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 مركزي جانب ھيو ،المشتركة Fنسانيتنا رفض ھي العنصرية"إن  غوتيريش أنطونيول(مم المتحدة، السيد  العام مينقال ا

 عدمو والمساواة الميثاق وقيم المشتركة اFنسانية القيم: قيمنا تأكيد" إلى المنظمة في عضو كل دعاو. "المتحدة امم ميثاق ضد

 دبتأكي وثيقًا رتباطًاا ترتبط التي القيم ھذه أجل من تناضل التي الحركات جميع دعم على والقدرة المتبادل واRحترام التمييز
  .ن"اFنسا حقوق

 المتباين التأثير غير أن. المتحدة امم عمل جوانب من جانب كلأمرا ضروريا في  كبشر المتساوية وحقوقنا مساواتنا وتُعد

 امم منظومة جعل ،العنصري العنفو النظامية العنصرية بشأن العارم لدى الناس الغضب تزايدإضافة إلى  ،19-كوفيد لوباء

بما يكفي  لم تقم أيضا ، كماالتمييز أشكالما يتصل بھا من و لعنصريةللتصدي لتتحرك بالشكل الكافي  لمتدرك أنھا ككل  المتحدة
  .اقليات وإدماج حماية ضمانل

. معنى من الكلمة حملهت ما بكلوذلك  ،19-كوفيد أزمة ة في مواجھةامامي الخطوط على اقليات أفراد يقف وفي وقتنا الحالي،

 ،تعليمال وفرص لعيشا سبلوانسداد  ارواح فقدان، والذي تجسد في اقليات مجتمعات لىكبير ع أثر الوباءبحيث كان Rنتشار 
 ىعل للحفاظ المبذولة ودالجھ طليعة في المجتمعات أفراد من العديد كان ،ذاته الوقت فيو. الكرامة فقدان ،الحاRت من كثير وفي

مراكز جاريين في الوالمساعدين الت الصحية الرعاية ، بمن فيھم عمال"أساسيين عماR" وبصفتھم. المجتمعاتس*مة واستمرار 
ا يتعلق Rسيما عندمو .للمخاطر ويظلون دائما عرضة ھزيلة أجورا يتقاضون فإنھم - اللحوم صناعة في العاملينالتجارية و

ع افراد منو اFعاقة ذوي واشخاص السن وكبار والفتيات امر بالنساء الجنسي  المثليات والمثليين ومزدوجي الميل تجمُّ
  .مضاعفة لمخاطرغالبا  تتعرض أقليات مجموعات، وھي يةانومغايري الھوية الجنس

 خاصاشتعرض  علىالتي شكلت أدلة دامغة  فيديو لمقاطع المتصاعد المد تجاھلكان من الصعب  ،نفس الوقت فيو

 افعال ھذه أصبحت بحيث. العالمعبر  البلدان العديد من في امن قوات قبل من ل*نتھاك وآخرين أفريقي أصل من المنحدرين

، أضرار كبيرةي ف افراد من للم*يين تتسبب التي والمؤسسية النظامية العنصرية تعكس بشكل واضح المبررة غيرالوحشية و
 فرادأ نوال، يواجهوعلى نفس الم. والقادمة الحالية اجياليغطي  ومستمر انتشار واسع مميتة ذات أضرارما يعقب ذلك من و

 إلى اFضافةب ،آسيوي أصل من المنحدرين واشخاص والمنبوذين ومجتمع روما والمسلمين اليھود مثل ،اخرى اقليات

كار بافددة ومش أمنية تدابيرب جانب قوات امن، زيادة على استھدافھم منعدائية وھجمات كبيرة  تسلوكيا ،المھاجرين
  .المؤامرة نظرياتالمتجددة ل

ا تستلزم معالجتھو حيوية ةقضيفھي . اRنتھاكات ھذه لمثل حد بوضعمطالبة  موحدة أصوات تزايدت، 2020 عام وبحلول
 حتى ءاتناإجرا فعالية تحسينو مشاركتنا تعزيزأن نقوم ب المتحدة امم في وعليه، يتعين علينا نحن. إجراء خطوات عملية عاجلة

  قاياھا. وب الھدامة القوى ھذه على تغلببھدف ال مكان كل في والشعوب الحكومات معجنبا إلى جنب  العمل من نتمكن

انبا مھما من ج اقليات وحماية العنصري بالتمييز المعنية المتحدة امم عمل شبكة تنشيط إعادةويمكن اعتبار عملية 
 20 من أكثر مع جنب لىإ جنبًا مكتبي اأعدھ المرجعية التي قائمة، والتي تنضاف إليھا ھذه الالمجھودات المبذولة في ھذا الصدد

 تذا الميدانية لھيئاتوا المقيمين والمنسقين القطرية المتحدة امم فرق جميع مساعدةبغرض  ،المتحدة (ممل تابعة أخرى ھيئة
  .اقليات مجتمعات وحماية ،العنصري التمييز أشكال جميع Fنھاء عملھم تعزيزعلى  الصلة

 نع والمدافعون نيالمد المجتمع ومنظمات اFنسان لحقوق الوطنية والمؤسسات لحكوماتالوثيقة وتساعد لتساعدكم ھذه  أن آمل
  في ھذا الجانب.  نممك تأثير أكبر تحقيقحتى يتسنى لنا  المجاRت ھذه فيالمشتركة  جھودناوتقوية  توحيد في اFنسان حقوق

 Rلىعاشتغالنا وبشكل دائم ومستمر في عملنا  التأكيدوإنما يجب يجب أن تقتصر ھذه الجھود على المدى القصير فقط، و 

 ةالجمعمعھا  تطلبي تظل دائما قوية وخبيثة، مما والتھميش اFقصاء قوى. ذلك ن إنسان لكل والكرامة الحقوق في المساواة
  المشترك.خ*ل أطوار عملنا  ممساعدتك من أجل مكتبيإليه  سيسعىما  وھو. التزاما دائماو مركزة يقظة

  .اFنسان قوقموقفكم الداعم لح على كم جميعاشكروأخيرا، أود أن أ

  باتشيليت لاميش

  اFنسان لحقوق ةالسامي المتحدة امم ةمفوض

   2021 مارس 19 ،جنيف 
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  الھدف

 جھةو عن أعربت التي، والعالم أنحاء جميع في طريةالقُ  المتحدة امم فرقأجوبة على ما تقدمت به  المرجعية القائمة هھذ تقدم

   للعنصرية لتصديمن أجل االجھود تبذل المزيد من  أن من الواجب عليھا، في استطاعتھا، بل المتحدة امم أن مفادھا نظر

وعليه، تم  .ھاوحمايت اقليات إشراك دعم، وأن تعمل على تعصب من بذلك يرتبط وما اجانب وكراھية العنصري والتمييز

 اتواFجراء دوارا تعزيزالممكنة من أجل سبل ال فھمالتوجيه والمساعدة على  على لحصولالشأن من أجل االتواصل في ھذا 

  .المجاRت ھذه في المتحدة ممالمطلوبة من منظمة ا

 مساعدةعلى  1تاقليا وحماية العنصري بالتمييز المعنية المتحدة امم شبكة ومن خ*ل ھذه القائمة المرجعية التفصيلية، تعمل

 اFنسان لحقوق الوطنية والمؤسسات الحكوماتإضافة إلى  ،اخرى الميدانية المتحدة امم وكيانات طريةالقُ  المتحدة امم فرق

 تالتحلي*وإعداد  معلوماتال جمع على اFنسان حقوق عن والمدافعين واقليات المحلية مجتمعاتالو المدني المجتمع ومنظمات

 تطوير )، ع*وة علىCFفي مجال التنمية المستدامة ( للتعاون المتحدة اممعمل ) وكذا إعداد أطر CCA(ة المشترك ةالقطري

  .19-كوفيد أزمة من والتعافي اRستجابة خطط

أطر  أو مشتركةال طريةإعداد التحلي*ت القُ  في العاملة والمؤسسات والوكاRت اشخاص مساعدة إلى الوثيقة ھذه تھدفو

 تعزيزة من أجل الممكن العمل مجاRت يملتقي المناسبة اسئلة صياغة، بما في ذلك 19-كوفيدزمة  خطط اRستجابة أو التعاون

  .الصلة ذات التعصب وأشكال العنصري التمييز ومكافحة وحمايتھا اقليات إدماج

  استخدام الوثيقة كيفية

  
 ، كما تقدمسئلةافھي تضم مجموعة من . تنفيذھا وتوجيه البرامج صياغة أساسا للمساعدة على المرجعية قائمةال تصميم تم

 ،ذا المنطلقومن ھ. قصاءواF الھيكلي التمييز يعالج موضوعي عملال*زمة للقيام ليس فقط بالتحليل وإنما أيضا لتحقيق  الموارد

 لتمييزا مشكلة لمعالجة ةالعملي البرامج وتنفيذ تصميممجال  في المتحدة (ممالشاملة ل خبرةال إلىالقائمة المرجعية ھذه  تستند

  .المتحدة (ممل التابعة عملية صياغة البرامج في اأساسي اعنصر، باعتبارھا وحمايتھا اقليات مشاركة وتعزيز ،العنصري

 المتحدة مما مسؤولي لكبارمخصصة  واحدة صفحة أساسين، بحيث يغطي الجزء اول جزأينالقائمة المرجعية  وتضم ھذه

وتھم أساسا  مفصلة مرجعية قائمة في حين أن الجزء الثاني يضم ؛السياسي المستوى على المشاركين من وغيرھم وممثليھا

  . الكوادر الفنية

 تقييم بھدف نيالذھ العصف مبادرات من وغيرھا العمل ورشات لتنظيم كأساس أيضا المرجعية القائمة ھذهاعتماد  يمكنكما 

  .التعصب أشكال نم به يتصل وما العنصري التمييز ومكافحة وحمايتھا اقليات إدماج تعزيزمن أجل  محتملال العمل مجاRت

                                                 
1  https://www.ohchr.org/EN/Issues/Minorities/Pages/UNNetworkRacialDiscriminationProtectionMinorities.aspx   
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 كذلكو اقليات ھذه ممثلييتعين إشراك  ،المطلوب شكلالب اقليات وحقوق احتياجاتمختلف  عن التعبير وبغرض

ة لك منذ المرحلوأنشطة صياغة البرامج، وذ عمليات التقييم في التمييز أو العارتتعرض للوصم ب التي اخرى المجموعات

  اولى لعملية التصميم. 

  :ما يلي ھذه الوثيقة على وتحتوي 
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  خلفيةال -1

، أشكاله جميعوالقضاء على  التمييزمن أجل منع  اعضاء الدول على إيجابية التزامات اFنسان لحقوق الدولي القانون يفرض

 العنصري والتمييز العنصرية وتمثل. اFنسان حقوقكامل ب ھمتمتعوتعزيز  القانون أمام المساواة في افراد كل حق ضمانمع 

 من لعديدالجذرية وراء ا اسبابأھم  من ، إذ يظ*ناFنسان حقوق بجميع الكامل التمتع أمام صعبة وعقبات خطيرة انتھاكات

يحدد القانون الدولي لحقوق اFنسان و .اRنتقاص منه R يمكنأمرا  العنصري التمييزحظر ويعتبر  .2والدولية الداخلية النزاعات

احترام حقوق اFنسان والحريات و مكانات البشرية والشعور بالكرامة وتقدير الذاتاF تعزيز التي تضمنمتطلبات جميع ال

 والتمييز صريةالعن مكافحة عن اساسية مسؤوليةالوقت الذي تتحمل فيه الدول اعضاء الفي و اساسية والتنوع البشري.

 إلى أيًضا، يدعو  )DDPA (3ديربان عمل وبرنامج إع*ن نجد أن ،وأشكال التعصب ذات الصلة اجانب اھيةوكر العنصري

والھيئات  السياسية واحزاب الحكومية غير والمنظمات الدولية لمنظماتمن طرف جميع ا المجالفي ھذا  النشطة المشاركة

 امم إع*ن من التاسعة المادةوتشير . بكل مكوناته المدني والمجتمع اFع*م ووسائل الخاص والقطاعالوطنية لحقوق اFنسان 

 الوكاRت أن إلى أيضا ،4ولغوية دينية أقليات وإلى إثنية أو قومية أقليات إلى المنتمين اشخاص حقوقالمتعلق ب المتحدة

 والمبادئ للحقوق الكامل التنفيذ فيمن جانبھا  تساھم أن يجب المتحدة امم لمنظومة التابعة اخرى والمنظمات المتخصصة

 امم وآليات وأجھزة الصلة ذات اFنسان حقوق وھيئات الدول منيطلب  ،ذلك وع*وة على. اFع*ن في عليھا المنصوص

 ذلك في بما ،الحكومية وغير اFقليمية ودون واFقليمية الدولية والمنظمات والبرامج والصناديق المتخصصة والوكاRت المتحدة

أن تعمل على  اxخرين المصلحة وأصحاب اFنسان لحقوق الوطنية والمؤسسات ،أفريقي أصل من المنحدرين السكان منظمات

 أصل من للمنحدرين الدولي العقد أنشطة برنامج لتنفيذوذلك  ،اختصاصه مجال ، كل فيالمنحى محددة أنشطة وتنفيذ تطوير

  .والتنمية العدالةو اRعتراف بروح من 5)2015-2024( أفريقي

مھمة من شأنھا أن تجعل الحياة أكثر باعتبارھا خطوة واسع،  عالميتحظى بقبول  2030 لعام المستدامة التنمية خطةون 

واساسية تستند إلى مبدأ  العالمية أھدافھا ونظرا ن ؛وإنصافا عدR أكثر في جعل عالمنا ودورھاصحة وس*مة على كوكبنا 

وفي . تعتمدھا كإطار داء مھمتھا المتحدة امم، فإن المجتمع مھما كان وإشراك جميع الفئات المھمشة فيأحد  استثناءعدم 

وR سيما تلك المرتبطة  ،2030 خطةبإحداث التحول المنشود في إطار فيما يتعلق  صعبة تحديات فيه نواجه الوقت الذي

 القومي واصل والنسب واللون العرق أساس على التمييزوحاRت عدم المساواة التي أدت إلى تفاقم  19-ة كوفيدأزم بمخلفات

 عمليات في حاليا تشاركبمختلف مكوناتھا  المتحدة امم ، نجد أناقليات إلى المنتمين اشخاص ضد والتمييز العرقي أو

 عام شھد ،19-كوفيد جائحة إلى باFضافةو. خصوصا اFنسان حقوق على 6ھاآثارعموما، و 19-كوفيدأزمة إلى  اRستجابة

 العنصري للتمييز الجذرية اسباب ومعالجة الھيكلية العنصرية Fنھاء الملحة بالحاجةبالغا  عالميا اھتماماأيضا  2020

عبر  المجتمعات جميع فيالسلبية القائمة  القوى إضافة إلى باقي ،واRستعمار الرقيق وتجارة الرق إرث ذلك في بما ،المنھجي

                                                 
2

 UN%20Documents/2001%20Durban%20Declaration%20Programme%20of%20Action.pdfhttps://adsdatabase.ohchr.org/   
3  https://www.ohchr.org/Documents/Publications/Durban_text_en.pdf  
4  https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/minorities.aspx  
5
 https://undocs.org/en/A/RES/69/16   
  response-https://www.un.org/en/coronavirus/UN  انظر: 6

https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/un_policy_brief_on_human_rights_and_covid_23_april_2020.pdf 

https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/un_framework_report_on_covid-19.pdf   
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 من نيالمنحدرخصوصا جماعة  ،الجماعات مختلفن ينتمون إلى آخرو وأعضاء للعنصرية المناھضة الحركة خرجتو. العالم

أيضا بالقضاء على  والمطالبة العقاب من الشرطة إف*ت على واRحتجاج بالعدالة من أجل المطالبة الشوارع إلى ،أفريقي أصل

  .المنھجي لتمييزا

 تم والتي ،وتعزيزه مدنيال الفضاء حماية بشأن التوجيھية المتحدة امم مذكرة تعترف ،المتحدة ل(مم العام امين رعاية تحتو

مختلف التحديات ل حلول إيجاد في ،اقليات ذلك في بما ،الناس Fشراك المركزية باھمية ،2020 عام نھاية في اعتمادھا

  .اFنساني والمجال اFنسان حقوقو وامن والس*م بالتنميةالمرتبطة 

 على بالعمل المتحدة امم منظومة اFنسان حقوق بشأن عملمن أجل ال 2020 لعام المتحدة ل(مم العام امين دعوة وتلزم

 أو الخارجي للشخص المظھرأو  التنوع أو الجنس أو بالسن"ة، والتي لھا ع*قة المساوا وعدم التمييز أشكال جميع تصحيح

 أكبر اھتماما ونولي نفھم أن وعليه، يتعين علينا. الجنسية ھويته أو ميوله بسببطريقة عبادته أو  أو فيه عيشي الذي المكان

Rطفالا وتجارب حتياجات والمھاجرين وال*جئين اصليين السكان ومجتمعات واقليات اFعاقة ذوي واشخاص والشباب 

 التنمية وأھداف 2030 لخطة الكامل التنفيذ مانومن أجل ض .7ذات طبيعة خاصةتحديات  تواجه التي اخرى والمجموعات

ستند إلى مبادئ يعم*ً  المتحدة امممنظمة  عملإلى جعل  العام امين دعوة تھدف ،أحد أي التخلي عن بعدم والتعھد المستدامة

تراعي  تمييزية غير مناھج تطبيق إضافة إلى ،المدني المجتمعFشراك  الممكنة السبل وإيجاد الناس وتمكين اFنسان حقوق

 بما ،اFنسان حقوق آليات مناRستفادة المثلى ر؛ ع*وة على وإعداد التقاري والرصد البيانات جمع حقوق اFنسان أثناء عمليات

 المؤسسات مع إشراك ،الخاصة واFجراءات اFنسان حقوق معاھدات وھيئات ،ةدوري ة بصفةالشامل إعادة النظر ذلك في

 في للمساعدة الجھود مواصلةباFضافة إلى  ؛والمحلي الوطني المستويينعلى  2030 عام خطة تنفيذ في اFنسان لحقوق الوطنية

 مصادر"و والمتقاطعة المتعددة الحرمانمظاھر واRستجابة ل قرارواR الضعيفة والمھمشة الفئات تدعم التي السياسات بلورة

 كوكب على اFنسان بحقوق والتمتع بكرامة العيشتحقيق و الفقر وتفشل محاوRت القضاء على الفرص من تحد التي التمييز

  يتسم بالصحة".

  تھم المستوى السياسي والتمثيلي واحدة صفحة منرفيعة المستوى  مرجعية قائمة -2

 أي تواجه ھل ييز؟التم أو العارالوصم ب تعاني التي المجموعات ھي ما ؟البلد في الموجودة اقليات مجموعات ھي ما -1

 برامجل يمكن كيف ؟استبعادھامجموعات تواجه مخاطر معينة بسبب  ةأي ھناك ھل ؟اFغفال أو الرفض مجموعات

  المجموعات؟ ھذه موقف تدعم أن المناصرة أو المتحدة امم

 يمكن كيف ليه؟ع التغلب يجب الذي الھيكلي التمييز أو اFنسان لحقوق المنھجية اRنتھاكات من إرث ھناكيوجد  لھ -2

كال التعصب وأش ،والحاضر الماضي في العنصري التمييز معالجة في التقدم دعم في دورا تلعب أن المتحدة ل(مم

 ل(قليات؟ إقصاء أو ذات الصلة

 ؟البلد في اخرى المھمشة الفئات أو اقليات على 19-كوفيد جائحة تأثر كيف -3

                                                 
7 dfhttps://www.un.org/sg/sites/www.un.org.sg/files/atoms/files/The_Highest_Asperation_A_Call_To_Action_For_Human_Right_English.p    
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 العنف؟ لىع والتحريض الكراھية خطاب ذلك في بما ،المجتمع داخل يجابيةإ أو سلبية خطابات ةھل توجد ھناك أي -4

 المجتمع؟ داخل الخطاباتأن تتعامل مع مثل ھذه  المتحدة امم برامجل يمكن كيف

 غير أو العنف أو التمييز تعكس ممارسات أو أنماط توجد ھل ؟داخل البلد العنصري لتمييزما ھي اوجه البارزة ل -5

 أو المدنية الحقوق ممارسة فيو الجنائية؟ العدالة في القانون؟ إنفاذ أجھزة طرف من السلبية المعاملة أشكال من ذلك

 اRجتماعية؟ أو السياسية أو اRقتصادية أو الثقافية

 نساء موقف دعمت أن المتحدة امم لبرامج يمكن كيف ؟البلد فيذات طبيعة جنسانية تھم اقليات  قضاياھناك  ھل -6

 في أوساط الخناثىو الجنسانية الھوية ومغايري الجنسي الميل ومزدوجي والمثليين المثليات أو الفتيات أو اقليات

 كبار أو ابالشب وضع مثل ،معالجتھا يجب متعددة أو مركبة أو الجوانب متعددة أخرى قضايا ھناك ھل اقليات؟

 اFعاقة؟ ذات اقليات أو اقليات في أوساط السن

 المتحدة مما فريق عمل دعم في المتحدة ل(مم ةالتابع اFنسان حقوق طلع به منظومةضقد ت الذي الدور ھو ما -7

 اقليات تواجه يالت العارالوصم ب أو/و اFقصاء أو/و التمييز أشكال من غيره أو العنصري تمييزللللتصدي القطري 

مظاھر التمييز  تواجه التي اخرى والجماعات ل(قليات آمنة مساحات وخلق تمكين على العمل يمكن ؟ وكيفالبلد في

 ؟ىخرالعنصري أو المنھجي ا

التمييز  أو صريالتمييز العن تواجه التي اخرى والجماعات اقليات حالة عن مفصلة كافية بيانات ةھناك أي ھل -8

 اRقتصاديةو والثقافية المدنية الحقوق ممارسة على ة ھذه الفئاتقدرفيما يتعلق بخصوصا  ،البلد في المنھجي

 جلبرام يمكن كيف ھا؟علي تؤثر التيالمختلفة  القرارات في حقا اقليات تشارك ھل ؟لواقعا في واRجتماعية والسياسية

 الوطني؟ القرار صنع وعملية ل(قليات والفعالة الكاملة المشاركة تدعم أن المتحدة امم

 يتم ھل اخرى؟ المھمشة الفئات ع*وة على ،أفريقي أصل من المنحدرون فيھم بمن ،اقليات التعليم نظام يشمل ھل -9

 عبهل الذي Fيجابيا الدور ةالتعليمي ھجاالمن عكست ھل مدارس؟اطراف المعنية مثل المدرسين ومدراء ال جميع تمثيل

 أو الفظائع - الماضي من تمت معالجة الفترات المظلمة ھل البلد؟ وثقافة تاريخ في والمجتمعات اشخاص ھؤRء

Rقلياتتجاه  ضطھادا وب؟بالشكل المطل – من ضحايا التمييز العنصري والمنھجي اxخرين واشخاص ا

 ھل ؟منھجيوالالتي تعاني من التمييز العنصري  اخرى والمجموعات اقليات قضايا اFع*م وسائل تنقل يفك -10

 ؟وسائل اFع*م المختلفة بالبلد بتغطية اقلياتتحظى ھذه 

 ؟البلد في القضايا ھذه معالجة في المتحدة امم تلعبه أن يمكن الذي الدور ھو ما -11
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 )نيالخبراء والتقني مستوى( مفصلةائمة مرجعية ق -3

  المعنية والمجموعات ا�شخاص

 في الموجودة 8التحيز على القائم اFقصاء أو العنصري بالتمييز المھددة اخرى المجموعات أو اقليات ھي ام -1

 ؟أين تتواجد بالضبط البلد؟

 القائم Fقصاءا أو التمييز أشكال من غيره أو العنصري بالتمييز مھددة أخرى مجموعات أو أقلياتتوجد ھناك  ھل -2

 من بأي شكل من اشكال معينة مجموعات ةأي تأثرت ھل ؟ل~غفال معرضةھي  وأ خاص بشكل التحيز على

م ھفمن ، بنعم اFجابة كانت إذا الوباء؟ نع ةجمالنا اRقتصادية أو اRجتماعية اxثار ذلك في بما، 19-كوفيد جائحة

 المجموعات؟ أو ھؤRء اشخاص

 في رغبة ھناك لھ ؟بالتحديد من قبل ومن اFنكار ھذا عن التعبير يتم كيف معينة؟ أقليات لوجود إنكار ھناك لھ -3

 ھلو. اFجابة توضيح يرجى المجموعات؟ھذه  ھي ما، بنعم اFجابة كانت إذا إنكارھا؟ تم كمجموعة بھا اRعتراف

 المجموعات؟ه ھذ ھي ما، بنعم اFجابة كانت إذا أقليات؟ أنھا على الجماعات بعض تصنيف يتم أن من خوفت ھناك

 .اFجابة توضيح يرجى

  وأشكال التعصب ذات الصلة وكراھية ا�جانب العنصري والتمييز العنصرية مظاھر

 أو اتقليا تمس فظيعة جرائموقوع  أو اFنسان حقوق Rنتھاكات يةتاريخأحداث  أوراھن  نمط يوجد ھل -4

 صادرم ھي ما الخصوص؟ وجه على التحيز على القائم اFقصاء أو العنصري بالتمييز مھددة أخرى مجموعات

 المستھدفة؟ الفئات ھي وما، ھاتواجھ التي التمييز ومظاھر وأشكال

 معالجة أجل من اعليھ التغلب يجب التعصب أو التمييز من أخرى أشكال أو العنصري للتمييز إنكارأي  ھناك ھل -5

 ؟قضية اFقصاء

، العداء أو مييزالت أو العنف على التحريض أو الكراھية لخطاب السلبية والممارسات انماط أو الخطابات ھي ما -6

 أو السلبية وىوالق المسبقة واحكام النمطية الصور تزايد إلى تؤدي أو تسبب قد والتي المجتمع في الموجودة

 في الخطابات ذهھ ازداد منسوب ھل الكراھية؟ جرائم أو/  و المنھجي التمييز تبقي على التي ل(قليات اFقصائية

 أو السياسية احزاب في الھ اانتشارتجد  أو السلبية الخطابات ھذه تضخيم يتم ھلو ؟19-كوفيد جائحةظل 

 اخرى؟ الرسمية التجمعات

 اFدماج مالأع جدولنطاق  من أجل توسيع استخدامھا يمكن والتي المجتمع داخل إيجابية خطاباتھل توجد ھناك  -7

 المنھجي؟ التمييز إلى تؤدي التي التحيزات ومكافحة والتنوع

                                                 
اRتفاقية الدولية بشأن جميع أشكال التمييز العنصري  وحسبالقائم على التحيز".  اFقصاء"اقليات أو الجماعات اخرى المھددة بالتمييز العنصري أو  فيما يليترد   8
)ICERD (صل القومي أو  ةالتمييز العنصري "أييراد بؤدي إلى ذي يھدف أو يFثني الاتفرقة أو استبعاد أو تقييد أو تفضيل على أساس العرق أو اللون أو النسب أو ا

و الثقافية أو أي ية أاRجتماع صادية أواRعتراف أو التمتع بحقوق اFنسان والحريات اساسية أو ممارستھا على قدم المساواة في المجاRت السياسية أو اRقت عدمإبطال أو 
  وع النقاش. ن تكون موضيحتمل أفيما يتعلق بالمجموعات التي  توجيھاتيرجى اRط*ع على الشرح أدناه للحصول على لذا، مجال آخر من مجاRت الحياة العامة ". 
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 لمجتمعا في اFيجابية الخطاباتو إعدادھا بغرض استثمار أ\ا وتصورھ ھي البرامج التي يمكن ل(مم المتحدة ما -8

يرة المث الخطاباتھا تواجه ب أو/و) إلخ، اقران من والتعلم، والتوعية، اFنسان حقوق مجال في التثقيف( وتعزيزھا

 الصورو الكراھيةوخطاب  العنف أو/و التمييزو الكراھية على التحريض(خارجه و اFنترنت في عالم للجدل

 يزبالتمي لمھددةا اخرى المجموعات أو باقليات يتعلق فيما( المجتمع داخل) احكام المسبقة...إلخو النمطية

 ؟)التحيز على القائم اFقصاء أو العنصري

  والسياسية ةوالمؤسسي ةالقانوني ا�طر

 ذلك في بما ،سبابا كانت مھما عليھا والقضاء التمييز أشكال جميع من أجل منع تم اتخاذھا التي التدابير ھي ما -9

 أطر البلد في وجدت ھل اFنسان؟ حقوق بجميع التمتع في القانون أمام المساواة ضمانمن أجل و ،المتقاطعة أشكاله

 ل(فراد كنيم التيو الشكاوى لمعالجةھيئات مستقلة  ذلك في بما ،التمييز لمكافحة ةفعال ةومؤسسي ةقانوني

 والتعويض نتصافاR سبل ھي ما لتمييز؟التعرض ل فيھا يدَّعون التي الحاRت في إليھا التقارير رفع والجماعات

 التمييز؟ أشكالجميع  تمنع وطنية عمل خطة البلد في يوجد ھل ؟المتوفرة

 أو قواعدال أو القوانين(من أشكال التمييز  تعكس شك* ممارسات أو سياسات أو قواعد أو قوانين ھناك لھ -10

 إلغاؤھا؟ ينبغي التي) المباشرة غير التمييزية السياسات

 تستند تشريعات وجدت ھل التحديد؟ وجه على جنائياً  بھا معترف التحيز بدافع المرتكبة والجرائم الكراھية جرائم ھل -11

 ؟ وھل ھناكفالعن أو/و والتمييز الكراھية على التحريض معالجةيتم اللجوء إليھا ل اFنسان حقوق إلى مبادئ

 الكراھية؟ لخطاب لتصديھدفھا ا سياسية مبادرات

 الذين فرادا أو للجماعات متكافئة فرص إيجادتھدف إلى  إيجابية أو عملية إجراءات أو خاصة تدابير توجد ھل -12

 Rقتصاديةا المجاRت في التعصب ذات الصلةوأشكال  وكراھية اجانب العنصري والتمييز العنصرية يواجھون

 اRجتماعية؟ أو السياسية أو الثقافية أو المدنية أو

ة سيسياة والالقانوني طرا في اFيجابية التغييرات لدعم توفيرھا يمكن التي أوالمتوفرة  المتحدة امم برامج ھي ما -13

 تعزيز أي( يالعنصر التمييز على والقضاء اFنسان حقوقبكامل  المھمشة لفئاتا أجل ضمان تمتع من ةالمؤسسيو

 ؟المثيرة للجدل القوانين تعديلإلغاء أو  أو/و) التمييز مكافحةل قانون إطار

  المشاركة

 على القائم قصاءاF أو التمييز أشكال من غيره أو العنصري بالتمييز المھددة اخرى المجموعات أو اقليات ھل -14

 العامةو واRقتصادية اعيةواRجتم والدينية الثقافية الحياة في المساواة قدم وعلى بفعالية المشاركة على قادرة التحيز

  والحوكمة؟

   مجتمعاتھم؟ على تؤثر التي القضايا بشأن اقليات مع وشاملة حقيقية مشاورات ھناك ھل

  اقليات؟ مشاركة ترتيباتيضمن القانون الوطني  ھل
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بكفاءة  كةالمشارتسمح لھا ب بلغات معلومات على ،اللغوية اقليات ذلك في بما ،المجتمعات جميعتحصل  ھل

  ؟وفعالية

  الحقيقية؟ المشاركة من يتم إقصاؤھا معينة أقليات ھناك ھل

  ؟اھل اRستجابةعمليات و 19-كوفيد أزمة نتيجة الجانب ھذا في تغييرات أي طرأت ھل

 شاركةوم اقليات مشاركة تعزيزمن أجل  تصميمھا أو/و تصورھا يمكن التي المتحدة امم برامج ھي ما -15

 عملية في التحيز ىعل القائم اFقصاء أو التمييز أشكال من غيره أو العنصري بالتمييز المھددة اخرى المجموعات

 القرار؟ صنع

  الحريات

 اxخرين مع تحيزال على القائم اFقصاء أو العنصري بالتمييز المھددة اخرى الجماعات أو اقليات تتساوى لھ -16

 :في الحق في

  ؛والتعبير الرأي حرية

  ؛الجمعيات وتأسيس السلمي التجمع حرية

  المعتقد؟ أو دينتال أو الضمير أو الفكر حرية 

 أو الدينية عاتالجما مع المساواة قدم على بصفة رسمية التسجيل على قادرة العقائدية أو الدينية اقليات ھل -17

 المعتقد؟ أو لدينحرية ال الفعالة الممارسة في متساوية بحقوق تتمتع وھل ؟المھيمنة أو اغلبية ذات العقائدية

 بالتمييز لمھددةا اخرى المجموعات أو اقليات قبل من الحقوق لھذه الفعلية الممارسة في تغييرات أي ھناك ھل -18

 ؟19-كوفيد لجائحة نتيجة التحيز على القائم اFقصاء أو العنصري

  والوثائق المرتبطة بھا الشخصية ا�حوال 

بنفس الحقوق  حيزالت على القائم اFقصاء أو العنصري بالتمييز المھددة اخرى الجماعات أو اقليات تتمتع ھل -19

 مثل الجماعات اخرى، خصوصا تلك المرتبطة ب:

  ؛الجنسية في الحق

  ؛الزوج واختيارحق التزوج 

  ؛ آخرين مع باRشتراك أو بمفرده التملك حق

  ؛اFرث حق

  ؟واRجتماعية سيةوالسيا واRقتصادية والثقافية المدنية الحقوق لممارسة ال*زمة الشخصية الوثائق على الحصولو
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 ؟املين لھاالح غير من أطفالھن أو/و أزواجھن إلى جنسيتھن نقل على قادرات (قلياتالمنتميات ل نساءال ھل -20

  والعدالة الشرطة

 منظومةع م والتواصل العدالة إلى الوصول في الھيكلي/المؤسسي للتمييز ممارسات أو/و أنماطھناك  توجد ھل -21

 الديني أو العنصري التصنيفو الشرطة وعنف للقوة والتمييزي المتناسب غير اRستخدام ذلك في بما، العدالة

 من ةالمعامل في لمساواةا عدم أو لقاسيةا احكام أو اRعتقالا مR سيو، الجنائية العدالة نظام في المفرط والتمثيل

 اخرى مجموعاتال أو اقليات تواجه التي المتباينة السلبية المعاملة من أخرى أشكال أو، اسرة محاكم طرف

 العنصري؟ التمييز تواجه التي

 بالحق تتمتع أن يزالتح على القائم اFقصاء أو العنصري بالتمييز المھددة اخرى الجماعات أو ل(قليات يمكن ھل -22

 حصول علىإضافة إلى ال، لمرتبطة بالقضاءا اخرى اجھزة وجميع المحاكم أمام المتساوية المعاملة في

 اتذ القانونية المعلومات جميع على امن قبيل الحصول بلغتھ، الواجبة القانونية واFجراءات العادلة المحاكمة

 المجانية؟ القضائية والمساعدة الصلة

 امن في بالحق حيزالت على القائم اFقصاء أو العنصري بالتمييز المھددة اخرى الجماعات أو اقليات تتمتع ھل -23

 الجسدي؟ اذى أو العنف منلھا  الدولة وحماية الشخصي

 أو العنصري زبالتميي المھددة اخرى المجموعات أو اقليات على تؤثر جديدة ممارسات أو دينامياتتوجد  ھل -24

 ؟19-كوفيد وباءل نتيجة التحيز على القائم اFقصاء

 ؟الجزء ھذاالواردة في  المعلوماتبناء على  إعداد البرامجالتي يمكن أن تساعد في  اRستنتاجات ھي ما -25

  والتعليم اJعIم

 لةالكام التنمية نبضما للدول اFيجابي لتزاممع اR وإعداد البرامج الدراسية والمناھج التعليم نظام يتوافق ھل -26

 والتنوع ساسيةا والحريات اFنسان حقوق احترام وتعزيز الذات وتقدير بالكرامة والشعور البشرية ل~مكانات

 البشري؟

قليات جميع ا تھمة يوثقاف ويةولغ يةمعلومات تاريخإلى نظام التعليم والمناھج والبرامج التعليمية  يشيرھل  -27

قليات امساھمة وفي البلد؟ ھل ھناك إدراج كامل ودقيق لتاريخ والمجموعات اخرى المتأثرة بالتمييز العنصري 

 بما في ذلك المنحدرين من أصل أفريقي في المجتمع ككل في المناھج التعليمية العامة؟

 والفظائع مآسيبال صلتھا حيث من بدقة التاريخية الحقائق اخرى التعليمية والمواد المدرسية الكتب تذكر ھل -28

 الرقو اFنسانية دض والجرائم السابقة الجماعية اFبادة حاRت ذلك في بما، كون حدثت في البلدالتي قد ت الماضية

 اRستعمار؟ أو/و الرقيق وتجارة

 قلياتأولئك المنتمون ل( فيھم بمن، اطفال جميعبالنسبة ل اللغة إلى الوصولإمكانية  التعليم نظام يضمن ھل -29
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 ؟ام لغتھمدروسھم التعليمية ب اقليات أطفال يتلقى ھلو ن؟يوال*جئ نيوالمھاجر اللغوية

تحظى  ھلو ؟يناxخر تدخل دونبو مستقل بشكل بھا الخاصة اFع*م وسائل استخدام بإمكانية اقليات تتمتع ھل -30

 ؟الرسمية اFع*م وسائل في كاف بحضور اقلية ثقافة

لتعصب ذات اوأشكال  وكراھية اجانب العنصري والتمييز العنصرية مكافحة في دوراً  اFع*م وسائل تلعب ھل -31

 ؟19- كوفيد وباء بسبب اFع*م وسائل في إيجابية أو سلبية اتجاھات ةأي برزت ھل ؟ذلك كيف ؟الصلة

 تحظى التحيز لىع القائم اFقصاء أشكال من غيره أو العنصري بالتمييز مھددةال اخرى والجماعات اقليات ھل -32

 ؟الرسمية اFع*م وسائل في بحضور جيد

 والتعلم لتعليما في قلياتوحضور ا إدماج لتعزيز أو تصميمھا/تصورھا و يمكن التي المتحدة امم برامج ھي ما -33

 اFع*م؟ ووسائل اقران من

  والصحة اKجتماعية والحماية والسكن العمل

مع  المساواةب حيزالت على القائم اFقصاء أو العنصري بالتمييز المھددة اخرى المجموعات أو اقلياتتحظى  ھل -34

 ھذا يف واضحة تفاوتات ھناك ھل العمل؟ حقوق من به يتصل وما العمل إلى الوصولما يتعلق بفياxخرين 

 ؟الجانب

 على لقائما اFقصاء أشكال من غيره أو العنصري بالتمييز المھددة اخرى الجماعات أو اقليات تحظى ھل -35

، العامة الصحةعلقة بالمساواة في الحقوق المت في العملية الممارسةمثل اxخرين فيما يتعلق ببنفس الحقوق  التحيز

 لخدماتوا اRجتماعي والضمان والسكن الطبية والرعاية ام وصحة واFنجابية الجنسية الصحةوR سيما 

 ؟الجانب ھذا في واضحة تفاوتات ھناك ھلو اRجتماعية؟

عندما يتعلق  في الحماية اقليات حقوق لتعزيز أو تصميمھا/تصورھا و يمكن التي المتحدة امم برامج ھي ما -36

 المجاRت؟ ھذهامر ب

  والمعلومات البيانات

 تالبياناليل ؟ وھل يتم تحاFنسان حقوقعلى أساس  ، خصوصا تلك المتعلقة باقليات،البياناتيتم تصنيف  ھل -37

اة من أجل المساو أثر تقييمات أو أساسية دراسات ةأي أجريت ھل ؟أو عرقي/إثني و أساس علىالمتحصل عليھا 

 طنيةالو والخطط ساتالسيا صميموالعمل وفقھا على ت ،الجذرية أسبابھا وفھم ،اقليات تواجھھا التي الفوارق تقييم

 والتعويض؟ اRنتصاف سبل ذلك في بما ،والفعالة المناسبة

 ماعاتوالج قلياتا تعبر عنھا التي ھتماماتRاو القضايابفي إمكان العموم أن يحصل على البيانات المرتبطة  لھ -38

ه أيضا ؟ وھل يمكن لالتمييز مناھضةاFطار الخاص ب قانون بموجب ،العنصري التمييز تواجه التي اخرى

 ا؟القضاي ھذه لحل المتخذة التدابيرالمرتبطة ب الحصول على البيانات
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 بتفسيرات مصحوبة ھذه العملية تكون وھل؟ اFنسان لحقوق الدولية والمعايير للقانون وفقاً  البيانات جمع يتم ھل -39

 جمع عملية يف اFنسان لحقوق واRمتثال اRجتماعي اFدماج بجوانب يتعلق فيما بالنسبة للعموم، فھمھا يسھل

 البيانات؟

 تقييمات ضمينلتأيضا و، ونشرھا البيانات جمع لتعزيز تصميمھا/تصورھا يمكن التي المتحدة امم برامج ھي ما -40

 القوانين؟سن و السياسات صنع في المساواة أثر

  والمتقاطع والمركب المتعدد لتمييزا

 الميل زدوجيوم والمثليين المثلياتواطفال والمسنين وواشخاص ذوي اFعاقة  فتياتالو نساءال تتأثر كيف -41

 اخرى القوىب أو التمييز أو بالسياساتمن اقليات  الجنسين صفات وحاملي الجنسانية الھوية ومغايري الجنسي

 اخرى؟ شةالمھم والمجتمعات اقليات فئات وتمكين وحماية لمعالجةال*زمة  التدابير ھي ما المجتمع؟ في

 أن يمكن التي وانينوالق السياسات جميع وإلغاء ومراجعة الحماية لضمان وتنفيذھا اتخاذھا تم التي التدابير ھي ما -42

 وأ اقليات من وغيرھم والغجر آسيوي أصل من واشخاص أفريقي أصل من المنحدرين ضد ازيتميتشكل 

 الجنسب صلةلھا  سأس على التمييز أشكالمن  متقاطعة أو متفاقمة أو متعددة حاRت تواجه التي اFثنية المجموعات

 أو الوRدة أو كيةالمل أو اRجتماعي اصل أو السياسي غير أو السياسي الرأي أو دالمعتق أو الدين أو اللغة أو

 ؟غير ذلك من اسس أو الجنسية والھوية الجنسي التوجه أو اFعاقة

 المساواة طلباتمت بھا والنھوض اقليات إدماج وضمان العنصري التمييز على للقضاء المبذولة الجھود تلبي كيف -43

 لدولةا بالتزاماتي ؟ وكيف تفللتمييز والمتداخلة والمركبة المتعددة اشكال تعالج ھذه الجھود كيف الجنسين؟ بين

 المجتمع؟ في من اقليات الفئات المھمشة من وغيرھن فتياتالو نساءال بتمكين للنھوض

 فئات أو قلياتمن ا فتياتالو نساءال لدعم وضعية أو تصميمھا/تصورھا و يمكن التي المتحدة امم برامج ھي ما -44

 التمييز؟ من متداخلة أو/و ومركبة متعددة أشكاR تواجه التي اقليات مجتمعات من أخرى

  اJنسان حقوق، خصوصا تلك التي لھا صلة بأخرى قضايا

 بالتمييز دةالمھد اخرى الجماعات أو اقلياتتھم والتي  اFنسان بحقوق تتعلق أخرى قضايا ھناكتوجد  ھل -45

 ليھاعليط الضوء تس وتستحق أع*ه تناولھا يتم لم والتي التحيز على القائم اFقصاء أشكال من غيره أو العنصري

  ھنا؟
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 المرجعية لقائمةا تدعم وتوضيحات شروحات -4

  المعنية والمجموعات : ا�شخاص3-1القضايا 

 1992 لعام المتحدة امم إع*ن في عليھا المنصوص اربع الفئات أعضاء "اقليات" مصطلح، يراد بالمتحدة امم إطار في

 قرار بناء على اعتماده تموھو مصطلح  ،ولغوية دينية أقليات وإلى إثنية أو قومية أقليات إلى المنتمين اشخاص حقوق بشأن

 من الرغم على ،ل(قليات عالميا مقبولموحد و تعريف يوجد Rو. 1992 دجنبر 18 والصادر في 135/47 رقم العامة الجمعية

 في اساسية المبادئ أحد يتمثلو. المواطنين على تقتصر أن يمكن R اقليات أن ث*، ومنھا ماساسية المبادئ بعضاFقرار ب

 في ،2013 مارس في العام امين اعتمدھا التي ،"اقليات وحماية العنصري التمييز بشأن اFرشادية العام مينا مذكرة"

 أن يجبعندئذ  ،غير مھيمنة الحاRت معظم في اقلياتفيه  تكون في الوقت الذي: "اتھميش اكثر اشخاص على التركيز

 بعض تھميشفيه  يتمالوقت الذي  فيو. اقليات ومواقف تجارب بين كبيرة اخت*فاتامم المتحدة حقيقة وجود  جنھ يعكس

 نجد ،أوضاعھا لتحسينال*زم  دعممن ال أو المناسب الدعم من تلقيو القرار صنع عملية من واستبعادھا منھجي بشكل اقليات

وھذا أمر ينطبق أيضا على بيئة . السياقات من وغيرھا الدولة وھياكل اRقتصاد في مھما دورا فئات أخرى تلعب في المقابل

 منظومة على يجب ،الوقت مرور، والتي يمكن أن تتغير مع اRخت*فات ھذه مثل في النظريتم  عند، لذلك. اقليات مجتمعات

 والذين اRجتماعية أو/وة سياسيأو ال/و ةقتصاديتھميشا من النواحي اR ل(شخاص اكثر خاصا اھتماما وليت أن المتحدة امم

 اتفاقية الذين تغطيھم اشخاص بعضأيضا  تشمل اللغوية اقلياتكون فھم ويتزايد  .9بصفة خاصة" للخطر حقوقھم تتعرض

 مثل المتحدة امم معاھدات ھيئات قامتو . 10اFشارة لغة أولئك الذين يستخدمون سيما وR ،اFعاقة ذوي اشخاص حقوق

 التمييز على المفروض الحظر نطاق في تدخل تعتبرھا التي المجموعات قوائم بتوسيع العنصري التمييز على القضاء لجنة

اقليات الدينية أو العقائدية "تشمل مجموعة أن  المقرر الخاص ل(مم المتحدة المعني بقضايا اقليات ويرى .11العنصري

، مثل اديان أو المعتقدات غير المعترف بھا ر التوحيدية وغيرھا من المعتقداتواسعة من المعتقدات الدينية وغير الدينية وغي

. ويوصي "إلخ...والملحدون وال*أدريون واFنسانيون واديان الجديدة )ائيونحيالوثنيون (اF وغير التقليدية، بما في ذلك

مصطلح "اقليات الدينية" بعبارة "اقليات الدينية أو ، حيثما أمكن ،امم المتحدة وغيرھا ھيئاتالمقرر الخاص بأن تستبدل 

  .12العقائدية"

 أو كراھية اجانب أو العنصري التمييز أو العنصرية تواجه عينةم مجموعات إزاء قلقھا عن المتحدة امم منظومة أعربت كما

 وبرنامج إع*ن في صراحة أدناه الواردة المجموعات من عدد تسمية وتمت ،اFقصاء أو التعصب أشكال من بذلك يتصل ما

وبحكم الضرورة، نعرض  .200113 في سنة العنصرية لمناھضة العالمي المؤتمر ختام فياللذين تم اعتمادھما  ،ديربان عمل

  : لھا حصرية غير قائمة فيما يلي 

                                                 
9

minorities-of-rotectionp-and-nminatiodiscri-racial-on-general-secretary-the-of-oten-https://hrbaportal.org/resources/guidance   
10

.https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26278&LangID=E   
يو/ أوكيناوا ريوكوالينو  شعب اFأبناء ، أعربت لجنة القضاء على التمييز العنصري عن قلقھا بشكل خاص إزاء حالة مث* ، في أحدث استعراض لھا لليابانوعليه 11

العنف وخلة للتمييز ل المتدا"اشكا إزاء، وكذلك الحاصلين على الجنسيةوالباراكومين والكوريين ونساء المتعة والمسلمين من أصل أجنبي والمھاجرين واجانب غير 
  .(https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CERD%2fC%2fJPN%2fCO%2f10-11&Lang=en) - ضد المرأة"

  .76والفقرة  59- 51، الفقرات A/75/211انظر  12
13
 C/GEN/N02/215/43/PDF/N0221543.pdf?OpenElementny.un.org/doc/UNDO-dsd-https://documents  
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 استعراضھا إطار فيو. والوطنية المحلية الھوية مسألةعموما ب معينة مجموعات تسمية ترتبط: العرقية ا�قليات •

 امم لجنة تنزع ،)ICERD( العنصري التمييز أشكال جميع على للقضاء الدولية ل*تفاقية وتنفيذھا الدول Rمتثال

 خاص اھتمام في حاجة إلى تعتبرھا التي المجموعات تسمية إلى) CERD( العنصري التمييز على للقضاء المتحدة

على ) 1(ينطبق  R قدرغم أن ذلك  ،14ةالمساوا وتحقيق العنصري التمييز على القضاء أجل من الكفاح أثناء مسار

 اFنكار يكون على الحاRت حيث) 2( أو/و متضررة والجماعات المجتمعات من كبير عدد فيھا يوجد التي الحاRت

ومن ناحية أخرى، . اFشارة إليھا بتسمية معينة في ةراغب غير أو قادرة غير المجتمعات تصبح فيھا لدرجة منتشرا

 اFنسان حقوق آليات قبل من ، يمكن تسميتھاالوطنية السياقات فيحتاج Rھتمام خاص خاصة ممن ت مجموعات ھناك

 ل(مم الخاصة اFجراءات وRيات وأصحاب 15المتحدة امم معاھدات ھيئات مثل ،المتحدة ل(مم التابعة اخرى

 ميانمار في اخرى المسلمة اقليات وفي ھذا السياق، حظيت. 17ةالشامل ةالدوري إعادة النظر في أو/و 16ةالمتحد

 .كبير دولي اھتمامب 19الصين في يجورواF 18وسوريا العراق في واليزيديون

 المنحدريناشخاص  أن ديربان عمل وبرنامج إع*ن أقر ،2001 سنة في: أفريقي أصل من المنحدرونا�شخاص  •

وعليه  ھم؛لحقوق التاريخ وإنكار واFقصاء العنصري والتمييز للعنصرية قرون مدى على تعرضوا أفريقي أصل من

 تأسيستم و .20بأي شكل من اشكال للتمييز يتعرضوا أن ينبغي وR كرامتھمل واحترام بإنصاف يعاملوا أن ينبغي

. وفي سنة 200221 سنةالمعني بالسكان المنحدرين من أصل أفريقي، كإجراء خاص في العامل خبراء الفريق 

 أفريقي أصل من المنحدرين السكان ضد العنصري لتمييز، اعتمدت اللجنة اممية المعنية بالقضاء على ا2011

 ،2014 وفي سنة .22بشأن التمييز العنصري ضد السكان المنحدرين من أصل إفريقي 34 رقم العامةالجمعية  توصية

 :فريقيإ أصل من المنحدرينتحت شعار  ادولي اعقد 2024و 2015 الفترة بين المتحدة ل(مم العامة الجمعية أعلنت

وعليه، يجب تنفيذ برنامج أنشطة العقد الدولي الخاص باشخاص المنحدرين من أصل  .والتنمية والعدالةاRعتراف 

 خ*ل من وعملية ملموسة خطوات تتخذ أن لدولتعين على اي ،الوطني المستوى علىو إفريقي على جميع المستويات.

 اجانب وكراھية العنصريوالتمييز  العنصرية لمكافحة ودولية وطنية وبرامج وسياسات قانونية أطر وتنفيذ اعتماد

 .23فريقيإ أصل من المنحدرون اشخاص ايواجھھ التي وأشكال التعصب ذات الصلة

 ضد التمييز شكل ":غجر"أنھمب ونمصويأو  أنفسھم يعّرفون الذين وا�شخاص والرحل والسنتي مجتمع روما •

 ،2000 لسنة العنصري التمييز على القضاء للجنة امةللجمعية الع 27الخاصة رقم  توصيةال موضوع مجتمع روما

                                                                                                                                                             
 

14
.https://www.ohchr.org/en/hrbodies/cerd/pages/cerdindex.aspx   
15

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/Pages/TreatyBodies.aspx   
16

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Welcomepage.aspx 16   
17
 https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/UPRMain.aspx   
18

https://www.ohchr.org/EN/countries/AsiaRegion/Pages/MMIndex.aspx   
19.17-CERD/C/CHN/CO/14   
20DOC/GEN/N02/215/43/PDF/N0221543.pdf?OpenElementun.org/doc/UNny.-dsd-https://documents   

21
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Racism/WGAfricanDescent/Pages/WGEPADIndex.aspx   

22
 nload.aspx?symbolno=CERD/C/GC/34&Lang=enhttps://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Dow   
23

. descent-african-people-https://www.un.org/en/observances/decade   
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تعرضوا بشكل واسع ومستمر  أن الغجر يقر الذي ،2014 لسنة 26/4 رقم اFنسان حقوق مجلس قرار عن فض*ً 

 وفي العالم أنحاء جميع في والتھميش اRجتماعي اFقصاءو والرفض التمييزو اFنسان حقوق نتھاكاتعديدة R لقرونو

 .24الغجر معاداة: ب مجتمع روما يواجھھا التي التوصية على ھذا النوع من العنصرية وأطلقت ،الحياة مجاRت جميع

 في ھذا الشأن المتابعة مؤتمرخ*ل و العنصرية لمكافحة العالمي المؤتمر خ*ل الغجر باھتمام خاص وضعوحظي 

 اFنسان بھا.تصدرت وضعية الغجر والرحل منذ التسعينات جدول أعمال حقوق  ،أوروبا فيو .252009 لسنة

 على أساس الطبقة اRجتماعية التمييزشكل : على أساس اصل اRجتماعي التمييزمن  المتضررون اشخاص •

 .26العنصري التمييز على لقضاءا لجنة عن صادرةخاصة للجمعية العامة وال توصية موضوع

 ،اخيرة اxونة في، العام امينعلى رأسھا ، المتحدة امم ھيئات أعربت: آسيوي أصل من المنحدرون اشخاص •

 الھجمات وإزاء آسيوي أصل من المنحدرين اشخاص وضعية إزاء قلقھا عن ،19- كوفيد جائحةخصوصا في ظل 

 الناس من المتنوعة الفئات اشخاص المنتمون لھذه التي يتعرض لھا اFقصاء أشكال من وغيرھا التحيز بدافع عليھا

 .27والمجتمعات

خصصت ، بحيث مستمرواھتمام  كبيرةھذه الفئات بأولوية  تحظى: الجنسية عديمو واشخاص والمھاجرون ال*جئون •

 المفوضية. وتتمتع ھذه )UNHCRلھا وكالة أممية خاصة وھي مفوضية امم المتحدة السامية لشؤون ال*جئين (

 فإن ،المھاجرينأما بخصوص . الجنسية عديمي شخاصشؤون اب يتعلق فيما عقود خمسة من كثر بتفويض رسمي

ھيئة دولية  الھيئات التابعة ل(مم المتحدة بعدما كانت في البداية واحدة منأصبحت اxن  للھجرة الدولية المنظمة

تابع لھا أوكلت  28أما بخصوص اشخاص النازحين داخليا، فقد عملت امم المتحدة على تعيين مقرر خاص. مستقلة

  .شؤون ھذه الفئة إليه مھمة إدارة

القضايا التي لھا صلة بالتمييز العنصري أو ، في نطاق على أساس دينيتعريفا نفسھا تعطي لممن  ،بعض الجماعات وقد تدخل

 ،)المسلمين ضد الكراھية أو اFس*موفوبيا أو السامية معاداةوھذا يشمل بصفة خاصة اليھود والمسلمين والمسيحيين (العرقي. 

 نجد بعض قد حيث أو/و أوسع نطاق على العنصرية بتاريخ وثيقا ارتباطا المثال سبيل على السامية معاداة تاريخ يرتبط حيث

 وكراھية 29السامية لمعاداة اخاص اھتماما المتحدة امم منظومةوأولت . والعرق انةالدي بين الفاصل الخط علىتتواجد  ھوياتال

وRية تقع ضمن نطاق  31جدير بالذكر أن اقليات الدينية والعقائديةو. 30نالمسيحيي واضطھاد لمسلمينا ضد الكراھية/اFس*م

                                                 
24

. http://www.ohchr.org/EN/Issues/Minorities/SRMinorities/Pages/GlobalStudyonRomaworldwide.aspx   
  a.shtmlhttp://www.un.org/en/durbanreview2009/ddp : انظر 25
26

. https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCERD%2fGEC%2f7501&Lang=en  
  : بط التاليمجموعة أدوات للتعامل مع مسألة التمييز على أساس اصل اRجتماعي، وتجدونھا على الراالمفوضية السامية لحقوق اFنسان كما أصدرت 

rimination.pdfhttps://www.ohchr.org/Documents/Issues/Minorities/GuidanceToolDisc    
27   https://twitter.com/antonioguterres/status/1258613180030431233?s=20  
28
 https://www.ohchr.org/EN/Issues/IDPersons/Pages/IDPersonsIndex.aspx   
29

 https://www.ohchr.org/EN/Issues/FreedomReligion/Pages/ReportSRtotheGeneralAssembly.aspx   
  ؛ A/HRC/43/28؛ A/74/215؛ A/74/195انظر مث*:   30

https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/advising-and- mobilizing/Action_plan_on_hate_speech_EN.pdf.  
  .76والفقرة  59-51الفقرة  A/75/211 انظر:  31
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 .المتحدة ل(ممتابع  33خاص مقرر المعتقد أو حرية الدينلفي حين أن  ،32اقلياتالمقرر الخاص ل(مم المتحدة المعني بقضايا 

وأشكال  كراھية اجانبو العنصري والتمييز للعنصرية المعاصرة باشكال المعني المتحدة ل(مم الخاص المقرروأشار 

 امر يتعلقخصوصا عندما  ،الديني اRنتماء في اRشتباه أساس على العرقي التنميطإلى  بشكل مفصل التعصب ذات الصلة

أن يعمل كمنسق  المتحدة (ممالحضارات التابع ل لتحالف السامي الممثل ل(مم المتحدة إلى العام امين طلبو .34بالمسلمين

  .السامية معاداةشؤون مسؤول عن  المتحدة مركزي ل(مم

 في ھامع التعامل يتم إR أنه ،احيان من كثير في عرقية أقلياتكR ينظر إليھا  اصلية الشعوبرغم أن  ،ومن جھة أخرى

 معياري إطار موضوع اأيض اصلية الشعوبوتشكل . 35العنصري تمييزال بشأن الدولي القانون الحظر التي يفرضه إطار

 الذي) UNDRIP( اصلية الشعوب حقوق بشأن المتحدة امم إع*ن سيما وR ،اFنسان لحقوق الدولي القانون بموجب محدد

 .36الذاتي للھوية تحديدالو المصير تقرير في بالحق ،أخرى أمور بين من ،يعترف والذي 2007 في سنة العامة الجمعية اعتمدته

xصلية الشعوب بحقوقخاصة  وتوصيات توجيھاتبإصدار  المتحدة ل(مم متعددةال لياتوتقوم اخبراء  آليةبما في ذلك  ،ا

 ل(مم 38خاص مقررو اصلية الشعوب بقضايا المعني المتحدة امم ومنتدى 37اصلية الشعوب حقوقامم المتحدة بشان 

 شعوبعلى أنھم  أنفسھم يعّرفون الذينخصوصا أولئك  ،الناس من العديدوجدير باFشارة أن  معني بھذه الشؤون. المتحدة

 اھويتھم وحقيقة كونھم سكانعديدة يأتي على رأسھا  سباب ، وذلكأقلياتالنظر إليھم ك حيانا من كثير في يعارضون ،أصلية

  أصليين، باFضافة إلى ضعف اFطار الدولي لحقوق اFنسان الخاص باقليات.

 الجنس وثنائيي الجنسانية الھوية ومغايري الجنسي الميل ومزدوجي والمثليين المثلياتمن قبيل  أخرى مجموعاتوتواجه 

)LGBTI(39، شخاص المصابون بو نقص بفيروس المصابوناشخاص و ،41بالجذاماشخاص المصابون و ،40المھقا

السالفة الذكر R  المجموعات ويرى الكثير أن .التمييز على القائم المنھجي باFقصاء اتھديد )HIV/AIDSالمكتسبة ( المناعة

بيد أن بعض ھيئات امم المتحدة المعنية بحقوق اFنسان بدأت تنظر لھذه . ل(قليات المتحدة امم تعريف ضمن عموماتدخل 

  .42احمايتھ بشأن توصياتتقوم بإصدار ، وعليه على أنھا "أقليات"الجماعات 

                                                 
32

s/pages/srminorityissuesindex.aspxhttps://www.ohchr.org/en/issues/minorities/srminoritie   
33

https://www.ohchr.org/en/issues/freedomreligion/pages/freedomreligionindex.aspx   
 /29/46A/HRCانظر مث*:  34
  بشأن حقوق الشعوب اصلية.  23انظر اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري والتوصية العامة رقم   35
36peoples.html-ndigenousi-of-htsrig-het-no-https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/declaration   
37
 https://www.ohchr.org/en/issues/ipeoples/emrip/pages/emripindex.aspx   
38
 esIndex.aspxhttps://www.ohchr.org/EN/Issues/IPeoples/SRIndigenousPeoples/Pages/SRIPeopl   
39
 https://www.ohchr.org/EN/Issues/SexualOrientationGender/Pages/Index.aspx   
40
 https://www.ohchr.org/EN/Issues/Albinism/Pages/IEAlbinism.aspx   
41
 https://ohchr.org/EN/Issues/Leprosy/Pages/LeprosyIndex.aspx   

تعبير عن دينھم من أجل التأكد من أن الحماية القانونية ل(فراد يرجى البما يلي: " ، حيث يوصيأو المعتقد حرية الدينالمعني ب مقرر امم المتحدة الخاصوثيقة انظر  42
تمييز أو عدم الي لحق فختلف من اجنساني متوجه جنسي أو  اقليات ذات ؤدي إلى حرمان النساء أو الفتيات أوتفي أماكن الرعاية الصحية، R  الشأنأو معتقدھم، كما ھو 
 ،حة اFنجابية ي ذلك الصففي الصحة ، بما  ضمان الحقعلى الدول ضمان الحق في الس*مة الجسدية والعقلية وكذلك بأي حال من احوال. ويتعين  غيرھا من الحقوق

حسب ما  لشاملالجنسي ا خدمات الصحة اFنجابية والتعليمالوصول إلى ، وضمان للنساء والمراھقين والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الھوية الجنسانية
  .77، الفقرة A / HRC / 43/48"، في ھذا الصدد المعايير الدوليةتقتضيه 
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  داخل البلدان وفيما بينھاالھدف العاشر: الحد من أوجه عدم المساواة 

 شبيھة معضلةاشخاص ذوي اRحتياجات الخاصة باعتباره ضد التمييز ب متزايد اھتمام ھناكيوجد  ،ذلك وع*وة على

 على العارالوصم ب تأثيرعام حول  خطاب من اجزءھذه المسألة تشكل . و43اFعاقة ذوي اشخاص والتي تستھدف ،بالعنصرية

إR أنه يتعين على برامج امم  ،ورغم أن ھذه الفئة من اشخاص R يشملھا التعريف الحالي ل(قليات. 44اFنسان حقوق ممارسة

اشخاص الوصول أوR إلى كان، مع التأكيد على ضرورة غفال أي إ عدممبدأ تنفيذا لالمتحدة أن تأخذھا بعين اRعتبار، وذلك 

Rكثر إھما  .45ا

) CCA( شتركالم القطري التحليل عمليات تطوير مجالالمھتمة ب الھيئات من وغيرھا القُطرية المتحدة امم فرق حثوت

على 19-كوفيد ةجائحلـ اRستجابة خططفي مجال التنمية المستدامة، وكذا مجال تطوير  للتعاون المتحدة اممعمل  وإطار

د م بھا تحديتقة التي الطريوكذا على تفاع*ت آليات امم المتحدة لحقوق اFنسان مع الدولة المعنية،  على بشكل خاصالتعرف 

  المراجعات، والتوصيات المقدمة في ھذه السياقات.في وثائق الشعوب والمجتمعات والقضايا 

 . 46المتعدد أو المركب أو المتقاطع التمييزبأن تأخذ عملية إعداد البرامج بعين اRعتبار  كما يوصى أيضا

  وأشكال التعصب ذات الصلة العنصرية مظاھر: 8-4 القضايا

وأشكال  كراھية اجانبو العنصري والتمييز العنصرية لمكافحة العالمي المؤتمر عقب ديربان عمل وبرنامج إع*ن عبَّر

وأشكال  كراھية اجانبو العنصري والتمييز العنصرية حدوث استمرار إزاء قلقه عن 2001 سنة الصلةالتعصب ذات 

 القائمة اخرى والممارسات يديولوجياتاF باFضافة إلى ،معاصرةالوالخفية جدا  ومظاھرھا بأشكالھا" التعصب ذات الصلة

                                                 
43   https://www.ohchr.org/EN/Issues/Disability/SRDisabilities/Pages/BioethicsDisabilities.aspx  
 /2Add./26/28A/HRC و A/HRC/22/33 ، A/HRC/21/42انظر مث*  44
45-interim-teams-country-un-guide-operational-unsdg-behind-one-no-ces/leavinghttps://unsdg.un.org/resour 

draft#:~:text=Leaving%20no%20one%20behind%20(LNOB,LNOB%20at%20the%20national%20level   
   https://www.ohchr.org/EN/Issues/Pages/DraftGuidelinesRighttoParticipationPublicAffairs.aspxانظر أيضا: 

46
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22146&LangID=E  
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كراھية و العنصري والتمييز للعنصرية العالم مكافحة" أن وأكدت".  التفوقاFحساس ب أو اFثني أو العنصري التمييز على

 للمجتمعبالنسبة  أولوية ذات مسألة ھي والمتطورة البغيضة ومظاھرھا أشكالھا وجميع وأشكال التعصب ذات الصلة اجانب

 وتعزيز تقويةالعمل على و وشاملة مبتكرةمقاربات  نھج في الشروع: ل عبربالكام عليھا القضاءوذلك من أجل .. .الدولي

  ." والدولية واFقليمية الوطنية المستويات على والفعالة العملية التدابير

 قد شكلت ،لسياط المحيط عبر الرقيق تجارة ذلك في بما ،الرقيق وتجارة الرق بأن" ديربان إع*ن أقر وفض* عن ذلك،

 وخاصة لمنظمةا وطبيعتھما حجمھما حيث من أيًضا ولكن ،المقيتة ھمجيتھما بسبب فقط ليس ،البشرية تاريخ في مروعة مآسي

 ينبغي انوك اFنسانية ضد جريمة الرقيق وتجارة الرق بأن. كما يقر اFع*ن أع*ه أيضا لرقيقبالنسبة ل لصفة الضحايا إنكارھا

 ھروالمظا المصادر ينب منوالتي تعد  اطلسي المحيط عبر الرقيق تجارة سيما وR ،كذلكعلى أنھا تبقى دائما  ينظر إليھا أن

 أنن نفس اFع* . زيادة على ذلك، يقروأشكال التعصب ذات الصلة كراھية اجانبو العنصري والتمييز للعنصرية الرئيسية

 ضحايا انواك اصليين والسكان آسيوي أصل من المنحدرين واشخاص واxسيويين فريقيإ أصل من والمنحدرين افارقة

 دض والتمييز جانبكراھية او العنصرية إزاء كبير قلق عن وعبر أيضا". حتى اxن لعواقبھا ضحايا يزالون وR اعمال لھذه

 اءضافة إلى قلقه إزباF ،لرحلاو السنتيو الغجرأقليات  ضد وكذلك ،اللجوء وطالبي وال*جئين المھاجرين سيما وR ،اجانب

  .الجوانب المتعدد التمييز

  والسياسية والمؤسسية القانونية ا�طر: 13-9 القضايا

 اءإنھمن أجل  لحوكمةلشامل  برنامجإلى  العنصري التمييز أشكال جميع على للقضاء الدولية اRتفاقية من الثانية المادة تشير

 العنصري التمييز لىع القضاء سياسة باتباع واRلتزام العنصري التمييز إدانة الدعوة إلى) 1: (والذي يضم ،العنصري التمييز

 يةالوطن ،العامة والمؤسسات العامة السلطات جميع، والتأكد من أن تأخير دونبو المناسبة الوسائل باستخدام أشكاله بجميع

 أو أشخاصودھا قالتي ي العنصري التمييزأو الدفاع عن أنشطة  دعم أوتمويل  عدم) 2( ؛اRلتزام ھذاتعمل وفق  والمحلية

 أو خلق شأنھا من ظمةوأن قوانين ةأي إبطال أو إلغاء أو وتعديل ،والمحلية والوطنية الحكومية السياسات مراجعة) 3( ؛منظمات

مة، والتي من أي شخص أو جماعة أو منظ وقوانين تشريعاتوإلغاء  منع) 4( ؛وجد أينما العنصري التمييز تشجيع استمرار

 المنظمات دعم )5(المتاحة؛  الوسائل جميعالخاصة، وذلك باستخدام  الظروف بعضفي على التمييز العنصري شأنھا التشجيع 

الماضية أو  روثاتالمو على للقضاء إيجابية تدابير اتخاذ) 6( ؛الثقافاتالمشجعة على تعدد و للعنصرية المناھضة والحركات

  .معالجتھاالعمل على و التمييز على القائمة المساواة عدمالحالية المرتبطة ب

 على الحصول للضحايا يحق أنه على العنصري التمييز أشكال جميع على للقضاء الدولية اRتفاقية من السادسة المادة تنص

 اRقتصادية بالحقوق المعنية اللجنة أكدت، 20وفي تعليقھا رقم . التي تعرضوا لھا العنصري التمييز أعمال عن مناسب تعويض

 من الثانية لفقرةيعد أمرا في غاية اھمية، وذلك عم* بأحكام ا للتمييز للتصدي اتتشريع اعتماد" أن على والثقافية واRجتماعية
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 ،التمييز لحظر الطابع الشامل إلى ،18 رقم تعليقھا في ،اFنسان بحقوق المعنية اللجنةوتطرقت . 47"التمييز لحظر الثانية المادة

  .48ل"شام أساس على إضافة إلى مطلب المساواة في التمتع بحماية القانون

 العنف أعمالجر من أجل ز الجنائي القانون في أحكام مناسبة سن إلىبشكل مستمر  العنصري التمييز على القضاء لجنة دعتو

 اRتفاقية تنتھك لعنفا أعمال في العنصري العداء أو بالتحيزبعد  تعترف لم التي الدول أن واعتبرت .التحيز بدافعالتي ترتكب 

  .العنصري التمييز أشكال جميع على للقضاء الدولية

 يونيو في العام امين أطلق ،والتمييز والكراھية العنف على التحريض، وR سيما الكراھية خطاب مكافحةوبخصوص جھود 

 لخطاب تصديتعھدا وخطط عمل بھدف ال 13 تضم التي الكراھية خطاب بشأن المتحدة امم عمل وخطة استراتيجية 2019

 العنصرية أو القومية الكراھية إلى الدعوة حظر بشأن الرباط عمل خطةواستنادا إلى  ،لتحريضا مشكلة وبخصوص .الكراھية

في ھذا  اFنسان لحقوق المتحدة ل(مم السامية المفوضية أعدت، 49العنف أو العداء أو التمييز على تحريًضا تشكل التي الدينية أو

مناسبة  50التعبيرات حتى يتسنى لھم إصدار قوانينأو  الخطاباتفھم  علىالمشرعين  مساعدةمن أجل عتبة  اختبارالصدد 

) حالة 2) السياق اRجتماعي والسياسي، (1اRعتبار ( المذكور بعينختبار وتأخذ العناصر الست المكونة ل*. لمعالجتھا

) احتمال 6(و ) مدى انتشاره5() محتوى وشكل الخطاب، 4، (معينة) نية تحريض الجمھور ضد مجموعة 3المتحدث، (

  ومدى حدوثه. الضرر

  المشاركة: 15-14 القضايا

 التمييز بحظر دتتعھ الدول أن على العنصري التمييز أشكال جميع على للقضاء الدولية اRتفاقية من الخامسة المادة تنص

 ،اFثني أو لقوميا اصل أو اللون أو العرقبسبب  تمييز دون ،إنسان كل حق ضمانوب، أشكاله بجميع والقضاء عليه العنصري

على  -ا وترشيحاراحاقت – اRنتخابات اRشتراك في وحق السياسية بالحقوق التمتعبصدد  سيما R ،القانون أمام المساواة في

مة لي الوظائف العاوتو، جميع المستويات على العامة الشؤون إدارة فيالحكم و في، واFسھام المتساوي العام اRقتراعأساس 

  على قدم المساواة. 

 المادة في ولغوية دينية أقليات وإلى إثنية أو قومية أقليات إلى المنتمين اشخاص حقوقالمتعلق ب المتحدة امم إع*نويشير 

 الثقافية الحياة في بفعالية المشاركة في الحق أقليات إلى المنتمين ل(شخاص أن على تنص التي اساسية المبادئ الثانية إلى

 في بفعالية المشاركة في الحق لھم أقليات إلى المنتمين اشخاص أن عن فض*ً  ؛والعامة واRقتصادية واRجتماعية والدينية

 التي المناطق أو إليھا ينتمون التي اقلية، التي تھم اFقليمي المستوى على ،اRقتضاء وعند ،القومي المستوى على القرارات

                                                 
47  Discrimination in Economic, Social and Cultural Rights, -General Comment No. 20: NonCommittee on Economic, Social and Cultural Rights, 

UN Doc. E/C.12/GC/20, 2009, Para 37.  
فإن الفقرة  لذلك،المساواة أمام القانون والمساواة في حماية القانون دون أي تمييز مبدأً أساسياً وعاماً يتعلق بحماية حقوق اFنسان. و يشكل عدم التمييز" 48

ھد لجميع بھا في الع المعترف من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تُلزم كل دولة طرف باحترام وضمان الحقوق الثانيةمن المادة  اولى
غير  السياسي أو و الرأيأاشخاص الموجودين في إقليمھا والخاضعين لوRيتھا دون تمييز من أي نوع: العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين 

  .أو أي وضع آخر الوRدةي أو اصل القومي أو اRجتماعي أو الملكية أو السياس

قانون تمييز بموجب ال أي أيضا تحظروإنما حماية القانون والمساواة في جميع اشخاص الحق في المساواة أمام القانون فقط ل 26المادة وR تضمن 
و أير السياسي لسياسي أو غالعرق واللون والجنس ، اللغة أو الدين أو الرأي ا: أي أساسضد التمييز على المساواة في الحماية وتضمن لجميع اشخاص 

  )).1989لتمييز) (ا(عدم  18رقم أو أي وضع آخر ". (لجنة حقوق اFنسان ، التعليق العام  الوRدةاصل القومي أو اRجتماعي أو الملكية أو 
49 chr.org/EN/Issues/FreedomReligion/Pages/RabatPlanOfAction.aspxA/HRC/22/17/Add.4, appendix; https://www.oh  
50

test.aspx-threshold-speech-https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/Hate   
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 التعھد أيضا" الحقوق أجل من اFيمان" حول ةالثمانية عشر وتعھداته بيروت إع*ن يتضمنوع*وة على ذلك، . فيھا يعيشون

 عنو المعتقد أو دينتال في حريتھم عن والدفاع عملنا مجاRت في أقليات إلى المنتمين اشخاص جميع حقوق عن بالدفاع"

 علىوذلك  ،والعامة واRقتصادية واRجتماعية والدينية الثقافية الحياة في فعال وبشكل المساواة قدم على مشاركةفي ال حقوقھم

  .51"اFنسان لحقوق الدولي القانون في به المعترف النحو

 حيث بھا؛ لقةالمتع القرارات اتخاذ أيضا حق ھؤRء الشعوب في اصلية الشعوب حقوقبشأن  المتحدة امم إع*ن ويضمن

 التي المؤسسات لخ* من المعنية اصلية الشعوب مع نية بحسن وتتعاون تتشاور أن الدولعلى " أن على منه 29 المادة تنص

 مواردالو اأقاليمھو أراضيھا على يؤثر مشروع أي على الموافقة قبل والمستنيرة الحرة اموافقتھ على الحصول أجل من تمثلھا

  رد".الموا نم غيرھا أو المائية أو المعدنية الموارد استغ*ل أو استخدام أو بتطوير يتعلق فيما سيما وR ،اخرى

 Fنسانا حقوق ھيئات أوضحتو. في طور التحضير المتضررة والجماعات اشخاص مع الحقيقي التشاور قاعدةوR زالت 

 وقبالحق المعنية متحدةال امم لجنة قررت ،وعليه. معينة حقوقفي  المتأثرة المجموعات مشاركة تفاصيل المتحدة ل(مم التابعة

  :ما يلي المثال سبيل على والثقافية واRجتماعية اRقتصادية

 السلطات على يجب ،ثالث طرف أي قبل من أو ،العضو الدولة قبل من الماء في الفرد حق مع يتعارض إجراء أي تنفيذ قبل"

 فرصة توفير )أ: (تشمل والتي ،العھد مع يتفق وبما ،القانون به يسمح الذي النحو على اFجراءات ھذه تنفيذ تضمن أن المختصة

) ج( ؛المقترحة بالتدابير المتعلقة المعلومات عن المناسب الوقت وفي الكامل الكشف) ب( ؛المتضررين مع الحقيقي للتشاور

 المساعدة) ھـ(و ؛لمتضررينلفائدة ا اRنتصاف سبللو للقانون اللجوء) د( ؛المقترحة اFجراءاتعن  معقول اFب*غ بشكل

 دفع مقابل المياه، فيجبتخلف الشخص عن ال إلىھذا اFجراء  استند وإذا... .القانونية اRنتصاف سبل على للحصول القانونية

لحصوله  حرمان أي فرد من الحد ادنى اساسيمن احوال R يجوز بأي حال والدفع.  أن تؤخذ في اRعتبار قدرته على إذن

  . 52"على الماء

 أن من الرغم على ،بالبيئة المتعلقة امور في العامة المشاركة حق -آرھوس اتفاقية- المتحدة ل(ممخاصة  معاھدة تضمنو

  . 53الوسطى وآسيا القوقاز وجنوب أوروبا بلدان على الحالي الوقت في يقتصر تطبيقھا

  الحريات: 18-16 القضايا

 التمييز بحظر تتعھد الدول أن على العنصري التمييز أشكال جميع على للقضاء الدولية اRتفاقية من الخامسة المادة تنص

 ،اFثني أو القومي اصل أو اللون أو العرقبسبب  تمييز دون ،إنسان كل حق ضمان، وبأشكاله بجميع والقضاء عليه العنصري

 حرية في والحق ؛والتعبير الرأي حرية في الحقو حرية الفكر والعقيدة والدين،الحق في  سيما R ،القانون أمام المساواة في

تحيط لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز  ،35 رقم العامة توصيتھا فيو. السلمية الجمعيات وتكوين السلمي اRجتماع

                                                 
51
 A/HRC/40/58, annex II, commitment VI. See https://www.ohchr.org/EN/Issues/FreedomReligion/Pages/FaithForRights.aspx  

  
52

0 January United Nations Committee on Economic, Social and Cultural Rights, “General Comment 15: The Right to Water”, E/C.12/2002/11, 2 
2003, para. 56.  

53
.https://www.unece.org/env/pp/aarhus/map.html  
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حقوق وحريات أخرى وتشكل ضمانة لھا، فإن لھا  تدعم ممارسةالرأي والتعبير  حريةوإضافة إلى أن : "يلي العنصري بما

اصة في سياق اRتفاقية. فحماية اشخاص من خطب التحريض على الكراھية العنصرية ليست مجرد تقابل بين الحق أھمية خ

في حرية التعبير وتقييدھا لفائدة مجموعات محمية؛ إذ يتمتع اشخاص والمجموعات التي لھا الحق في حماية اRتفاقية بدورھم 

العنصري أثناء ممارسة ذلك الحق. فخطاب التحريض على الكراھية العنصرية  بالحق في حرية التعبير وعدم التعرض للتمييز

وتساعد حرية التعبير، التي R غنى عنھا في التعبير عن حقوق اFنسان ونشر  يمكن أن يكمم حرية الضحايا في التعبير.

 تصحيحعلى  الضعيفةوالثقافية، الفئاِت المعارف المتعلقة بحالة التمتع بالحقوق المدنية والسياسية واRقتصادية واRجتماعية 

النمطية العنصرية، وتيسر  الصورتوازن القوى بين مكونات المجتمع، وتعزز التفاھم والتسامح بين الثقافات، وتساعد في تفكيك 

التبادل الحر ل(فكار، وتقدم آراء ووجھات نظر بديلة. وينبغي للدول اطراف أن تعتمد سياسات لتمكين جميع الفئات التي تدخل 

  ". 54اRتفاقية من ممارسة حقھا في حرية التعبير نطاقضمن 

  الشخصية والوثائق ا�حوال: 20-19 القضايا

 التمييز بحظر دتتعھ الدول أن على العنصري التمييز أشكال جميع على للقضاء الدولية اRتفاقية نم الخامسة المادة تنص

 ،اFثني أو لقوميا اصل أو اللون أو العرقبسبب  تمييز دون ،إنسان كل حق ضمان، وبأشكاله بجميع والقضاء عليه العنصري

 آخرين مع باRشتراك أو بمفرده التملك حق ؛الزوج واختيارحق التزوج  ؛الجنسية في الحق سيما R ،القانون أمام المساواة في

  اFرث.  وحق

 تعتمد ،والھجرة والجنسية المواطنة وسياسة قانون سياق في" أنه إلى بالعنصرية المعني الخاص المتحدة امم مقرر أشارو

 فيو. ةوديني وإثنية عرقية قيود أو استبعاد لتحقيق اRجتماعي النوع على القائم والتمييز ابوية القوانين على كبير بشكل الدول

وفي أغلب . أجنبي زوجل أو أطفالھن إلى جنسيتھن نقل على القدرة من النساء تُحرم ،العالم أنحاء جميع في البلدان من العديد

ثني أو ومي أو اFاء" الق"النق مثل يملحفاظ على مفاھالجنساني من أجل االتمييز  ھذا اسلوب القائم علىالدول  احيان، تختار

 من جاتالمتزو النساء واستبعاد الذكور المواطنينحق الحصول على الجنسية لفائدة أبناء  تقييد في الخفي الھدفيبقى و .العرقي

 أو إثنية أو ينيةد أو قومية مجموعات إلى ينتمون أفراد من الزواج عن المواطنات ثني ھو اجنبي الزوج إلى جنسيتھن نقل

  ". معينة عرقية

  والعدالة الشرطة: 25-21 القضايا

 التمييز بحظر تتعھد الدول أن على العنصري التمييز أشكال جميع على للقضاء الدولية اRتفاقية من الخامسة المادة تنص

 ،اFثني أو القومي اصل أو اللون أو العرقبسبب  تمييز دون ،إنسان كل حق ضمان، وبأشكاله بجميع والقضاء عليه العنصري

قدم المساواة أمام المحاكم وجميع الھيئات اخرى التي تتولى إقامة  ىالحق في معاملة علR سيما  ،القانون أمام المساواة في

شخصه وفي حماية الدولة له من أي عنف أو أذى بدني، يصدر سواء عن موظفين رسميين أو عن  علىالحق في امن و العدل،

                                                 
54

. 29-28CERD/C/GC/35, paras.    
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 مكافحة بشأن عامة توصية شكل في مفصلة توجيھات العنصري التمييز على القضاء لجنة أصدرت. وة أو مؤسسةأية جماع

  .55في اxونة اخيرة العنصري التنميط بشأن وأيضا ،الجنائية العدالة نظام عمل وسير إدارة في العنصري التمييز

 

  : السIم والعدل والمؤسسات القوية16الھدف 

ة عداللى الإوصول لتنمية المستدامة، وتوفير إمكانية الاتحقيق  من أجل شاملة للجميعومجتمعات سلمية  إقامةتشجيع 
 وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على جميع المستوياتلجميع، ل

  والتعليم اJعIم 33-26 القضايا

تتعھد بأن تتخذ تدابير  اطراف الدول أن على العنصري التمييز أشكال جميع على للقضاء الدولية اRتفاقية من 7 المادة تنص

التمييز العنصري  إلىالمؤدية  احكام المسبقةفورية وفعالة، وR سيما في ميادين التعليم والتربية والثقافة واFع*م بغية مكافحة 

ثنية اخرى، وكذلك لنشر مقاصد ومبادئ ميثاق امم ن امم والجماعات العرقية أو اFوتعزيز التفاھم والتسامح والصداقة بي

 .جميع أشكال التمييز العنصري، وھذه اRتفاقية علىالمتحدة، واFع*ن العالمي لحقوق اFنسان، وإع*ن امم المتحدة للقضاء 

 أن يجب التعليم أن على اFعاقة ذوي اشخاص حقوق اتفاقية تنص ،التعليم في الحق أسس تحديدوفي إطار  ،من ھذا المنطلقو

 اFنسان حقوق احترام تعزيزأن يعمل على و ،الذات تقديرو بالكرامة والشعور البشرية ل~مكانات الكاملة التنمية" إلى يوجه

  . 56"البشري والتنوع اساسية والحريات

: إلى أن اقران من والتعلم التعليم حول فقرةفي  57اقليات وحقوق 19-كوفيدجائحة  بشأن التوجيھية المذكرة وتشير

 الحكومات مساعدةمن أجل  #58Faith4Rights  مثل أدواتطورت أيضا مجموعة  اFنسان لحقوق السامية المفوضية"

                                                 
55
 https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCERD%2fGEC%2f7503&Lang=en و 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CERD%2fC%2fGC%2f36&Lang=en 
 

56
.CRPD Article 24(1)(a)   
57

. https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Minorities/OHCHRGuidance_COVID19_MinoritiesRights.pdf  وانظر أيضا المذكرة التوجيھية بشأن جائحة
   https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/COVID19Guidance.aspx: والتمييز العنصري، المتوفرة على الرابط التالي 19-كوفيد
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 اFيجابية اRلتزامات على العمل في اFنسان لحقوق الوطنية والمؤسسات المدني والمجتمع الدينيين والفاعلين الدينيين والزعماء

 اقران بين التعلم تمارين ادواتمن  مجموعةھذه ال تتضمنو. التضامن وتعزيز ،اFنسان حقوق على القائم بالخطاب للنھوض

 أو إيجابي بشكل أفعالھم تؤثر قد الذين ،الدينيين للقادة المحددة والمسؤوليات الدور وتتناول ،الوباء حول للنقاش حالةطرح و

  . 59جماعات بعينھا ضد تمييزال أو وصمال إلى تؤدي وقد بل ،العام الصحي الوضع على سلبي

 

   اةضمان تعليم جيد وشامل للجميع والعمل على تعزيز التعلم على مدى الحي –الھدف الرابع: التعليم الجيد 

  

  والصحة اKجتماعية والحماية العمل: 36-34 القضايا

 التمييز بحظر تتعھد الدول أن على العنصري التمييز أشكال جميع على للقضاء الدولية اRتفاقية من الخامسة المادة تنص

 ،اFثني أو القومي اصل أو اللون أو العرقبسبب  تمييز دون ،إنسان كل حق ضمان، وبأشكاله بجميع والقضاء عليه العنصري

الحق في ) 1: (سيما الحقوق التاليةلحقوق اRقتصادية واRجتماعية والثقافية، وR التمتع باR سيما  ،القانون أمام المساواة في

العمل، وفي حرية اختيار نوع العمل، وفي شروط عمل عادلة مرضية، وفي الحماية من البطالة، وفي تقاضي أجر متساو عن 

ق ) الح4( لحق في السكن،) ا3( النقابات واRنتماء إليھا،) الحق في تكوين 2( العمل المتساوي، وفي نيل مكافأة عادلة مرضية،

 الحق في التعليم والتدريب،) 5( التمتع بخدمات الصحة العامة والرعاية الطبية والضمان اRجتماعي والخدمات اRجتماعية،في 

 والشديد المتعمد الحرمان" يرقى أن يمكن ،الحاRت بعض في. واFسھام علي قدم المساواة في النشاطات الثقافيةفي ق ) الح6(

                                                                                                                                                             
58

toolkit.pdf-https://www.ohchr.org/Documents/Press/faith4rights  
 

 oolkit.pdft-https://www.ohchr.org/Documents/Press/faith4rights .على الرابط:  Gوأيضا الملحق  16و 6و 5انظر الوحدات  59
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 روما نظام بموجب اFنسانية ضد جرائم إلى "الطائفة أو الجماعة ھوية بسبب الدولي للقانون المخالفة اساسية الحقوق من

  .الدولية الجنائية للمحكمة اساسي

 

  تدامكل شامل ومسبش التنمية اKقتصادية والعمالة والعمل الIئق للجميعتعزيز  –: العمل الIئق ونمو اKقتصاد 8الھدف 

    

  

 

  2030القضاء على الفقر بكل أشكاله في كل بقاع العالم بحلول سنة  –: القضاء على الفقر 1الھدف 
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  والمعلومات البيانات: 40-37 القضايا

 القائمة والسياسات اFجراءات متابعةب" توصية اقليات وحماية العنصري التمييز بشأن العام ل(مين التوجيھية المذكرة تتضمن

 مختلفة بعاد خرائط رسموھذا يشمل عملية  ،التنمية مجال تحقيق إلى النزاعات منع، ابتداًء من مجال مجاRتال في ادلة على

 أنه إلى 2030 عام خطة تشيرو ".60يالسكان تعدادبواسطة إحصاء ال باقليات المتعلقة البيانات جمع دعمأيضا و اFقصاء من

 في للمساعدة بھا وموثوق المناسب الوقت وفي إليھا الوصول، تكون سھلة الجودة عالية مصنفة بيانات إلى حاجة ھناك ستكون"

 بشأن مفصلة إرشادات اFنسان لحقوق السامية المفوضية أصدرتو ."أR يتخلف أحد عن الركب وضمان المحرز التقدم قياس

 للنھوض دوليًا للمقارنة وقابلةتكون عالية الجودة  الصلة ذات اFنسان حقوق مؤشرات تجميع كيفيةو اFنسان حقوق مؤشرات

   .61المساواة وعدم التمييز تقييم ذلك في بما ،للجميع اFنسان حقوق بحماية

 

  تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات –: المساواة بين الجنسين 5الھدف 

  والمتقاطع والمركب المتعدد التمييز: 44-41 القضايا

 أقليات إلى المنتمين اشخاص ضد العنصري التمييز لمنع المناسبة التدابير" اتخاذ إلى الدول ديربان عمل وبرنامج إع*ن يدعو

 وفي ،والتعليم اRجتماعية والخدمات واFسكان الصحية والرعاية بالتوظيف يتعلق فيما ولغوية دينية أقليات وإلى إثنية أو قومية

 مبدأ" أنالقضاء على التمييز العنصري إلى  لجنةأشارت و .62"اRعتبار في المتعدد التمييز أشكال تؤخذ أن يجب السياق ھذا

 واصل والنسب واللون العرق أساس على للتمييز اRتفاقية حظر من يتجزأ R جزءھو  المساواة قدم على اFنسان بحقوق التمتع

                                                 
60

.eSG.pdf, p.1content/files/GuidanceNot-https://hrbaportal.org/wp   
61
 //www.ohchr.org/EN/Issues/Indicators/Pages/documents.aspxhttps:   
62

.https://www.un.org/en/durbanreview2009/pdf/DDPA_full_text.pdf   
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في الممارسة العملية، حيث تتناول اللجنة حاRت تمييز  "أسس" التمييزمفھوم "التقاطع" نطاق  ويوسع. العرقي أو القومي

  63..."مزدوجة أو متعددة اوجه

 أصدرت وقد .64عالمتقاط أو والمتعدد المباشر غير التمييز دراسة على متزايد بشكلينصب  اFنسان حقوق لجنة عملوأصبح 

 تنطوي التي القضايابمعنى آخر  ،الجوانب متعدد التمييز قضايا في مماثلة أحكاما المتحدة ل(مم تابعة أخرى معاھدات ھيئات

 عواملارتباطا وثيقا ب اRجتماعي والنوع الجنس أساس على المرأة ضد التمييزويرتبط  .65المترابطة اسباب من مجموعة على

 ،اRجتماعية والطبقة ،والسن ،والحالة ،والصحة ،المعتقد أو والدين ،صل اFثنيوا ،العرق مثل ،المرأة على تؤثر أخرى

 المجموعات ھذه إلى المنتميات النساء على نوعال أو الجنس أساس على التمييز يؤثر قدو. الجنسية والھوية الجنسي والتوجه

 للتمييز المتداخلة اشكال بھذه قانونًا تعترف أن اطراف لدولعليه، ينبغي لو. الرجالمقارنة ب مختلفة بطرق أو بدرجات

 سياسات ومتابعة اعتمادى ھذه الدول أن تقوم بعل يتعين كما. حظرھاالعمل على و المعنيات النساء على المركب السلبي وأثرھا

 من الرابعة المادة من اولى للفقرة وفقا مؤقتة خاصة تدابير ذلك في بما ،احداث ھذه مثل على القضاء إلى تھدف وبرامج

 باFضافة ،المرأة ضد التمييز على القضاءلجنة ل 2566 رقم العامة والتوصية المرأة ضد التمييز أشكال جميع على القضاء اتفاقية

 أساس على التمييز من متعددة شكال أيًضا بحيث ھناك دائما احتمال تعرضھن .كنساء ضدھن الموجه التمييز من المعاناة إلى

 قدو. أخرى عوامل أو اRجتماعية الطبقة أو الطائفة أو السن أو اFعاقة أو الدينية أو العرقية الھوية أو العرق مثل إضافية أسباب

وبالتالي، يتعين على . الرجالمقارنة ب مختلفة طرق أو بدرجة أو ،اول المقام في النساء من الفئات ھذه على التمييز ھذا يؤثر

 السلبي وتأثيرھا المرأة ضد للتمييز المتعددة اشكال ھذه على لقضاءتھدف إلى ا مؤقتة خاصة دابيرتأن تتخذ  اطراف الدول

  .67عليھا والمضاعف

   

                                                 
63

.CERD/C/GC/32  
 

 ,CCPR/C/MRT/CO/2 23 August 2019ين والزنجيات (، والتي أشارت إلى الحراط2019انظر مث* الم*حظات الختامية الخاصة بموريتانيا الصادرة في  64

paras 14-17(  
Kell v. Canada, 2012; S.V.P. v. Bulgaria, 2012; Jallow v. Bulgaria ,انظر تحديدا منشورات اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة، بما في ذلك:  65

2012; A.S. v. Hungary, 2006; R. P. B. v. the Philippines, 2014; M.W. v. Denmark, 2016; as well as inquiries, in particular, concerning Mexico 

(2005) and Canada (2015)).  
66

.CEDAW, GR 28, para. 18. See also Human Rights Committee General Comment 28 and CERD General Recommendation 25   
67
 CEDAW, GR 25, para. 12  
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 داد برامجفي إع المھمشة والمجتمعات ا�قليات التوجيھية الخاصة بإشراك مراجع المواد: الملحق -5

  تعصبال أشكال من بھا يتصل وما العنصري والتمييز قضايا العنصرية معالجة التنمية وبرامج

 nations-https://unsdg.un.org/resources/united-إطار عمل امم المتحدة للتنمية المستدامة توجيھات •

 nceguida-framework-cooperation-development-sustainable 

 ": دعوة للعمل من أجل حقوق اFنسانأسمى التطلعات، "ل(مم المتحدة  امين العام •

https://www.un.org/sg/sites/www.un.org.sg/files/atoms/files/The_Highest_Asperation_A_Call_T

o_Acti on_For_Human_Right_English.pdf  

 "مجموعة أدوات: دليل مرجعي والتنموية إعداد البرامج برنامج امم المتحدة اFنمائي، "اقليات المھمشة في •
https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/democratic- 

governance/human_rights/marginalised-minorities-in-development-programming-a-resource-guide- 

and-toolkit.html  

 ان"ميدالتنموية: قصص من ال إعداد البرامج"تعميم حقوق اFنسان في  مجموعة امم المتحدة اFنمائية، •
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/InterAgencypublication.pdf  

(مسودة  القطرية أحد خلف الركب: دليل تشغيلي لمجموعة امم المتحدة اFنمائية لفرق امم المتحدةأي عدم ترك  •
 )مؤقتة

https://unsdg.un.org/resources/leaving-no-one-behind-unsdg-operational-guide-un-country-teams- 

interim -

draft#:~:text=Leaving%20no%20one%20behind%20(LNOB,LNOB%20at%20the%20national%20level  

  19-زمة كوفيدحول أبعاد حقوق اFنسان في اRستجابة  توجيھيةم*حظات  •
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/COVID-19.aspx  

 وحقوق اقليات: نظرة عامة والممارسات الواعدة  19-كوفيد •
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Minorities/OHCHRGuidance_COVID19_MinoritiesRights.pdf  

  Faith4Rights#من أجل الحقوق" ومجموعة ادوات  اFيمانإطار " •

https://www.ohchr.org/EN/Issues/FreedomReligion/Pages/FaithForRights.aspx  

اء أو يز أو العدى التميخطة عمل الرباط بشأن حظر الدعوة إلى الكراھية القومية أو العنصرية أو الدينية التي تشكل تحريًضا عل •
 العنف

https://www.ohchr.org/EN/Issues/FreedomOpinion/Articles19-20/Pages/Index.aspx  

 المتحدة بشأن خطاب الكراھية استراتيجية وخطة عمل امم •

https://www.un.org/en/genocideprevention/hate-speech-strategy.shtml  

 باللغتين اFنجليزية والفرنسية متوفر -الجته ومع 19- بأزمة كوفيد حول مواجھة خطاب الكراھية المرتبط  توجيھيةمذكرة  •

https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/publications-and- 

resources/Guidance%20on%20COVID-19%20related%20Hate%20Speech.pdf  

 لمتحدةال(مم  بالنسبة الميدانياستراتيجية وخطة عمل امم المتحدة بشأن خطاب الكراھية: إرشادات مفصلة حول التنفيذ  •

https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/UN%20Strategy%20and%20PoA%20on%20Hat 

e%20Speech_Guidance%20on%20Addressing%20in%20field.pdf 

 مذكرة إرشادية ل(مم المتحدة: حماية الفضاء المدني وتعزيزه •

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/CivicSpace/UN_Guidance_Note.pdf  

شأن بشة المواضيعية دليل للمناق - العامة ذكرة من امانةم -لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية (الدورة الثامنة والعشرون)  •
أو  افع التعصبحتھا بدللمساءلة في منع الجريمة ومكاف مسؤولية نظم العدالة الجنائية الفعالة والعادلة واFنسانية والخاضعة

 بمختلف أشكاله التمييز 

https://undocs.org/E/CN.15/2019/6  

 التحقيق فيالة الجنائية لمنع العنف ضد المھاجرين والعمال المھاجرين وأسرھم وتدابير العد -مكافحة العنف ضد المھاجرين  •

 قبتھم وحماية الضحاياقضائياً ومعا ة الجناةوم*حق حاRته

https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-

reform/UNODC_Combating_Violence_against_Migrants.pdf  
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ة لحة النارية واسكتاب مرجعي لمكتب امم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومفوضية حقوق اFنسان بشأن استخدام القو •
 في إنفاذ القانون

https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/17-03483_ebook.pdf  

 نظر الفصل الثالثا -دليل السجناء ذوي اRحتياجات الخاصة  •

https://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/Handbook_on_Prisoners_with_Special_Needs.pdf  

 ننية في عمليات العدالة الجنائية: دليل لواضعي السياسات والممارسيالوصول المبكر إلى المساعدة القانو •

https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/eBook-early_access_to_legal_aid.pdf  

 إطار تحليل الجرائم الفظيعة •

https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/publications-and- resources / 

Genocide_Framework ٪20 of ٪20 Analysis-English.pdf 

 فظيعة خطة عمل للقادة والجھات الفاعلة الدينية بشأن منع التحريض على العنف الذي قد يؤدي إلى ارتكاب جرائم •

https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/publications-and- 

resources/Plan_of_Action_Religious-rev5.pdf  

منحدرين Fدراج ال تشغيليةفريق الخبراء العامل التابع ل(مم المتحدة والمعني بالمنحدرين من أصل أفريقي "المبادئ التوجيھية ال •
 ":2030من أصل أفريقي في خطة عام 

-Guidelines-https://ohchr.org/EN/Issues/Racism/WGAfricanDescent/Pages/Operational

 SDGs.aspx-and-Descent-African -of-People 

امة لعام الركب في خطة التنمية المستد أحد خلفدم ترك أي ع -التعامل مع البيانات الخاص بقائم على حقوق اFنسان النھج ال •
2030; 

https://www.ohchr.org/EN/Issues/Indicators/Pages/documents.aspx  

 19-روس كوفيدRستجابات القطرية اRجتماعية واRقتصادية لفيالخاص باقائم على حقوق اFنسان النھج لقائمة مرجعية ل •

https://www.ohchr.org/Documents/Events/COVID-19/Checklist_HR-Based_Approach_Socio- 

Economic_Country_Responses_COVID-19.pdf  

ي لحقوق اFنسان مكتب مفوض امم المتحدة السام \)ECLACاللجنة اRقتصادية مريكا ال*تينية ومنطقة بحر الكاريبي ( •
)OHCHR وتات بحر الكاريبي: وضع مؤشرات لقياس التفا)، المنحدرين من أصل أفريقي في أمريكا ال*تينية ومنطقة

 ؛2020) ، سانتياغو، LC / TS. 2019/62ومكافحتھا (

https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/19-00854_people_of_african_descent-web.pdf  

  

 
  

 

  

  

  

  

 

 

 

 

  


