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وال تعرب التسميات املستخدمة وطريقة عرض مادة هذا املنشور عـن أي رأي               

لق باملركز القانوين ألي بلد أو إقليم أو مدينة كان لألمانة العامة لألمم املتحدة فيما يتع
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  مقدمة
هذا املنشور الوثيقة اخلتامية ملؤمتر استعراض نتائج ديربـان، بـاحلجم           يعرض    
 ٢٤ إىل   ٢۰ وقد ُعقد مؤمتر استعراض نتائج ديربان يف جنيف، سويسرا، من         . الصغري
ومن األغراض اليت كانت متوخاة منه استعراض التقدم احملـرز          . ٢٠٠۹أبريل  /نيسان

العاملي ملكافحـة    املؤمتروتقييم تنفيذ إعالن وبرنامج عمل ديربان اللذين اعُتمدا أثناء          
، الذي ُعقد يف تعصب العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من

  .٢٠٠۱سبتمرب /فريقيا، يف أيلولديربان، جنوب أ
وتتوخى املفوضية السامية حلقوق اإلنسان من إصدار الوثيقة اخلتاميـة ملـؤمتر             

       استعراض نتائج ديربان يف هذا الشكل السهل االستخدام تيـسري احلـصول عليهـا،              
ن ال سيما على املوظفني احلكوميني واجملتمع املدين واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنـسا         

واملدافعني عن حقوق اإلنسان والعاملني يف جمال القانون والباحثني وغريهم من املهتمني 
  .حبقوق اإلنسان

 ومـا   العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب    وملزيد من املعلومات بشأن       
يتصل بذلك من تعصب، ُترجى زيارة موقع مفوضية حقوق اإلنسان علـى الـشبكة              

  .www.ohchr.org :العاملية
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                             تامية ملؤمتر ديربان االستعراضي          الوثيقة اخل
  الفرع األول

                                                                                استعراض التقدم يف تنفيذ إعالن وبرنامج عمل ديربان وتقييم هذا التنفيذ من            
ُ                                           جانب مجيع أصحاب املصلحة على الُصعد الوطين واإلقليمي والدويل، مبا يف                                        

                                                                املظاهر املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانـب                    ذلك تقييم   
                       وما يتصل بذلك من تعصب

  إن مؤمتر ديربان االستعراضي  
 إعالن وبرنامج عمل ديربان، كما اعتمدمها املـؤمتر         من جديد  يؤكد  - ١  

العاملي ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب وما يتصل بذلك مـن       
  ؛)١(٢٠٠١عام تعصب يف 

 االلتزام مبنع ومكافحة واستئـصال العنـصرية والتمييـز          يعيد تأكيد   - ٢  
العنصري وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، الذي كان أسـاس عقـد    
املؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب ومـا يتـصل            

  ؛٢٠٠١  بذلك من تعصب يف عام
 باجلهود املبذولة على كل املستويات منذ اعتماد إعـالن          حييط علماً   - ٣  

  وبرنامج عمل ديربان والرامية إىل تنفيذ أحكامه؛
 ألنه مل جير بعد التصدي للتحديات والعقبات الـيت          يعرب عن القلق    - ٤  

ُحددت يف إعالن وبرنامج عمل ديربان ومل يتم التغلب عليها من أجل القيام علـى               
ة واستئصال العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانـب        حنو فعال مبنع ومكافح   

وما يتصل بذلك من تعصب، وألنه ال تزال توجد جماالت كثرية مل تتحقـق فيهـا                
  إجنازات أو ما زال يتعني إجراء مزيد من التحسينات فيها؛

 على ضرورة التصدي بقدر أكرب من احلزم واإلرادة الـسياسية           يشدد  - ٥  
ر العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب ومـا يتـصل          جلميع أشكال ومظاه  

             ـــــــــــ
.، الفصل األولCorr.1 وA/CONF.189/12انظر )١(
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بذلك من تعصب يف كل جماالت احلياة ويف أحناء العامل كافة، مبا يف ذلك كل املناطق              
  اليت ترزح حتت احتالل أجنيب؛

أن مجيع الشعوب واألفراد أسرة بشرية واحدة، ثرية        يؤكد من جديد      - ٦  
ولدون أحراراً ومتساوين يف الكرامة واحلقـوق؛       يف تنوعها، وأن مجيع أفراد البشر ي      

ويرفض بقوة أي مذهب يقوم على التفوق العرقي، ويرفض معه أي نظريات حتـاول       
  إقرار وجود ما يسّمى بأعراق بشرية ممّيزة؛

 عن أنّ التنوع الثقايف رصيد مثني لتقدم اإلنسانية عامة          يكرر اإلعراب   - ٧  
تع به وقبوله وتقبله بصدق بوصفه ميزة دائمة        ورفاهها وجيب تقديره حق قدره والتم     

  تثري جمتمعاتنا؛
عن أن الفقـر والتخلـف والتـهميش واالسـتبعاد          يكرر اإلعراب     - ٨  

االجتماعي والتفاوتات االقتصادية ترتبط كلّها ارتباطاً وثيقاً بالعنـصرية والتمييـز           
 املواقف  العنصري وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب وتسهم يف استمرار          

  واملمارسات العنصرية اليت تولّد بدورها مزيداً من الفقر؛
 مسؤولية احلكومات عن صون ومحاية حقوق األفراد        يؤكد من جديد    - ٩  

املقيمني يف األراضي اخلاضعة لواليتها من اجلـرائم الـيت يرتكبـها العنـصريون أو             
  لة؛الكارهون لألجانب من أفراد أو مجاعات أو موظفني تابعني للدو

 التشريعات والسياسات واملمارسات القائمة علـى العنـصرية         يدين  - ١٠  
والتمييز العنصري وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، اليت تتعارض مع            

  الدميقراطية واحلكم السديد املتسم بالشفافية واملساءلة؛
ة  أن الدميقراطية واحلكم السديد الذي يتسم بالـشفافي        من جديد  يؤكد  - ١١  

واملسؤولية واملساءلة والتشاركية، على الُصعد الوطين واإلقليمي والدويل، ويـستجيب          
الحتياجات الناس وتطلعاهتم، أمران أساسيان للعمل الفعال علـى منـع ومكافحـة             
  واستئصال العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛

د حوادث التعصب والعنف العنصريني     االرتفاع العاملي يف عد   يشجب    - ١٢  
الدينيني، مبا يف ذلك معاداة اإلسالم ومعاداة السامية ومعاداة املسيحية ومعـاداة              أو

العرب، اليت تتجلى بوضوح خاص من خالل تنميط األشخاص ووصمهم املهيـنني            
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على أساس دينهم أو معتقدهم؛ وحيث يف هذا الصدد مجيع الدول األعضاء يف األمم              
   من إعالن وبرنامج عمل ديربان؛١٥٠  دة على تنفيذ الفقرةاملتح

 وجوب أن حيظر القانون أي دعـوة إىل الكراهيـة           يؤكد من جديد    - ١٣  
العرقية أو الدينية تشكل حتريضاً على التمييز أو العداوة أو العنف؛ كمـا               القومية أو 

 العرقيـة   يؤكد من جديد أن نشر أي أفكار تقوم على التفوق العرقي أو الكراهيـة             
والتحريض على التمييز العنصري، فضالً عن أعمال العنـف أو التحـريض علـى              
ارتكاب هذه األفعال، جيب إعالهنا جرمية يعاقب عليها القانون، وفقـاً لاللتزامـات     

  الدولية اليت تعهدت هبا الدول، وأن هذا احلظر يتمشى مع حرية الرأي والتعبري؛
ز العنصري وكراهية األجانب وما يتـصل       بأن العنصرية والتميي  يسلّم    - ١٤  

بذلك من تعصب ما زالت ضمن األسباب اجلذرية للرتاعات املسلحة وأهنا كثرياً مـا    
تشكل إحدى النتائج املترتبة عليها، ويشجب نشوب الرتاعات املـسلحة وكـذلك            
      العنف العرقي أو الديين، ويشري إىل األحكام ذات الصلة من نتائج القمـة العامليـة              

  ؛١٣٩ و١٣٨حكام الفقرتني  وال سيما أ)٢(٢٠٠٥لعام 
 أن مبدأي املساواة وعدم التمييز مها مـن املبـادئ           من جديد  يؤكد  - ١٥  

األساسية لقانون حقوق اإلنسان الدويل وللقانون اإلنساين الدويل اليت ال غىن عنها يف 
   من تعصب؛مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب وما يتصل بذلك

 ملا أُحرز من تقدم يف معاجلة حالة ضحايا العنصرية          يعرب عن تقديره    - ١٦  
والتمييز العنصري وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، املعرَّفة يف إعالن            
وبرنامج عمل ديربان، ويعرب يف الوقت ذاته عن أسفه الستمرار العنصرية والتمييز            

يتصل بذلك من تعصب، مبـا يف ذلـك أشـكاهلا           العنصري وكراهية األجانب وما     
  ومظاهرها املعاصرة؛

 بأن مجيع ضحايا العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب         يسلم  - ١٧  
يتصل بذلك من تعصب ينبغي أن يتلقوا نفس االهتمام واحلماية الضروريني ومن              وما

  مث املعاملة الالئقة؛

             ـــــــــــ
  .٦٠/١انظر قرار اجلمعية العامة ) ٢(
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عنصرية والتمييـز العنـصري      بأن منع ومكافحة واستئصال ال     يسلم  - ١٨  
وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب واستئصاهلا أمور تتسم بأمهية حامسة            

  وهي تشكل عناصر رئيسية يف تعزيز متاسك اجملتمعات وإزالة توتراهتا سلمياً؛ 
ضرورة زيادة تدابري املنع املالئمة الرامية إىل استئـصال كـل           يؤكد    - ١٩  

، ويشدد على الدور اهلام الذي ميكن أن تؤديه احلكومات،          أشكال التمييز العنصري  
واملنظمات الدولية واإلقليمية، واملؤسسات الوطنية حلقـوق اإلنـسان، ووسـائط           

  اإلعالم، واملنظمات غري احلكومية، واجملتمع املدين يف تطوير هذه التدابري؛
والوطين،  مبا تضطلع به، على الصعيدين احمللي        حييط علماً مع التقدير     - ٢٠  

خمتلف شبكات اإلعالم من أنشطة يف جمال العنصرية والتمييز العنـصري وكراهيـة             
األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وهي شبكات تقوم جبمـع املعلومـات ذات              
الصلة وبوضع استراتيجيات، وُتربِز يف نفس الوقت وتنشر املمارسات اجليـدة الـيت           

ية يف وضع استراتيجيات ملنع ومكافحـة       ميكن أن تساعد اهليئات واملؤسسات الوطن     
           واستئصال العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانـب ومـا يتـصل بـذلك             

  من تعصب؛
باملبادرات الوقائية الرامية إىل التصدي للتمييز يف جمال العمالة         يرحب    - ٢١  

 املشورة إلـيهم    مثل برامج تدريب األشخاص املستبَعدين املنتمني إىل أقلية ما وتقدمي         
      بغية مساعدهتم يف سوق العمل، والربامج املوضوعة ألرباب العمل ملكافحة التمييـز           

أو زيادة الوعي الثقايف، وبعض أمثلة التعليم التدرييب وأمثلة العمل اإلجيايب يف جمـال              
التوظيف، وبعض التجارب األخرى فيما يتعلق باالمتثال ألحكام العقود وطلبـات           

  لغفل من االسم؛العمل ا
 باخلطوات املتخذة على الصعيد الوطين للنهوض بـالتثقيف يف          يسلِّم  - ٢٢  

جمال حقوق اإلنسان يف مجيع أرجاء العامل بعد اعتماد إعالن وبرنامج عمل ديربـان              
         ، وخاصة من أجـل توعيـة عامـة اجلمهـور وتـشجيع احتـرام               ٢٠٠١  يف عام 

  التنوع الثقايف؛
 العدد املتزايد من املبادرات الرامية إىل النـهوض         تقديريالحظ مع ال    - ٢٣  

باحلوار فيما بني الثقافات ويؤكد احلاجة إىل تكثيف التفاعل بني مجيـع األطـراف              
  املهتمة يف حوار بنَّاء وصادق يرتكز على االحترام والتفاهم املتبادلني؛
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  بأنشطة التوعية املتعددة اليت تشارك فيهـا الـدول هبـدف           يرحب  - ٢٤  
مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب،           

  مبا يف ذلك عن طريق تقدمي الدعم املايل ملشاريع اجملتمع املدين؛ 
 إىل الوضع غري الثابت للمدافعني عن حقـوق اإلنـسان           يشري بقلق   - ٢٥  

ملنظمات غري احلكومية   واملنظمات غري احلكومية املعنية حبقوق اإلنسان، مبا يف ذلك ا         
املناهضة للعنصرية، وهو ما يقوض عملية مكافحة العنـصرية والتمييـز العنـصري             

  وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛
 باعتماد تشريعات، على الـصعيدين الـوطين واإلقليمـي،          يرحب  - ٢٦  

بـان،  للتصدي للتمييز والتعريض لألذى، ومن تعريفهما يف إعالن وبرنامج عمل دير          
يف جماالت العمالة والتدريب، وتوفري األغذية، وتقـدمي التـسهيالت واخلـدمات،            

  والتعليم، وخدمات اإلسكان والوظائف العامة؛
بأمهية وجود قضاء متسم بالكفاءة واالستقالل واحلياد لكـي         ُيذكِّر    - ٢٧  

       يقرر يف ظل إجراءات منصفة وعلنية ما إذا كانت االدعاءات والوقـائع املعروضـة             
عليه تشكل أفعالَ عنصرية ومتييز عنصري وكره لألجانب وتعصب، وفقـاً لقـانون         
     حقوق اإلنسان الدويل، من أجل ضمان إتاحة سبل انتصاف فعالـة وسـبل جـرب               

  مالئمة للضحايا؛
 مطالبته الدول بأن تنفّذ كل االلتزامات الناجتة عـن          يؤكد من جديد    - ٢٨  

ية اليت شاركت فيها وأن تضع سياسات وخطـط عمـل           املؤمترات الدولية واإلقليم  
     وطنية ملنع ومكافحة واستئصال العنصرية والتمييز العنـصري وكراهيـة األجانـب            

  تعصب؛  وما يتصل بذلك من
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  الفرع الثاين
                                                                             تقييم مدى فعالية آليات متابعة مؤمتر ديربان القائمة وغريها من آليـات            

                                       عنصرية والتمييز العنـصري وكراهيـة                                         األمم املتحدة اليت تتناول قضية ال     
                                                     األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، من أجل حتسني هذه اآلليات

 باجلهود الرامية إىل منع ومكافحـة واستئـصال        حييط علماً مع التقدير     - ٢٩  
العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب وما يتصل بذلك مـن تعـصب، الـيت              

ناًء على طلب املؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية والتمييز        تضطلع هبا كل اآلليات املنشأة ب     
العنصري وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، أال وهي الفريق احلكـومي             
الدويل العامل املعين بالتنفيذ الفعال إلعالن وبرنامج عمل ديربان، وفريق اخلرباء العامل            

 املستقلني البارزين، ومبا قدمته هـذه       املعين باملنحدرين من أصل أفريقي، وفريق اخلرباء      
  اآلليات من إسهامات يف تنفيذ إعالن وبرنامج عمل ديربان؛

 بالدور اهلام الذي يؤديه املقرر اخلـاص املعـين باألشـكال            يرحب  - ٣٠  
املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب ومـا يتـصل بـذلك مـن      

راءات اخلاصة واآلليات ذات الصلة، يف جمال       تعصب، والذي تقوم به أيضاً سائر اإلج      
مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب،           

  ويدعو الدول إىل التعاون مع هذه اآلليات بصورة كاملة؛
 باحلاجة إىل زيادة تعزيز فعالية اآلليات اليت تتنـاول العنـصرية       يسلم  - ٣١  

هية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب أو تتصدى هلـا،           والتمييز العنصري وكرا  
وذلك بقصد حتقيق درجة أفضل من تضافر الطاقات ومن التنسيق والترابط والتكامل            

  يف أعماهلا؛
 دعمه لوالية املستشار اخلاص لألمني العام املعين مبنع         يؤكد من جديد    - ٣٢  

 مبكر للحيلولة دون نـشوء      اإلبادة اجلماعية الذي يعمل، يف مجلة أمور، كآلية إنذار        
حاالت حمتملة ميكن أن تسفر عن حدوث إبادة مجاعية؛
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  الفرع الثالث
                                                                           الترويج للتصديق على االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز          
                                                                        العنصري وتنفيذها، على نطاق عاملي، والنظر على النحـو املناسـب يف            

                                       توصيات جلنة القضاء على التمييز العنصري

 أن االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز      من جديد  يؤكد  - ٣٣  
العنصري هي الصك الدويل الرئيسي ملنع ومكافحة واستئصال العنـصرية والتمييـز            

  العنصري وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛
 أن التنفيذ الكامل لالتفاقية أمر أساسي ملكافحة كل أشـكال           يؤكد  - ٣٤  
  هر العنصرية والتمييز العنصري اليت حتصل اليوم على نطاق العامل؛ومظا

بالتفسري املقدم من جلنة القضاء على التمييـز العنـصري          حييط علماً     - ٣٥  
بشأن تعريف مفهوم التمييز العنصري على النحو الوارد يف االتفاقية، بغية التـصدي             

  ألشكال التمييز املتعددة أو املتفاقمة؛
تصديق على االتفاقية من جانب عدد من الدول منذ انعقاد           بال يرحب  - ٣٦  

، بينما يأسف لعدم حتقق هدف التصديق العـاملي حبلـول           ٢٠٠١املؤمتر العاملي عام    
  ؛٢٠٠٥  عام

يف هذا السياق نداءه إىل الدول للنظر يف التصديق علـى االتفاقيـة        جيدد    - ٣٧  
  كن قد فعلت ذلك بعد؛االنضمام إليها كمسألة ذات أولوية عالية، إن مل ت  أو

نداءه املوجه إىل الدول األطراف يف االتفاقيـة للنظـر يف إصـدار             يكرر    -٣٨  
 لتمكني الـضحايا مــن الوصـول إىل سبيــل           ١٤اإلعالن املنصوص عليه يف املادة      

االنتصـاف املتوخى، ويطلب إىل الدول األطراف اليت أصدرت اإلعالن املنصوص عليه يف            
  وعية هبذا اإلجراء بغية التمكن من استغالل إمكاناته بالكامل؛  زيادة الت١٤املادة 

الدول األطراف يف االتفاقية على سحب حتفظاهتا اليت تتعـارض       حيث    - ٣٩  
  مع موضوع االتفاقية والغرض منها والنظر يف سحب التحفظات األخرى؛

  إزاء التأخريات يف تقدمي الدول األطراف لتقاريرها إىل     يعرب عن قلقه    - ٤٠  
جلنة القضاء على التمييز العنصري، مما يعرقل تنفيذ االتفاقية تنفيذاً فعاالً ويعوق سري             
أعمال اللجنة وأدائها ملهمة الرصد، ويكرر القول بأن تقـدمي الـدول األطـراف               
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 من االتفاقية، وحيـث     ٩لتقاريرها يف مواعيدها هو التزام واقع عليها مبوجب املادة          
  ال اللتزاماهتا املتعلقة بتقدمي التقارير؛الدول األطراف على االمتث

 الدول األطراف على أن تدرج يف تقاريرها الدورية معلومات عن           يشجع  - ٤١  
  خطط العمل أو التدابري األخرى الرامية إىل تنفيذ إعالن وبرنامج عمل ديربان؛

 بأن عملية تقدمي التقارير ينبغي أن تشجع وتيّسر، على الـصعيد            يسلم  - ٤٢  
 التمحيص العام للسياسات احلكومية واملشاركة البناءة مع اجلهـات الفاعلـة            الوطين،

ذات العالقة من اجملتمع املدين، ومها أمران ينبغي أن يتحققا يف ظل روح من التعـاون                
واالحترام املتبادل، هبدف النهوض بتمتع اجلميع باحلقوق اليت حتميها االتفاقية، ويشجع           

 على التفاعل مع املؤسسات الوطنية حلقـوق اإلنـسان          يف هذا الصدد الدول األطراف    
  ومع اجملتمع املدين عند إعداد تقاريرها الدورية وأثناء متابعة هذه التقارير؛

 املنظمات غري احلكومية على مواصلة تزويد اللجنة باملعلومات         يشجع  - ٤٣  
  الصلة بعملية تقدمي التقارير؛ ذات

 اإلنذار املبكر وإجـراءات العمـل        بإجراءات حييط علماً مع التقدير     - ٤٤  
العاجل، فضالً عن إجراءات املتابعة اليت استحدثتها اللجنة واليت ميكن أن تؤدي، عند  

  تطبيقها بالتعاون مع الدول املعنية، دوراً يفضي إىل تنفيذ االتفاقية تنفيذاً سليماً؛
ـ  يشدد    - ٤٥   اذ على أمهية إقامة آليات رصد وتقييم وطنية فعالة لضمان اخت

مجيع اخلطوات املالئمة ملتابعة املالحظات اخلتامية والتوصيات العامة للجنة القـضاء           
  على التمييز العنصري؛

، مع التسليم يف نفس الوقت باملسؤولية الرئيسية للـدول عـن      يشدد  - ٤٦  
تنفيذ التزاماهتا مبوجب االتفاقية، على أن التعاون الدويل واملساعدة التقنية الدوليـة            

 دوراً هاماً يف مساعدة البلدان يف تنفيذ التزاماهتا مبوجبها ويف متابعة توصيات             يؤديان
اللجنة، ويدعو مفوضية حقوق اإلنسان إىل تقدمي املساعدة يف الوقت املناسب وعند            

  الطلب إىل البلدان اليت تعاين من معوقات فيما يتعلق بالقدرات ومعوقات أخرى؛
 من االتفاقية بشأن متويـل      ٨جري للمادة    أمهية التعديل الذي أُ    يؤكد  - ٤٧  

اللجنة، ويدعو الدول األطراف إىل التصديق على هذا التعديل، ويطلـب ختـصيص             
موارد إضافية كافية هلذا الغرض من امليزانية العادية لألمم املتحدة، لكي يتسّنى للجنة          

  أن تضطلع بواليتها على حنو كامل؛
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  الفرع الرابع

                                            مارسات اليت حتققت على املـستويات الـوطين                              حتديد وتشارك أفضل امل   
                                                                       واإلقليمي والدويل يف جمال مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية         

      تعصب                         األجانب وما يتصل بذلك من

 مع االهتمام بأمثلـة أفـضل املمارسـات، علـى كـل         حييط علماً   - ٤٨  
صحاب املصلحة  املستويات، املقدمة من احلكومات واملنظمات اإلقليمية والدولية وأ       

اآلخرين واليت تشمل، فيما تشمله، املؤسسات واألحكام والتـشريعات الراميـة إىل          
منـع ومكافحة واستئصال العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب وما يتصل          

  بذلك من تعصب؛
 بأن التشارك الواسع ألفضل املمارسات يف مجيع مناطق العامل،          يسلّم  - ٤٩  

ة واستئصال العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب ومـا         هبدف منع ومكافح  
يتصل بذلك من تعصب، ميكن أن يـساعد احلكومـات والربملانـات، والقـضاء،              
والشركاء االجتماعيني واجملتمع املدين يف التنفيذ الفعال ألحكام إعالن وبرنامج عمل           

ضل املمارسات، مبا يف    ديربان، وذلك عندما يعترب من املالئم تكييف أو استنساخ أف         
  ذلك التعاون الدويل؛

أمثلة ألفضل املمارسات املقدمـة مـن احلكومـات         بإدراج   يوصي  - ٥٠  
واملنظمات اإلقليمية والدولية وأصحاب املصلحة اآلخرين علـى املوقـع الـشبكي            

مـؤمتر اسـتعراض نتـائج      مبحصلة  وربطها بالقسم املتعلق      ملفوضية حقوق اإلنسان  
واستنساخها، ويوصي بقيام املفوضية بتحديث هـذا         د تكييفها ديربان، وذلك بقص  

  املوقع الشبكي كما ينبغي ويف الوقت املناسب؛



141414 

  الفرع اخلامس
ُ                      حتديد مزيد من التدابري واملبادرات امللموسة على مجيع الُصعد ملكافحة                كل                                                 

                                                                         مظاهر العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من          
                                                                 ضاء عليها، تعزيزا لتنفيذ إعالن وبرنامج عمل ديربان والتصدي                   تعصب والق 

                  يف ضوء ما جـرى                                                           للتحديات واملعوقات اليت تعترض تنفيذمها، مبا يف ذلك       
    ٢٠٠١                                                   من تطورات منذ اعتماد إعالن وبرنامج عمل ديربان يف عام 

 اتباع هنج شامل وعاملي بشأن منـع ومكافحـة          ضرورة على   يشدد  - ٥١  
ة والتمييز العنصري وكراهية األجانب وما يتـصل بـذلك مـن            واستئصال العنصري 

  ؛ كافة كانت أشكاله ومظاهره يف أحناء العاملتعصب أياً
التنفيذ التام والفعلـي إلعـالن      كفالة   تصميمه وحرصه على     يؤكد  - ٥٢  

 أساساً متيناً ملكافحـة العنـصرية والتمييـز         ن يشكال نذيلوبرنامج عمل ديربان، ال   
  األجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛العنصري وكراهية 

 تعبئة اإلرادة السياسية للجهـات الفاعلـة ذات         ضرورة على   يشدد  - ٥٣  
 الُصعد، باعتبار ذلك أمراً أساسياً للقضاء على العنـصرية والتمييـز            كلالصلة على   

  العنصري وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛
ممارسة احلـق يف  أن تؤديه كن  الدور اإلجيايب الذي مييؤكد من جديد    - ٥٤  

 االحترام الكامل حلرية التماس املعلومـات وتلقيهـا         وكذلكحرية الرأي والتعبري،    
ونقلها، يف مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب وما يتصل بذلك           

وصـكوكه  الدويل  حقوق اإلنسان   قانون  ذات الصلة من    ألحكام  لمن تعصب، وفقاً    
  اعده؛ومعايريه وقو

 الدول إىل االضطالع حبمالت إعالمية فعالة لتدعيم مكافحـة          يدعو  - ٥٥  
مجيع مظاهر العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب وما يتصل بـذلك مـن             

 عن طريق وسائل من بينها نشر إعالن وبرنامج عمل ديربان وآليات متابعته             ،تعصب
  وتسليط األضواء عليهما بشكل مالئم؛

 إىل اختاذ تدابري فعالة وملموسـة وشـاملة ملنـع            أيضاً  الدول يدعو  - ٥٦  
 أشكال ومظاهر العنصرية والتمييز العنـصري وكراهيـة         كلومكافحة واستئصال   

  األجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛
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فعـال  األإىل مكافحة اإلفالت من العقاب على       كذلك   الدول   يدعو  - ٥٧  
راهية األجانب وما يتصل بـذلك مـن        العنصرية والتمييز العنصري وك   اليت تنم عن    

تقدمي جرب منـصف    إىل  العدالة على وجه السرعة و    إىل كفالة احلصول على     تعصب و 
  ومالئم إىل الضحايا؛

الركـائز   على أن احلق يف حرية الرأي والتعبري يشكل إحدى            يشدد  - ٥٨  
ور تعددي، ويشدد كذلك على الـد     الدميقراطي و التمع  اجملاألساسية اليت يقوم عليها     

الذي ميكن أن تؤديه هذه احلقوق يف مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهيـة             
  ؛ على نطاق العاملاألجانب وما يتصل بذلك من تعصب

 احلكومات ووكاالهتا املعنية بإنفاذ القوانني إىل مجع معلومـات          يدعو  - ٥٩  
ـ      بغية جرائم الكراهية    عنوثوق هبا   م ة العنـصرية    تعزيز جهودها الرامية إىل مكافح

  والتمييز العنصري وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛
 الدول على أن تعاقب على األنشطة املتسمة بـالعنف والعنـصرية            حيث  - ٦٠  

وكراهية األجانب اليت تباشرها مجاعات تقوم على إيـديولوجيات النازيـة اجلديـدة أو       
  ة القائمة على العنف؛ اإليديولوجيات القوميوغري ذلك منالفاشية اجلديدة 

 واألمم املتحـدة ووكاالهتـا      ، نداءه املوجه إىل الدول املتقدمة     يكرر  - ٦١  
املتخصصة، فضالً عن املؤسسات املالية الدولية، بأن تتخذ خطوات ملموسة للوفـاء            

   من برنامج عمل ديربان؛١٥٩ و١٥٨ و١٥٧بااللتزامات الواردة يف الفقرات 
رة الرقيق، مبا يف ذلك جتارة الرقيق عرب احملـيط          إىل أن الرق وجتا    يشري  - ٦٢  
نـسى   واإلبادة اجلماعية، أمور جيب أال تُ      ، واالستعمار ، والفصل العنصري  ،األطلسي

   ذكرى الضحايا؛لتكرمي ويرحب يف هذا الصدد باإلجراءات املتخذة ،أبداً
ـ  باإلجراءات اليت اختذهتا البلدان اليت أعربت، في      حييط علماً     - ٦٣   ق ما يتعل

          أو قـدمت اعتـذارات     /ذه املآسي املرتكبة يف املاضي، عـن الـشعور بالنـدم و           هب
أو /أو عملت من أجل إجياد آليات مؤسسية، مثل جلـان احلقيقـة واملـصاحلة، و        /و

أعادت التحف الثقافية منذ اعتماد إعالن وبرنامج عمل ديربان، ويدعو البلدان اليت            
  الضحايا إىل البحث عن طرق مالئمة للقيام بذلك؛مل تسهم بعد يف استعادة كرامة 

 ٦١/١٩ مجيع الدول على تنفيـذ قـرارات اجلمعيـة العامـة             حيث  - ٦٤  
   عرب احمليط األطلسي؛الرقيق املتعلقة بتجارة ٦٣/٥و ٦٢/١٢٢و



161616 

 الدول على مكافحة اإلفالت من العقاب على جـرائم اإلبـادة    حيث  - ٦٥  
 ملنـع جرميـة اإلبـادة       ١٩٤٨سيما اتفاقية عام     اجلماعية وفقاً للقانون الدويل، ال    

اجلماعية واملعاقبة عليها، وحيث الدول يف هذا الصدد على التعاون مع احملاكم اجلنائية       
   من برنامج عمل ديربان؛٨٢ وفقاً ملا تنص عليه الفقرة ،الدولية

 بوجوب عدم نسيان احملرقة أبداً، وحيث مجيع الدول األعـضاء           ريذكِّ  - ٦٦  
  ؛٦١/٢٥٥ و٦٠/٧ الصدد على تنفيذ قراري اجلمعية العامة يف هذا

ضمان أن يكون تنفيذ أية تدابري متخذة يف سـياق          إىل   الدول   يدعو  - ٦٧  
 حقوق اإلنسان، وخباصة مبـدأ      لكلمكافحة اإلرهاب قائماً على االحترام الكامل       

ذات عدم التمييز، وحيث يف هذا الصدد مجيع الدول األعضاء على تنفيذ األحكـام              
  ؛٦٢/٢٧٢ و٦٠/٢٨٨الصلة باملوضوع الواردة يف قراري اجلمعية العامة 

 إزاء ما حدث يف السنوات األخرية من زيادة يف أفعال           يعرب عن قلقه    - ٦٨  
احلض على الكراهية اليت استهدفت مجاعات عرقية ودينية وأشخاصـاً ينتمـون إىل             

هذه األفعـال علـى   انطوت ء أقليات عرقية ودينية وأثرت عليهم تأثرياً شديداً، سوا  
استعمال وسائط اإلعالم املطبوعة أو السمعية البصرية أو اإللكترونية أو أية وسـائل             

  أخرى، واملنبعثة من جمموعة شىت من املصادر؛
 من العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق       ٢٠ ملا تنص عليه املادة      اً وفق ،يقرر  - ٦٩  

حظر أيـة دعـوة إىل الكراهيـة    على ل  على حنو كامل وفعا  عملاملدنية والسياسية، ال  
وتنفيـذ  العنصرية أو الدينية تشكل حتريضاً على التمييز أو العداء أو العنف              القومية أو 

   باختاذ مجيع التدابري الضرورية التشريعية والسياساتية والقضائية؛٢٠املادة 
 الدول على دعم التدابري الرامية إىل إزالة احلواجز اليت تعتـرض            حيث  - ٧٠  

فرص زيادة وتوسيع نطاق مشاركة األشخاص املنحدرين من أصول أفريقية وآسيوية           
والشعوب األصلية واألشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو عرقية أو دينية أو لغوية             
وتوسيع نطاق فرص هذه املـشاركة يف جمـاالت احليـاة الـسياسية واالقتـصادية         

         وال سـيما    املـرأة،    حلالـة تمام خـاص    واالجتماعية والثقافية للمجتمع، وإيالء اه    
   بدجمها العملي يف سوق العمل ويف برامج توليد الدخل والعمالة؛فيما يتعلق

 الدول على اعتماد منظور يراعي القضايا االجتماعية وحقـوق          حيث  - ٧١  
 والـشباب   ة األصـلي  الشعوباإلنسان عند التصدي للعنف الذي يعاين منه شباب         

، الرئيسيةصول أفريقية، وخباصة يف مناطق الضواحي احلضرية للمدن         املنحدرين من أ  
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والتركيز على تعزيز الرصيد االجتماعي ومنح املساعدة لشباب الـشعوب األصـلية            
  والشباب املنحدرين من أصول أفريقية وبناء قدراهتم؛

 الدول على توجيه تدابريها اخلاصة، مبا فيها التدابري التأكيديـة           حيث  - ٧٢  
جيابية، واستراتيجياهتا أو إجراءاهتا، فضالً عن استثماراهتا اجلديـدة يف جمـال            اإل  أو

الرعاية الصحية والصحة العامة والتعليم والعمالة وخدمات الكهرباء ومياه الـشرب           
ومراقبة البيئة، إىل جمتمعات األشخاص املنحدرين من أصـول أفريقيـة وجمتمعـات           

  الشعوب األصلية؛
 حقـوق الـشعوب     بـشأن عالن األمم املتحـدة      باعتماد إ  يرحب  - ٧٣  
تأثري إجيايب على محاية الضحايا، وحيث الدول يف هذا الصدد          له من     وما،  )٣(األصلية

 التدابري الضرورية إلعمال حقوق الشعوب األصلية وفقـاً للـصكوك           كلعلى اختاذ   
  الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان وبال متييز؛

ة الدولية حلماية حقـوق مجيـع العمـال          االتفاقي نفاذ ببدء   يرحب  - ٧٤  
 وحيث الدول على تكثيف جهودها من أجل محاية حقوق          ،املهاجرين وأفراد أسرهم  

  ميع العمال املهاجرين بصرف النظر عن وضعهم فيما يتعلق باهلجرة؛جلاإلنسان 
 الدول على منع مظاهر العنصرية والتمييز العنصري وكراهيـة          حيث  - ٧٥  

وخاصة ذلك من تعصب يف مناطق الدخول احلدودية للبلدان،         األجانب وما يتصل ب   
 يف هذا الصدد    ويستحث الدول  املهاجرين والالجئني وملتمسي اللجوء،      بالنسبة إىل 

لموظفني العاملني يف جمال إنفاذ القانون واهلجـرة        لعلى وضع وتنفيذ برامج تدريبية      
لعنـصرية  ل إرهاف وعـيهم  واحلدود، واملدعني العامني، ومقدِّمي اخلدمات، هبدف       

  يتصل بذلك من تعصب؛  والتمييز العنصري وكراهية األجانب وما
 الدول على اختاذ تدابري ملكافحة اسـتمرار املواقـف املتـسمة            حيث  - ٧٦  

 قوالب منطية سلبية، مبا يف      من خالل بكراهية األجانب إزاء غري املواطنني، وتصورهم       
لقانون، وموظفي اهلجرة ويف وسـائط      ذلك من جانب السياسيني، وموظفي إنفاذ ا      

 عنف بدافع كراهية األجانـب وأعمـال قتـل واسـتهداف            مما أدى إىل  اإلعالم،  
  للمهاجرين والالجئني وملتمسي اللجوء؛

             ـــــــــــ
  .، املرفق٦١/٢٩٥قرار اجلمعية العامة )٣(
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 الدول على اعتماد هنج شامل ومتوازن إزاء اهلجرة، مبا يف ذلك            حيث  - ٧٧  
حقيقية بـني بلـدان     من خالل تعزيز احلوار الدويل بشأن اهلجرة، وإقامة شراكات          

اهلجرة شؤون  سبل التآزر املمكنة بني إدارة   كلاملنشأ والعبور واملقصد، واستكشاف     
  من حقوق اإلنسان؛للمهاجرين التامة ملا راعاة املوتعزيز التنمية، مع 

 سياسات اهلجرة غري املتـسقة      استعراض مجيع الدول    الطلب إىل  جيدِّد  - ٧٨  
ح هذه السياسات عند اللـزوم،      ية حبقوق اإلنسان وتنق   مع االلتزامات الدولية املتعلق   

   السياسات واملمارسات التمييزية؛كلهبدف إلغاء 
العمـال املرتلـيني     الدول اليت مل تعتمد بعد تشريعات حلمايـة          حيث  - ٧٩  

 علـى أن  ،بصرف النظر عن وضعهم فيما يتعلق باهلجرة، ال سيما النساء،    املهاجرين
ن العاملني خدماً يف املنازل ُسُبل الوصـول إىل آليـات           تقوم بذلك وتتيح للمهاجري   

، مع التشديد على أال تنطوي هذه الوسائل أرباب العملشفافة لتقدمي الشكاوى ضد     
على معاقبة للعمال املهاجرين، ويدعو مجيع الدول إىل التحقيق على وجه السرعة يف             

  ا؛ االعتداءات، مبا فيها إساءة املعاملة، ومعاقبة مرتكبيهكل
 أن سبل االستجابة والسياسات الوطنية واإلقليميـة        يؤكد من جديد    - ٨٠  

 الالجئني واملشردين داخلياً يف خمتلف      إزاء حاالت والدولية، مبا فيها املساعدة املالية،      
 بأي شكل من أشكال التمييز الـذي حيظـره          أال تكون موجهة   ينبغي   ،أحناء العامل 

 حاجـات  على اختاذ إجراءات ملموسة لتلبيـة  القانون الدويل، وحيث اجملتمع الدويل    
املسامهة بسخاء يف املشاريع والربامج الراميـة       على  احلماية واملساعدة، و  إىل  الالجئني  

  ؛ يف هذا الصددإىل التخفيف من حمنتهم وإجياد حلول دائمة
 جهودها الرامية إىل مكافحـة العنـصرية        مضاعفة الدول على    حيث  - ٨١  

محاية حقوق على اهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب و     والتمييز العنصري وكر  
 يف باستراتيجيات شاملة وقائمة علـى احلقـوق         خذلمشردين داخلياً، واأل  لاإلنسان  
لمشردين داخلياً ومـّدهم باملـساعدة والرعايـة        لماية  احل وتوفري بالتزاماهتا،   الوفاء

وضـاع  ائمة أل  وحيث الدول كذلك على البحث عن حلول د        ، املتخصصة احلكومية
 أو إعادة توطينهم أو إعادة إدماجهم ،شمل عودهتم اآلمنةجيوز أن تملشردين داخلياً، ا

  يف ظروف حتفظ كرامتهم ووفقاً لرغبتهم؛
 أو العرقيـة، والثقافيـة،      القوميةهويتها  و األقليات   أن وجود  يؤكد  - ٨٢  

ملنتمني إىل هذه األشخاص اجيب أن تكون كلها موضع محاية وأن والدينية، واللغوية، 
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 معاملة تكفل هلم املـساواة والتمتـع حبقـوق اإلنـسان             ينبغي أن يعاملوا   األقليات
اً واحلريات األساسية بدون متييز    كان نوعه؛أّي

 الدول على االمتناع عن اختاذ تدابري متييزية وعن سن أو إبقـاء             حيث  - ٨٣  
نت هـذه التـدابري      إذا كا  وخاصةتشريعات جترِّد األشخاص من جنسيتهم تعسفاً،       

  والتشريعات جتعل الشخص عدمي اجلنسية؛
استمرار العنصرية، والتمييز العنـصري، وكراهيـة       ب بالغ بقلق   يسلِّم  - ٨٤  

ـ الّرحَّل، و /السنيت/الغجر/األجانب وما يتصل بذلك من تعصب ضد الروما        العنف ب
ع هـذه    هذه اجلماعات، وحيث الدول على اختاذ تدابري ملموسة ملن         تتعرض له الذي  

اآلفات ومكافحتها والقضاء عليها ومتكني الضحايا من الوصول إىل ُسُبل االنتصاف           
  العادلة والفعالة وإىل احلماية اخلاصة؛ 

 هاشـكال أو جـسيم    املتعدد األ التمييز  حاالت   تنامي يالحظ بقلق   - ٨٥  
ر بالتمتع حبقوق اإلنسان ومن شأنه أن يـؤدي إىل          ويؤكد من جديد أن التمييز يضُ     

ستهداف فئات معينة أو اإلضرار هبا، وحيث الدول على اعتماد أو تعزيز بـرامج أو               ا
وخـصوصاً  تدابري ترمي إىل القضاء على األشكال املتعددة أو اجلـسيمة للتمييـز،             

  مدنية للتصدي هلذه الظواهر؛  حتسني تشريعات جنائية أوأو  باعتماد
اء والفتيـات بـسبب    إزاء استمرار التمييز ضد النسُيعرب عن القلق   - ٨٦  

، ويشدد  تعصبالعنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من          
على احلاجة امللحة إىل مكافحة هذا التمييز من خالل إعطاء األولوية لوضـع هنـج               

 والقضاء ورصده ومتسق إزاء حتديد هذا التمييز ضد النساء والفتيات، وتقييمه    منتظم
  ء يف إعالن وبرنامج عمل ديربان؛عليه، وفقاً ملا جا

 كـل على ضرورة معاجلة    يف سياق التمييز املتعدد األشكال،      ،  يشدِّد  - ٨٧  
أشكال العنف ضد املرأة والعنف ضد األطفال بوصفها جرائم يعاقب عليها القانون،            
وكذا على واجب إتاحة الوصول إىل ُسُبل االنتصاف العادلة والفعالة، وأمهية تقدمي            

 املتخصصة إىل الضحايا وإعادة تأهيلهم، مبا يف ذلك تقدمي املساعدة الطبية             املساعدة
  والنفسية واملشورة الفعالة؛
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ما اعتمدتـه   إىل الدول أن تستعرض، على سبيل األولوية، مدى     يطلب  - ٨٨  
 الـربامج   كليف   )٤(منظور جنساين دراج  وبرامج وتدابري خاصة إل   ونفذته من سياسات    

 إىل مكافحـة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانـب        وخطط العمل الراميـة  
 لفعالية هذه الـربامج     اً تقييم أن تدرج وما يتصل بذلك من تعصب، ويدعو الدول إىل         

  وخطط العمل يف التقارير املقدَّمة إىل هيئات املعاهدات ذات الصلة؛
عض  بأنه على الرغم من كون مجيع األطفال عرضة للعنف، فإن ب           ُيقر  - ٨٩  

اجلنسانية، أو العنصر أو األصـل العرقـي أو          عرضة له، ألسباب منها      أكثراألطفال  
 االجتماعي، ويف هذا السياق يطلب إىل الدول أن         املركزالبدنية أو العقلية أو     القدرة  

تليب االحتياجات اخلاصة لألطفال املهاجرين والالجئني غـري املـصحوبني وتكـافح     
  االستغالل اجلنسي لألطفال؛ 

 أن ضحايا الرق واملمارسات الشبيهة بالرق، مبا فيها األشكال          يدرك  - ٩٠  
املعاصرة للرق، واستعباد املدين، واالستغالل اجلنـسي أو االسـتغالل يف العمـل،             
معرضون بصفة خاصة للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب ومـا يتـصل            

ني أشكاالً متعددة من التمييـز      بذلك من تعصب، وأن النساء والفتيات كثرياً ما يعان        
املعاصرة للرق  واملظاهر  واإليذاء والعنف، ويشدِّد، يف هذا الصدد، على أن األشكال          

أمور ينبغي أن يتناوهلا خمتلف أصحاب املصلحة بالتحقيق وأن توىل أمهيـة وأولويـة              
  أكرب إذا أُريد القضاء على هذه املمارسات هنائياً؛

نفيذ تشريعات، ووضع وإنفاذ وتعزيز خطط       الدول على سّن وت    حيث  - ٩١  
نـوع  باخلصوص  عمل وطنية وإقليمية وعاملية ُتدمج منظوراً حلقوق اإلنسان، يراعي          
،  والقضاء عليهـا   اجلنس والسن، من أجل مكافحة مجيع أشكال االجتار باألشخاص        

 واضعة يف االعتبـار   النساء واألطفال والفئات الضعيفة األخرى،      االجتار ب ال سيما   و
املمارسات اليت تعّرض حياة اإلنسان للخطر أو تؤدي إىل أشكال متنوعة من الـرق              
واالستغالل، مثل استعباد املدين واستغالل األطفال يف املواد اإلباحيـة وألغـراض            

  جنسية ويف العمل القسري؛ 

             ـــــــــــ
 يف سياق الوثيقـة     ج عمل ديربان تكتسي أمهية أيضاً     احلاشية الواردة يف إعالن وبرنام    ) ٤(

  .نتائج ديربان عراضـاخلتامية ملؤمتر است



2121 21 

 على تعزيز التعـاون الثنـائي، ودون اإلقليمـي،           الدول أيضاً  حيث  - ٩٢  
شأن االجتار باألشخاص، وخاصة النساء واألطفال، وتيسري عمل        واإلقليمي والدويل ب  

املقررة اخلاصة املعنية باالجتار باألشخاص، وخاصـة النـساء واألطفـال، وعمـل             
  املنظمات غري احلكومية اليت تقدم املساعدة إىل الضحايا؛ 

 الدول اليت يقع فيها األشخاص ضحايا لالجتار على ضمان محاية           حيث  - ٩٣  
جتار وتقدمي املساعدة إليهم مع االحترام الكامل ملا هلم من حقوق اإلنسان،         ضحايا اال 

والعمل بنشاط على تشجيع إعادة تأهيل ضحايا االجتار عن طريـق متكينـهم مـن               
احلصول على ما يلزم من رعاية وخدمات بدنية ونفـسية، مبـا يف ذلـك الرعايـة                 

ز، ومراكز اإليواء، واملـساعدة     اإليد/واخلدمات املتصلة بفريوس نقص املناعة البشرية     
القانونية، وخطوط اهلاتف املخصصة لتقدمي املساعدة، وتيسري عـودهتم إىل بلـداهنم            

  األصلية يف أمان وبكرامة؛
 التقدم احملرز يف جمال اعتماد سياسات وبرامج ترمي إىل حتسني   يالحظ  - ٩٤  

 ال سيما يف أوسـاط      اإليدز،/الوقاية والعالج فيما خيص فريوس نقص املناعة البشرية       
السكان األشد عرضة لإلصابة به، واستئصال األشـكال املتعـددة للتمييـز ضـد              

اإليدز، ويوصي  /األشخاص احلاملني للفريوس واملصابني بفريوس نقص املناعة البشرية       
بأن تضمن الدول ُسُبل احلصول املعممة والفعالة على مجيع اخلدمات الصحية، مبـا             

عقولة، وعلى وجه اخلصوص تلك املطلوبة للوقاية من فـريوس          فيها األدوية بأسعار م   
اإليدز واملالريا والدرن وغريها مـن األوبئـة، وتشخيـصها          /نقص املناعة البشرية  

  وعالجها وتكثيف البحوث يف جمال اللقاحات على الوجه املناسب؛ 
 ببدء سريان اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وبروتوكوهلـا   يرحِّب  - ٩٥  

تياري، وحيث الدول على التصدي بفعالية للظروف الصعبة اليت يواجهها األشخاص           االخ
  ذوو اإلعاقة الذين يتعرضون ألشكال متعددة أو خطرية من التمييز؛

 الدول على النظر يف التوقيع على مجيع الصكوك املـذكورة يف            حيث  - ٩٦  
  ليها؛ من برنامج عمل ديربان والتصديق عليها أو االنضمام إ٧٨  الفقرة

 على النظر يف التوقيع على مجيع صـكوك حقـوق            الدول أيضاً  حيث  - ٩٧  
اإلنسان املعتمدة بعد املؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية والتمييز العنـصري وكراهيـة            
األجانب وما يتصل بذلك من تعصب والتصديق عليها أو االنضمام إليهـا، مبـا يف               

  :ذلك ما يلي
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  وي اإلعاقة وبروتوكوهلا االختياري؛اتفاقية حقوق األشخاص ذ  )أ(  
الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق            )ب(  

  االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛
  ؛اتفاقية محاية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف  )ج(  
 الدول كذلك على مكافحة اإلفالت من العقاب على اجلـرائم           حيث  - ٩٨  

فع العنصرية أو كراهية األجانب، مبا يف ذلك َعـرب اعتمـاد تـشريعات             املرتكبة بدا 
مالئمة، وكذلك على تعديل أية قوانني وأنظمة تبث أو تكرس العنصرية، والتمييـز             

يتصل بذلك من تعصب، أو إبطال هذه القـوانني           العنصري، وكراهية األجانب وما   
  واألنظمة أو إلغائها؛

قاً اللتزاماهتا يف جمال حقوق اإلنـسان،        الدول، بأن تعلن، وف    يطالب  - ٩٩  
عدم قانونية كل املنظمات القائمة على األفكار أو النظريات القائلة بتفوق أي عرق             
أو أية مجاعة من لون أو أصل إثين واحد، أو اليت حتاول تربير أو تعزيز أي شكل من                  

ه أشكال الكراهية والتمييز على أساس قومي، وعنصري وديـين، وأن حتظـر هـذ             
املنظمات، وأن تتخذ تدابري فورية وإجيابية ترمي إىل استئصال كل حتريض على هذا             

  التمييز أو على كل عمل من أعماله؛
 الدول على أن تكفل متتع مجيع األشـخاص داخـل واليتـها             حيث - ١٠٠  

القضائية، مبن فيهم ضحايا العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب وما يتصل           
ب، بسُبل الوصول إىل العدالـة، وكـذا الوصـول إىل املؤسـسات             بذلك من تعص  

     واآلليات املالئمة التابعة للدولة من أجل احلصول على االعتراف باجلرم وعلى جـرب             
أو ترضية بشكل عادل ومنصف ومالئم، تعويضاً للضحية عن أي ضرر، ويشدد على      

ك املساعدة الطبية والنفـسية،  أمهية تقدمي املساعدة املتخصصة إىل الضحايا، مبا يف ذل  
وكذلك املشورة الالزمة، ويسترعي االنتباه إىل ضرورة زيادة التوعية بـاللجوء إىل            
القضاء وغري ذلك من ُسُبل االنتصاف القانونية احلالية وعلى إتاحة هذه الـُسُبل يف              

  الوقت املناسب وبسهولة؛
ـ     يطلب - ١٠١   ع أعمـال   إىل الدول أن تكفل أن يكـون التحقيـق يف مجي

العنصرية والتمييز العنصري، وال سيما تلك اليت يرتكبها موظفو إنفـاذ القـانون،             
حتقيقاً نزيهاً جيري يف الوقت املناسب وبشكل دقيق، وأن يتم تقدمي املسؤولني عـن              
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تلك األعمال إىل العدالة وفقاً للقانون، وتلقي الضحايا للتعويض أو الترضية بشكل            
  أي ضرر يلحق هبم؛فوري وعادل ومالئم عن 

 إىل الدول بأال تلجأ إىل التنميط القـائم علـى التمييـز     يطلب أيضاً  - ١٠٢  
ألسباب حيظرها القانون الدويل، مبا يف ذلك األسـباب العنـصرية، أو العرقيـة، أو        

  الدينية، وأن حتظر هذا التنميط مبوجب القانون؛
ت اإلحصائية املوثوقة    الدول اليت مل تنشئ بعد آليات جلمع البيانا        يوصي  - ١٠٣  

واملصنفة وحتليلها وتوزيعها ونشرها أن تقوم بذلك، وأن تتخذ مجيع التدابري ذات الـصلة          
األخرى الالزمة للتقييم املنتظم حلالة مجيع ضحايا العنصرية والتمييز العنصري وكراهيـة            

  األجانب وما يتصل بذلك من تعصب وفقاً إلعالن وبرنامج عمل ديربان؛
 بأن تضع الدول نظاماً جلمع البيانـات، مبـا يف ذلـك             ي أيضاً يوص - ١٠٤  

املؤشرات املتعلقة بتكافؤ الفرص وعدم التمييز، اليت متكِّن، مع احلفاظ على احلـق يف       
اخلصوصية ومبدأ التحديد الذايت للهوية، من تقيـيم وتوجيـه وضـع الـسياسات              

ري وكراهية األجانب وما    واإلجراءات الرامية إىل استئصال العنصرية والتمييز العنص      
يتصل بذلك من تعصب، وأن تنظر، عند االقتضاء، يف التماس املساعدة من مفوضية             

  حقوق اإلنسان؛
 الدول على إنشاء برامج وطنية تيـسر الوصـول إىل مجيــع             حيث - ١٠٥  

  اخلدمات االجتماعية األساسية دون متييز؛
 العنـصري وكراهيـة      أن استئصال العنصرية، والتمييز    يؤكد من جديد    - ١٠٦  

األجانب وما يتصل بذلك من تعصب ينبغي أال يرمي إىل تعزيز املساواة والقضاء علـى                
التمييز فحسب بل أيضاً إىل تعزيز التواصل والوئام واالندماج االجتماعيني، واحترام قيم            

  التسامح والتنوع فيما بني اجلماعات العرقية والثقافية والدينية؛
لى تطوير القدرة الوطنية على التثقيف يف جمال حقـوق           الدول ع  يشجع  - ١٠٧  

اإلنسان، والقيام باألنشطة التدريبية واإلعالمية، من خالل إشراك املؤسـسات الوطنيـة            
حلقوق اإلنسان واملنظمات غري احلكومية وغريها من أصحاب املصلحة املعنيني من أجـل             

ا يتصل بذلك مـن تعـصب،       مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب وم      
  وفقاً خلطة عمل برنامج العمل العاملي للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان؛ 
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 مجيع الدول واملنظمات الدولية املعنية على إطالق وتطوير بـرامج   يشجع  - ١٠٨  
         ثقافية وتعليمية ترمي إىل مكافحة العنصرية والتمييـز العنـصري وكراهيـة األجانـب              

  من تعصب وإىل حتسني التفاهم فيما بني خمتلف الثقافات واحلضارات؛وما يتصل بذلك 
 الدول بأن ُتعِمل احلقوق الثقافية َعرب تعزيز احلوار والتعـاون           يطالب - ١٠٩  

بني الثقافات واألديان على كل املستويات، وال سيما على املستوى احمللي ومستوى            
  القواعد الشعبية؛

زاب السياسية على العمل مـن أجـل         الدول على تشجيع األح    حيث - ١١٠  
متثيل عادل لألقليات الوطنية أو العرقية والدينية، واللغوية، داخل نظام أحزاهبا وعلى            
كل مستوياته، حىت جتسد نظمها السياسية والقانونية التعددية الثقافية جملتمعاهتا، وأن           

أجـل جتنـب    ُتحِدث املؤسسات الدميقراطية القائمة على املزيد من املشاركة مـن           
  التمييز، والتهميش واإلقصاء لقطاعات حمددة من اجملتمع؛

 على حتـسني املؤسـسات الدميقراطيـة، وزيـادة           الدول أيضاً  حيث - ١١١  
  املشاركة، وجتنب التهميش واإلقصاء والتمييز ضد قطاعات حمددة من اجملتمع؛ 

لتمييـز   الربملانات على املعاجلة املنتظمة ملـسألة العنـصرية وا         يشجع - ١١٢  
العنصري وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، هبدف توحيد تـشريعاهتا،           
مبا يف ذلك التشريعات املتعلقة مبكافحة التمييز، وعلى حتسني السياسات الراميـة إىل             
  مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛

اتيجيات وبرامج وسياسات تشمل مجلة      الدول على وضع استر    يشجع - ١١٣  
أمور منها اختاذ تدابري خاصة من قبيل التـدابري أو االسـتراتيجيات أو اإلجـراءات             

اإلجيابية، لتمكني ضحايا العنصرية والتمييـز العنـصري وكراهيـة            التصحيحية أو 
األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، من اإلعمال الكامـل حلقـوقهم املدنيــة              

االقتصادية والسياسية واالجتماعية، مبا يف ذلك َعرب حتسني ُسُبل الوصول          والثقافية و 
إىل املؤسسات السياسية والقضائية واإلدارية، ومنحهم مزيداً من الفرص من أجـل            

  املشاركة الكاملة يف كل جماالت احلياة يف اجملتمعات اليت يعيشون فيها؛
 بعد خطط عمـل وطنيـة   أو مل تنفذ/ مجيـع الدول اليت مل تضع و     حيث  - ١١٤  

ملكافحة العنصرية، والتمييـز العنصري، وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب           
على وضع هذه اخلطط ورصد تنفيذها بالتشاور مع أصحاب املصلحـة املعنيني، ومـن             

  ذلك على وجه اخلصوص املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان واجملتمع الدويل؛
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 من برنـامج    ٩٠رص، لدى تنفيذ أحكام الفقرة       الدول إىل احل   يدعو - ١١٥  
عمل ديربان، على أن تكون للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان مراكـز تنـسيقية             
بشأن العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعـصب،            

  وكذلك القدرة على املسامهة يف حصول الضحايا على ُسُبل االنتصاف الفعال؛
 الدول اليت مل تقم بعد بإنشاء وجتهيز هيئات وآليـات خمتـصة           دعوي - ١١٦  

لتنفيذ السياسات العامة الرامية إىل استئصال العنصرية والتمييز العنصري وكراهيـة           
يتصل بذلك من تعصب، أن تفعل ذلك وأن تعزز املساواة بني األعراق              األجانب وما 

ى االستقصاء والتحقيـق والتثقيـف      مبا يكفي من املوارد املالية والكفاءة والقدرة عل       
  واالضطالع بأنشطة التوعية العامة؛

 إىل مجيع الدول أن حتمي املدافعني عـن حقـوق اإلنـسان،             يطلب - ١١٧  
       وخاصة العاملني يف جمال مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهيـة األجانـب           

لهم الفعلي وتتعارض   وما يتصل بذلك من تعصب، وأن ُتزيل أية معوِّقات تعتور عم          
مع املقاييس واملعايري الدولية حلقوق اإلنسان، وأن تسمح هلم بالعمل حبرية من أجل             

  تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها؛
املقدم إىل منظمات  الدول إىل أن تزيد، عند االقتضاء، التمويليدعو - ١١٨  

ية، والتمييز العنصري   اجملتمع املدين، ومنها املنظمات العاملة يف جمال مكافحة العنصر        
وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، تعزيزاً لعمل هـذه املنظمـات يف              

  مكافحة هذا البالء؛
 بالدور القّيم الذي تؤديه املنظمات واملؤسسات واملبـادرات         يعترف - ١١٩  

اإلقليمية ودون اإلقليمية يف جمال مكافحة العنصرية والتمييز العنـصري وكراهيـة            
 وما يتصل بذلك من تعصب، مبا يف ذلك َعرب آلياهتا لتقـدمي الـشكاوى،               األجانب

ويشجع على إنشاء أو تعزيز آليات إقليمية لدراسة فعالية التدابري املتخذة من أجـل              
  منع هذه الباليا ومكافحتها واستئصاهلا؛

 بأن تنشئ الدول واملنظمات اإلقليمية والدولية هيئات مستقلة، يوصي - ١٢٠  
 يكون هلا وجود بالفعل، لتلقي الشكاوى من ضحايا العنصريـة والتمييـز            حيثما ال 

العنصري وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، فيما يتعلق جبملـة أمـور           
جماالت السكن، والتعليم، والصحة، والعمل، أو يف احلصول عليهـا،          منها التمييز يف  

  اإلنسان؛  وغري ذلك من حقوق
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ات وسائط اإلعالم اليت وضعت مـدونات أخالقيـة          على منظم  ُيثين - ١٢١  
 من  ١٤٤طوعية للسلوك ترمي إىل مجلة أمور منها حتقيق األهداف احملددة يف الفقرة             

برنامج عمل ديربان، ويشجع املشاورات فيما بني مهنيي وسائط اإلعالم عن طريـق   
ـ          ساعدة مـن   الرابطات واملنظمات املعنية على الُصُعد الوطين واإلقليمي والدويل، مب

املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، هبدف تبادل اآلراء بشأن هذا املوضوع وتقاسـم            
أفضل املمارسات، مع مراعاة استقاللية وسائط اإلعالم واملقاييس واملعايري الدوليـة           

  حلقوق اإلنسان؛
 أمهية حتسني التعاون الدويل من أجل حتقيق األهداف         يؤكد من جديد   - ١٢٢  

عالن وبرنامج عمل ديربان من أجل مكافحة ومنع واستئصال العنصرية،          احملددة يف إ  
  والتمييز العنصري، وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛

 الدول على أن تدرج ضمن تقاريرها الوطنية املقدمة إىل آلية            يشجع - ١٢٣  
 االستعراض الدوري الشامل التابعة جمللس حقوق اإلنسان معلومات عـن التـدابري           

       أجل منع ومكافحة العنصرية والتمييز العنـصري وكراهيـة األجانـب             املتخذة من 
  تعصب؛  وما يتصل بذلك من

 إىل جملس حقوق اإلنسان أن ينظر يف اختاذ التـدابري الالزمـة             يطلب - ١٢٤  
لتحسني فعالية آليات متابعة إعالن وبرنامج عمل ديربان وأن يضمن قدراً أفضل من             

ويف هذا الصدد، يوصي بأن حيـسن جملـس         . ل يف عمل هذه اآلليات    التآزر والتكام 
حقوق اإلنسان من تواصل آليات املتابعة وتركيزها هبدف حتقيق مزيد من التـزامن             
والتنسيق على كل املستويات، داخل والية كل منها، مبا يف ذلك عرب إعادة هيكلـة               

الئمـاً، وأن يـسمح     عملها وإعادة تنظيمه إذا ارتأى جملس حقوق اإلنسان ذلك م         
  بإجراء مناقشات واجتماعات مشتركة؛

 بقيام اللجنة املخصصة لوضع معايري تكميلية دولية بعقـد          حييط علماً  - ١٢٥  
دورهتا األوىل ومبوافقتها على خارطة طريق، هبدف حتقيق التنفيذ الكامـل ألحكـام           

   من برنامج عمل ديربان؛١٩٩الفقرة 
وإجراءاته اخلاصة وآلياتـه، وكـذلك       جملس حقوق اإلنسان،     يدعو - ١٢٦  

هيئات املعاهدات املعنية، كل يف نطاق واليته، إىل مراعاة إعالن وبرنـامج عمـل              
  ديربان ونتائج مؤمتر االستعراض مراعاة كاملة؛
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 إىل جملس حقوق اإلنسان مواصلة تعزيز احلوار بني الثقافـات           يطلب - ١٢٧  
 املصلحة، َمبن فيهم املنتمـون إىل      واألديان مبشاركة موسعة من جانب مجيع أصحاب      

  مستوى القواعد الشعبية؛
 مجيع اهليئات الرياضية الدولية على أن تشجع، َعـرب احتاداهتـا            حيث - ١٢٨  

الوطنية واإلقليمية والدولية، على إقامة عامل رياضي خالٍ من العنـصرية والتمييـز             
  العنصري وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛

 االحتاد الدويل لكرة القدم، باالرتباط مع دورة كأس العـامل يف           ويدع - ١٢٩  
 املقرر إجراؤها يف جنوب أفريقيا، إىل إعداد موضوع بـارز           ٢٠١٠كرة القدم لعام    

بشأن عدم التمييز يف كرة القدم ويطلب إىل مفوضة األمم املتحدة السامية حلقـوق              
 ديربان أن تلفت انتباه االحتاد إىل       اإلنسان بصفتها األمني العام ملؤمتر استعراض نتائج      

هذه الدعوة وأن تلفت انتباه اهليئات الرياضية الدولية األخرى إىل مسألة العنصرية يف            
جمال الرياضة؛

 املفوضة السامية حلقوق اإلنسان إىل مواصلة زيـادة التوعيـة           يدعو - ١٣٠  
ذلك من تعصب،   مبكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب وما يتصل ب        

مبا يف ذلك زيادة توعية اآلليات واهليئات ذات الصلة، َعرب األنشطة والربامج املناسبة             
  اإلنسان؛  ملفوضية حقوق

 دعوته إىل مفوضية حقوق اإلنسان إىل مواصلة جهودها الرامية          يكرر - ١٣١  
 إىل زيادة التوعية والدعـم لعمل جلنـة القضاء على التمييز العنصري، كجزء مـن            

  املسعى الشامل إىل تعزيز عمل هيئات املعاهدات؛
 مفوضية حقوق اإلنسان على االستمرار يف تقدمي الـدعم إىل           يشجع - ١٣٢  

  آليات جملس حقوق اإلنسان لرصد تنفيذ إعالن وبرنامج عمل ديربان؛
 إىل املفوضة السامية حلقوق اإلنسان أن تواصل التنفيذ الكامل          يطلب - ١٣٣  

اليت أُسندت إىل مفوضية حقوق اإلنسان يف إعالن وبرنـامج عمـل     والفعال للوالية   
  ديربان؛
 مبقترح مفوضية حقوق اإلنسان بالقيام، بالتعـاون مـع          حييط علماً  - ١٣٤  

أصحاب املصلحة على الصعيد اإلقليمي من أحناء العامل كافة، بتنظيم سلـسلة مـن              
ظمتـها املفوضـية عـن      حلقات عمل اخلرباء، يف ضوء حلقة اخلرباء الدراسية اليت ن         
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 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية،        ٢٠ و ١٩الصالت بني املادتني    
ترمي إىل التوصل إىل فهم أفـضل للنمـاذج التـشريعية واملمارسـات القـضائية               
والسياسات الوطنية يف املناطق املختلفة من العامل فيما يتعلق مبفهوم التحريض علـى             

كما هو منصوص عليه يف      ية تقييم مستوى تنفيذ حظر التحريض،     الكراهية، وذلك بغ  
 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، دون اإلخالل بواليـة    ٢٠املادة  

  اللجنة املخصصة لوضع املعايري التكميلية؛
 املفوضية على تكثيف تعاوهنا مع اهليئات الدولية واإلقليميـة          يشجع - ١٣٥  

        العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب ومـا يتـصل بـذلك   املعنية مبكافحة 
  من تعصب؛

 باملقترح املقدم من املفوضة السامية حلقوق اإلنسان والرامي إىل          يرحب - ١٣٦  
دمج تنفيذ إعالن وبرنامج عمل ديربان يف أنشطـة تعميم حقوق اإلنسان يف كامـل              

 علماً مع التقدير خبطة املفوضة الـسامية        منظومة األمم املتحدة، ويف هذا الصدد حييط      
جلعل تنفيذ إعالن وبرنامج عمل ديربان بنداً دائماً من جـدول أعمـال مـشاوراهتا               
الرفيعـة املستوى مع شركاء األمم املتحدة مع إيالء االعتبار الواجب لكامل والياهتا،            

  واملقرر أن تتابعه على مستوى العمل فرقة عمل مشتركة بني الوكاالت؛
 على ضرورة قيام هيئات األمم املتحدة ووكاالهتا املتخصـصة          يشدد - ١٣٧  

ذات الصلة، يف إطار تعميم تنفيذ إعالن وبرنامج عمل ديربان، بتوفري التعاون التقين             
بغية زيادة التنفيذ الفعال إلعالن وبرنامج عمل ديربان، ويشجع يف هـذا الـسياق              

سني أُطر السياسات الوطنيـة واهلياكـل       الدول على التماس املساعدة إلنشاء أو حت      
  اإلدارية والتدابري العملية بغية إعمال برنامج عمل ديربان؛

 إىل األمني العام لألمم املتحدة أن يـزوِّد مفوضـية حقـوق             يطلب - ١٣٨  
يكفي من املوارد الضرورية ملواصلة تنفيذ إعالن وبرنامج عمل ديربـان             اإلنسان مبا 

ستعراضي بالكامل، مبا يف ذلك عن طريق تعزيز ودعم وحدة          وتنفيذ نتائج املؤمتر اال   
مكافحة التمييز التابعة للمفوضية بغية حتقيق مجلة أمور منها زيادة القدرة الوطنيـة             
على منع ومكافحة العنصرية، والتمييز العنصري وكراهية األجانب وما يتصل بذلك           

  طلبها؛من تعصب والقضاء عليها، بتقدمي املساعدة التقنية، عند 
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 الدول األعضاء على زيادة تربعاهتا املقدمة إىل مفوضية حقوق          يشجع - ١٣٩  
اإلنسان بغية تعزيز قدرهتا على ضمان التنفيذ الفعال إلعالن وبرنامج عمل ديربـان             

  على الصُعد الوطين واإلقليمي والدويل؛
 إىل مفوضية حقوق اإلنسان مواصلة دعمها للدول، بناء على          يطلب - ١٤٠  
ا، يف عملية إنشاء وتعزيز املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان امتثـاالً ملبـادئ             طلبه

، ويف تنفيذ خطط العمل الوطنية ملكافحة العنصرية والتمييـز العنـصري             )٥(باريس
  وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛

 الدول األعضاء إىل املسامهة يف الصندوق االستئماين لربنـامج          يدعو - ١٤١  
لعقد الثالث ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري من أجل حتقيق مجلة أمـور            عمل ا 

منها مشاركة املنحدرين من أصل أفريقي، وممثلي البلدان النامية، وال سـيما أقـل              
البلدان منواً واملنظمات غري احلكومية واخلرباء، يف أعمال الفريق احلكـومي الـدويل             

  ن وبرنامج عمل ديربان؛العامل املعين بالتنفيذ الفعال إلعال
 بالدور اهلام الذي تنهض به منظمة األمم املتحـدة للتربيـة            يرحب - ١٤٢  

ويشجعها على مواصلة عملها اهلادف إىل حشد جهـود       ) اليونسكو(والعلم والثقافة   
السلطات البلدية واحلكومات احمللية ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهيـة          

 من تعصب، وخاصة َعرب مبادرهتا الدولية املتعلقة بائتالف         األجانب وما يتصل بذلك   
املدن ملكافحة العنصرية، واستراتيجيتها املتكاملـة ملكافحـة العنـصرية والتمييـز            

  العنصري، وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛
 منظومة األمم املتحدة، وخاصة إدارة شؤون اإلعـالم التابعـة           يدعو - ١٤٣  

ة، إىل القيام حبمالت إعالمية فعالة بقصد إبراز أمهية الرسالة الواردة يف            لألمانة العام 
  .إعالن وبرنامج عمل ديربان وآليات متابعتها

        

             ـــــــــــ
، قرار اجلمعيـة  املبادئ املتعلقة مبركز املؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان       ) ٥(

.  املرفق ،48/134العامة 
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