكون قائمًا.

اعتمدت هذه املبادئ مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة 134/48. (32(
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للدولة  املقدمة  مساعدهتا  من  العنصري  التمييز  ملكافحة  الوطنية  العمل  خطة  تزيد  أن  وميكن 
يف االمتثال اللتزام الوفاء حبقوق اإلنسان، وذلك بإعداد سياسات حمددة اهلدف، ومتسقة قانونيًا ومتدرجة 
املساواة  لتحقيق  إجيابية  اعتماد خطوات  ومن خالل  العنصري.  التمييز  لتأمني حقوق ضحايا  يكفي  مبا 
والقضاء على التمييز، ميكن خلطة العمل الوطنية أن ُتعِمل احلق يف عدم التمييز على أساس العرق، أو اللون، 

أو النسب، أو األصل القومي أو اإلثين.

إنشاء�هيئة�أو�مؤسسة�وطنية دال-
البلدان اليت ال متلك مؤسسة وطنية للمساواة بني األعراق، ميثل إنشاء  على حنو ما تقدم، يف 

مؤسسة من هذا النوع عادة هدفًا رئيسيًا خلطة العمل الوطنية ملكافحة التمييز العنصري.

ووفقًا للجنة القضاء على التمييز العنصري، ينبغي ملؤسسة وطنية للمساواة بني األعراق أيضًا 
أن تقوم مبا يلي:

املادة 5 من 	  املبّين صراحة يف  النحو  التمتع حبقوق اإلنسان دون أي متييز، على  احترام  تعزيز 
االتفاقية؛

استعراض السياسات احلكومية بشأن احلماية من التمييز العنصري؛	 
رصد امتثال التشريعات ألحكام االتفاقية؛	 
تثقيف اجلمهور بشأن التزامات الدول األطراف مبوجب االتفاقية؛	 
مساعدة الدولة على إعداد التقارير اليت تقدم إىل اللجنة.	 

متخصصة  وآليات  هيئات  وجتهيز  إنشاء  إىل  الدول  ديربان  نتائج  استعراض  مؤمتر  دعا  وقد 
لتنفيذ السياسات العامة الرامية إىل استئصال العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك 
من تعصب، وتعزيز املساواة بني األعراق مبا يكفي من املوارد املالية، والكفاءة والقدرة على االستقصاء 
والتحقيق والتثقيف واالضطالع بأنشطة التوعية العامة)31). وبذلك ميكن أن تتوىل املؤسسة الوطنية للمساواة 

بني األعراق املسؤولية عن تنفيذ جوانب عدة من خطة العمل الوطنية ملكافحة التمييز العنصري.

انظر الوثيقة A/CONF.211/8، الفصل األول، الفقرة 116. (31(
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عليه، وأن حتاول، إن أمكنها ذلك، رد احلق املنتهك وتقدمي تعويض عن األضرار الناجتة عن االنتهاك، إذا 
اقتضى األمر)27).

ويتطلب هذا الواجب من الدول أن تعتمد تدابري فعالة للتكفل باإلعمال الكامل حلقوق اإلنسان، 
اإلثين.  أو  العرقي  أو األصل  النسب  أو  اللون،  أو  العرق،  أساس  التمييز على  مبا يف ذلك احلق يف عدم 
وحييل مصطلح "تدابري" إىل كامل جمموعة الصكوك التشريعية والتنفيذية واإلدارية وتلك املتعلقة بشؤون 
امليزانية والصكوك التنظيمية املوضوعة على مجيع مستويات أجهزة الدولة، وكذلك اخلطط والسياسات 
والربامج واألنظمة التفضيلية املستنبطة واملنفذة على أساس هذه الصكوك واملطبقة يف جماالت مثل التوظيف 
االلتزام  يقتضي  قد  العامة)28). وبذلك  احلياة  املحرومة يف  الفئات  والثقافة ومشاركة  والتعليم  واإلسكان 
بالضمان اختاذ تدابري من قبيل اإلنفاق العام، والتنظيم احلكومي لالقتصاد، وتوفري اخلدمات العامة والُبىن 

التحتية األساسية، والضرائب وسائر تدابري إعادة التوزيع.

وفيما يتعلق باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، ُيفسر "االلتزام بالضمان" باعتباره جيمع 
بني االلتزام بالتيسري وااللتزام بالتوفري. وينطوي التيسري على اختاذ مبادرات إجيابية متكن من التمتع الكامل 
باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية)29). أّما التوفري فيتعلق بتقدمي الدولة خدمات مباشرة وغري مباشرة 
عندما يعجز األفراد أو اجلماعات، ألسباب خارجة عن إرادهتم، عن إعمال احلق بأنفسهم بالوسائل املتاحة 

هلم)30).

وغالبًا ما يشار إىل مقدار اجلهد الذي جيب على الدولة أن تبذله لالمتثال هلذا الواجب بالعناية 
د العناية الواجبة يف اختاذ تدابري فعالة لتقدمي ضمانات ضد التمييز. الواجبة. وجتسَّ

انظر حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان، احلكم الصادر يف قضية فيالسكيز رودريغيز، بتاريخ 29 متوز/  (27(
رقم  العام  تعليقها  اإلنسان، يف  أيضًا جلنة حقوق  وقد صرحت  الفقرة 166.  رقم 4،  "ج"،  السلسلة  يوليو، 
31)2004) بشأن طبيعة االلتزام القانوين العام املفروض على الدول األطراف يف العهد، أن الدول ختالف التزاماهتا 
يف جمال حقوق اإلنسان عند فشلها يف اختاذ "تدابري مناسبة أو عدم بذهلا ما يتوجب من مساع ملنع ارتكاب تلك 
األفعال أو للمعاقبة عليها أو التحقيق فيها أو جرب الضرر الناجم عن تلك األفعال اليت يرتكبها أفراد أو كيانات".

جلنة القضاء على التمييز العنصري، التوصية العامة رقم 32)2009)، الفقرة 13.  (28(
انظر الوثيقة A/CONF.189/12 وتصويبها Corr.1، الفصل األول، اإلعالن، الفقرات 41 و70 و107، وبرنامج   (29(

العمل، الفقرتان 18 و207.
الغذاء  العام رقم 12)1999) بشأن احلق يف  التعليق  والثقافية،  االقتصادية واالجتماعية  باحلقوق  املعنية  اللجنة   (30(

الكايف. انظر أيضًا التعليق العام رقم 13)1999) بشأن احلق يف التعليم.
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التمتع باحلق يف عدم التمييز على أساس العرق، أو اللون، أو النسب، أو األصل القومي أو اإلثين. ويشمل 
ذلك أيضًا االلتزام حبظر التمييز يف املجال اخلاص.

وتشكل خطة العمل الوطنية إطارًا تقنيًا لسياسات الدولة وبراجمها واستراتيجياهتا يف مكافحة 
التمييز العنصري، وهي تعد يف حد ذاهتا خطوة حنو االمتثال اللتزام الدولة حبماية مجيع األفراد واجلماعات 

من التمييز العنصري.

وعندما يكون أحد احلقوق قد انتهك، تعمل سلطات الدولة، من خالل وضع تدابري حلماية 
األفراد واجلماعات من التمييز العنصري، ووضع آليات للتكفل بذلك، على منع حدوث أي انتهاكات 
الوطنية  العمل  القانونية، وميكن أن تساعد خطة  الضحايا على سبل االنتصاف  أخرى وضمان حصول 

ملكافحة التمييز الدولة على االمتثال اللتزامها حبماية حقوق اإلنسان.

التكفل حبقوق اإلنسان	 

جيب على الدول أن تتخذ ما يناسب من اإلجراءات التشريعية واإلدارية 
الكامل حلقوق ضحايا  اإلعمال  أجل  من  امليزانية وغريها  والقضائية ويف جمال 

التمييز العنصري

لذلك، جيب  ونتيجة  ممارسة كاملة.  اإلنسان  مبمارسة حقوق  بالتكفل  التزام  الدول  على  يقع 
عليها أن متنع أي انتهاك حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك احلق يف عدم التمييز، وأن حتقق يف االنتهاك وتعاقب 
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ويف الوقت ذاته، ينبغي أن تراعي اخلطة أن احلق يف عدم التمييز هو حق قائم بذاته وميكن انتهاكه 
حىت دون ارتباط بإنكار حق آخر.

مجيع�التزامات�الدولة�يف�جمال�حقوق�اإلنسان -4
االمتثال  معينة على  دولة  العنصري  التمييز  إعداد خطة عمل وطنية ملكافحة  يساعد  أن  ميكن 
اللتزاماهتا العامة باحترام حقوق اإلنسان ومحايتها والتكفل هبا، وهي احلقوق املنصوص عليها صراحة يف 

االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري.

احترام حقوق اإلنسان	 

جيب على الدول أن متتنع عن التدخل يف التمتع حبقوق ضحايا 
التمييز العنصري

الدول باالمتناع عن األخذ بأي ممارسات أو سياسات أو تدابري قانونية تنتهك حقوق  وُتلزم 
اإلنسان، مبا يف ذلك احلق يف عدم التمييز، وباالمتناع عن تأييدها أو التسامح معها.

فعاًل العنصري،  التمييز  واخلاص عن  العام  القطاعني  بامتناع  التكفل  آليات  تعزيز  ومن خالل 
أن تساعد على  أيضًا  االلتزام. وميكن  الوفاء هبذا  الدول على  الوطنية  العمل  أو تقصريًا، ستساعد خطة 
التمييز  أشكال  جلميع  التصدي  أجل  من  فعااًل  تنفيذًا  واالستراتيجيات  والربامج  القوانني  بتنفيذ  التكفل 

العنصري اليت تصدر عن اجلهات الفاعلة العامة واخلاصة.

محاية حقوق اإلنسان	 

ترتكبها  اليت  التمييز  انتهاكات حقوق ضحايا  متنع  أن  الدول  على  جيب 
الدولة واجلهات غري احلكومية

يقع على الدول التزام حبماية حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك احلق يف عدم التمييز. ويقتضي هذا 
االلتزام من الدولة ومجيع هيئاهتا أن متنع قيام الدولة أو اجلهات غري احلكومية بانتهاك حقوق أي فرد أو 
مجاعة. ويقتضي كذلك من الدول أن تتخذ مجيع التدابري الالزمة إلزالة كل العراقيل اليت ميكن أن تؤثر على 
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وينبغي أن ُتشرك خطة العمل الوطنية مجيع فروع احلكومة، مبا فيها السلطات التشريعية والقضائية 
والتنفيذية. ويف الدول االحتادية، ينبغي أن تطبَّق خطة العمل الوطنية على املستويات االحتادية ومستويات 

احلكومات املحلية/اإلقليمية معًا.

وينبغي أن تقّر اخلطة بأن التمييز حيدث بشكل متواتر يف األسر، وأماكن العمل وسائر قطاعات 
املجتمع. وينبغي أن تسعى إىل التكفل بأال يصدر عن األفراد والكيانات يف القطاع اخلاص متييز على أسس 
حمظورة. وينبغي أن تضع تصورًا ألنشطة مكافحة التمييز تنفذها اهليئات احلكومية وأيضًا األفراد والكيانات 
يف مجيع املجاالت، مبا يف ذلك املجاالت السياسية واالجتماعية والثقافية واالقتصادية ويف األسرة. ومن 

واجب اجلهات الفاعلة اخلاصة أن حتترم حقوق اإلنسان، وميكن أن ُتساءل على انتهاكاهتا.

ويف هذا الصدد، خلصت جلنة القضاء على التمييز العنصري إىل أن اإلشارة إىل احلياة العامة، 
نة يف املادة 1)1) من االتفاقية، ال تقّيد نطاق تطبيق مبدأ عدم التمييز حبيث يقتصر على أفعال اإلدارة  املضمَّ
العامة بل ينبغي أن ُيقرأ يف ضوء األحكام الواردة اليت تلزم كل دولة طرف باختاذ تدابري ملعاجلة التمييز 

العنصري الذي "يصدر عن أي شخص أو أي مجاعة أو منظمة")26).

مجيع�حقوق�اإلنسان -3
استنادًا إىل ما تتسم به مجيع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية من مشولية وعدم قابلية للتجزئة 
وترابط يآزر بعضه البعض، ينبغي أن تسعى خطة العمل الوطنية ملكافحة التمييز إىل التكفل بالتمتع على 
قدم املساواة جبميع حقوق اإلنسان، مبا فيها احلقوق املدنية والثقافية واالقتصادية والسياسية واالجتماعية.

قائمة حقوق اإلنسان اليت ينطبق عليها مبدأ عدم التمييز 
مفتوحة

جلنة القضاء على التمييز العنصري، التوصية العامة رقم 32)2009) الفقرة 9. انظر أيضًا اللجنة املعنية باحلقوق  (26(
االقتصادية واالجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم 20)2009)، الفقرة 11.
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مجيع�األشخاص�اخلاضعني�لوالية�الدولة -1
ينبغي أن تسري خطة العمل الوطنية ملكافحة التمييز العنصري على مجيع األشخاص اخلاضعني 

للوالية الوطنية للدولة.

لواليتها  اخلاضعني  أو  الدولة  أراضي  داخل  املوجودين  األشخاص  لكل 
حقوق منها احلق يف املساواة وعدم التمييز

التمييز  احترام حظر  على صعيد  التقدم  من  املحتملني  املستفيدين  اخلطة  تستهدف  أن  وينبغي 
باألفراد  خاص  اهتمام  إيالء  فينبغي  برمته،  املجتمع  الواسع  باملعىن  يشمل  ذلك  كان  ولئن  العنصري. 
واجلماعات الذين يتعرض حقهم يف عدم التمييز إىل التهديد على أساس العرق أو اللون أو األصل القومي 

أو اإلثين أو ميكن أن خيضع للتهديد.

ويف الوقت ذاته، ينبغي أن تراعي خطة العمل الوطنية احلاجة إىل خماطبة أفراد عامة اجلمهور، 
والتشديد على التزامهم باالمتثال حلظر التمييز العنصري، واإلقرار بأنه حىت يف غياب خطر حيدق حبقوقهم 
سيشعرون باالرتياح إذا كانوا يدركون أن اخلطة الوطنية ستحسن أمن ورفاه مجيع األشخاص داخل الوالية 

القضائية اليت خيضعون هلا.

مجيع�املجاالت�العامة�واخلاصة -2
على حنو ما أكد عليه هذا املنشور، فإن حظر التمييز يشمل املجاالت العامة واخلاصة، وينبغي 
من مّث خلطة العمل الوطنية أن تطبَّق على هذه املجاالت. وينبغي أن حتدد من يتحملون واجبات التنفيذ، مبا 

يف ذلك خمتلف مستويات احلكومة واجلهات الفاعلة غري احلكومية.

تنفيذ االلتزامات  الفاعلة غري احلكومية واجبات  الدولة واجلهات  تتحمل 
اليت تنشأ عن احلق يف املساواة وعدم التمييز



36

احلق يف عدم التمييز هو حق قائم بذاته، وميكن انتهاكه حىت إْن مل ُينتهك 
حق آخر من حقوق اإلنسان

سيادة�القانون -7
متثل سيادة القانون ركيزة احلماية القانونية حلقوق اإلنسان. ومن مّث ينبغي أن تشدد اخلطة الوطنية 
ملكافحة التمييز العنصري على أمهية محاية حقوق اإلنسان يف إطار سيادة القانون. وينبغي أن تساهم يف 
بناء وتعزيز اهلياكل الوطنية اليت هلا أثر مباشر على احترام حقوق اإلنسان بشكل عام وصون سيادة القانون 

باعتباره حجر الزاوية للدميقراطية ومحاية حقوق اإلنسان.

بسيادة  التزامًا  منها  أمورًا  اإلنسان  حقوق  احترام  جمال  يف  حقيقية  حتسينات  حتقيق  ويتطلب 
القانون. ومن مّث ينبغي أن تفضي اخلطة الوطنية ملكافحة التمييز العنصري إىل زيادة فعالية سيادة القانون)25)

وأن تتضمن عناصره األربعة الرئيسية: الشرعية، واملساواة، واملساءلة واملشاركة.

نطاق�العمل جيم-
بالرغم من احلاجة إىل تفصيل اخلطط الوطنية يف بعض املجاالت، فإن نطاق خطة العمل الوطنية 

ملكافحة التمييز العنصري ينبغي أن يكون واسعًا.

ميكن أن تتجسد مشولية اخلطة من خالل تطبيقها على:

مجيع األشخاص اخلاضعني لوالية الدولة؛	 
مجيع املجاالت العامة واخلاصة؛	 
مجيع حقوق اإلنسان؛	 
مجيع التزامات الدولة يف جمال حقوق اإلنسان.	 

ملزيد من اإلرشادات عن شىت أبعاد الترابط بني الدميقراطية وحقوق اإلنسان، انظر جلنة حقوق اإلنسان، التعليق  (25(
العام رقم 25)1996) بشأن احلق يف املشاركة يف الشؤون العامة، وحقوق التصويت واحلق يف احلصول على 

اخلدمات العامة على قدم املساواة، وقرارا جلنة حقوق اإلنسان 2000/47 و2002/46.
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آليات 	  إىل  الوصول  تيسري  وينبغي  اإلنسان.  حقوق  إعمال  يف  املحَرز  التقدم  برصد  االلتزام 
االنتصاف عند انتهاك احلقوق.

وبذلك، ال ينبغي أن تتخذ خطة العمل الوطنية ملكافحة التمييز العنصري "اإلعمال التدرجيي" 
ذريعة إلمهال التنفيذ الكامل. وليس "اإلعمال التدرجيي للحق" عذرًا لتأجيل التنفيذ، بل إن املراد منه هو 

الدعوة إىل اختاذ خطوات فورية وإعداد خارطة طريق لتنفيذه.

املساءلة -5
للمساءلة  إعداد نظام  ينبغي  فعالة،  العنصري  التمييز  الوطنية ملكافحة  العمل  لكي تكون خطة 
يستند إىل غايات حمددة ميكن التحقق منها. وينبغي أن تنشئ اخلطة آليات جتعل املؤسسات املكلفة بتنفيذ 

اخلطة قابلة للمساءلة أمام اجلماعات واألفراد املراد تعزيز حقوقهم ومحايتها.

للتمحيص واملناقشة والتعليق علنًا من أجل املسامهة يف مساءلة  وينبغي أن خيضع تقييم اخلطة 
املؤسسة املكلفة بالتنفيذ. وينبغي أن يشارك يف هذا التقييم فاعلون متعددون، مبا يف ذلك املجتمع املدين، 

ودوائر االّدعاء العام ونقابات املحامني.

املساواة�وعدم�التمييز -6
ميثل مبدأ عدم التمييز حجر الزاوية يف قانون حقوق اإلنسان وهو مبدأ ُمدَرج يف مجيع معاهدات 
حقوق اإلنسان. وينبغي أن تسترشد خطة العمل الوطنية ملكافحة التمييز مببدأ التمتع حبقوق اإلنسان على 
قدم املساواة باعتباره جزءًا ال يتجزأ من حظر التمييز العنصري. وجيب أن تسعى إىل ضمان إعمال حقوق 
اإلنسان للجميع على أساس املساواة وتكافؤ الفرص والنتائج، يف الواقع ويف القانون. وينبغي أن متنح األولية 

الواجبة إىل من هم أشد عرضة للتمييز العنصري.

وعدم التمييز واملساواة أمران أساسيان ملمارسة حقوق اإلنسان والتمتع هبا. ويتطلب احلق يف 
املساواة وعدم التمييز من الدول أن تضمن عدم التمييز يف ممارسة كل حق من حقوق اإلنسان.

وباإلضافة إىل ذلك، يعد احلق يف عدم التمييز حقًا قائمًا بذاته، وميكن انتهاكه حىت إْن مل ُينتهك 
حق آخر من حقوق اإلنسان.
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املشاركة�واإلدماج -3
ينبغي أن تكفل خطة العمل الوطنية ملكافحة التمييز العنصري مشاركة كاملة وفعالة ومتساوية. 
التعرف على  العنصري من  التمييز  تواجه  مازالت  أو  اليت واجهت  األفراد واجلماعات  أن متكن  وينبغي 

احتياجاهتا يف جمال حقوق اإلنسان والتكفل بتلبية هلذه االحتياجات.

وينص برنامج عمل ديربان على أن خطط العمل ينبغي أن هتدف إىل هتيئة ظروف للجميع من 
أجل املشاركة الفعالة يف صنع القرار وإعمال احلقوق املدنية والثقافية واالقتصادية والسياسية واالجتماعية 
يف مجيع جماالت احلياة على أساس عدم التمييز )الفقرة 99). ويشجع الدول، لدى وضع وتطوير خطط 
املنظمات غري احلكومية من أجل إشراكها بصورة أوثق يف  إقامة أو تعزيز احلوار مع  العمل هذه، على 

تصميم السياسات والربامج وتنفيذها وتقييمها.

التطبيق�التدرجيي -4
ينبغي أن تضع خطة العمل الوطنية ملكافحة التمييز العنصري سياسات حمددة اهلدف، ومتسقة 
قانونيًا ومتدرجة مبا يكفي لتأمني حقوق األفراد واجلماعات اليت تواجه التمييز العنصري. وباإلضافة إىل 
ذلك، يقتضي االلتزام بالتدرج يف إعمال حقوق اإلنسان أال يتراجع التمتع باحلقوق، نتيجة فعل أو تقصري، 

إىل مستوى يقل عن املستوى الذي مت حتقيقه بالفعل.

ويقّر قانون حقوق اإلنسان أن غياب املوارد ميكن أن يعيق إعمال حقوق اإلنسان. ومن مّث فإن 
بعض التزامات حقوق اإلنسان تتسم بطابع التدرج، يف حني أن التزامات أخرى فورية)24). وفيما خيص 
احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، يقع على الدول التزام أساسي بالوفاء باملستوى األساسي األدىن 
من كل حق من هذه احلقوق. أّما فيما خيص احلقوق االجتماعية واالقتصادية، فيكون لاللتزامات التالية 

أثر فوري:

االلتزام بعدم التمييز بني خمتلف فئات البشر يف إعمال احلقوق املعنية؛	 

حنو 	  قصدًا  موجهة  حمددة)  وبرامج  استراتيجيات  إعداد  ذلك  يف  )مبا  خطوات  باختاذ  االلتزام 
اإلعمال الكامل للحقوق املعنية؛

اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم 3)1990) بشأن طبيعة التزامات الدول  (24(
األطراف.
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مبادئ�عامة باء-
ينبغي أن تتماشى خطة العمل الوطنية ملكافحة التمييز العنصري مع التزامات الدول وتعهداهتا 
باملعايري الدولية واإلقليمية والوطنية يف جمال حقوق اإلنسان. وينبغي أن تعتمد خطط العمل الوطنية ملكافحة 

التمييز العنصري هنجًا شاماًل إزاء حقوق اإلنسان وأن تسترشد بأمور منها املبادئ التالية:

العاملية -1
ينبغي أن تقّر خطة العمل الوطنية ملكافحة التمييز العنصري بأن قواعد حقوق اإلنسان األساسية 
حتظى باحلماية العاملية مبوجب القانون الدويل العريف عرب مجيع احلدود واحلضارات. وينبغي أن تكون خطة 
العمل الوطنية متسقة مع واجب الدولة يف تعزيز حقوق اإلنسان واحلريات األساسية ومحايتها، بصرف 

النظر عن نظامها السياسي أو االقتصادي أو الثقايف.

الترابط�وعدم�قابلية�التجزئة -2
ينبغي أن تويل خطة العمل الوطنية اهتمامًا متساويًا جلميع فئات احلقوق، مبا فيها احلقوق املدنية 
والسياسية، واحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وأن تستحضر بوجه خاص أّن إنكار حق من هذه 

احلقوق يعرقل دومًا التمتع باحلقوق األخرى.

سبيل  فعلى  نظرية.  وليست  عملية  مسألة  التجزئة  قابلية  عدم  مسألة  إن 
انتهاك  يعانوا من  أن  العرقي  التمييز  يعانون من  الذين  املثال، ميكن لألشخاص 
حقهم يف السكن. وغياب سكن الئق قد يتسبب أيضًا يف ضعف الصحة، أو 
يؤثر على حياة األسرة والتعليم، أو يعيق فرص العمالة ويقوِّض احلقوق املدنية 
نظام  مع  مشاكل  وإىل  االجتماعي  اإلقصاء  إىل  ذلك  يفضي  وقد  والسياسية. 

العدالة.
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اقتضت 	  إن  وتنفذها،  الدول  تعتمدها  اليت  واملمارسات  والسياسات  القوانني  استكمال  ينبغي 
املحرومة حبقوق  الفئات  تأمني متتع  تدابري خاصة مؤقتة مهيأة لغرض  باعتماد  الظروف ذلك، 
املكونة  العناصر  التدابري اخلاصة أحد  بالكامل وبالتساوي. ومتثل  اإلنسان واحلريات األساسية 

ملجموعة األحكام اليت يتعني على الدول اعتمادها هبدف القضاء على التمييز العنصري)23)؛

مرتكبيه 	  أفعال  ال عن  ونظمه،  وهياكله  املجتمع  مؤسسات  عن  ناجتًا  التمييز  يكون  أن  ميكن 
بعينهم. ولذلك يتعني على الدولة واجلهات الفاعلة اخلاصة أن يتخذوا خطوات لتغيري اهلياكل أو 

مواءمتها بغية تقليص أوجه عدم املساواة على أساس األصل القومي أو العرقي أو اإلثين؛

ميكن أن يعاين ضحايا التمييز العنصري من أشكال متعددة أو مضاعفة من التمييز على أساس 	 
أسباب أخرى، من قبيل اجلنس، أو اللغة، أو الدين، أو العمر، أو اإلعاقات، أو الرأي السياسي 
أو أي رأي آخر، أو األصل االجتماعي، أو امللكية، أو امليول اجلنسية أو اهلوية اجلنسانية، أو 
املولد أو أي مركز آخر. ويترك هذا التمييز املتراكم أثرًا فريدًا وخاصًا على األفراد ويستحق أن 

يوىل عناية خاصة يف خطة العمل الوطنية ملكافحة التمييز العنصري؛

بعض الفئات هي ضحايا العتداءات وميز مستمرين. وينبغي أن هتدف خطة العمل الوطنية إىل 	 
إذكاء الوعي بالتمييز املنهجي وإىل اعتماد تدابري صارمة ضد التحريض على التمييز.

من  القانون،  يف  سواء  العنصري  التمييز  تستأصل  أن  الدول  على  جيب 
قبيل التمييز العنصري املجسد يف التشريعات، أو يف املمارسة، من قبيل التمييز 
العنصري الذي قد حيدث يف مكان العمل. بيد أنه جيوز للدول أن متارس التفريق 
لصاحل بعض الفئات اليت تعرضت للحرمان على مر التاريخ، عندما يكون ذلك 

ضروريًا لتمكني هذه الفئات من تكافؤ الفرص

جلنة القضاء على التمييز العنصري، التوصية العامة رقم 32)2009)، الفقرة 11. (23(
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أو التقييد أو التحديد على أساس العرق أو اللون أو األصل أو املنشأ القومي أو اإلثين على سبيل احلصر 
ميثل إنكارًا حلقوق اإلنسان األساسية ويعترب انتهاكًا صارخًا ألغراض ومبادئ ميثاق ]األمم املتحدة[")20).

وميكن أن يكون التمييز مباشرًا أو غري مباشر. وينبغي أن تنشد خطة العمل الوطنية ملكافحة 
التمييز العنصري يف هناية املطاف القضاء على التمييز العنصري جبميع أشكاله ومظاهره، مع مراعاة ما يلي:

أي متييز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أساس العرق، أو اللون، أو النسب، أو األصل 	 
القومي أو اإلثين، سواء من جهات فاعلة من القطاع العام أو القطاع اخلاص، ويكون الغرض 

منه عرقلة االعتراف حبقوق اإلنسان أو التمتع هبا أو ممارستها )التمييز املباشر)؛

املمارسات أو السياسات اليت تبدو حمايدة، ولكنها ختلف أثرًا غري متناسب على جمموعة عرقية 	 
أو إثنية، وليست وسيلة متناسبة لتحقيق هدف مشروع )التمييز غري املباشر)؛

أو اإلثين 	  القومي  أو األصل  أو النسب  اللون  أو  العرق  أساس  القانون على  أمام  املساواة  عدم 
)التمييز حبكم القانون)؛

املمارسات والشروط والظروف واملواقف اليت ميكن أن تتسبب يف التمييز أو تدميه )التمييز حبكم 	 
الواقع))21)؛

ميكن أن تفضي املساواة يف املعاملة إىل نتائج متباينة فيما خيص الفئات اليت تعرضت للحرمان على 	 
مر التاريخ بسبب أصلها العرقي أو اإلثين. وال يشكل التفريق يف املعاملة متييزًا إذا كانت معايري 
هذا التفريق، اليت تقيم على أساس مقارنتها بأهداف ومقاصد االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع 

أشكال التمييز العنصري، شرعية)22)؛

اآلثار القانونية املترتبة بالنسبة إىل الدول على استمرار وجود جنوب أفريقيا يف ناميبيا )أفريقيا اجلنوبية الغربية)   (20(
رغم قرار جملس األمن 276)1970)، فتوى، تقارير حمكمة العدل الدولية لعام 1971، الصفحة 16 من النص 

األصلي.
اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، التعليق العام 20)2009) بشأن عدم التمييز يف احلقوق   (21(

االقتصادية واالجتماعية والثقافية، الفقرة 8)ب).
جلنة القضاء على التمييز العنصري، التوصيتان العامتان رقم 30)2004) ورقم 14)1993) بشأن تعريف التمييز   (22(
العنصري. انظر أيضًا اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم 20)2009)، 

الفقرة 13.
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والشعوب  املوطنني)16)،  غري  على  أيضًا  تنطبق  املادة 1  أن  العنصري  التمييز  على  القضاء  جلنة  الحظت 
األصلية)17)، والتمييز القائم على أساس العمل أو النسب)18) )الطبقات).

التمييز العنصري
االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري )الفقرة 1 من 

املادة )1))
"... يقصد بتعبري "التمييز العنصري" أي متييز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل 
يقوم علي أساس العرق أو اللون أو النسب أو األصل القومي أو اإلثين ويستهدف 
أو  األساسية  واحلريات  اإلنسان  حبقوق  االعتراف  عرقلة  أو  تعطيل  يستتبع  أو 
التمتع هبا أو ممارستها، علي قدم املساواة، يف امليدان السياسي أو االقتصادي أو 

االجتماعي أو الثقايف أو يف أي ميدان آخر من ميادين احلياة العامة".

وينبغي أن تنهج خطة العمل الوطنية ملكافحة التمييز مقاربة منتظمة ومتسقة إزاء حظر التمييز 
العنصري، وأن تضع يف اعتبارها أن االجتهاد القضائي واملمارسة الدوليني ارتقيا مببدأ عدم التمييز ألسباب 
عنصرية إىل مكانة خاصة يف إطار القانون الدويل. فقد رأت حمكمة العدل الدولية أن حظر التمييز العنصري 
أو االستثناء  التمييز  أوجه  إنفاذ   ..." أن  أيضًا  الدولية  املحكمة  الكافة)19). واعتربت  التزامًا جتاه  يشكل 

جلنة القضاء على التمييز العنصري، التوصية العامة رقم 30)2004) بشأن التمييز ضد غري املواطنني. (16(

جلنة القضاء على التمييز العنصري، التوصية العامة رقم 23)1997) بشأن حقوق الشعوب األصلية. (17(
جلنة القضاء على التمييز العنصري، التوصية العامة رقم 29)2000) بشأن التمييز على أساس النسب. (18(

احلكم الذي أصدرته حمكمة العدل الدولية يف قضية شركة برشلونة للجر واإلنارة والطاقة املحدودة، تقارير حمكمة  (19(
العدل الدولية لعام 1970، الصفحة 3 من النص األصلي"... ينبغي إقامة متييز أساسي بني التزامات دولة جتاه 
املجتمع الدويل ككل وااللتزامات الناشئة جتاه دولة أخرى يف جمال احلماية الدبلوماسية. فااللتزامات األوىل هي 
بطبيعتها التزامات هتم مجيع الدول. ونظرًا إىل أمهية احلقوق اليت تنطوي عليها فإنه ميكن اعتبار أن جلميع الدول 
مصلحة قانونية يف محايتها؛ فهي التزامات ذات حجية مطلقة جتاه الكافة. وهذه االلتزامات تنشأ، مثاًل، يف القانون 
الدويل املعاصر من جترمي أعمال العدوان واإلبادة اجلماعية، كما تنشأ من املبادئ والقواعد املتعلقة حبقوق اإلنسان 
األساسية، مبا يف ذلك محايته من الرق والتمييز العنصري. ودخلت بعض حقوق احلماية املناظرة يف منت القانون 

الدويل العمومي ...؛ ومتنح صكوك دولية ذات طابع عاملي أو شبه عاملي حقوقًا أخرى" )الفقرتان 33 و34).



ميثل حتديد حمتويات خطة عمل وطنية ملكافحة التمييز العنصري أمرًا حامسًا ألن ما تتضمنه من 
التزامات سيشكل معامل مرجعية يقاس هبا جناح اخلطة.

حبسب  العنصري  التمييز  ملكافحة  الوطنية  العمل  خطة  ُتكيَّف  أن  ينبغي 
أن  وجيب  املعنية،  الدولة  يف  والقانونية  والتارخيية  والثقافية  السياسية  الظروف 
للتمييز  الدولة  حتدد تدابري ملموسة إلدخال حتسينات حقيقية يف مكافحة هذه 

العنصري

التمييز العنصري أمٌر مستحيل، فإن هذا  التطابق بني خطط العمل الوطنية ملكافحة  ورغم أن 
الفصل يقدم إرشادات عامة فيما يتعلق مبحتوياهتا. فينبغي أن توّفق اخلطة بني املعايري الدولية واخلصائص 
املحلية. وينبغي كذلك أن تكون متسقة أو مترابطة مع خطط أخرى، من قبيل خطط العمل الوطنية يف جمال 

حقوق اإلنسان أو اخلطط الوطنية اإلمنائية، يف حالة البلدان اليت أعدت خططًا من هذا النوع.

اعتبارات�توجيهية ألف-
بالرغم من احلاجة إىل إعداد خطط عمل ختتلف باختالف واقع التمييز العنصري وتارخيه يف كل 
دولة، ينبغي أن تكون حمتويات مجيع هذه اخلطط، كحد أدىن، مطابقة للمعايري الواردة يف الصكوك الدولية 
أن  وينبغي كذلك  الصكوك.  لتلك  املعاهدات  هيئات  تفسري  مع  تتماشى  وأن  اإلنسان،  املتعلقة حبقوق 
ُيستعان بإعالن وبرنامج عمل ديربان والوثيقة اخلتامية ملؤمتر استعراض نتائج ديربان عند صياغة إجراءات 

حمددة ملكافحة العنصرية والتمييز.

وينبغي أن يكون املنطلق يف إعداد خطة عمل وطنية ملكافحة التمييز العنصري هو التزام الدولة 
الواضح مبنع التمييز العنصري ومكافحته. ولذلك ينبغي جتسيد مفهوم التمييز العنصري مبنتهى الوضوح.

وينبغي أن ترد يف خطة العمل الوطنية ملكافحة التمييز العنصري على األقل قائمة أسس احلظر 
املبينة يف املادة 1 من االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، مع إفساح املجال إلدراج 
أشكال أخرى من التمييز، بالنظر إىل خصوصية الظروف التارخيية وواقع كل دولة. وعالوة على ذلك، 



 

املحتويات�املوصى�هبا ثانيًا-�
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عدم ترتيب األولويات ترتيبًا موضوعيًا واضحًا، خاصة إذا كانت املوارد حمدودة؛	 

عدم ختصيص موارد كافية من امليزانية إلعداد اخلطة وتنفيذها ورصدها وتقييمها؛	 

غياب إطار معياري مالئم؛	 

أهداف تتسم باملغاالة يف الطموح وهي غري واقعية يف هناية املطاف؛	 

إغفال املبادرات القائمة، وال سيما تلك اليت اختذها املجتمع املدين، مبا فيها مبادرات الفئات اليت 	 
تواجه التمييز العنصري؛

عدم االتفاق بشأن مسؤولية التنفيذ ومسؤولية الرصد؛	 

ضعف التنسيق بني من يتولون تنفيذ اخلطة وعدم األخذ بزمام األمور على النحو الواجب؛	 

تغيري احلكومات وعدم استمرار اخلطط أو الربامج السابقة؛	 

غياب التنسيق الفعال بني مجيع مستويات احلكومة، وال سيما يف الدول االحتادية.	 

وقد تنشأ العديد من التحديات العملية األخرى عند إعداد خطة عمل وطنية ملكافحة التمييز 
العنصري وعند تنفيذها. ويعد التعاون الدويل أساسيًا يف التغلب على الكثري من هذه الصعاب.
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التحديات�الشائعة دال-
لن تكون خلطة العمل الوطنية ملكافحة التمييز العنصري بالضرورة نفس القيمة العملية يف مجيع 
احلاالت. ففي العديد من الدول، ما تزال مكافحة التمييز العنصري تلقى مقاومة من السلطات احلكومية 
أو من املجتمع املدين أو منهما معًا. وميكن هلذه املقاومة أن تشكل حتديًا خلطة العمل الوطنية يف مجيع 
مراحلها: خالل إعدادها، وقبل اعتمادها، وخالل تنفيذها أو تقييمها. ومن مّث ال بد من إشراك القطاعني 

العام واخلاص يف هذه العملية لكي تكلل بالنجاح.

وُتظهر جتارب سابقة يف إعداد خطط عمل وطنية حلقوق اإلنسان وخطط عمل وطنية للتثقيف 
يف جمال حقوق اإلنسان، فضاًل عن جتارب الدول اليت وضعت بالفعل خطط عمل وطنية ملكافحة التمييز 

العنصري، أنه قد يكون للعوامل التالية تأثري على فعالية خطة بعينها:

مستوى اإلرادة والدعم السياسيني؛	 

مدى الشفافية والتشاركية يف التخطيط؛	 

مدى مشولية الدراسة األساسية اليت ترتكز عليها اخلطة؛	 

مدى الواقعية يف ترتيب األولويات والتخطيط العملي املنحى؛	 

متانة اآلليات التشاركية يف جمايل الرصد والتقييم؛	 

ختصيص املوارد الكافية؛	 

مستوى التعاون الدويل.	 

ويرد فيما يلي عرض لبعض املشاكل العملية اليت واجهتها الدول اليت اعتمدت بالفعل خطط 
عمل وطنية يف جمال حقوق اإلنسان، أو للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان، أو مكافحة التمييز العنصري:

حقوق 	  يف جمال  لالحتياجات  تقييمات  من  موجود  هو  ملا  األساسية  الدراسة  تكرار  احتمال 
اإلنسان؛

افتقار اخلطة إىل املصداقية بفعل غياب مشاركة اجلمهور، أو غياب الوعي لدى اجلمهور، و/أو 	 
غياب اإلرادة السياسية؛
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من 	  العنصري  التمييز  ضحايا  متكني  على  حريص  قضائي  نظام  بإرساء  العدل،  إقامة  حتسني 
الوصول إىل العدالة، ومكافحة اإلفالت من العقاب عند ارتكاب أعمال إجرامية بدافع التمييز 

العنصري. وحتسني سبل االنتصاف واملوارد املتاحة لضحايا التمييز العنصري)14)؛

زيادة عدد التدابري الفعالة املتخذة للمساعدة على إعمال احلقوق املدنية والثقافية واالقتصادية 	 
والسياسية واالجتماعية لألفراد واجلماعات اليت تواجه التمييز العنصري؛

تقليل أوجه احلرمان املرتبطة بالتمييز العنصري من هتميش، وإقصاء اجتماعي، وفوارق اقتصادية، 	 
وصور منطية، ووصم بالعار، وكره أجانب وعنف؛

الكاملة والفعالة يف مجيع 	  العنصري من املشاركة  التمييز  متكني األفراد واجلماعات اليت تواجه 
جماالت احلياة االقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافية واملدنية، على قدم املساواة مع غريهم؛

استحداث هيئات وطنية متخصصة يف مكافحة التمييز العنصري ومؤسسات وطنية مستقلة ُتعَنى 	 
حبقوق اإلنسان ملكافحة العنصرية، وتعزيز ما هو قائم من تلك اهليئات واملؤسسات؛

العنصري وكره األجانب وما 	  للعنصرية)15) والتمييز  املعاصرة  التعرف على األشكال واملظاهر 
يتصل بذلك من تعصب، والوقاية منها؛

االختالف 	  واستيعاب  برمته،  للمجتمع  وقيمتها  التمييز  وعدم  املساواة  مببادئ  الفهم  تعميق 
والتنوع؛

املسؤولني 	  لدى  العنصري  التمييز  مكافحة  يف  الدولية  باملعايري  واملعرفة  الوعي  نطاق  توسيع 
احلكوميني، مبن فيهم العاملون يف جمال إقامة العدل، وال سيما من يعملون يف جمال إنفاذ القوانني 
ومصاحل السجون واألمن، ومصاحل اهلجرة، ويف وسائط اإلعالم، والسياسة، والرعاية الصحية، 

واملدارس وسائر املجاالت االجتماعية.

انظر الوثيقة A/CONF.189/12 وتصويبها Corr.1، الفصل األول، برنامج العمل، الفقرات 166-160.  (14(
انظر الوثيقة A/CONF.189/12 وCorr.1، الفصل األول، اإلعالن، الفقرة 17.  (15(
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الوصول إىل جمتمع أكثر مساواة، وتعزيز حكم القانون والدميقراطية؛	 

تشمل بعض النتائج�املتوقعة من خطة العمل الوطنية ملكافحة التمييز العنصري ما يلي:

حتسني تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها؛	 

متكني األفراد واجلماعات وحتسني جودة احلياة؛	 

االمتثال لاللتزامات يف جمال حقوق اإلنسان؛	 

التصديق على صكوك حقوق اإلنسان، وال سيما االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال 	 
التمييز العنصري، وسحب التحفظات واالعتراف باختصاص جلنة القضاء على التمييز العنصري 

يف تلقي الشكاوى والنظر فيها مبوجب املادة 14 من االتفاقية؛

إدراج معايري حقوق اإلنسان يف القوانني واملمارسات املحلية وتنفيذها على حنو أكثر فعالية، وهو 	 
ما سيفضي إىل توسيع نطاق محاية حقوق ضحايا التمييز العنصري؛

اعتماد و/أو تعديل ما يتعلق باملساواة ومكافحة التمييز العنصري من تشريعات وتدابري إدارية 	 
وسياسات وبرامج تتناول التمييز العنصري حبكم القانون وحبكم الواقع بشكل مباشر أو غري 

مباشر)12)؛

تعديل أو إلغاء أية قوانني ولوائح وسياسات وممارسات تتعارض مع املعايري الدولية ذات الصلة 	 
بالتمييز العنصري؛

اعتماد تدابري خاصة هتدف إىل متكني الفئات املحرومة)13) من التمتع حبقوق اإلنسان واحلريات 	 
األساسية بشكل كامل وعلى قدم املساواة؛

انظر الوثيقة A/CONF.189/12 وتصويبها Corr.1، الفصل األول، برنامج العمل، الفقرات 74-66.  (12(
املرجع السابق، الفقرات 92-94 و98. جلنة القضاء على التمييز العنصري، التوصية العامة رقم 32)2009)   (13(

بشأن معىن ونطاق التدابري اخلاصة الواردة يف االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري.



22

وعندما تضع الدول خطط عمل وطنية شاملة وفعالة ملكافحة التمييز العنصري، فهي تربهن على 
عزمها وحرصها على التغلب على ما يواجهها من التحديات والعراقيل اليت تقف أمام القضاء على التمييز 
العنصري. فتكون بعد القيام بذلك قد امتثلت اللتزاماهتا الدولية يف جمال حقوق اإلنسان، اليت تقتضي منها 

اختاذ التدابري من أجل إعمال احلقوق ذات الصلة املكرَّسة يف صكوك حقوق اإلنسان.

ومن شأن اعتماد خطة عمل وطنية ملكافحة التمييز العنصري وتنفيذها أن يعودا باملزايا�التالية:

الدفع بتعزيز حقوق اإلنسان واحترام كرامة اإلنسان ومحايتهما؛	 

زيادة الوعي بقضايا مكافحة العنصرية وحتقيق املساواة وعدم التمييز لدى املسؤولني احلكوميني 	 
واملجتمع املدين وعامة اجلمهور، وحشد الدعم من جمموعة واسعة من األشخاص؛

تشجيع مجع أحدث املعلومات بشأن التمييز العنصري وإجراء تقييم أمشل لالحتياجات فيما يتعلق 	 
مبكافحة التمييز العنصري بفعالية؛

معاجلة شواغل األفراد واجلماعات اليت تتعرض للتمييز العنصري معاجلة أكثر فعالية؛	 

زيادة الفعالية واالتساق يف تدابري مكافحة التمييز العنصري، مبا يف ذلك املوارد املالية والبشرية؛	 

إىل 	  ترمي  واقعية  أنشطة  يف  االلتزام  هذا  وجتسيد  العنصري  التمييز  على  بالقضاء  التزام  توليد 
الوصول إىل أهداف قابلة للتحقيق؛

هة لفئات األفراد الذين يتعرضون للتمييز العنصري يف التعليم والصحة والعمل 	  تعزيز الربامج املوجَّ
والسكن والتغذية واخلدمات االجتماعية وإقامة العدل؛

التمييز 	  ضحايا  محاية  حتسني  بغية  اعتمادها  و/أو  تعديلها  يتعني  اليت  التشريعات  حتديد  تيسري 
العنصري؛

توفري أداة من أجل إدارة حكومية وحوكمة قوميتني، تساعدان الدول على االمتثال اللتزاماهتا 	 
الدولية يف جمال حقوق اإلنسان؛

تيسري حشد املوارد املحلية والدولية، مبا يف ذلك حشدها عن طريق برامج األمم املتحدة وغريها 	 
من برامج التعاون التقين، من أجل الدول اليت حتتاج إىل املوارد والتدريب واخلربات ملكافحة 

التمييز العنصري؛
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الغرض،�واملزايا�والنتائج�املتوقعة جيم-
افترض أنصار مفهوم خطة العمل الوطنية منذ البداية أن الدول تواجه مجيعها حتدي حتسني احترام 
حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك احلاجة إىل القضاء على التمييز العنصري. وكانت الفكرة األساسية اليت أيدها 
املؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية أن الدول ستقر بأهنا تواجه حتدي حتسني احترام حقوق اإلنسان فيها. وتبدأ 
كل دولة ببيان احلالة الراهنة، كيفما كانت، مث تعد برناجمًا شاماًل وعمليًا من األنشطة الرامية إىل إدخال 

حتسينات تدرجيية.

والغرض�األساسي من خطة العمل الوطنية ملكافحة التمييز العنصري إمنا هو زيادة تعزيز ومحاية 
حقوق األفراد واجلماعات اليت تعاين من التمييز العنصري وتعزيز التفاهم املتبادل بني شىت اجلماعات يف 
أو النسب  أو اللون  العرق  التمييز على أساس  املساواة وعدم  بإدراج احلق يف  بعينها. ويتأتى ذلك  دولة 
أو األصل القومي أو اإلثين، ضمن السياسة العامة، أي بتحديد غايات عملية، وإعداد الربامج واألنشطة 
املعنية من احلكومة واملجتمع، ورصد موارد  القطاعات  الغايات، مع إشراك مجيع  تلك  بتحقيق  الكفيلة 

كافية، ابتغاء القضاء على التمييز العنصري.



20

وينبغي أن يسترشد بعمليات الرصد واالستعراض يف التخطيط خلطة العمل الوطنية املقبلة بتحديد 
مدى التغلب على املشاكل وتركيز االهتمام على املجاالت اليت تقتضي مزيدًا من التدابري. وستأخذ اخلطط 
من  بذلك  يتصل  وما  األجانب  وكره  العنصري  التمييز  من  الناشئة  األشكال  االعتبار  أيضًا يف  الالحقة 

تعصب، واملعايري الدولية اجلديدة.

األبعاد�الدولية -7
على  اإلنسان  أنشطة حقوق  عن  الوطين  الصعيد  على  اإلنسان  أنشطة حقوق  فصل  ميكن  ال 
الصعيد الدويل. ومن خالل إعداد خطة عمل وطنية ملكافحة التمييز العنصري وتنفيذها، تعلن الدولة املعنية 
بشكل ال لُبس فيه ال لشعبها فحسب بل للعامل اخلارجي أيضًا عن جدول أعماهلا يف جمال حقوق اإلنسان. 

وينبغي أن جتسد خطة العمل الوطنية املعايري املقرَّة دوليًا وأن تتماشى مع املمارسات الدولية اجليدة.

هلم  يتسىن  لكي  األخرى،  الدول  لدى  اجليدة  املمارسات  اخلطة  معّدو  يستحضر  أن  وينبغي 
االستفادة من التجربة الدولية ومتكني اآلخرين من التعلم من جتربتهم. وباإلضافة إىل ذلك، ينبغي التعامل 
واضح جيسد  برنامج  ذاهتا. ومن خالل وضع  بالطريقة  الدويل  املستوى  على  املتاحة  واملوارد  اخلربة  مع 
املبادئ التوجيهية املتفق عليها دوليًا، اليت تتماشى مع املمارسة اجليدة الدولية، تكون البلدان يف موقع أفضل 
لطلب املساعدة التقنية وغريها من أشكال املساعدة يف التغلب على التحديات اليت تواجهها يف القضاء 

على التمييز العنصري.

وميثل التعاون الدويل كذلك عنصرًا هامًا يف إعداد خطة العمل الوطنية ملكافحة التمييز العنصري 
الدولية واإلقليمية، والدول اليت أعدت بالفعل  وتنفيذها. وميكن للمفوضية السامية، مع سائر املنظمات 
إعداد  على  تعكف  اليت  األخرى  للدول  التقنية  واملساعدة  اإلرشادات  توفر  أن  النوع،  هذا  من  خططًا 

خططها، إْن هي طلبت ذلك.
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أن�تكون�وثيقة�متاحة�لعامة�اجلمهور -5
ينبغي أن تكون خطة العمل الوطنية ملكافحة التمييز العنصري وثيقة متاحة لعامة اجلمهور وأن 

ُتنَشر على نطاق واسع وأن تكون متيسرة ويسهل احلصول عليها.

وينبغي أن جتسد ضمنيًا يف مفهوم اخلطة املكانة الرئيسية للوقاية من التمييز العنصري. وينبغي 
أن ترمي خطة العمل الوطنية ملكافحة التمييز إىل إذكاء الوعي بالتمييز العنصري وبشىت السبل والوسائل 
املواطنني  تثقف  أن  فيمكنها  واسع،  نطاق  على  اجلمهور  لعامة  متاحة  اخلطة  تكون  وحينما  ملكافحته. 
واملسؤولني احلكوميني بشأن مبدأ املساواة وبالتزام اجلهات الفاعلة احلكومية واخلاصة باحترام حق كل فرد 

يف عدم التعرض للتمييز.

وينبغي إعداد اخلطة وإطالقها واستعراضها مبشاركة سياسية رفيعة املستوى. وستزيد إتاحة اخلطة 
منها  معينة  املسؤولني عن جوانب  واألفراد  والسلطات  واملنظمات  املؤسسات  إدراك  من  اجلمهور  لعامة 

ملتطلبات اخلطة وغاياهتا، مع متكني عامة اجلمهور يف الوقت نفسه من اإلشراف على تنفيذها.

وينبغي أن حتظى خطة العمل الوطنية ملكافحة التمييز بتغطية إعالمية مالئمة. وباملوازاة مع اخلطة 
يف حد ذاهتا، ينبغي إعداد استراتيجية تواُصل حتظى بتمويل كاٍف للتكفل مبشاركة نطاق عريض من عامة 
اجلمهور يف إعدادها وتنفيذها والوعي بأمهيتها ونتائجها. وينبغي أن ُيتاح هذا التمويل كجزء ال يتجزأ 

من اخلطة.

وعند وجود لغات أصلية أو إقليمية أو لغات أقليات، ينبغي أن تترَجم اخلطة إىل هذه اللغات قدر 
اإلمكان. وباملثل، ينبغي االهتمام مبراعاة األفراد ذوي االحتياجات اخلاصة يف التواصل، مثل األشخاص 

ذوي اإلعاقة أو من ال يلمون مبهارات القراءة والكتابة.

أن�تكون�عملية�متواصلة -6
مبا أنه ال ميكن ألي دولة أن تتوقع القضاء على التمييز العنصري يف إطار زمين قصري نسبيًا، فينبغي 
أن تكون خطط العمل الوطنية ملكافحة التمييز سارية باستمرار. وهذا يعين أّنه ينبغي أن ُينَظر إىل خطة 
العمل الوطنية باعتبارها جزءًا من عملية على املدى البعيد. وعندما تشارف خطة على النهاية، فينبغي إعداد 

أخرى لكي حتل حملها، كما هو احلال مع اخلطط االقتصادية.
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وإطالقها  التمييز  ملكافحة  الوطنية  العمل  خطة  إىل  املبادرة  يف  رئيسي  بدور  الدولة  وتضطلع 
وتنفيذها. ويف الوقت ذاته، لكي حتدث اخلطة تغيريًا حقيقيًا، جيب أن تكون "ملكًا" للسكان مجيعهم. 

وجيب على الدول، عند سعيها إىل حتقيق أهدافها، أن تقيم شراكات هادفة بني مجيع اجلهات املعنية.

مجيع  من  املشاركني  من  نطاق  أوسع  التمييز  ملكافحة  الوطنية  العمل  خطة  جتمع  أن  وينبغي 
قطاعات املجتمع العاملة ضد التمييز. وقد ُيفضي هذا اجلهد الواسع إىل حتسني الوعي عامة اجلمهور وزيادة 

تعزيز املؤسسات.

ومن املهم بوجه خاص إرساء آليات تكفل التشاور الكايف مع األفراد واجلماعات ضحايا التمييز 
العنصري ومشاركتهم.

أن�تكون�عملية�املنحى -4
ينبغي أن تكون خطط العمل الوطنية ملكافحة التمييز عملية املنحى لكي يتسىن تيسري تنفيذها. 

فبداًل من رفع مطالب وتقدمي وعود فضفاضة، ينبغي للخطة أن:

تبني بوضوح احلالة الراهنة للتمييز العنصري؛	 

حتدد املشاكل اليت ينبغي التغلب عليها؛	 

حتدد التدابري اليت ينبغي اختاذها )وضع معامل قياس لتقييم التقدم املحَرز)؛	 

ترتب األنشطة حبسب األولوية؛	 

حتدد من سيتوىل تنفيذ األنشطة؛	 

تضع إطارًا زمنيًا لتنفيذ هذه األنشطة؛	 

ترصد ميزانية لتنفيذ األنشطة؛	 

تنص على إجراء رصد وتقييم فعالني ملا ُأجنز وما مل ُينجز.	 
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األقليات وآليات متابعة تنفيذ نتائج مؤمتر ديربان، مبا فيها فريق اخلرباء العامل املعين باملنحدرين من أصل 
أفريقي، والفريق العامل احلكومي الدويل املعين بالتنفيذ الفعلي إلعالن وبرنامج عمل ديربان.

أن  وفعالة،  شاملة  تكون  لكي  العنصري،  التمييز  ملكافحة  الوطنية  العمل  خطة  على  وجيب 
تساعد الدول يف الوفاء بالتزاماهتا يف جمال حقوق اإلنسان. وبإعمال االلتزامات الدولية واإلقليمية، جيب 
أن تستعرض خطة العمل الوطنية جمموعة من التزامات الدولة املعنية بالقضاء على التمييز العنصري وأن 

تقترح خطوات للتكفل باحترامها يف أحناء البلد بشكل فعال.

أن�تكون�شاملة�يف�نطاقها -2
ينبغي أن تعتمد أي خطة عمل وطنية ملكافحة التمييز هنجًا شاماًل إزاء حقوق اإلنسان، جيسد 
عامليتها، وترابطها وعدم قابليتها للتجزئة. وينبغي أن تركز اخلطة على احلق يف عدم التمييز باعتباره حقًا 

مستقاًل، وكذلك يف ارتباطه باحلقوق املدنية والسياسية، وباحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.

د مشولية اخلطة يف تطبيقها على مجيع األفراد واجلماعات ضمن الوالية  وينبغي أيضًا أن ُتجسَّ
القضائية الوطنية.

وينبغي أن تولد أنشطة يف العديد من جماالت اإلدارة احلكومية. وستعزز مشاركة جمموعة واسعة 
من هيئات الدولة يف إعداد اخلطة وتنفيذها مفهوم أن حقوق اإلنسان ومبادئ املساواة وعدم التمييز ليست 

مسألة ختص وزاريت العدل أو الشؤون اخلارجية فحسب، بل هي أيضًا مسؤولية الدولة برمتها.

العمل  تكون خطة  أن  فينبغي  واخلاصة،  العامة  املجاالت  على  يسري  التمييز  كان حظر  وملا 
الوطنية ملكافحة التمييز العنصري سارية على هذين املجالني معًا.

أن�تكون�مشروعًا�وطنيًا -3
الوطنية.  الغايات  التمييز هي آلية للسعي على حنو فعال لتحقيق  الوطنية ملكافحة  العمل  خطة 
فيه مكونات احلكومة واملجتمع  باعتبارها مشروعًا وطنيًا حقيقيًا، تشارك  إليها  ُينَظر  أن  ينبغي  وبذلك 

كافة.
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وبالرغم من الطابع اخلاص لكل خطة، فإن خطط العمل الوطنية ملكافحة التمييز ينبغي أن تتقاسم 
اخلصائص التالية:

خصائص�خطة�عمل�وطنية�ملكافحة�التمييز�العنصري
أن تستند إىل معايري حقوق اإلنسان العاملية؛	 
أن تكون شاملة يف نطاقها؛	 
أن تكون مشروعًا وطنيًا؛	 
أن تكون عملية املنحى؛	 
أن تكون وثيقة متاحة لعامة اجلمهور؛	 
أن تكون عملية متواصلة؛	 
األبعاد الدولية.	 

أن�تستند�إىل�معايري�حقوق�اإلنسان�العاملية -1
ينبغي ألي خطة عمل وطنية ملكافحة التمييز أن ُتدرج التزامًا مبعايري حقوق اإلنسان العاملية، 
وال سيما مبدأ املساواة وعدم التمييز، وأن ُتبني سبل تطبيق هذه املعايري تطبيقًا فعااًل. وينبغي أن تكون 
اخلطة جزءًا من عملية طويلة األمد من أجل تعزيز احترام املعايري الدولية وأال تتأثر بتغيريات احلكومة وأن 

تكون مزنَّهة عن اخلالفات السياسية.

وينبغي أن تستند إىل معايري حقوق اإلنسان الدولية. وينبغي بوجه خاص أن تتماشى مع أحكام 
االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري وغريها من الصكوك الدولية يف جمال حقوق 
اإلنسان، وإعالن وبرنامج عمل ديربان والوثيقة اخلتامية ملؤمتر استعراض نتائج ديربان. وينبغي أن ُتراِعي 
خطة العمل الوطنية ملكافحة التمييز العنصري أيضًا توصيات جلنة القضاء على التمييز العنصري، واللجنة 
املعنية بالعمال املهاجرين وغريها من اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات حقوق اإلنسان اليت ترصد تنفيذ 
املعاهدات الدولية األساسية يف جمال حقوق اإلنسان، وتلك املنشأة مبوجب امليثاق من قبيل جملس حقوق 
اإلنسان وإجراءاته اخلاصة. وعلى سبيل املثال، ينبغي أن ُتوِلي خطة العمل الوطنية ملكافحة التمييز العنصري 
االعتبار الواجب ملالحظات وتوصيات االستعراض الدوري الشامل و/أو املقرر اخلاص املعين باألشكال 
املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، واملقرر اخلاص املعين 
حبقوق الشعوب األصلية، واملقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمهاجرين، واخلبري املستقل املعين بقضايا 
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املفهوم�واخلصائص باء-
عند اقتراح مفهوم خطط العمل الوطنية ملكافحة التمييز العنصري، رأى املؤمتر العاملي ملكافحة 
العنصرية ومؤمتر استعراض نتائج ديربان أن من شأن مقاربة شاملة ومنظمة ملكافحة العنصرية أن تيسر 
حتقيق نتائج إجيابية. وانطالقًا من إقرار الوضع احلايل للدول، تشكل خطة العمل الوطنية ملكافحة التمييز 

العنصري برناجمًا شاماًل من األنشطة الرامية إىل إدخال حتسينات تدرجيية يف تعزيز املساواة بني األعراق.

خطة العمل الوطنية ملكافحة التمييز العنصري هي مقاربة واقعية وعملية 
حنو القضاء على التمييز العنصري

وملا كانت مكافحة التمييز العنصري تشكل جزءًا ال يتجزأ من محاية حقوق اإلنسان األساسية 
وتعزيزها، فيتعني أن ُتنسق خطة العمل الوطنية ملكافحة التمييز مع سائر اجلهود الوطنية واإلقليمية والدولية 
إلعمال حقوق اإلنسان من أجل اجلميع. ويتطلب إعداد خطة عمل وطنية وتنفيذها وتقييمها قدرًا هائاًل

من التخطيط واجلهد. وينبغي االعتناء أّيما اعتناء بإجياد روابط مع ما هو قائم من خطط العمل الوطنية 
الشاملة يف جمال حقوق اإلنسان، واخلطط اإلمنائية الوطنية وعمليات التخطيط للسياسات املوجهة للصحة، 
والتعليم، واملرأة، واألطفال، واألقليات، والشعوب األصلية، وغري ذلك. وُيوَصى بأن تعد الدول خطط 
عمل وطنية مستقلة ملكافحة التمييز العنصري، حىت وإن أمكن يف بعض احلاالت أن تشكل جزءًا ال يتجزأ 

من خطة عمل وطنية يف جمال حقوق اإلنسان.

ولئن كانت بعض املبادئ العامة تسري على مجيع خطط العمل الوطنية ملكافحة التمييز، فما من 
مقاربة موحدة ميكن أن تطبَّق على مجيع الدول. وينبغي تكييف خطة العمل الوطنية مع الظروف التارخيية 
السياسات  تقرر  أن  دولة  لكل  األمر  وُيترك  وتنفذ.  اخلطة  هذه  فيها  اليت ستعد  املعنية  للدولة  والقانونية 

والربامج واألنشطة اليت ستتخذها لبلوغ غاياهتا العامة يف مكافحة التمييز العنصري.
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التجارب  الوطنية يف جمال حقوق اإلنسان ووقفت على  العمل  التقدم املحرز على صعيد خمتلف خطط 
الوطنية يف إعداد هذه اخلطط.

وباملثل، يف إطار عقد األمم املتحدة للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان )1995-2004)، دعت 
اجلمعية العامة وجلنة حقوق اإلنسان الدول إىل إعداد خطط عمل وطنية شاملة، وفعالة ومستدامة للتثقيف 
يف جمال حقوق اإلنسان. وللمساعدة يف هذه اجلهود، أعدت املفوضية السامية "املبادئ التوجيهية بشأن 

خطط العمل الوطنية للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان".

وباإلضافة إىل ذلك، شجع املؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية الدول على وضع أو تطوير خطط 
عمل وطنية تعزز التنوع واملساواة واإلنصاف والعدالة االجتماعية وتكافؤ الفرص ومشاركة اجلميع)7). ويف 
نيسان/أبريل 2009، جدد مؤمتر استعراض نتائج ديربان التأكيد على دعوة الدول إىل صياغة سياسات 

وخطط عمل وطنية ملنع التمييز العنصري ومكافحته والقضاء عليه)8).

ويف نفس السياق، أوصت جلنة القضاء على التمييز العنصري الدول األطراف يف االتفاقية الدولية 
للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري بأن ُتَضمِّن يف تقاريَرها الدورية معلومات عن خطط العمل أو 
غريها من التدابري اليت اختذهتا لتنفيذ إعالن وبرنامج عمل ديربان، مع مراعاة الوثيقة اخلتامية ملؤمتر استعراض 

نتائج ديربان)9).

وخالل املؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية، أعلنت الدول أن مكافحة العنصرية تشكل مسألة ذات 
أولوية دولية جلميع الدول يف هذه األلفية الثالثة)10). ووفقًا للمعلومات املتاحة للمفوضية السامية، تعكف 
العديد من الدول على اعتماد خطط عمل وطنية ملكافحة التمييز العنصري بينما بدأت بالفعل دول أخرى 

د هذه التجارب يف هذا املنشور. يف تنفيذها)11). وسُتجسَّ

انظر الوثيقة A/CONF.189/12 وتصويبها Corr.1، الفصل األول، برنامج العمل، الفقرة 99؛ انظر أيضًا الفقرات   (7(
30)أ)، و66، 100-102، و167 و191)أ).

انظر الوثيقة A/CONF.211/8، الفصل األول، الفقرتان 28 و114.  (8(
جلنة القضاء على التمييز العنصري، التوصية العامة رقم 28)2000) بشأن عملية متابعة املؤمتر العاملي ملكافحة   (9(
العامة رقم  الفقرة 1)ز)، والتوصية  العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب،  العنصرية والتمييز 

33)2000) بشأن عملية متابعة مؤمتر استعراض ديربان، الفقرة 1)ط).
انظر الوثيقة A/CONF.189/12 وتصويبها Corr.1، الفصل األول، اإلعالن، الفقرة 3.  (10(

انظر احلاشية 3.  (11(



يتضمن هذا الفصل معلومات أساسية عن مفهوم خطط العمل الوطنية يف جمال حقوق اإلنسان 
الفصل  هذا  وإذ يأخذ  عليه.  والقضاء  ومكافحته  العنصري  التمييز  ملنع  عمل  إعداد خطط  إىل  واحلاجة 
يبني بوجه عام بعض اخلصائص، واملبادئ، واملزايا  فإنه  تقتضي مقاربة خمتلفة،  اعتباره أن كل دولة  يف 

والتحديات اليت تنطبق على مجيع خطط العمل الوطنية ملكافحة التمييز العنصري.

معلومات�أساسية ألف-
فيينا يف حزيران/يونيو 1993 استعراضًا  انعقد يف  الذي  العاملي حلقوق اإلنسان  املؤمتر  أجرى 
واسع النطاق ملا أحرز من تقدم منذ اعتماد اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان يف عام 1948. وسعى املؤمتر 
أيضًا إىل حتديد العراقيل اليت حتول دون حتقيق املزيد من التقدم وسبل التغلب عليها. وأسفر مؤمتر فيينا عن 
دراسة وثيقة للمفاهيم واآلليات والعديد من مقترحات املقاربات اجلديدة يف جمال تعزيز حقوق اإلنسان 

ومحايتها.

نظرًا  خاصة  أمهية  فيينا)6)،  عمل  وبرنامج  إعالن  أي  املؤمتر،  اعتمدها  اليت  الوثيقة  واكتست 
يف  الفاعلني  من  وغريها  للدول  التوصيات  من  العديد  قدمت  وقد  اآلراء.  بتوافق  واعتمادها  لشموليتها 

املجتمع الدويل بشأن األنشطة اليت ميكن اختاذها للدفع بتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها.

يف إعالن وبرنامج عمل فيينا، أوصى املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان بأن تنظر 
كل دولة يف استصواب صياغة خطة عمل وطنية تبني اخلطوات اليت ستحسن 

الدولة هبا تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان )اجلزء ثانيًا، الفقرة 71)
واعتمدت العديد من الدول خطط عمل وطنية يف جمال حقوق اإلنسان. وختتلف هذه اخلطط، 
اليت ُينظر إليها مبثابة أداة لتحسني حالة حقوق اإلنسان يف الدولة املعنية واملسامهة يف الدميقراطية، من حيث 
نطاقها وتركيزها. وتشمل احلقوق املدنية والسياسية، فضاًل عن احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، 
وغالبًا ما تستهدف بوجه خاص أفرادًا ومجاعات تعاين من احلرمان بوجه خاص. ويتناول بعضها مسائل 

حمددة من قبيل حقوق اإلنسان والبيئة، أو حقوق املستهلكني أو ضحايا اجلرمية.

ومنذ مؤمتر فيينا أيضًا، أعدت املفوضية السامية مبادئ توجيهية بشأن خطط العمل الوطنية يف 
جمال حقوق اإلنسان. وقدمت للعديد من الدول مساعدة تناولت كيفية إعداد هذه اخلطط، وتابعت معها 

الوثيقة A/CONF.157/24 )اجلزء األول)، الفصل الثالث. (6(



 

أمهية�خطط�العمل�الوطنية�ملكافحة� أواًل-�
التمييز�العنصري
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العنصري أو تعكف على إعدادها. ومع ذلك، ميكن أن ميثل أداة لعمل مؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية، 
واملنظمات غري الدولية، واألفراد واجلماعات املتضررين من التمييز العنصري.

وليس القصد أن تكون هذه الوثيقة منوذجًا مفصاًل ملا ينبغي أن يتخذ على الصعيد الوطين من 
جهود منسقة ملكافحة التمييز العنصري. بل إهنا ترمي إىل تقدمي مقترحات ملموسة إلعداد خطة وطنية 
ملكافحة التمييز العنصري تكون شاملة )يف نطاقها ومداها)، وفعالة )من حيث االستراتيجيات) ومستدامة 
)على مدى طويل)، وتنفيذ هذه اخلطة. وتقدم هذه الوثيقة معلومات أساسية عن مفهوم خطط العمل 
الوطنية ملكافحة التمييز العنصري، واجلوانب املؤسسية إلعداد خطط من هذا النوع، فضاًل عن مقترحات 

بشأن حمتواها وهيكلها.

وتستند إىل دليل خطط العمل الوطنية يف جمال حقوق اإلنسان و"املبادئ التوجيهية بشأن خطط 
العمل الوطنية للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان")5).

)عام 2002)  املهين رقم 10  التدريب  اإلنسان، سلسلة  الوطنية حلقوق  العمل  دليل خطط  السامية،  املفوضية   (5(
.Corr.1 وتصويبها A/52/469/Add.1 والوثيقة
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حقوق اإلنسان، من خالل آلية االستعراض الدوري الشامل، باعتماد خطط عمل وطنية ملكافحة التمييز 
العنصري. وتنكّب العديد من الدول بالفعل على تنفيذ خطط العمل هذه، بينما تعكف دول أخرى على 

إعداد خطط من هذا النوع)3).

واستنادًا إىل التجارب اإلجيابية هلذه الدول يف إحداث تغيري من أجل األشخاص الذين يتعرضون 
للتمييز العرقي، تالحظ املفوضية السامية لألمم املتحدة حلقوق اإلنسان أن إحداث حتسينات دائمة ملكافحة 
د يف جمموعة واسعة من التدابري  التمييز العنصري على املستوى الوطين يتطلب مقاربة مستدامة وشاملة ُتجسَّ
اليت تكمل وتآزر بعضها البعض. وميكن خلطط العمل الوطنية ملكافحة التمييز العنصري أن متثل آلية فعالة 

هلذا الغرض.

وميكن خلطة عمل وطنية ملكافحة التمييز العنصري أن توفر أساسًا إلعداد سياسة عامة شاملة 
الدولة أهنا بصدد اختاذ تدابري للتصدي  النوع، تربهن  العنصري. وبإعداد خطة من هذا  التمييز  ملكافحة 
للتحديات اليت تواجهها يف القضاء على التمييز العنصري. وبذلك، ميكن خلطة عمل وطنية ملكافحة التمييز 
الوفاء بالتزاماهتا بوصفها أطرافًا يف االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع  العنصري أن تساعد الدول على 
نتائج  استعراض  ومؤمتر  التمييز  ملكافحة  العاملي  املؤمتر  الناشئة عن  وبالتزاماهتا  العنصري،  التمييز  أشكال 

ديربان، وسائر االلتزامات اإلقليمية والوطنية.

الدولة  به يف سياسات  ُيسترشد  تقنيًا  إطارًا  الوطنية  العمل  وباإلضافة إىل ذلك، تشكل خطة 
وبراجمها واستراتيجيتها يف مكافحة التمييز العنصري، ومتثل اخلطة بذلك خطوة حنو امتثال الدولة بالتزامها 

بإعمال احلقوق يف املساواة وعدم التمييز.

العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك  العنصرية والتمييز  العاملي ملكافحة  وملا كان املؤمتر 
من تعصب)4) قد سّلم بأن املسؤولية عن مكافحة التمييز العنصري تقع على عاتق الدول يف املقام األول، 
ه أساسًا إىل احلكومات اليت تدرس إعداد خطط عمل وطنية ملكافحة التمييز  فإن هذا الدليل العملي موجَّ

حبلول كانون الثاين/يناير 2013، أبلغت الدول التالية املفوضية السامية باعتمادها أو إعدادها خطة عمل وطنية   (3(
ملكافحة التمييز، مبا يف ذلك التمييز العنصري: األرجنتني، وإسبانيا، وإكوادور، وأملانيا، وأوروغواي، وأيرلندا، 
وإيطاليا، والربازيل، وبلجيكا، وبوليفيا )دولة - املتعددة القوميات)، والدامنرك، وسلوفاكيا، والسويد، وفرنسا، 
لربيطانيا  املتحدة  واململكة  واملكسيك،  وليختنشتاين،  وكولومبيا،  وكندا،  البوليفارية)،   - )مجهورية  وفزنويال 

العظمى وأيرلندا الشمالية، والنرويج، وهولندا.
انظر الوثيقة A/CONF.189/12 وتصويبها Corr.1، الفصل األول، برنامج العمل، الصفحة 99 من النص األصلي.  (4(
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مقّدمة
يشكل عدم التمييز واملساواة أمام القانون ويف تطبيق القانون مبدأين أساسيني يف القانون الدويل 
حلقوق اإلنسان. وال ينفصل مفهوم املساواة عن مفهوم الكرامة اإلنسانية األساسي لكل شخص. واحترام 
حقوق اإلنسان ومبادئ املساواة وعدم التمييز أمران مترابطان ومها عماد اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان 
وأهم املعاهدات الدولية يف جمال حقوق اإلنسان. وباإلضافة إىل ذلك، وفقًا ملحكمة العدل الدولية، يشكل 

حظر التمييز العنصري التزامًا جتاه الكافة)1).

التمييز  يظل  الواقع،  أرض  على  هذه  األساسية  اإلنسان  حقوق  حماوالت جتسيد  من  وبالرغم 
العنصري قائمًا يف صور متعددة. ففي العديد من مناطق العامل، ميثل العنف العنصري، وخطاب الكراهية، 
الفئات حمرومة بشكل غري  بعض  اليومية؛ وتظل  احلياة  النمطية مسات من  واملواقف  اجلاهزة،  واألحكام 
م أفواه بعض األقليات أو ال يؤبه هلا. وما يزال التمييز العنصري يعيق حتقيق التقدم ومتتع  متناسب بينما ُتكمَّ

ماليني البشر حبقوقهم.

وال ختلو أي دولة من التمييز العنصري ومجيع الدول تواجه حتديات للقضاء عليه. ويدعو التباعد 
بني مبدأ املساواة املكرَّس يف األطر القانونية وبني واقع التمييز على أساس العرق)2)، أو اللون أو األصل، 
أو االنتماء القومي أو اإلثين، زيادة إمعان النظر يف األنشطة املطلوبة ملكافحة العنصرية. وتتطلب مكافحة 

العنصرية مقاربة، واستراتيجيات وسياسات شاملة للتعامل مع شىت أشكال التمييز العنصري.

ومن أجل التصدي هلذه التحديات، أوصى املؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري 
وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، الذي انعقد يف ديربان جبنوب أفريقيا يف عام 2001، ومؤمتر 
استعراض نتائج ديربان الذي انعقد يف جنيف يف عام 2009، وجلنة القضاء على التمييز العنصري، وجملس 

انظر احلكم الذي أصدرته حمكمة العدل الدولية يف قضية شركة برشلونة للجر واإلنارة والطاقة املحدودة، تقارير  (1(
حمكمة العدل الدولية لعام 1970، الصفحة 3 من النص األصلي.

ال ينطوي استخدام مصطلح "عرق" يف هذا املنشور على قبول النظريات اليت تسعى إىل اجلزم بوجود أعراق بشرية  (2(
منفصلة. انظر الفقرة 6 من الوثيقة اخلتامية ملؤمتر استعراض ديربان )A/CONF.211/8، الفصل األول) اليت تنص 
على أنه "يؤكد من جديد أن مجيع الشعوب واألفراد أسرة بشرية واحدة، ثرية يف تنوعها، وأن مجيع أفراد البشر 
يولدون أحرارًا ومتساوين يف الكرامة واحلقوق؛ ويرفض بقوة أي مذهب يقوم على التفوق العرقي، ويرفض معه 

أي نظريات حتاول إقرار وجود ما يسّمى بأعراق بشرية ممّيزة."
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ويقدم الفصل الرابع إرشادات عن تنظيم خطط العمل الوطنية ملكافحة التمييز العنصري بغية 
تيسري قبوهلا وفهمها لدى عامة اجلمهور، وإدراجها يف عمليات التخطيط اليت تقوم هبا اهليئات احلكومية 
املسؤولة عن تنفيذها ورصدها وتقييمها. ويقترح هذا الفصل األخري هيكاًل يستند إىل احلاجة إىل وضع 
غايات وأهداف وأنشطة حمددة، وأمهية حتديد هيئات حكومية مسؤولة، وتواريخ مستهَدفة ومؤشرات أداء 

خاصة بكل هدف.

أداة  العنصري أن يوفر  التمييز  الوطنية ملكافحة  العمل  املنشور بشأن إعداد خطط  وميكن هلذا 
عملية للدول يف جهودها حنو القضاء على التمييز العنصري واالمتثال اللتزاماهتا الدولية يف جمال حقوق 

اإلنسان.
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الوثيقة�بإجياز
هذا املنشور هو دليل عملي إلعداد خطط عمل وطنية ملكافحة التمييز العنصري. وخطة العمل 
الوطنية هي أساس إعداد سياسة عامة شاملة ملكافحة التمييز العنصري وميكنها من مّث أن تساعد الدول على 

إعمال التزاماهتا الدولية يف جمال حقوق اإلنسان فيما يتصل بالقضاء على التمييز العنصري.

مة عن احلاجة إىل وضع استراتيجيات وسياسات شاملة ملكافحة التمييز العنصري، ترد  وبعد مقدِّ
يف الفصل األول معلومات أساسية عن مفهوم خطط العمل الوطنية يف جمال حقوق اإلنسان. وينتقل هذا 
الفصل أيضًا ليتناول الصكوك الدولية يف جمال حقوق اإلنسان اليت تطرقت للحاجة إىل إعداد أو تطوير 
خطط وطنية ملنع التمييز العنصري وحماربته والقضاء عليه. ويعرض هذا الفصل بوجه عام لبعض اخلصائص 
واملبادئ واملزايا والتحديات اليت تنطبق على مجيع خطط العمل الوطنية ملكافحة التمييز العنصري، علمًا أن 

كل دولة تقتضي هنجًا خمتلفًا.

أما الفصل الثاين فيبحث خطة العمل الوطنية مبثابة نتيجة. وإذ يقّر حبتمية عدم التشابه بني خطيت 
عمل وطنيتني واحلاجة إىل التعامل مع ظروف كل دولة على حدة، يسعى هذا الفصل إىل تقدمي إرشادات 
عن حمتويات اخلطة استنادًا إىل التزامات مجيع الدول باحترام حقوق اإلنسان ومحايتها وإعماهلا. وتشدِّد 
املقترحات على أمهية مراعاة مبادئ حقوق اإلنسان يف ثنايا خطة العمل الوطنية ملكافحة التمييز العنصري. 
ويربز هذا الفصل أمهية األخذ بنطاق واسع ويقترح إنشاء هيئة أو مؤسسة وطنية ملكافحة التمييز العنصري 
كواحدة من نتائج خطة العمل الوطنية. ويقدم هذا الفصل أمثلة قيمة عن كيفية وضع أهداف واقعية، 

ومرام واضحة وغايات حمددة.

ويشري الفصل الثالث إىل خطة العمل الوطنية ملكافحة التمييز العنصري باعتبارها عملية متسلسلة. 
وإذ يضع يف اعتباره أّن عملية إصدار خطة عمل وطنية ختتلف من بلد إىل آخر، فهو يبني بالتفصيل خمتلف 
املراحل: التحضري، واإلعداد، والتنفيذ، والرصد والتقييم. ويثري هذا الفصل أمهية ضمان مشاركة األفراد 
واجلماعات املتأثرة بالتمييز العنصري خالل مجيع مراحل العملية. ويتناول هذا الفصل أيضًا الدور املنوط 
الوطنية، وهيئات حقوق اإلنسان  التنسيق  اهليئات املؤسسية، من قبيل جهات االتصال، وجلان  مبختلف 

الوطنية واملؤسسات الوطنية للمساواة بني األعراق.
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الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، وإعالن برنامج عمل ديربان، والوثيقة اخلتامية ملؤمتر 
استعراض نتائج ديربان.

وإنين مقتنعة أن اعتماد خطط عمل وطنية ملكافحة التمييز العنصري ميكنه أن يغري حياة ضحايا 
العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب. وأدعو مجيع الدول إىل إعداد 
خطط العمل هذه وتنفيذها، جتسيدًا حلرصها على مواصلة السري على درب إقامة جمتمعات يسودها العدل 

واإلنصاف.

نافانيثيم بيالي
مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان



تصدير
العنصري، وتضع على  التمييز  اإلنسان حظر  األساسية حلقوق  الدولية  الصكوك  ُتكرس مجيع 
الدول التزامات وتكلفها باستئصال التمييز يف املجاالت العامة واخلاصة. ويف عام 2001، أصدر املؤمتر 
العاملي ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب الربنامج األمشل 
واألكثر حجية يف مكافحة هذه اآلفات، أال وهو: إعالن وبرنامج عمل ديربان. وبرهن مؤمتر استعراض 
نتائج ديربان يف عام 2009 وختليد الذكرى العاشرة للمؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية سنتني بعد ذلك على 

د االلتزام بربنامج املساواة بني األعراق. جتدُّ

الدويل وهي من صميم عمل  املجتمع  إىل  بالنسبة  أولوية  العنصرية متثل  ولئن كانت مكافحة 
مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، فما يزال يتعني بذل الكثري من أجل إعمال مجيع حقوق 
اإلنسان واحلريات األساسية للجميع إعمااًل كاماًل. فأعمال العنصرية والتمييز العنصري، بشكل مباشر 
أو غري مباشر، حبكم الواقع أو القانون، حتدث يوميًا، وهو ما يعيق التقدم ويتسبب يف معاناة املاليني من 
البشر يف مجيع البلدان عرب العامل. ويتطلب إدخال حتسينات دائمة ملكافحة التمييز العنصري على املستوى 
الوطين توفر اإلرادة السياسية ومقاربة مستدامة وشاملة تتجسد يف اختاذ جمموعة واسعة من التدابري اليت 

تكمل وتؤازر بعضها البعض.

ومن أجل القضاء على الظروف اليت تتسبب يف التمييز العنصري أو تدميه، أوصى املؤمتر العاملي 
العنصري وجملس حقوق  التمييز  القضاء على  نتائج ديربان، وجلنة  العنصرية، ومؤمتر استعراض  ملكافحة 
اإلنسان، من خالل آلية االستعراض الدوري الشامل، مجيع الدول باعتماد خطط عمل وطنية ملكافحة 
بني  املساواة  لتعزيز  شاملة  عامة  سياسة  إلعداد  أساسًا  اخلطط  هذه  توفر  أن  وميكن  العنصري.  التمييز 

األعراق.

وتعكف دول عدة بالفعل على إعداد خطط عمل وطنية ملكافحة التمييز العنصري أو هي بصدد 
تنفيذها. وتثبت جتارهبا الناجحة يف إحداث تغيري من أجل ضحايا العنصرية أّن خطط العمل الوطنية هذه 

ميكن أن متثل آلية فعالة ملكافحة التمييز العنصري.

وخالل األعوام املاضية، تلّقى مكتيب العديد من طلبات املساعدة التقنية يف إعداد خطط من هذا 
النوع. وقد أعّدت املفوضية السامية هذا املنشور ملساعدة الدول ومجيع اجلهات املعنية على إعمال االتفاقية 



مالحظة
ليس يف التسميات املستخدمة يف هذا املنشور وال يف طريقة عرض مادته ما يعرب عن أي رأي 
كان لألمانة العامة لألمم املتحدة بشأن الوضع القانوين ألي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة، وال بشأن 

رسم حدودها أو ختومها.
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*  *

تتألف رموز وثائق األمم املتحدة من حروف وأرقام. ويعين إيراد أحد هذه األرقام اإلحالة إىل 
إحدى وثائق األمم املتحدة.
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