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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة احلادية والعشرون

   من جدول األعمال٩ و٢البندان 
  التقرير السنوي ملفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان       

  ألمني العاموتقارير املفوضية السامية وا
  العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بـذلك        

   متابعة وتنفيذ إعالن وبرنامج عمل ديربان:من أشكال التعصب

  التعارض بني الدميقراطية والعنصرية    

  تقرير مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان    

  موجز    
 معلومات  ١٨/١٥لس حقوق اإلنسان،    يتضمن هذا التقرير، املقدم عمالً بقرار جم        

عن التدابري الدستورية والقانونية املتخذة ملنع العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب،           
 ارتفاعواإلجراءات املتخذة للتصدي النتهاكات حقوق اإلنسان النامجة عن         التدابري   وعن

 وخاصة فيمـا يتعلـق      العنصرية وكره األجانب يف األوساط السياسية ويف اجملتمع عامة،        
ويقدم أيضاً معلومات عن اجلهود املبذولة للتعبري عـن التنـوع       . بتعارضها مع الدميقراطية  

تشجيع التنـوع،  من خالل  املتعدد الثقافات يف النظم السياسية والقانونية داخل اجملتمعات         
  . وإدماجاً تشاركيةتزدادوحتسني املؤسسات الدميقراطية حبيث 

 معلومات مقدمة من الدول األعضاء واألمم املتحدة، واهليئـات          ويتضمن التقرير   
  .املنشأة مبوجب معاهدات حقوق اإلنسان، واإلجراءات اخلاصة
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  مقدمة  -أوالً  
 بشأن التعـارض بـني الدميقراطيـة        ١٨/١٥أشار جملس حقوق اإلنسان يف قراره         -١
 إىل االلتزام الذي مت التوصـل إليـه يف         ،٢٠١١أكتوبر  / تشرين األول  ١٤عنصرية املؤرخ   وال

       إعالن وبرنامج عمل فيينا بشأن القضاء على العنصرية والتمييز العنصري وكـره األجانـب              
 تـشرين  ٢٧ املـؤرخ  ٢/١٠٦وأشار اجمللس أيضاً إىل مقرره      . وما يتصل بذلك من تعصب    

 ٢٠٠١/٤٣و ٢٠٠٠/٤٠ت جلنـة حقـوق اإلنـسان        ارا، وقـر  ٢٠٠٦نـوفمرب   /الثاين
 بشأن التعارض بني الدميقراطيـة      ٢٠٠٥/٣٦ و ٢٠٠٤/٣٨، و ٢٠٠٣/٤١، و ٢٠٠٢/٣٩و

الوثيقة اخلتامية ملؤمتر اسـتعراض     وبإعالن وبرنامج عمل ديربان،     بوسلَّم اجمللس   . والعنصرية
عبريات مشروعة عن الـرأي،     وأكد جمدداً أن أعمال العنف العنصري ال متثل ت        . نتائج ديربان 

 وأن األفعال العنصرية واألفعال القائمة على التمييز اليت تؤيـدها           ،بل هي أفعال غري قانونية    
احلكومات والسلطات احلكومية قد هتدد الدميقراطية، وقد تعرض للخطر العالقات الودية بني            

م بني األشخاص الذين     وكذلك الوئا  ،الشعوب والتعاون بني األمم والسالم واألمن الدوليني      
 علـى أن    ٤ و ٣وشدد اجمللـس يف الفقـرتني       . يعيشون جنباً إىل جنب داخل نفس الدولة      

الدميقراطية واحلكم الشفاف واملسؤول واخلاضع للمساءلة والتشارك واحترام حقوق اإلنسان          
نب واحلريات األساسية أمور أساسية للتوصل إىل منع العنصرية والتمييز العنصري وكره اجلا           

وما يتصل بذلك من تعصب، ومن مث فإن القضاء على مجيع أشكال التمييز يساهم يف توطيد                
  .وتعزيز الدميقراطية واملشاركة السياسية

إىل  ،١٨/١٥ من قـراره     ١٦يف الفقرة   دعا اجمللس املفوضة السامية حلقوق اإلنسان         -٢
هـذا  فـإن   من مثو. هذا القرارإىل اجمللس يف دورته احلادية والعشرين عن تنفيذ       تقرير    ميتقد

تقرير أكرب عدد ممكن من     الوحرصاً على أن يشمل     . ١٨/١٥عمالً بقرار اجمللس    يقدم  التقرير  
 ١٢ يف مـذكرة شـفوية مؤرخـة         ،املسامهات، أرسلت املفوضية السامية حلقوق اإلنسان     

 األمم املتحدة يف  استبياناً من مثاين نقاط إىل البعثات الدائمة واملراقبة لدى،٢٠١٢مارس /آذار
  .١٨/١٥جنيف تطلب فيها معلومات عن جوانب شىت تتعلق بالقرار 

 وكذلك إسهامات من    ،ويتضمن هذا التقرير املعلومات الواردة من الدول األعضاء         -٣
واهليئات املنشأة مبوجـب    ألمم املتحدة، واإلجراءات اخلاصة،     آليات حقوق اإلنسان التابعة ل    
  . الصلةمعاهدات عن األنشطة ذات
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  املسامهات الواردة  -ثانياً  

  الدول األعضاء  -ألف  

  أذربيجان    
  ]باإلنكليزية: األصل[

  ]٢٠١٢مايو / أيار١٠[
أن دستورها يضمن حقوق األقليات القومية وحيظر التمييز على         ب ، أذربيجان أفادت  -٤

القائمة علـى  نشر األفكار ، وأن القانون يعاقب على أساس األصل اإلثين، أو اللغة، أو الدين 
وأذربيجان عضو يف جملس أوروبا، وموقعة على اتفاقية جملس         . الكراهية العنصرية أو التفوق   

أوروبا اإلطارية املتعلقة حبماية األقليات القومية، وامليثاق األورويب للغات اإلقليمية أو لغـات    
 عدة بـرامج    ،ابرناجمها التعاوين مع جملس أوروب    حتت رعاية    ،نفذت احلكومة قد  و. األقليات

بشأن احلوار بني الثقافات وبني األديان يرمي إىل حتسني التدريس املتعدد الثقافات ووضـع              
أن األقليات القومية مسموح هلـا بإنـشاء        ب احلكومة أيضاً    فادتوأ. مناهج دراسية تعليمية  

بالتعاون  ،استثمرت وزارة التعليم أنو. مراكزها الثقافية وتلقي الدعم من خالل التمويل العام     
 يف منع ومكافحـة العنـصرية       ،)NGOs(مع منظمات وطنية ومنظمات دولية غري حكومية        

واألقليات القومية ممثلة متثيالً . عدة مبادرات لتوعية اجلمهورأقدمت على  و،والتمييز العنصري
طق جيداً يف الوكاالت التابعة للدولة، ويف مستويات القمة يف إدارة السلطات احمللية يف املنـا              

  .اليت تشكل فيها جزءاً كبرياً من السكان

  الربازيل    
  ]باإلنكليزية: األصل[
  ]٢٠١٢مايو / أيار٧[

 دستوري أساسي والعنـصرية جمرَّمـة       أن املساواة مكرسة كمبدأ   ب الربازيل   أفادت  -٥
 الذي يسمح أيـضاً باختـاذ اإلجـراءات         ١٩٨٨ من دستور عام     ٧ و ٥ و ٣مبوجب املواد   

 والقـانون   ٧٧١٦/١٩٨٩القانون رقم   جاء  وقد  . ٢١٦ و ٢١٥ملادتني  التصحيحية مبوجب ا  
  . ليكمال النص الدستوري املتعلق بالعنصرية٩٤٥٩/١٩٩٧رقم 
أدرجت كعنصر كانت قد أن مكافحة العنصرية والتمييز العنصري    بوأبلغت الربازيل     -٦

ن مكونـات    وحتولت إىل مكون أساسي م     ، السياسة احمللية  اتشامل يف صياغة وتنفيذ مبادر    
 علـى  التدابري واإلجراءات التصحيحية اليت يقتضيها القـانون         ووضعت. استراتيجية الدولة 

  .خمتلف مستويات احلكم لكفالة التعددية الثقافية يف اجملالني السياسي والقانوين
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اإلداريـة مـن    وختضع األحزاب السياسية واحلركات والربامج املتطرفة للرقابة القضائية و          -٧
وهيئـات  . ومكتب املدعي العام االحتادي   حمامي الدفاع العمومي    ي مكتب   الت شىت، ه  خالل وكا 

كتـب أمـني املظـامل      مبتعزيز املساواة العرقية، أي     املتعلقة ب الرقابة اإلدارية مرتبطة بأمانة السياسات      
اجمللـس  ، و)Ouvidoria Nacional de Promoção da Igualdade Racial(الوطين لتعزيز املساواة العرقية 
  ).Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial(الوطين لتعزيز املساواة العرقية 

 وأضـفت   .، قامت الربازيل بعدد من مبادرات التوعية والتثقيف       ٢٠١٠ومنذ عام     -٨
 النظام األساسي   وضعطابعاً مؤسسياً على السياسة الوطنية لتعزيز املساواة العرقية من خالل           

وهناك خطة مشتركة بني الوزارات متعددة السنوات ملكافحة العنـصرية          . ة العرقية للمساوا
         وتوضع حالياً الصيغة النهائية للنظام الـوطين لتعزيـز املـساواة العرقيـة            . وتعزيز املساواة 

)Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial ( مبجـرد إنـشائه  ،الذي ييـسر ،         
للتصدي للتفاوتات اإلثنية بطريقة واضـحة بـني مـستويات          املتبعة  ية السياسات   ال مركز 

              كما أنـشئ املنتـدى احلكـومي الـدويل لتعزيـز املـساواة العرقيـة          . احلكومة املختلفة 
)Fórum Intergovernamental de Promoção da Igualdade Racial ( تيـسري تعمـيم   من أجل

  .ة لتعزيز املساواة العرقية يف برامج الواليات والبلدياتمراعاة السياسة الوطني
وأعربت الربازيل يف ردها عن إمياهنا مببادئ ديربان اليت تسلم بأن العنصرية والتمييز               -٩

 مجيع البلدان وإن أصابتالعنصري وكره األجانب وما يرتبط هبا من تعصب كظواهر عاملية،           
راف بوجود العنصرية هو اخلطوة األوىل حنو تصحيح        واالعت. يكن مبستويات خمتلفة من احلدة    

 لـضحايا  حتقيق العدالة االجتماعيـةَ وأن  . أخطاء املاضي ومكافحة التحيز العنصري املعاصر     
االعتراف باحلقوق واالعتراف التارخيي، وإعـادة      : هنجاً ثالثياً يتطلب  العنصرية بني األجيال    

هـو  ويبقى حتٍد رئيسي    . القانوين يف اجملال العام   التوزيع املادي والرمزي، والتمثيل السياسي و     
لعنصرية والتمييز العنصري ضد املنحدرين من أصل       باالتصدي للظروف اهليكلية اليت مسحت      

  .أفريقي
 األمريكي  -وأكدت الربازيل على األولويات التالية حسبما اقترحها املؤمتر اإليبريي            -١٠

  Encuentro Iberoamericano del Año(يقـي  بشأن السنة الدولية للمنحدرين من أصـل أفر 
Internacional de los Afrodescendientes – Afro XXI(زيل يف تـشرين  ، الذي عقد يف الربا

 إنشاء مرصد للبيانات اإلحصائية اخلاصة باملنحدرين من أصل أفريقي          :٢٠١١نوفمرب  /الثاين
 أمريكي للمنحدرين من -ق إيبريي يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب، وإنشاء صندو     

أصل أفريقي يعتمد على املسامهات الطوعية، وإنشاء منتدى للمنحدرين من أصل أفريقي يف             
  باملنحـدرين مـن     فيما يتصل األمم املتحدة للعمل كآلية للتشاور والتنسيق والتتبع والرصد         

  .أصل أفريقي
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  أملانيا    
  ]باإلنكليزية: األصل[

  ]٢٠١٢أبريل / نيسان١٨[
 القانون األساسي جلمهورية أملانيا االحتادية يـنص علـى          أبلغت أملانيا، يف ردها أن      -١١

                وحيظر التمييز علـى أسـاس اجلـنس، أو النـسب،        . املساواة بني مجيع الناس أمام القانون     
واستكمل . ي، أو الرأي الديين أو السياس     العقيدةأو العرق، أو اللغة، أو الوطن، أو املنشأ، أو          

ليشمل احلماية من التمييز    وّسع نطاق    الذي   ، القانون العام للمساواة يف املعاملة     ،هذا القانون 
  . من ميادين القانون اخلاص فضالً عن جمال العمالة العامةاًعدد
أحكـام  و.  من القانون اجلنائي نشر منظمات غري دستورية للدعاية        ٨٦م املادة   وجترِّ  -١٢

 هـي   ،، اليت تشمل أيضاً التحريض على الكراهية العنـصرية        )١٣٠ملادة  ا(جرمية التحريض   
وتواجـه  . التطرف اليميين وكره األجانب   إحدى أهم األحكام يف القانون اجلنائي ملكافحة        

أو حتاول ترويج الكراهية العرقية والتمييز    املنظمات القائمة على األفكار العنصرية أو اليت تربر         
  . من القانون اجلنائي)أ(١٢٩ و١٢٩ائية مبوجب املادتني املقاضاة اجلنالعنصري، 

أن قوانينها حتظر األحزاب واجلماعات السياسية الـيت ال تـستويف           بوأبلغت أملانيا     -١٣
 بالرابطـات   املتعلـق والقـانون   ) ٩املادة  (ومبوجب القانون األساسي    . الشروط الدستورية 

ترى عندما  جيوز حظرها   زاب السياسية   اخلاصة، فإن اجلمعيات والرابطات األخرى غري األح      
موجهة ضد  تعتربها  السلطة املختصة أن أغراضها أو أنشطتها تتعارض مع القانون اجلنائي أو            

  .النظام الدستوري أو ضد مفهوم التفاهم الدويل
واعتمدت السلطات األملانية هنجاً متعدد األبعاد ملكافحة العنصرية وكره األجانـب             -١٤

جبهود ملعاجلة املتطرفة  اليمنيواستكملت التدابري اهلادفة إىل مكافحة أنشطة       . اليميينوالتطرف  
ومت التشديد، مثالً، على متويل املبادرات احمللية الرامية إىل تعزيـز           . األسباب اجلذرية للتطرف  

  . جمتمع مدين دميقراطي وحتسني حالة مجاعات األقلياتقيام
تطـرف  ظام األساسي احلر والدميقراطي، ورفضها لل     وأعادت أملانيا تأكيد إمياهنا بالن      -١٥

 يطرف متزج بني عنصر   تتها ملكافحة ال  بأن استراتيجي أفادت  كما  . والعنصرية بكافة أشكاهلما  
 تعزز اجملتمع املدين، وتشجع      ومن مث  ليستند ذلك إىل أربع دعامات للتدخ     و. الوقاية والعقاب 

دماج األجانب، وتنفذ تـدابري     نام، وتعزز   الناس على التحلي بالشجاعة للدفاع عن معتقداهت      
  .موجهة ضد مرتكيب اجلرائم وبيئتهم
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  اليونان    
  ]باإلنكليزية: األصل[

  ]٢٠١٢أبريل / نيسان٢٠[
أن قانوهنا الدستوري ينص على محاية احلياة والكرامة واحلرية بـال           ب اليونان   أفادت  -١٦

وجيرم القـانون   . ، أو املعتقدات السياسية   متييز بسبب اجلنسية، أو العرق، أو اللغة، أو الدين        
التحريض على الكراهية العنصرية والعنف، وإنشاء املنظمات ذات األهداف العنصرية أو اليت            

. يف هذه املنظمات  تشارك  عنصرية أو   األفكار ال  عن   اً رمسياً تعبريتعرب  تقوم بدعاية عنصرية أو     
وأنشئت هيئـات   . عند تقدير عقوبة جرمية ما    وتعترب الدوافع العنصرية عامالً مشدداً للعقوبة       

أمني املظامل، ومفتشية   وظيفة  معينة مبوجب القانون ملعاجلة التمييز املتعلق بالعمل، مبا يف ذلك           
سمح لألجانب املقيمني بصورة قانونية     ولتيسري اإلدماج، يُ  . العمل، وجلنة املساواة يف املعاملة    

لية، كما بسطت عملية التجنس للجـيلني الثالـث         يف اليونان باالشتراك يف االنتخابات احمل     
ويوجد جملس إلدماج املهاجرين على مستوى البلـديات ملـساعدة          . والثاين من املهاجرين  

 ،         أهنا اختذت تدابري حلماية الفئات الضعيفة مـن العنـصرية  ب وأبلغت اليونان أيضاً   .املهاجرين
وان بريد إلكتروين لتقدمي املعلومـات علـى        وعن" SOS" مباشر خط هاتف    إقامةمبا يف ذلك    

واسُتكمل هذا العمل بعدة مشاريع ممولة من احلكومة        . مدار الساعة للمهاجرين بلغات خمتلفة    
وتـضع  . الـضعيفة املهاجرين  نفذهتا إدارات أو منظمات غري حكومية ترمي إىل دعم فئات           
هن جلمع البيانات عن جـرائم      وزارة العدل والشفافية وحقوق اإلنسان نظاماً يف الوقت الرا        

خبالف الشرط القانوين الذي يقتضي من األحزاب السياسية أن تؤكد حتت القسم  و. الكراهية
غري مسموح للدولـة بالتـدخل يف شـؤوهنا         ه  فإنأن عملياهتا ختدم األداء احلر للدميقراطية،       

  .الداخلية

  اليابان    
  ]باإلنكليزية: األصل[

  ]٢٠١٢أبريل / نيسان١٧[
دستورها يضمن املساواة بني مجيـع أفـراد     بأن ملعلومات اليت قدمتها اليابان   وُتفيد ا   -١٧

متييز يف العالقات السياسية أو االقتصادية أو االجتماعية بسبب العرق أو           "الشعب وحيظر أي    
واهلجمات اليت تنطوي على عنصرية ". ةاملعتقد أو اجلنس أو املركز االجتماعي أو أصل األسر        

جرائم ميكن أن يعاقب عليها   هناك   لألجانب ليست جمّرمة على وجه التحديد لكن         أو كراهية 
وتتصدى هيئات حقوق   . مثل جرائم التشهري أو التخويف أو العنف الذي يسبب ضرراً بدنياً          

اإلنسان التابعة لوزارة العدل النتهاكات حقوق اإلنسان وفقـاً لقـانون مفوضـي نظـم               
وتوجـد  . وادث انتهاك حقوق اإلنسان واحلريـات املدنيـة       حباملتعلق   ،التحقيقات واملعاملة 
اغويا، نحقوق اإلنسان يف طوكيو، وأوساكا، و     يف جمال   األجانب  للرعايا  مكاتب استشارية   
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وهريوشيما، وفوكوكا، وتاكاماتسو، وكويب، وماتسوياما لتقدمي املساعدة يف جمال حقـوق           
  .اإلنسان إىل األجانب، والرد على شكاوى التمييز

واحلق يف املشاركة يف العملية السياسية مكفول جلميع املواطنني وفقاً للقانون وبـال               -١٨
وتضطلع اهليئات املعنية حبقوق اإلنسان يف وزارة العدل        . اإلثينمتييز بسبب العرق أو األصل      

بطائفة متنوعة من أنشطة التوعية تعتمد على اخلطة األساسية لتعزيز التثقيف وإذكاء الوعي يف     
جمال حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك إصدار امللصقات، واملناشري وتنظيم األنـشطة التروجييـة،              

  .نقاشاتإدارة الندوات وعقد الو

  مدغشقر    
  ]بالفرنسية: األصل[

 ]٢٠١٢مايو / أيار١٨[

عترف بالشرعة الدولية حلقوق اإلنسان،     تأشارت مدغشقر إىل أن ديباجة دستورها         -١٩
قوق اإلنسان والشعوب، واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد          وامليثاق األفريقي حل  

وأن . عترب جزءاً ال يتجزأ من القانون الوضعي يف مدغشقر        اليت ت  ،املرأة، واتفاقية حقوق الطفل   
بأن املعاهدات واالتفاقات الدولية املصدق عليها أو املوافق عليها حسب األصول   أقر  الدستور  

ويستتبع ذلك أن قانون مدغشقر يتفق مع أحكـام         . ى القوانني الوطنية  ، عل نشرها فور   ،تعلو
  . من اتفاقية القضاء على التمييز العنصري١املادة 
 من دستورها اليت تنص على أن املواطنني متـساوون         ٨وأشارت مدغشقر إىل املادة       -٢٠

ا متييز على أساس    أمام القانون ويتمتعون بنفس احلريات األساسية احملمية مبوجب القانون دومن         
الديين أو الرأي،   املعتقد  أو  العرق  نوع اجلنس أو مستوى التعليم أو احلالة املالية أو األصل أو            

 تكوين اجلمعيات واألحـزاب الـسياسية،       ة اليت تنص على حري    ١٤إىل املادة   كما أشارت   
ي أو القبلي باستثناء تلك اليت تقوض وحدة الشعب أو تشيد بالفكر الشمويل أو بالفصل العرق

  .أو الديين

  املكسيك    
  ]باإلسبانية: األصل[

  ]٢٠١٢أبريل / نيسان٢٤[
 مـن  ١أن العنصرية والتمييز العنصري حمظوران مبوجب املـادة         بأبلغت املكسيك   و  -٢١

أهنا بتسلم يف ردها    كما  و.  من القانون االحتادي ملنع التمييز والقضاء عليه       ٤الدستور واملادة   
ولـئن  . ة يف إنشاء عدد كاف من مؤسسات مكافحة التمييز العنصري         تواجه مشاكل هيكلي  

املؤسسات على مستوى الواليـات     لدى  كان قانون العقوبات ال يشمل التمييز، فإن االجتاه         



A/HRC/21/27 

9 GE.12-14852 

على استنباط تعريف جنـائي وطـين للتمييـز    وال تزال احلكومة تعمل   .  جترميه حنوينصرف  
  .العنصري

 للمساعدة يف حتقيق احلماية من      ٢٠٠٣ التمييز يف عام     أُنشئ اجمللس الوطين ملنع   قد  و  -٢٢
مبادئ توجيهية لإلدارة العامة ولتعزيز املساواة  قد وضع    اجمللس   كانو. اإلدماجالتمييز وتعزيز   

  . املنحدرين من أصل أفريقيوإدماجيف املعاملة 
  جمتمع متعدد الثقافات، وأُنشئ املعهـد الـوطين للغـات          قيامونص الدستور على      -٢٣

وأبلغت املكسيك أهنـا تـدرك      . الشعوب األصلية هبدف محاية وتطوير لغات هذه الشعوب       
 املضرةفاآلثار  .  وطين لتعزيز ومحاية املنحدرين من أصل أفريقي       احلاجة إىل وضع إطار قانوين    

أنشطة اجملموعات اإلجرامية املنظمة ما فتئت تشكل       الناجتة عن   باملهاجرين والشعوب األصلية    
لمواطنني الـذين   لملساعدة القانونية   تقدمي ا أهنا بدأت برناجماً ل   بأفادت املكسيك أيضاً    و. حتدياً

 واُتخذت عدة مبادرات للتوعية يف هذه املنـاطق       . من التمييز حلمايتهم  يعيشون عرب احلدود    
 واختتمت املكسيك   .لبحوث والتثقيف وأنشطة عامة   لأنشطة  للقيام ب ، أي   على وجه التحديد  

كيد على أنه من املستحيل إقامة جمتمع دميقراطي بدون إشراك حقيقـي وفعلـي              إفادهتا بالتأ 
وأن ذلك ميكن حتقيقه من خالل تعميق التعاون واتباع سياسة قوية قائمة على . جلميع الفئات

وأن أكثر احللول فعالية ينبغي أن يشمل االعتراف هبوية القوميات العرقيـة            . التعددية الثقافية 
 والوعي واالعتراف االجتماعيني مبسامهات الفئات العرقيـة، واستقـصاء          املكونة للمجتمع، 

وحتليل حالة هذه الفئات، وإشراك مجيع الفئات على قدم املساواة يف عملية بناء األمة، وتوفري              
التدريب ملوظفي اخلدمة املدنية واملوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني بشأن االحتياجات اخلاصة           

ملختلفة، ومكافحة العنصرية والتمييز العنصري يف وسائل اإلعالم واألمـاكن          للفئات العرقية ا  
  .العامة، وتعزيز مشاركة املواطنني يف شؤون احلكم

  النرويج    
  ]باإلنكليزية: األصل[

  ]٢٠١٢أبريل / نيسان٢٤[
ء ظر التمييز مبوجب االتفاقية الدولية للقضا     متتثل حل أن قوانينها احمللية    ب النرويج   أفادت  -٢٤

 أيضاً بشكل كامل يف القانون النروجيي ملناهضة التمييز الـذي           املدَرجةعلى التمييز العنصري    
تفـادت  القوانني النروجيية املناهضة للتمييز كما أفادت بأن . وغري املباشر حيظر التمييز املباشر 

 ميكـن  اليت ُرئي أهنا تنطوي على مفارقة تارخيية ألن اجلنس البشري ال      العرقاستخدام كلمة   
مشمول كلية بالفعل يف معىن األصل اإلثـين        العرق  فالتمييز القائم على    . أعراقتقسيمه إىل   

ويقوم بإنفاذ قوانني مناهضة التمييز أمـني املظـامل املعـين           . الوارد يف قانون مناهضة التمييز    
التمييز البالغـة   م أشكال   وجترَّ. باملساواة ومكافحة التمييز، واحملكمة النروجيية املعنية باملساواة      

وأبلغت النرويج أيضاً أن خطـة      .  وتقوم سلطات االدعاء بإنفاذ القوانني املتعلقة هبا       ،اخلطورة
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 تدبرياً خمتلفـاً    ٦٦ تتضمن   ٢٠١٢-٢٠٠٩عملها لتعزيز املساواة ومنع التمييز العرقي للفترة        
 األشخاص  واختذت حكومة النرويج تدابري لتشجيع زيادة مشاركة      .  وزارات ٨تشارك فيها   و

أنشطة توعية عامـة  هذه التدابري تشمل و. املنحدرين من أصول مهاجرة يف العملية االنتخابية     
 وتعزيز تدريب   ،توظيف مستخدمني منحدرين من األقليات    من بينها   وتدابري خاصة أخرى،    

دماج والتنوع جمموعة أدوات تتـضمن      اإلوأعدت مديرية   . املوظفني احلكوميني على التنوع   
السكان متعددي  املقدمة إىل   معارف ملساعدة الوكاالت العامة على مواءمة خدماهتا        طرائق و 
التطـرف  ونزعة الغلو والتـشّدد،     اختذت إجراءات ملنع    أهنا  كما أبلغت النرويج    . الثقافات

وركزت . طة عمل احلكومة لتعزيز املساواة ومنع التمييز اإلثين       خل اعتمادها   العنيف من خالل  
 املعرفة واملعلومات، وتعزيز التعـاون بـني        : هي بعة جماالت ذات أولوية   عمل على أر  خطة ال 

.  ودعمهم للخطر وزيادة مشاركة األشخاص الضعفاء واملعرضني       ،السلطات، وتعزيز احلوار  
  .أن قوانينها ال تتناول التنظيم الداخلي لألحزاب السياسيةبوأبلغت النرويج أيضاً 

 إلذكاء الوعي بشأن العنصرية والتمييز، مبا يف ذلك واختذت النرويج أيضاً عدة تدابري    -٢٥
. مبكافحتها للعنصرية والتمييـز   اليت تتميز   لمدرسة  لجائزة بنجامني اليت ُتمنح سنوياً      ختصيص  

. حتديات للدميقراطية واملؤسـسات الدميقراطيـة  تطرح أن العنصرية بوأخرياً، أبلغت النرويج    
ميع قطاعـات   وجل فية يف حد ذاهتا لكفالة املساواة،     كاغري   هاواحلماية القانونية ضرورية لكن   

  .اجملتمع دور تؤديه يف تعزيز املساواة ومنع التمييز

  باراغواي    
  ]باإلسبانية: األصل[

  ]٢٠١٢أبريل /نيسان ٢٤[
اختاذ ضي تاليت تق من دستورها ٤٦أن التمييز حمظور مبوجب املادة   ب باراغواي   أفادت  -٢٦

 القانون اجلنائي يـنص علـى       وبأن ،لة املساواة بني مجيع األفراد    تدابري مبوجب القانون لكفا   
. اإلبادة اجلماعية جرمية  احملاكمة على اجلرائم املرتكبة بدوافع الكراهية العنصرية، مبا يف ذلك           

، فـإن   املنطقةومع أنه ال توجد وزارة حلقوق اإلنسان، مثلما هو احلال يف معظم البلدان يف               
 ،الرفيعة املـستوى  هيئات حقوق اإلنسان    إقليمية من مثل اجتماع     احلكومة تعمل مع آليات     

، مـن   )MERCOSUR(ووزارات اخلارجية لدول السوق املشتركة لبلدان املخروط اجلنويب         
خالل أفرقة عمل جتتمع بانتظام لتعزيز وتنسيق العمل اإلقليمي يف مكافحة التمييز والعنصرية             

 ،ة حقوق اإلنسان اليت جتمع معاً أفرقة شـىت        كما تعمل احلكومة مع شبك    . وكره األجانب 
. وأطلقت مؤخراً خطة وطنية حلقوق اإلنسان للتصدي ملسائل من بينها التمييـز العنـصري             

 مشاركةويوفر الدستور أيضاً محاية خاصة للشعوب األصلية، وحيافظ على ثقافاهتا، ويكفل            
 ال علم غواي يف ردها إىل أنه      وأشارت بارا . احلياة االقتصادية واالجتماعية  يف  هذه الشعوب   

ـ   . وجود مجاعات متطرفة يف اجملالني السياسي واالجتماعي      بلديها   ال تـزال   اومع ذلك، فإهن
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 من الدسـتور    ٦٥تواجه حتديات يف تنفيذ احلماية املمنوحة للشعوب األصلية مبوجب املادة           
  .تماعيةلضمان مشاركتها الكاملة يف احلياة السياسة واالقتصادية والتنمية االج

  بريو    
  ]باإلسبانية: األصل[

  ]٢٠١٢أبريل /نيسان ٢٦[
األصل، أو العـرق، أو اجلـنس، أو        بسبب  أن دستورها حيظر التمييز     ب بريو   أفادت  -٢٧

أن قانون العقوبـات    بو. ي سبب آخر  الرأي، أو احلالة االقتصادية أو أل     اللغة، أو الدين، أو     
، أو االنتماء، أو السن،     نوع اجلنس و الدين، أو    يشمل األفعال التمييزية على أساس العرق، أ      

، كما  أو العجز، أو اللغة، أو اهلوية اإلثنية أو الثقافية، أو الرأي السياسي أو احلالة االقتصادية              
. مجيع األفعال اليت ينجم عنها رفض االعتراف حبقوق األفراد أو التمتع هبا أو ممارستها             يشمل  

 مفهوم التمييز ليشمل أيضاً األفعال اليت       ة إىل توسع نطاق   نزع وأشارت إىل أنه ظهرت مؤخراً    
شخاص بسبب فئتهم االجتماعيـة، وحتـّد مـن    من األتستبعد أو حتتقر شخصاً أو جمموعة    

على عقوبات جنائية وإدارية وجزاءات     السارية  وتنص القوانني   . إمكانيات إعماهلم حلقوقهم  
 املبذولة للتصدي للعنـصرية يف األوسـاط        داجلهوويف إطار   . معنوية على األفعال التمييزية   

لتكامل الوطين واالعتـراف   ل"سنة "٢٠١٢سنة السياسية ويف جمال الرأي العام، أعلنت بريو        
وأبلغت بريو أيضاً يف رسالتها . دماج والتعددية الثقافيةاإل، مستهدفة بذلك تأكيد قيم "بتنوعنا

 وأن النظام السياسي ينص علـى       ،ثقافيةأن دستورها حيمي بصفة خاصة التعددية اإلثنية وال       
 طويشتر. حصص للنساء والشباب والشعوب األصلية لكفالة مشاركتها يف العملية السياسية         

. األحزاب السياسية مبوجب القانون احلفاظ على السلم واحلرية ومحاية حقوق اإلنسان          على  
وتظـاهرات  عمـل    عدة حلقـات     ،أمني املظامل إىل جانب   ونظمت وزارتا العدل والثقافة     

  .التمييز والعنصريةبومحالت إلذكاء الوعي 

  الربتغال    
  ]باإلنكليزية: األصل[
  ]٢٠١٢مايو /أيار ٣[

أن أضـافت   و. أن التمييز العنصري حمظور مبوجب القانون وُمجرَّم      ب الربتغال   أفادت  -٢٨
 العرق واألصـل    هناك إطاراً قانونياً لكفالة املساواة يف املعاملة ومكافحة التمييز على أساس          

لعنصرية لبدعاية ُمنظَّمة   منظمة تستهدف أو تقوم     وأن أي شخص ُيدان بتهمة تأسيس       . اإلثين
 وميكن أن ُيحرم من املـشاركة يف        ،ُيعاقَب بالسجن أو حترض عليهما،    أو الكراهية العنصرية    

دَّداً للعقوبـة   حاالت القتل بسبب الكراهية العنصرية ُتعتَبر عامالً مش        أنو. العملية االنتخابية 
وتتمثل اهليئتان اإلداريتان اللتان تتصديان حلاالت التمييز العنصري        . عقوبة أشد فرض  يقتضي  

  .جلنة املساواة ومكافحة التمييز العنصري، وأمني املظامليف  ،من جانب السلطات العامة
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           تقـدماً  بلـداً م   ٣١بـني   اليتني، و تواحتلت الربتغال املرتبة الثانية وذلك لسنتني مت        -٢٩
              مؤشر سياسـة إدمـاج املهـاجرين الـذي         يفنتيجة لسياساهتا يف جمال إدماج املهاجرين       

               واللجنة العليـا للـهجرة واحلـوار املـشترك بـني الثقافـات            . ترعاه املفوضية األوروبية  
(Alto Comissariado para a Imigracao e Dialogo Intercultural)، الوطنية لـدعم  الدوائر أو 

 عن مكافحة العنـصرية، وتعزيـز     ، ضمن اختصاصات أخرى   ،مسؤولة) ACIDI(املهاجرين  
  . وتعزيز احلوار املشترك بني الثقافات، الروما أقليةإدماج املهاجرين ومجاعات

أن األحزاب السياسية املتطرفة مل حتقق أي جناحـات هامـة يف            بوأبلغت الربتغال     -٣٠
 الـشرطة   فـإن ومع ذلك   .  مما ُيظهِر افتقارها للدعم من جانب الناخبني       ،سياسيةالساحة ال 

حلفـظ  أخرى  تدابري وقائية و  تتخذ   وشرطة األمن العام     ،اجلنائية، واحلرس الوطين اجلمهوري   
  .لردع ظواهر التطرف ،النظام العام

متثـال  أعـضائها اال ويشترط علـى     ،يف الربملان ممثلون  ميع األحزاب السياسية    جلو  -٣١
ويعترف القانون الربتغايل مبشاركة املواطنني يف األنـشطة        . للقانون وإال تعرضوا للمحاكمة   

  .وحيظر رفض العضوية يف تنظيم سياسي بسبب املوطن األصلي. السياسية
 وأنشأت هيئات لتعزيـز     .أهنا قامت بعدة مبادرات للتوعية العامة     بوأبلغت الربتغال     -٣٢

وقـد  .  ومكافحة األفكار النمطية واألفكار املسبقة العنـصرية       ،افاتالتنوع واحلوار بني الثق   
 لتيسري اإلدماج يف قطـاع      ، اجمللس املشترك بني الثقافات    ي وه ،أُنشئت إحدى هذه اهليئات   

 وأُنشئت فرق مدربني    ،كما ُوِضَعت برامج بشأن التنوع للموظفني يف قطاعات شىت        . التعليم
كمـا  . زيز األنشطة اخلاصة باإلدماج على النطاق الـوطين لتوعية العامة وتع لللقيام حبمالت   

  .وضعت برامج لإلذاعة والتلفزيون لتيسري إدماج مجاعات املهاجرين
أهنا اعتمدت سياسات إلذكاء وعي الصحفيني حبقوق اإلنـسان         بوأبلغت الربتغال     -٣٣

ة واحلـوار   ومن خالل تلك املبادرات، شجعت اللجنة العليا للـهجر         .واحلوار بني الثقافات  
عقد حلقـات   على   ، بالتعاون مع مركز تدريب الصحفيني     ،)ACIDI(املشترك بني الثقافات    

وباإلضافة إىل ذلـك،    . عمل خاصة عن مسائل اهلجرة للمهنيني العاملني يف وسائل اإلعالم         
التنوع الثقايف ملكافأة أي صحفي يقدم أكثر الـصور         للصحافة يف جمال    سنوية  جائزة  أُنشئت  
  .أو احلوار بني الثقافات/ملهاجرين وعن ا إجيابية
أن األزمة االقتصادية من شأهنا إثارة التوتر العنصري واجتاهات         بوالحظت الربتغال     -٣٤

 واحلوار بني الثقافات الذي     ،من شأن االستثمار القوي يف التعليم       الضارة، وأن  الوطنيةالنعرة  
وااللتـزام  ودعم اسـتمراره،    اإلنسانية  لكرامة  لتستكمله سياسة وعي وطين بالقيمة املطلقة       
  .يف التصدي للتحيزاإلسهام إىل حد كبري  ،بتعزيز هذه القيم ضمن توافق اجتماعي وطين
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  مجهورية كوريا    
  ]باإلنكليزية: األصل[

  ]٢٠١٢أبريل /نيسان ٢٠[
 على وجـه    يستثينأشارت مجهورية كوريا إىل أنه على الرغم من أن دستورها ال              -٣٥

 يوضـح  فإن اآلراء الفقهية حملكمتها الدستورية وممارستها ، التمييز على أساس العرق   التحديد
وأن القـوانني  .  ويشمل التمييز العنصري،لتمييز حكم مفتوح ملكافحة ا أن احلكم الدستوري    

 من قانون اللجنة    ٢ من املادة    ٤ تدل على ذلك الفقرة      كماتعترف أيضاً بالتدابري التصحيحية     
         بعض ُسُبل االنتصاف يف حـاالت التمييـز،       أقر أيضاً   القانون  وأن  . ق اإلنسان الوطنية حلقو 

اختاذ ، أو االسترداد، أو التعويض عن األضرار، أو         لك وقف الفعل التمييزي أو إهناؤه     مبا يف ذ  
وال توجد يف مجهورية كوريا أي قـوانني حمـددة للمقاضـاة    . تدابري وقائية لتجنب تكراره  

ونتيجة لذلك، ُتغطى هذه اجلرائم يف إطار أحكـام  .  العنصرية والتمييز العنصرياجلنائية على 
التحريض علـى   األحكام املتعلقة ب  ذات صلة من أحكام القانون اجلنائي، على سبيل املثال،          

 ٣٠٧يعاقب عليها مبوجب املـادتني      اليت  الكراهية العنصرية أو نشر أفكار التفوق العنصري        
ويعاقب . على التوايل السب  ائي باعتبارها فعالً من أفعال التشهري أو         من القانون اجلن   ٣١١و

 من القانون اجلنـائي     ٢٥التمييز العنصري مبوجب الفصل     بدافع  على األفعال العنيفة املرتكبة     
ونظراً ألن القانون اجلنائي ينص على      . باعتبارها جرائم تلحق ضرراً بدنياً وتنطوي على عنف       

رمية فـإن   اجلرمية ينبغي أن يؤخذ يف االعتبار لدى حتديد العقوبة على           رتكاب اجل الدافع ال أن  
 اجلزائيـة   العواقب التمييز العنصري عامالً مشدداً للعقوبة لدى تقييم         االقضاة ميكن أن يعتربو   

  .جرميةلل
اخلدمة العامة مـن    جمال  واختذت مجهورية كوريا تدابري لتوفري الفرص لألجانب يف           -٣٦

 من قـانون املـوظفني      ٢٦ من املادة    ٣ومبوجب الفقرة   .  توظيف خاصة  خالل إنشاء عملية  
 من  ٥وفقاً للمادة   و. أو ذات امتيازات  ألجانب يف مناصب سياسية     تعيني ا احلكوميني، ميكن   

ألجانب الذين يبلغون التاسعة عشرة من العمـر أو أكثـر           بإمكان ا قانون االستفتاء احمللي،    
كما . صوهلم على مركز املقيم الدائم    حلتداًء من السنة الثالثة     التصويت يف االنتخابات احمللية اب    

ملمارسات التمييزية على أساس العرق أو القومية وفقـاً         للرصد لتتبع ا  أنشأت احلكومة نظاماً    
  .للخطة األساسية للسياسات اخلاصة باألجانب

لنظـر يف   اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز العنصري يف إطار ا        به  وحسبما أوصت     -٣٧
، (CERD/C/KOR/CO/14)التقريرين الدوريني الثالث عشر والرابع عشر جلمهورية كوريـاً          

اختذت احلكومة تدابري لتعزيز التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان، وتأكيد أمهية احترام الكرامة             
وكجزء من هـذه اجلهـود،      . اإلنسانية بغض النظر عن العرق أو اللون أو اجلنس أو الدين          

 والتعليم املتعدد ، والتثقيف املتعدد الثقافات،حلكومة التثقيف يف جمال حقوق اإلنسانحددت ا
كما نشرت احلكومة   . والثانويةاالبتدائية   كمواضيع للمناهج الدراسية يف املدرستني       ،الثقافات
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 والثانويـة ومـساعدة    ائيةاالبتدووزعت مواد تدريس الستكمال الكتب املدرسية للمدارس        
كمـا  . الطلبة على حتسني تفهمهم حلقوق اإلنسان والتاريخ والثقافة خمتلف الثقافات اإلثنية          

برامج تدريب املدرسني لتحسني فهم املدرسـني لألطفـال         نطاق  وسعت مجهورية كوريا    
ذلك من  املنحدرين من أصول ثقافية متعددة، وإذكاء وعيهم بالتعليم املتعدد الثقافات، مبا يف             

 يف التفـاهم  إلقاء حماضرات عن  خالل دعوة الوالدين املنحدرين من أصول ثقافية متعددة إىل          
ويوفر معهد البحث والتدريب القانونيني، ومكتب حقوق اإلنـسان         . بني الثقافات املتعددة  

  مـع  ،التابع لوزارة العدل تدريباً يف جمال حقوق اإلنسان للموظفني املكلفني بإنفاذ القوانني           
  .التركيز بشكل خاص على فهم التعددية الثقافية والقضاء على التمييز الثقايف

 فقد واصلت احلكومة  ونظراً ألن مجهورية كوريا تتطور يف جمتمع متعدد الثقافات،            -٣٨
وقد ركـزت   فهم التعددية الثقافية،    زيادة  تنفيذ برامج ومشاريع ثقافية شىت إلذكاء الوعي و       

  . واحملليةعلى اجلماهري العاملية والوطنية هذه الربامج واملشاريع 

  رومانيا    
  ]باإلنكليزية: األصل[

  ]٢٠١٢أبريل /نيسان ٢٧[
املرسوم احلكـومي   قد كّمله   أن احلظر الدستوري للتمييز العنصري      ب رومانيا   أفادت  -٣٩

م جّروباإلضافة إىل ذلك،    .  املتعلق مبنع مجيع أشكال التمييز واملعاقبة عليها       ١٣٧/٢٠٠٠رقم  
اعتبار الدافع العنصري الرتكـاب     بللسلطات القضائية   ومسح   ،التحريض على التمييز  القانون  

 الذي اعتمد   ،املتعلق بالطوارئ  ٣١رقم  وحيظر املرسوم   . جرمية ما مبثابة عامل مشدد للعقوبة     
اليت هلا طابع أو سياسة فاشية أو عنصرية أو قائمة علـى             املنظمات والرموز    ،٢٠٠٢يف عام   

 املتعلق باإلعالم السمعي والبصري     ٥٠٤/٢٠٠٢وباملثل، حيظر القانون رقم     . األجانبكره  
الربامج اإلذاعية اليت تتضمن أي شكل من أشكال التحريض على الكراهية على أساس العرق              

وختصص حكومة رومانيا سنوياً أمـواالً  . أو الدين أو القومية أو نوع اجلنس أو امليل اجلنسي       
 مبادرات إلذكاء   وتدعمملشتركة بني اإلثنيات الرامية إىل مكافحة التعصب،        لدعم املشاريع ا  

  . الوعي من خالل إدارة العالقات اإلثنية
 الرومـا، اعتمـدت     عقداً لتحسني وضع أقليـة    جتربة مبادرة دامت    على  واعتماداً    -٤٠

. ٢٠١٥-٢٠١١ الروما للفترة تراتيجية وطنية لتحسني وضع أقلية اس٢٠١١احلكومة يف عام 
 ، الرومـا  تشمل اجلهود اخلاصة إلدماج أقليـة     و. وتنفذ االستراتيجية الوكالة الوطنية للروما    

  .يف أكادميية الشرطة واملدارس واجلامعاتهلا أماكن ختصيص 
ويتمثل عنصر بالغ األمهية يف اجلهود املبذولة إلقامة جمتمع شامل يف االسـتراتيجية               -٤١

اليت وضعها اجمللـس    ) ٢٠١٣-٢٠٠٧(قة مبنع التمييز ومكافحته     الوطنية لتنفيذ التدابري املتعل   
والنظام السياسي الروماين فريد من نوعه من حيث تـوفري          . (NCCD)الوطين ملكافحة التمييز    
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           وحيظـر القـانون   . آلية تتيح متثيل كافة جمموعات األقليات القومية العـشرين يف الربملـان           
لوجيات قائمة على   ويداجلماعات اليت تروج إل    السياسية    املتعلق باألحزاب  ١٤/٢٠٠٣رقم  
               مدونة قواعد سلوك مـوظفي اخلدمـة املدنيـة الـيت أقرهـا القـانون                وكّرست. التمييز
 مبدأ مساواة مجيع املواطنني يف املعاملـة        ٥٠/٢٠٠٧القانون رقم    الذي عّدله  ٧/٢٠٠٤رقم  

افة إىل ذلك، ُنظم النظام التعليمي علـى أسـاس          باإلض. أمام املؤسسات والسلطات العامة   
  .  بدون متييز من أي نوع كانتساوي للجميعاملاحترام حقوق اإلنسان وحق الوصول 

 املتعلق مبعاجلة البيانات الشخصية     ١١٦/٢٠٠١وأبلغت رومانيا أيضاً أن قانوهنا رقم         -٤٢
 جييزهـا  عدا يف حاالت واضحة       فيما ،حيظر معاجلة البيانات الشخصية املتعلقة باألصل اإلثين      

قائمة على أساس نظم أساسية ولوائح داخلية       تعمل   السياسية الرئيسية    أن األحزاب و. القانون
وقد انُتقدت حوادث التحريض العنـصري مـن        . على االحترام الكامل للمبادئ الدميقراطية    
           تمـع املـدين    سواء داخلياً أو من جانب فئات اجمل       ،جانب األحزاب السياسية أو مسؤوليها    

  .(NCCD)أو اجمللس الوطين ملكافحة التمييز 
أدت العقوبـات الـيت   بينمـا    ، بعدة مبادرات لتوعية اجلمهور    NCCDوقام اجمللس     -٤٣

عـدت  وأُ. بدور اجمللـس  استهدفت موظفني عامني يف قضايا بالغة األمهية إىل زيادة الوعي           
،  احملترفـة كرة القدم الروماين، ورابطة كرة القدم  احتادبالتعاون مع   إعالمية  كتيبات وملفات   

 يف إطار احلمالت السنوية ملكافحة ،ومنظمة الروما الشعبية األوروبية، الصحافةووكالة رصد   
  .كرة القدمميدان العنصرية يف 

 العمود  هيباإلشارة إىل أن مكافحة العنصرية والتعصب       رسالتها  واختتمت رومانيا     -٤٤
، يكافحـه ميكن منع التمييز إال بتشريع شامل       ، وأنه ال     دميقراطي حقيقي  الفقري ألي جمتمع  

وينبغـي  . وآليات إدارية وقضائية ملعاقبة سـوء الـسلوك       بالكفاءة،  وإطار مؤسسي يتسم    
ودور .  للجميـع   جمتمع شـامل   نشوءاستكمال ذلك بسياسات وتدابري تثقيفية وعامة لدعم        

اليقظة املستمرة من جانب احلكومة، إذ ال يوجد جمتمع         شأنه شأن    ،اجملتمع املدين بالغ األمهية   
  .حمصن من العنصرية والتعصب

  صربيا    
  ]باإلنكليزية: األصل[

  ]٢٠١٢مايو /أيار ١٥[
أن دستورها حيظر التمييز وأن قانوهنا اجلنائي جيرِّم األفعال اإلجراميـة           ب صربيا   أفادت  -٤٥

 األحكام الدستورية واجلنائية بشأن التمييز      نأ و ،النامجة عن اجتاهات عنصرية وكارهة لألجانب     
واجلرائم املرتكبة ضد األفراد أو اجملموعات على أساس        . استكملت بالقانون املتعلق حبظر التمييز    

وأن العنصرية تعترب عـامالً مـشدداً       حمظورة،  االنتماء العرقي أو الثقايف، ضمن أسس أخرى،        
وأنشأت حكومة صربيا آليات متعددة للتـصدي       . ةاجلزائية للجرمي العواقب  للعقوبة عند تقييم    
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للعنصرية يف األوساط السياسية، مبا يف ذلك وزارة حقوق اإلنـسان واألقليـات، واجمللـس               
ـ     ااحلكومي لألقليات القومية، وجملس حتسني وضع الروم        يف إقلـيم    ا، ومكتب إدمـاج الروم

بشأن املساواة، تبذل احلكومة جهوداً     واتساقاً مع األحكام الدستورية     . فويفودينا، وجلنة املساواة  
 وحدة حكم   ١٩، أنشئت   ٢٠١٠ومنذ عام   . لكفالة أن تعكس املؤسسات التنوع الثقايف للبلد      

 نائباً  ٣١ونتيجة جلهود احلكومة، فإن     . ذايت لألقليات ملمارسة االستقاللية الدستورية لألقليات     
اد من األقليات يف بلد تشكل فيه نـسبة         أفرهم   نائباً وطنياً،    ٢٥٠من  )  يف املائة  ١٢,٤(وطنياً  

واملنظمات السياسية املتطرفة حمظورة مبوجب الدسـتور،  .  يف املائة ١٤,٥السكان من األقليات    
.  قدم املدعي العام قائمة هبذه اجملموعات لكي حتظرها احملكمـة الدسـتورية            ٢٠٠٩ويف عام   

ملناهج الدراسية التعليمية ينبغـي     وينص قانون محاية حقوق وحريات األقليات القومية على أن ا         
  . ولغاهتاأن تشمل اجلوانب اخلاصة بثقافات األقليات

 مبا يف ذلك محلة ملناهـضة التمييـز         ،وقامت احلكومة بعدة مبادرات إلذكاء الوعي       -٤٦
اقتـرب  "املسلسل التلفزيوين   مت بث   ، و ٢٠١٠أغسطس  /مايو إىل آب  /خالل الفترة من أيار   

وسـاعدت  . ٢٠١٠مـايو  /فرباير إىل أيـار /من شباط يف الفترة   نية  على الشبكة الوط  " أكثر
يف بيئات األقليات أو البيئات متعددة اللغات على دراسـة          املوزعني  احلكومة ضباط الشرطة    

ووفقاً ملا تشري إليه صربيا، يتمثل حتٍد كبري تشكله         . اللغات املتحدَّث هبا يف املناطق املنوطة هبم      
شـبكات   زيادة أنشطة املنظمات القومية اليت تستخدم اإلنترنـت و         العنصرية للدميقراطية يف  

ناسبة التوقيت  املاالستجابة اليت تتوافر فيها الكفاءة و     لذلك فإن   و. اإلعالم االجتماعية األخرى  
توفري تدريب متخصص بشأن اجلرميـة  شأهنا شأن من جانب السلطات الوطنية بالغة األمهية،  

ـ ي  لذمشكلة الفقر اهليكلي ا   غلب على   الغ األمهية يف الت   والتعاون الدويل ب  . احلاسوبية شكل ي
  .السبب اجلذري للتمييز ضد الروما

  سلوفينيا    
  ]باإلنكليزية: األصل[

  ]٢٠١٢أبريل / نيسان٢٠[
 ،أفادت سلوفينيا بأن دستورها يضمن املساواة بغض النظر عن الظروف الشخـصية         -٤٧

وباإلضافة إىل ذلك، جتـرم القـوانني   . والتعصب ،وبأن قوانينها حتظر التحريض على التمييز   
أيضاً التحريض العام على الكراهية العنصرية، وتتيح للمحاكم اعتبـار الـدوافع املتعلقـة               

  . القيمة اجلزائية للجرائمتقديربالكراهية عوامل مشددة للعقوبة لدى 
تـشمل إدارة   و.  سلوفينيا عدة آليات مؤسسية لتعزيز املساواة ودفعها قدماً        أتوأنش  -٤٨

هيئة  والتنسيق األورويب التابعة لوزارة العمل واألسرة والشؤون االجتماعية، و         ،تكافؤ الفرص 
. املساواة، وهي هيئة وطنية متخصصة ذات والية ملساعدة ضحايا التمييـز          الدفاع عن مبدأ    
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ئة خـربة   املعاملة املتساوية، الذي يعمل كهي    مبدأ  وهناك أيضاً اجمللس احلكومي املعين بتنفيذ       
  .ومشورة لكفالة املساواة يف املعاملة

مشل مشروع  كما  ودعمت سلوفينيا عدة مبادرات للتوعية بشأن التمييز العنصري،           -٤٩
، الذي اشتمل على حتليل لتدابري مكافحة التمييز، ودراسة للتمييز          "متساوون يف ظل التنوع   "

أصحاب ووممثلي املوظفني   يف سوق العمل، كما مشل تدريب القضاة، وواضعي السياسات،          
محلة يف وسائل اإلعالم، وإطالق موقع على       كذلك تنظيم   العمل واملنظمات غري احلكومية، و    

يقدم معلومات بعشر لغـات، مبـا يف ذلـك           املساواةيئة الدفاع عن مبدأ     الشبكة العاملية هل  
  .األقليات لغات
 وأقلية إثنية خاصة    ،ية واهلنغارية وتتمتع األقليتان الوطنيتان يف سلوفينيا، ومها اإليطال        -٥٠

 ،وينظم إقامة الرومـا   .  من الدستور  ٦٥ و ٦٤ باحلماية الدستورية وفقاً للمادتني      ،هي الروما 
 وهو قانون أساسي ينص على تنفيـذ الـسلطات          ،يف سلوفينيا القانون املتعلق جبماعة الروما     

 ينظم متويل وتنظـيم مجاعـة       الوطنية واحمللية للحقوق اخلاصة املمنوحة جلماعة الروما، كما       
  .الروما على الصعيدين الوطين واحمللي

  إسبانيا    
  ]باإلسبانية: األصل[

  ]٢٠١٢أبريل / نيسان٢٧[
 مبوجب النظام   ساميةأن دستورها حيمي املساواة كحق وقيمة       بأفادت إسبانيا يف ردها       -٥١

يت تعترض التمتع الكامـل     القانوين، ويتطلب من مجيع املؤسسات العامة إزالة مجيع العقبات ال         
 الـيت   ،أيضاً باخلطة املتعلقة حبقوق اإلنـسان     معززة  ن احلماية الدستورية    بأ و ،باملساواة واحلرية 

وضعت تدابري ملنع أي شكل من التمييز بـسبب         و ٢٠٠٨ديسمرب  /اعتمدت يف كانون األول   
ي أسـباب   ألقـي أو    الدين، أو اإلعاقة، أو السن، أو اجلنس، أو امليل اجلنسي، أو األصل العر            

وينظم قانون العقوبات املعاقبة على اجلرائم املرتكبة على أساس التمييز، ويقضي باعتبار            . أخرى
. لجرمية عامالً مشدداً للعقوبة لدى النظر يف القيمة اجلزائيـة أليـة جرميـة             لالدوافع التمييزية   

ـ اوموأنشأت احلكومة مكاتب متخصصة للمدعني العامني يف برشلونة ومدريد            وفالنـسيا   هلق
 ،وأفادت إسبانيا أيضاً بأهنا صدقت على توصـيات جملـس أوروبـا           . ملعاجلة جرائم الكراهية  

والوكالة األوروبية للحقوق األساسية فيما يتعلق بإذكاء وعي الـسكان كحجـر زاويـة يف               
  .االستراتيجية الرامية إىل مكافحة العنصرية والتمييز يف األوساط السياسية واالجتماعية

وبغية كفالة املساواة والتنوع احلقيقيني، اعتمدت احلكومة خطة استراتيجية رباعيـة           -٥٢
بالنظر إىل  صوصاً  ، خ السنوات ترمي إىل مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب        

وتغطي اخلطتان األوليـان    . يف اجملتمع اإلسباين بسبب تدفق املهاجرين إليه      التغيريات املسّجلة   
دارة التنوع تشجع   إل وتشمالن خطة    . على التوايل  ٢٠١٤-٢٠١١، و ٢٠١٠-٢٠٠٧  فتريت
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قواعد حلسن الـسلوك    "املنظمات على اعتماد ميثاق للتنوع إلثبات التزامها بتعزيزه، ووضع          
. جوائز ملكافأة وتكرمي من يعززون تلك القـيم       ختصيص  و" بشأن التنوع وعالمات دالة عليه    
املشترك بني الثقافات، مبـا يف ذلـك        عليم  توعية وتعزيز الت  ووضعت احلكومة عدة برامج لل    

، اليت شارك فيهـا أكثـر       "عنصرية، واملدارس من أجل السلم والتنمية     اخلالية من ال  املدارس  "
وأشارت إسبانيا إىل أن أكثر التدابري فعالية يف منـع ومكافحـة            .  مدرسة إسبانية  ٢٦٣ من

توفري محاية حقيقية للضحايا، والقيام بأنـشطة   العنصرية يشمل تشجيع السلطات العامة على       
  .خاصة وإذكاء وعي اجلمهور

  السويد    
  ]باإلنكليزية: األصل[

  ]٢٠١٢أبريل / نيسان٢٠[
أن قانوهنا ملناهضة التمييز ينص على توفري احلماية القانونيـة مـن            بأفادت السويد     -٥٣

 ، أو السن  ،، أو امليل اجلنسي   عتقداملالتمييز على أساس اجلنس، أو األصل اإلثين، أو الدين، أو           
 ،وجيرم قانون العقوبات السويدي التمييز . عن هذه املغايرة   أو التعبري    ،ايرة اهلوية اجلنسية  غأو م 

القيمـة اجلزائيـة    دير  ويقتضي اعتبار الدوافع التمييزية مبثابة عوامل مشددة للعقوبة لدى تق         
  .لجرميةل

درجـة عاليـة مـن      دعاء العام والشرطة    ومنحت السلطات القضائية وسلطات اال      -٥٤
ووضعت سلطات الشرطة وسلطات االدعاء العام مبـادئ       . ولوية ملكافحة جرمية الكراهية   األ

االسـتجابة  فيما يتعلـق ب   توجيهية، وقواعد بيانات ومراجع تدريبية لتيسري جتانس املمارسة         
احلكومية اليت تعمل على    ووفّرت الدولة التمويل للمنظمات غري      . للعنصرية والتمييز العنصري  

  .مكافحة التمييز والعنصرية وكره األجانب، وأشكال التعصب املرتبطة هبا
اليهود والرومـا  األقليات املتمثلة يف    وهي   ،واعُترف بلغات األقليات الوطنية اخلمس      -٥٥

وباإلضافة إىل ذلك،   .  كلغات وطنية  ني من أصل فنلندي والتورينيدالي    ني والسويدي نيوالصامي
الشعب األصلي الوحيد يف السويد، كما يعتربه       على أهنم   عترف الربملان السويدي بالصاميني     ي

  . ١٩٩٣ويوجد برملان للصاميني منذ عام . شعباً مبوجب الدستور
أو تدابري مماثلة فيما يتعلق بالتمثيل يف جمـالس الدولـة           " حصص عرقية "وال توجد     -٥٦

عدد األحكام الواردة يف القانون الـسويدي،       يعين  و. انويناملنتَخبة دميقراطياً أو يف نظامها الق     
النشاط العسكري غري   "، و "التحريض ضد جمموعة قومية أو إثنية     "وخاصة األحكام اليت حتظر     

التحريض على التمرد والتآمر والتحـضري الرتكـاب جرميـة          األحكام املتعلقة ب  و" املشروع
املتورطة يف األنشطة العنـصرية ال ميكنـها أن         وحماولة ارتكاهبا واملشاركة فيها أن املنظمات       
  .تواصل تلك األنشطة دون أن تنتهك القانون



A/HRC/21/27 

19 GE.12-14852 

 للحفاظ على الدميقراطية    ٢٠١٤-٢٠١٢واعُتمدت مؤخراً خطة عمل وطنية للفترة         -٥٧
تتضمن جمموعة من التدابري الرامية إىل تعزيـز املعرفـة والـوعي             ومكافحة التطرف العنيف  

 أفـراد جملموعات العنيفة واملتطرفة، ومساعدة     يف ا يط جتنيد األشخاص    بالتطرف العنيف، وتثب  
وتضمنت خطة العمل الوطنية أيضاً تدابري ترمي إىل زيادة     . هذه اجملموعات على ترك صفوفها    

  . التماسك والتعاون بني خمتلف الوكاالت احلكومية املنخرطة يف مكافحة التطرف العنيف
 جمموعة من التدابري ملكافحـة      ،بالتمييز، ومنتدى التاريخ احلي   واختذ أمني املظامل املعين       -٥٨

وأطلقت احلكومة مؤخراً موقعاً على الشبكة العامليـة        . التعصب وإذكاء الوعي حبقوق اإلنسان    
" أساطري اإلنترنت   "  يرمي إىل تبديد األفكار املسبقة واملعلومات الكاذبة، مبا يف ذلك ما تسمى ب            

  . املتعلقة باهلجرة واملهجرين واألشخاص املنتمني إىل األقليات)نترنتاألفكار املغلوطة يف اإل(
 ،سائل إعالم حرة ومستقلة   جود و وأشارت السويد إىل أن حرية التعبري، وال سيما و          -٥٩

نطاق التعـديات واألفعـال     ن  إو.  ضروري ملكافحة العنصرية وكره األجانب     يشرط أساس 
وإن وجـود   . للرقابة والنقاشات احلرة  خضوعاً  ألقل  اآلمثة والتعصب يتسع عادة يف املناطق ا      

ينفذه نظام قانوين مستقل يتسم بالكفاءة أمر ضروري حلماية األفراد مـن            متني  إطار قانوين   
وتقع على مجيـع    . اخلطاب القائم على الكراهية، وغريمها من اجلرائم العنصرية       من  التمييز و 
رية والتعصب وإذكاء الوعي وتعزيز احترام اجملتمع مسؤولية مشتركة يف مكافحة العنصشرائح 

  . الدميقراطية وحقوق اإلنسان وسيادة القانون

  سويسرا    
  ]بالفرنسية: األصل[

  ]٢٠١٢أبريل / نيسان١٩[
 األصـل    أسـاس  أن احلكم الدستوري الذي حيظر التمييز علـى       بأفادت سويسرا     -٦٠
 ، مكرراً مـن القـانون اجلنـائي       ٢٦١تجسد يف املادة    يالعرق أو اللغة أو املعتقد الديين        أو

ويعاقب القانون من ُيحّرض علنـاً علـى        . من قانون العقوبات العسكري   ) ج(١٧١ واملادة
الكراهية أو التمييز إزاء أشخاص بسبب انتمائهم العرقي أو اإلثين أو الديين، ومـن ينتـهك             

 مـن ينـشر     تقدمي خدمة موجهة لعامة الناس، إضافة إىل كـل        رفض  الكرامة اإلنسانية أو ي   
سيما  ويعين هذا احلكم أن حرية التعبري ليست مطلقة وأن هلا حدوداً، ال. إيديولوجية عنصرية

أيضاً تدابري وقائية السويسري ويتخذ االحتاد . همعندما يتعلق األمر حبماية كرامة الغري أو شرف    
افات يـشكل   وسويسرا جمتمع علماين تعددي متعدد الثق     . احلمالت اإلعالمية والتثقيفية  مثل  

  . يف املائة من سكانه املقيمني٢٠األجانب أكثر من 
مكافحة العنصرية إحدى املهام الدائمة للحكومة اليت أنشأت مؤسستني هلذا          تشكل  و  -٦١

ودائرة مكافحـة   . الغرض، مها دائرة مكافحة العنصرية، واللجنة االحتادية ملكافحة العنصرية        
ومة االحتادية عن مجيع شؤون مكافحـة العنـصرية         العنصرية هي اجلهة املسؤولة داخل احلك     
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وتؤدي دوراً مهماً يف جمال الدعم املتخصص، مبا يف ذلـك           . ومعاداة السامية وكره األجانب   
منحاً للمشاريع اليت تـستهدف صـراحة       الدائرة  وتقدم  . ربط الشبكي التدريب والنشر وال  

 فتضطلع بأنشطة التوعية والعالقات     أما اللجنة االحتادية ملكافحة العنصرية    . مكافحة العنصرية 
  . عامة ومنشورات ومقاالت صحفيةتظاهراتالعامة بواسطة محالت و

  ترينيداد وتوباغو    
  ]باإلنكليزية: األصل[

  ]٢٠١٢يونيه / حزيران٧[
أفادت ترينيداد وتوباغو بأنه على الرغم من عدم وجود تشريع لديها حيدد صـراحة        -٦٢

 العرق أو األصل    بسببها ينص على التمتع باحلقوق دون متييز        التمييز العنصري، فإن دستور   
 ،٢٠٠٠وباإلضافة إىل ذلك، حيظر قانون تكافؤ الفرص لعـام          . أو اللون أو الدين أو اجلنس     

التمييز على أساس العرق أو االنتماء اإلثين، أو األصل، أو اجلنس، أو الدين، أو احلالة املدنية،             
وحتقق جلنة تكافؤ الفرص،    . و التعليم، وتقدمي السلع واخلدمات    ، أ لأو اإلعاقة يف سياق العم    

ولـئن كـان قـانون    .  يف قضايا التمييز أو تفصل فيها، على التوايل،وحمكمة تكافؤ الفرص 
نص على  ق األفراد   حب، فإن قانون اجلرائم     العنصرية الدوافع العقوبات ال يذكر صراحة اجلرائم      

  . عنصريةدوافع بعضها دوافع  تكون ميكن أناليت رائم اجلعقوبات على ال
 قانون اإلبـادة اجلماعيـة،      :وُسّنت ثالثة قوانني للتصدي للجماعات املتطرفة هي        -٦٣

شدد رئيسة الوزراء وحكومـة     تو. وقانون مكافحة اإلرهاب، والقانون املتعلق بإثارة الفتنة      
يف اجملتمع بوجـه   وأكتبها يف مسواء على التسامح والتوعية الثقافية والدينية     الشراكة الشعبية   

 ،وأفادت ترينيداد وتوباغو بأن تعلم تفادي املواقف العنصرية يتم من خالل التثقيـف             . عام
  . لألسرة واملدارس دوراً هاماً تؤديه يف تشجيع القبول والتسامح وأن

  تركيا    
  ]بالفرنسية: األصل[

  ]٢٠١٢مايو / أيار٣[
يع أنواع التمييز، ال سيما من خالل تضمني        شددت تركيا على التزامها مبكافحة مج       -٦٤

 من دستور تركيا املـساواة  ١٠وتضمن املادة   . قانوهنا املتعلق مبنع التمييز تدابري سليمة وفعالة      
  . م أعمال التمييز وحيظر القانون وجيرِّ.أمام القانون

السياسية ومبدأ املساواة مكرس يف قوانني أخرى خمتلفة تنظم جماالت حمددة من احلياة               -٦٥
 من القانون املدين مبدأ املساواة يف قدرة األشخاص         ٨وتكرس املادة   . واالجتماعية واالقتصادية 

 من القانون اخلاص باخلدمات االجتماعيـة ومحايـة         ٤حلقوق، بينما تؤكد املادة     التمتع با على  
اص بـاألحزاب   وحيظر القانون اخل  . األطفال على عدم التمييز يف أهلية تلقي املزايا االجتماعية        
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األحزاب السياسية القائمة على أسس إقليمية أو عرقيـة أو جمتمعيـة            ) ٢٨٢٠رقم  (السياسية  
 من القانون األساسي اخلاص بالتعليم الـوطين علـى          ٨ و ٤دينية أو طائفية، وتنص املادتان       أو

 وتكّمـل . املساواة يف التعليم واملساواة بني اجلنسني واإلجراءات التصحيحية، على التوايل          مبدأ
 من قانون العمل اليت تنص على مبدأ عدم التمييز واملساواة يف املعاملـة،              ٥هذه األحكام املادة    

  .  من القانون اخلاص باملعوقني اليت تنص على عدم التمييز ضد املعوقني٤واملادة 
ي  من قانوهنا اجلنائي جترم التمييز االقتـصاد ١٢٢وأشارت تركيا أيضاً إىل أن املادة    -٦٦

 علـى  ٢١٦على أساس اللغة والعرق واللون ونوع اجلنس وأسباب أخرى، بينما تنص املادة        
  . أو القذفاهيةالعداء أو الكرنعرة فرض عقوبات جنائية على من حيرض السكان على إذكاء 

 هناك سبل انتـصاف حكوميـة وإداريـة    ،وباإلضافة إىل سبل االنتصاف القضائية   -٦٧
 ضحايا التمييز، وال سيما من خالل رئاسة حقوق اإلنـسان التابعـة             وبرملانية أيضاً لألفراد  

 ،ملكتب رئيس الوزراء، وجمالس حقوق اإلنسان العديدة على مستوى احملافظات واملقاطعات          
يف وحتقق هـذه اهليئـات يف الـشكاوى و        . وجلنة التحقيق املعنية حبقوق اإلنسان يف الربملان      

 تقدم نتائجها إىل السلطات     .ما ثبتت صحة االدعاءات    وإذا   .دعاءات انتهاك حقوق اإلنسان   ا
  . ذات الصلة الختاذ اإلجراءات الالزمة بشأهنا

  الكيانات التابعة لألمم املتحدة  -باء  

  جملس حقوق اإلنسان    
 إيـالء اهتمـام خـاص       ،١٨/١٥ منذ اعتماد قـراره      ،يواصل جملس حقوق اإلنسان     -٦٨

خالل من   تقدم اجمللس، و. ارض بني الدميقراطية والعنصرية   النتهاكات حقوق اإلنسان املتعلقة بالتع    
من أجـل   توصيات إىل البلدان قيد االستعراض      بفريقه العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل،       

لقضاء على مجيع أشكال العنصرية وكره األجانب يف أوساطها السياسية واجملتمعية بوجه عـام               ا
وعلى حنو أكثـر حتديـداً، قُـدمت        . ودعم املبادئ الدميقراطية  بغية تعزيز املؤسسات الدميقراطية     

التوصيات لتعزيز الدميقراطية واحلوار االجتماعي، وتعزيز التفاهم والتسامح بني اجلماعات اإلثنيـة            
السياسية العنـصرية    واملنظمات   ختاذ إجراءات ضد األحزاب   الوالعرقية ضمن السياق السياسي، و    

  . اجملتمع  وتعزيز التعاون بني مجيع طبقات،نيوالقادة السياسيني العنصري

  اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات حقوق اإلنسان  -جيم  

  جلنة القضاء على التمييز العنصري    
إن مسألة تعارض مبادئ الدميقراطية، وال سيما حرية التعبري وتكوين اجلمعيـات،              -٦٩
 من االتفاقية ٤وحتظر املادة . يز العنصريجلنة القضاء على التمي قد تناولتها مراراً    العنصرية   مع
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 والتنظيمات القائمة   ةالدعايأشكال  الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري مجيع         
على األفكار أو النظريات القائلة بتفوق أي عرق أو حترض على الكراهية العنصرية والتمييز              

بـشأن  ) ١٩٩٣(١٥ العامة رقـم     اللجنة على وجه التحديد يف توصيتها     وطلبت  . العنصري
 من الدول األطراف أن تفرض عقوبات علـى       ،العنف املنظم القائم على أساس األصل اإلثين      

نشر األفكار القائمة على التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية، أو التحريض على الكراهية             
لون أو أصل إثين العنصرية، أو األفعال املرتكبة ضد أي عرق أو أي مجاعة من األشخاص من 

  . هاآخر، أو التحريض على ارتكاب أفعال كهذه أو متويل
وشـددت  . رير الدول األطراف  ا لدى نظرها يف تق    ٤وتطبق اللجنة باستمرار املادة       -٧٠

 كما أكـدت    .رية التعبري حباللجنة يف مناسبات عديدة على الواجبات واملسؤوليات اخلاصة         
 مـن   ٤جلمعيات مع التزامات الدول مبوجـب املـادة         توافق مبادئ حرية التعبري وتكوين ا     

أثناء دورهتا السابعة واخلمـسني املعقـودة يف        شددت اللجنة،   وعلى سبيل املثال،    . االتفاقية
أوضـحت أن التـزام     و من االتفاقية،    ٤، على الطابع اإللزامي للمادة      ٢٠٠١أغسطس  /آب

حريــة التعــبري يتــواءم مــع احلــق يف " األفكــار العنــصرية"الدولــة حبظــر نــشر 
)CERD/C/304/Add.102 ١١، الفقرة.(  

وأعربت اللجنة يف عدة مناسبات عن قلقها مـن اخلطـاب املتـسم بالكراهيـة                 -٧١
، يف أثناء   وعلى سبيل املثال أعربت اللجنة    . املالحظات العنصرية اليت يبديها بعض الساسة      أو

أن اخلطابات العنصرية الـيت   عن قلقها بصفة خاصة لدولة طرف بش   دورهتا التاسعة والستني،  
يديل هبا بعض الساسة وأوضحت أن حرية التعبري تنطوي على واجبات ومسؤوليات خاصة،             
وال سيما االلتزام بعدم نشر أفكار عنصرية، وأوصت بأن تتخذ الدولة الطرف إجراًء حازماً              

 العرق  للتصدي ألي اجتاه الستهداف الناس أو وصمهم أو تنميطهم أو تصنيفهم على أساس            
، "أو اللون أو النسب أو األصل القومي أو اإلثـين، ال سـيما مـن جانـب الـسياسيني                  

)CERD/C/DEN/CO/7   وأعربت اللجنة مؤخراً، يف دورهتا الثامنة والـسبعني        ). ١١، الفقرة
، عن قلقها من املالحظات العنصرية اليت أبداها عـدد مـن ممثلـي              ٢٠١١املعقودة يف عام    

توازن بني حرية التعـبري وضـرورة       حتقيق ال ثت الدولة الطرف على     األحزاب السياسية وح  
، CERD/C/NOR/CO/19-20 (االتفاقيـة  من   ٤التنفيذ الفعلي اللتزامات الدولة مبوجب املادة       

  .)١()٢١الفقرة 
  
  

__________ 

، CERD/C/BEL/CO/15، و CERD/C/ISR/CO/13لجنـة عـن شـواغل مماثلـة يف الوثـائق            لأعربت ا  )١(
 .CERD/C/CHE/CO/6، وCERD/C/JPN/CO/3-6و، CERD/C/NAM/CO/12و
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 مـن   ١٩تفسريها للمادة   ، يف   وشددت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بصفة مستمرة        -٧٢
يف " الواجبات واملسؤوليات اخلاصـة   "قوق املدنية والسياسية على     العهد الدويل اخلاص باحل   

. يف تعليقاهتا العامة ومالحظاهتا اخلتاميـة     ) ٣، الفقرة   ١٩املادة  (حلق يف حرية التعبري     سياق ا 
وبسبب الواجبات واملسؤوليات اخلاصة بالتحديد، جيوز إخضاع احلق يف حرية التعبري لبعض            

ض هذه القيـود    طاملا ال تعرّ  " آخرين أو مصاحل اجملتمع ككل    مصاحل أشخاص   "القيود حلماية   
 الذي حيل حمـل     ١٩على املادة   ) ٢٠١١(٣٤ العام رقم    التعليقويف  . )٢("احلق نفسه للخطر  
، أعادت اللجنة تأكيد أن حرية الرأي وحرية التعبري شـرطان ال غـىن   ١٠التعليق العام رقم    

بشأن القيود الـيت جيـوز      الرأي   ورددت نفس    .عنهما يف جمتمع تسوده احلرية والدميقراطية     
  .فرضها على ممارسة احلق يف حرية التعبري

أن  و٢٠ ال تتعارض مع املادة    ١٩وأثارت اللجنة على وجه التحديد مسألة أن املادة           -٧٣
، أعادت توضيح التزام الـدول      ٣٤ ويف التعليق العام رقم      .األخرى تكمِّلكل واحدة منهما    
 أية دعاية للحرب، وأيـة       أال وهو أن   ،٢٠ على األفعال املذكورة يف املادة       األطراف باملعاقبة 

دعوة إىل الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل حتريضاً على التمييز أو العـداوة أو                
الحظات اخلتامية، طلبت اللجنة بصفة مستمرة من الدول األطـراف          املومن خالل   . العنف

الكراهية وغريه من األفعال اليت ترتكب بدوافع العنصرية أو كـره           حظر اخلطاب القائم على     
 على مقاضاة مرتكب    اً، دولة طرف  ٢٠٠٩يف عام   حثت اللجنة   وعلى سبيل املثال،    . األجانب

  .)٣()١٠، الفقرة CCPR/C/CHE/CO/3(التحريض على الكراهية الوطنية أو العرقية أو الدينية 
اسبات عن قلقها للخطب اليت تدعو إىل الكراهية أو         وأعربت اللجنة أيضاً يف عدة من       -٧٤

، ٢٠٠٧ويف عـام    .  هبا شخصيات سياسية أو موظفون عامون      يديلللتعليقات العنصرية اليت    
أعربت اللجنة عن قلقها إزاء استمرار النربة العنصرية املعادية لألجانـب واملوجهـة ضـد               

 وحثت الدولة   .ة ويف وسائط اإلعالم   املسلمني واليهود واألقليات العرقية يف اخلطب السياسي      
أن حتارب بشدة أية دعوة للكراهية العرقية أو الدينية، مبا يف ذلك اخلطب "الطرف املعنية على 

  .)٤()٢٠، الفقرة CCPR/C/AUT/CO/4" (السياسية اليت تدعو إىل الكراهية
  

__________ 

 .٤بشأن حرية التعبري، الفقرة ) ١٩٨٣(١٠اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، التعليق العام رقم  )٢(
، CCPR/C/CHE/CO/3، و CCPR/C/BGR/CO/3، و CCPR/C/SWE/CO/6، و CCPR/C/HUN/CO/5انظر أيـضاً     ) ٣(

 .CCPR/C/ESP/CO/5، وCCPR/C/RUS/CO/6، وCCPR/CO/78/ISR، وCCPR/C/TGO/CO/4، وCCPR/CO/78/SVKو
 .CCPR/CO/84/SVN وCCPR/C/ITA/CO/5أثريت شواغل مماثلة يف الوثيقتني  )٤(
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  قوق اإلنسانحباإلجراءات اخلاصة   -دال  

 األجانـب   هاملعاصرة من العنصرية والتمييز العنصري وكر     املقرر اخلاص املعين باألشكال         
  وما يتصل بذلك من تعصب

 هقدم املقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة من العنصرية والتمييز العنصري وكـر             -٧٥
) A/HRC/18/44(األجانب وما يتصل بذلك من تعصب تقارير إىل جملس حقوق اإلنـسان             

  .٦٥/١٩٩ السواء بشأن تنفيذ قرار اجلمعية العامة على) A/66/312(واجلمعية العامة 
كما قدم تقريراً إىل جملس حقوق اإلنسان يف دورته العشرين بشأن تنفيـذ قـرار                 -٧٦

 بشان عدم جواز ممارسات معينة تساهم يف إثارة األشكال املعاصرة           ٦٦/١٤٣اجلمعية العامة   
). A/HRC/20/38( من تعصب    للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك       

وشدد املقرر اخلاص يف تقريره على أن صون الدميقراطية وتعزيزها أساسيان ملنع العنـصرية              
والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب ومكافحة ذلك علـى حنـو               

 وأوصى بأن يكون احترام حقوق اإلنسان والدميقراطية وسيادة القانون دعامـة ألي           . فعال
برنامج أو نشاط تضعه األحزاب السياسية، كما حث الزعماء السياسيني على النهوض بتعدد            

ويف ذلك السياق، شدد    . على التسامح والتفاهم واالحترام املتبادل     الثقافات داخل جمتمعاهتم  
املقرر اخلاص على أن إعالن وبرنامج عمل ديربان، والوثيقة اخلتامية ملؤمتر استعراض ديربان،             

 إطاراً رئيـسياً شـامالً       تشكل تفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري       واال
كما تناول املقرر اخلاص العنـصرية والدميقراطيـة يف تقريـره           . ينبغي تنفيذه يف هذا الصدد    

  ).A/HRC/20/33(إىل جملس حقوق اإلنسان املقّدم املواضيعي السنوي 
قرر اخلاص مـسألة حقـوق اإلنـسان والتحـديات          وباإلضافة إىل ذلك، أثار امل      -٧٧

إحـدى   األحزاب واحلركات واجلماعات السياسية املتطرفة خـالل         أثارهتاالدميقراطية اليت   
ـ مع القلق تصاعد األفكار املتطرفة اليت يروجها        أثناءها  قطرية الحظ   الزيارات ال  سياسيون، ال

ن التمييـز العنـصري     شخصيات عامة، وبعض مجاعات األفراد الذين يـشجعو       تروجها  و
  ).A/HRC/20/33/Add.1(سيما ضد أقليات الروما  على العنف العنصري، الوحيرضون 

  االستنتاجات  -ثالثاً  
توضح املعلومات املستمدة من املسامهات أنه لئن كان بعـض البلـدان لديـه                -٧٨

اليت امة  عالقانونية  النظم  ال اآلخر حيبذ    البعضتشريعات حمددة عن التمييز العنصري، فإن       
تشمل لدى بعض الدول نظم جزائية    توجد  وباملثل، بينما   . حتظر التمييز على أساس العرق    

يـشملها   اآلخر   ابعضهالنظم لدى   العنصرية والتمييز العنصري على وجه التحديد، فإن        
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ويف بعض الدول   . ألحكام العامة للقانون اجلنائي   كأحكام عرضية فرعية ثانوية ل    بوجه عام   
  . النتائج اجلزائية للجرميةدير للعقوبة لدى تقاً مشددع العنصري للجرمية عامالًيعترب الداف

ويقتضى القانون من بعض الدول التدخل عندما تتجاوز اجلماعـات الـسياسية              -٧٩
 بينما يفهم البعض اآلخر استقاللية املنافسة السياسية على أهنا تعـين             املسموح هبا  احلدود

بعض الدول دسـتورياً    كذلك حظرت   . حزاب السياسية دولة يف شؤون األ   عدم تدخل ال  
  .العرقياجملموعات السياسية القائمة على أفكار التفوق 

مـشاركة األقليـات    لـضمان    عمل إجيايب    ولئن كان بعض الدول اختذ تدابري       -٨٠
رضة للتمييز يف العملية السياسية، فإن دوالً أخرى تعتمد على األحكـام            واجملموعات املع 

وبوجه عام، سلمت الـدول اجمليبـة       . العامة اليت تنص على املساواة بني اجلميع      القانونية  
  . العنصرية للدميقراطيةلتهديدتصدي باحلاجة إىل اختاذ تدابري وقائية وإجراءات تعاونية لل

        


