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. الدويل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الصعيد ٧٩على
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املتحدة األمم آليات وتعزيز  الدويل  التعاون ذلك يف مبا
والتمييز العنصرية، جمال مكافحة يف الدولية األخرى واآلليات
تعصب من بذلك  يتصل  وما األجانب،  وكره العنصري،
. االستراتيجيات . . . . . . . . . . . . . . . هذه ٨٥ومتابعة
. الدويل . . . . . . . . . . . . . . . . . . القانوين ٨٨اإلطار
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تصدير
ملكافحة العاملي يف املؤمتر النصني هذين املتحدة األمم يف األعضاء اعتمدت الدول
تعصب، من بذلك  يتصل وما األجانب، وكره العنصري، والتمييز  العنصرية،
ديربان، ٢٠٠١ يف أيلول/سبتمرب ٨ آب/أغسطس إىل ٣١ من الفترة املعقود يف

أفريقيا. جبنوب
من األمهية البارزة املناسبة  هذه عنه متخضت ما النصان هذان وميثل
يف الواليات وقعت اليت البشعة اهلجمات وتضفي األنفس. بشق ا الفوز نتائج مت
األجانب، وكره اخلوف تزايد أعقاا من يف جنم وما فقط، أيام ثالثة منذ املتحدة

للتمييز. املناهضني النصني هذين على األمهية من مزيدًا
النابعة االلتزامات اإلعالن وميثل للعمل. وبرنامج إعالن من النصان ويتألف
التمييز مظاهر اإلعالن ويتناول الصدد. هذا دار يف الذي املعّقد من احلوار العاملي
خريطة العمل فهو برنامج أما  املعاصرة. عن أشكاله فضًال املاضي يف العنصري
فهو االلتزامات. هذه مبتابعة الدويل املجتمع ا سيقوم اليت الكيفية توضح إرشادية
األجانب، العنصري، وكره والتمييز العنصرية، إلاء اختاذها اليت يتعني اخلطوات يبّين

يف املستقبل. ظهورها دون وللحيلولة تعصب، من بذلك يتصل وما
مجيع نية وحسن مة ما اتبعتها إذا هلذه اخلطة املناهضة للعنصرية، وميكن
احلكومية واملنظمات واملؤسسات الوطنية املتحدة واألمم الدول أي الفاعلة، العناصر
حياة تغيريًا يف ُتحدث وأن جديد األمل من تبعث أن غري احلكومية، واملنظمات الدولية

والتعصب. العنصري للتمييز ضحايا وقعوا ممن العامل أحناء مجيع يف البشر ماليني

روبنسون ماري
اإلنسان السامية حلقوق األمم املتحدة مفوضة

العنصري، والتمييز العنصرية، ملكافحة العاملي للمؤمتر العامة واألمينة
من تعصب بذلك وما يتصل األجانب، وكره

ز
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مقدمـــة
القانون إليها يستند اليت املبادئ من أساسي كمبدأ التمييز عدم معيار إرساء رغم
يتصل وما األجانب، وكره العنصري، والتمييز العنصرية، استمرار فإن الدويل،
ملعاجلة إجياد سبل جديدة إىل السعي ضرورة على بوضوح يدل تعصب بذلك من
ساعد وقد الكفاءة. من اإلنسانية، ومزيد من ومزيد مبزيد من العزم، املشكلة هذه
يتصل وما األجانب، وكره العنصري، والتمييز العنصرية، ملكافحة العاملي املؤمتر
آب/ ٣١ من الفترة يف أفريقيا، جبنوب ديربان يف املعقود تعصب، من بذلك
على يصب تركيزه أن على الدويل املجتمع ،٢٠٠١ أيلول/سبتمرب ٨ إىل أغسطس
وعلى املجاالت اآلن، حىت إجراءات كافية فيها مل ُتتخذ النواحي اليت التفكري يف
من وختلو العدل واإلنصاف يظللها جمتمعات إلجياد املزيد نفعل أن فيها ميكننا اليت

ذلك. نفعل أن ا ميكننا والكيفية اليت العنصري، التمييز
أحيان يف والعسرية املكّثفة، املفاوضات من أيام تسعة املؤمتر وقد استغرق
يتعّين التغلبعليها، فقدجنحاملؤمتريفاية الصعوباتاليت كان ولكنرغممجيع كثرية.

إعالن وبرنامج للعمل. بتوافق اآلراء إىل أن يتوصل يف التفاوض طريق عن املطاف
ومتثل املواضيع. واسعة من طائفة املؤمتر يف املعتمدتان الوثيقتان وتتناول
املؤمتر اتفق  فقد  تارخيية. عالمة  املاضي عن احلديث يف اسُتخدمت اليت الصيغة
النظر دائمًا  ينبغي كان  وأنه اإلنسانية، ضد الرقيق جرمية وجتارة الرق أن على
جتارة ذلك يف الرقيق، مبا وجتارة الرق أن على اُتفق النحو. كما هذا إليهما على
تاريخ اإلنسانية، شهدها البشعة اليت املآسي من كانا األطلسي، املحيط عرب الرقيق
االستعمار بأن أيضًا املؤمتر واعترف الضحايا ذاته. لكيان إلغائهما ظل يف سيما وال

هذا. حىت يومنا عواقبها ماثلة زالت معاناة ما يف وتسبب العنصرية إىل أدى قد
عن املؤمتر أعرب به، املتصلة  واملسائل  األوسط بالشرق يتعلق  وفيما
واعترف األجنيب، االحتالل حتت الفلسطيين الشعب ا مير اليت املحنة إزاء القلق
دولة إقامة يف وحقه مصريه، يف تقرير للتصرف غري القابل الشعب الفلسطيين حبق
يف التمتع إسرائيل، فيها مبا مجيع دول املنطقة، حبق اعترف املؤمتر كما مستقلة.

قريب. وقت يف وإمتامها السالم دعم عملية إىل مجيع الدول باألمن، ودعا
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طي النيسان أبدًا. تدخل املحرقة أن ال جيب أنه إىل أيضًا املؤمتر وأشار
أكثر وطنية وتشريعات وطنية  عمل وضع خطط ضرورة على واُتفق
كما العنصري. التمييز لضحايا القانونية املساعدة من مزيد وعلى تقدمي صرامة،
أجل من الوطنية املؤسسات وتعزيز العدالة إرساء عملية حتسني على التشديد مت
سبل توفري أمهية على  الصدد هذا الضوء يف العنصري. وُسّلط  التمييز مكافحة

التمييز العنصري. ضحايا أمام اإلجيابية واإلجراءات االنتصاف
ووضعت التوعية. وتدابري التدابري التثقيفية من واسعة طائفة واعُتمدت
ضرورة وُحددت والبيئة. والصحة العمالة ميادين املساواة يف لكفالة تدابري أيضًا
الختاذ اهلامة األساسية الشروط كأحد البحوث وإجراء الدقيقة البيانات مجع 
ملكافحة تدابري  املعتمدتني الوثيقتني يف أدرجت كما  تصحيحية. إجراءات

شبكة اإلنترنت. ذلك على يف وسائط اإلعالم، مبا العنصرية يف
يركز اختاذ ج أن التحديد وجه على املعتمدتان الوثيقتان ذكرت وقد
وُأشري العنصري. على التمييز اهلامة للقضاء األدوات من هو الضحايا على االهتمام
أصل واملتحدرين من واآلسيويني من أصل أفريقي، واملتحدرين األفارقة إىل حتديدًا
وغريهم. والغجر، واألقليات، والالجئني، واملهاجرين، األصلية، والشعوب آسيوي،
التمييز املتعدد مسألة عن فضًال اجلنس، بنوع املتعلق العنصري ُبعد التمييز وجد كما
أّال أمهية مت التشديد على ذلك، إىل وباإلضافة ديربان. مؤمتر يف هلما األعم، مكانًا
من واسعة طائفة تشمل بل أن الدول، على ديربان تنفيذ التزامات املشاركة يف تقتصر

والشباب. غري احلكومية واملنظمات املدين املجتمع ذلك يف مبا الفاعلة، العناصر
والطابع التارخيية باألمهية ننوه أن املؤمتر العاملي إىل النظر عند املهم ومن
فهما يوفران سواء حد على ديربان يف العمل املعتمدين لإلعالن وبرنامج التطلعي
يف عنصرًا أساسيًا بذلك يشكالن ومها ومبتكرة ملناهضة التمييز، جديدة خطة

من عاملنا. العنصري التمييز ويالت حمو كيفية بشأن الناشئ احلوار العاملي
العنصرية، يومية من بصفة يعانون املعمورة أرجاء مجيع يف زال الناس وما
وهم يتطلعون تعصب. من بذلك األجانب، وما يتصل العنصري، وكره والتمييز
الظروف يئة على واملساعدة طريق التقدم ودوهلا األعضاء لشق املتحدة األمم إىل

التمييز. من خالية كرمية حياة أفضل، حلياة الالزمة
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ومتثل اهلدف. وليس البداية  باعتباره ديربان مؤمتر إىل النظر وينبغي
يف الزاوية حجر التارخيي املؤمتر يف هذا الصادرة لاللتزامات الفّعال كفالة التنفيذ

التمييز. وطأة حتت يزالون يرزحون ال من آلمال وتطلعات االستجابة
بني فيما سواء العامل، أحناء مجيع يف  واسع نطاق على اآلراء وتتفق
وعدم املساواة إلعمال مبادئ املزيد عمل ضرورة على احلكومات، أو الشعوب
الدويل املجتمع املؤمتر يف املعتمدان العمل وبرنامج اإلعالن زود وقد التمييز.
مل ُتستخدم. ما قيمة هلا ال املثلى األدوات حىت أنه بيد لذلك. الالزمة باألدوات
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اإلعــالن
آب/أغسطس ٣١ الفترة من يف أفريقيا جبنوب ديربان يف اجتمعنا وقد إنا

أيلول/سبتمرب ٢٠٠١، ٨ إىل
املؤمتر هذا الستضافة أفريقيا حلكومة جنوب التقدير بالغ نعرب عن وإذ

العاملي،
الفصل نظام ضد أفريقيا جنوب لشعب البطويل النضال نستلهم  وإذ
وحكم والتنمية الدميقراطية ظل يف والعدالة املساواة أجل ومن املؤسسي، العنصري
الدويل املجتمع إسهام الصدد يف هذا نذكر وإذ اإلنسان، حقوق واحترام القانون
ونالحظ أفريقيا، وحكومات شعوب دور خاص وبوجه النضال، هذا اهلام يف
ذلك يف مبا املدين، املجتمع الفاعلة يف القوى خمتلف به قامت الذي اهلام الدور
متواصل بشكل املبذولة  اجلهود ويف النضال، هذا يف احلكومية غري املنظمات
من بذلك يتصل وما األجانب،  وكره العنصري، والتمييز العنصرية، ملكافحة 

تعصب،
العاملي املؤمتر اعتمدمها فيينا اللذين وبرنامج عمل إعالن بأن ر نذكِّ وإذ
وشامل سريع القضاء بشكل إىل يدعوان ١٩٩٣ حزيران/يونيه يف اإلنسان حلقوق
بذلك يتصل األجانب، وما وكره العنصري، والتمييز العنصرية، أشكال على مجيع

تعصب، من
١٨ املؤرخ  ٧٤/١٩٩٧ اإلنسان  حقـوق جلنة قرار إىل نشري وإذ
األول/ ١٢ كانون املؤرخ ١١١/٥٢ العامة اجلمعية وقرار ١٩٩٧ نيسان/أبريل
اهليئتني عن هاتني صادرة قرارات من وقت الحق يف تالمها وما ،١٩٩٧ ديسمرب
العنصري، العنصرية، والتمييز ملكافحة املؤمتر العاملي عقد إىل بالدعوة فيما يتعلق
املؤمترين إىل أيضًا نشري وإذ تعصب، من  بذلك يتصل وما األجانب، وكره 
عامي يف جنيف يف عقدا اللذين العنصري  والتمييز العنصرية  ملكافحة العامليني

التوايل، على و١٩٨٣ ١٩٨٧
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الدويل، املجتمع جهود من الرغم على أنه القلق بالغ مع نالحظ وإذ
العنصري، والتمييز العنصرية ملكافحة الثالثة األهداف الرئيسية للعقود تتحقق مل
شىت من أشكال من اليوم حىت تعاين ما زالت البشر من حصر هلا أعدادًا ال وأن

تعصب، من بذلك وما يتصل األجانب، وكره العنصري، والتمييز العنصرية،
العنصرية، ضد للتعبئة الدولية السنة هي ٢٠٠١ سنة أن إىل نشري وإذ
إىل اهلادفة تعصب، من بذلك يتصل وما األجانب، وكره العنصري، والتمييز
السياسي لاللتزام جديد زخم وإعطاء العاملي، املؤمتر إىل أهداف أنظار العامل توجيه
وما األجانب، وكره العنصري، والتمييز العنصرية، أشكال على مجيع بالقضاء

تعصب، من بذلك يتصل
املتحدة األمم سنة ٢٠٠١ سنة إعالن العامة بقرار اجلمعية نرحب وإذ
السعي وضرورة  التنوع، واحترام التسامح  يربز  الذي احلضارات بني للحوار
للتحديات التصدي  أجل  من بينها وفيما احلضارات داخل مشتركة أرضية إىل
اإلنسان وحقوق املشتركة،  القيم دد واليت البشرية، تواجهها اليت املشتركة
يتصل وكره األجانب، وما العنصري، والتمييز العنصرية، والنضال ضد العاملية،

والشمول، والشراكة التعاون طريق عن تعصب، من بذلك
٢٠١٠ - ٢٠٠١ من الفترة املتحدة بإعالن األمم كذلك نرحب وإذ
العامة اجلمعية اعتماد وكذلك العامل، ألطفال والالعنف السالم لثقافة عقدًا

السالم، بثقافة املتعلقني العمل وخطة اإلعالن
وكره العنصري، والتمييز العنصرية، ملكافحة املؤمتر العاملي بأن نسّلم وإذ
للشعوب الدويل  العقد مع باالقتران تعصب، من بذلك  يتصل وما األجانب،
تقدمها اليت  القّيمة املسامهات يف للنظر فريدة فرصة يتيح العامل، يف األصلية
والروحية والثقافية واالجتماعية واالقتصادية السياسية يف التنمية األصلية الشعوب
من هذه الشعوب تواجهه فيما كذلك وللنظر خمتلف أحناء العامل، ملجتمعاتنا يف

العنصري، والتمييز العنصرية فيها حتديات، مبا
والشعوب للبلدان  االستقالل ملنح  املتحدة األمم إعالن إىل نشري وإذ

،١٩٦٠ لعام املستعمرة
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املتحدة األمم ميثاق يف الواردة واملبادئ باملقاصد التزامنا تأكيد وإذ نعيد
اإلنسان، حلقوق العاملي واإلعالن

يتصل وما األجانب، وكره العنصري، والتمييز العنصرية، نؤكد أن وإذ
ميثاق األمم املتحدة، ملقاصد ومبادئ إنكارًا تشكل تعصب بذلك من

العاملي اإلعالن يف الواردة التمييز وعدم املساواة تأكيد مبادئ وإذ نعيد
األساسية واحلريات اإلنسان حقوق  احترام على نشجع  وإذ اإلنسان، حلقوق 
أو اللغة اجلنس أو اللون العنصر أو أساس على نوع سواء أي من متييز دون للجميع
أو امللكية أو االجتماعي القومي أو األصل أو غريه أو السياسي الرأي أو الدين أو

آخر، وضع أي أو املولد
والتنفيذ العامليني  التصديق أو لالنضمام األساسية باألمهية  مّنا واقتناعًا
التمييز أشكال على مجيع الدولية للقضاء االتفاقية عن الناشئة اللتزاماتنا الكامل
والتمييز العنصرية، على للقضاء الرئيسي الدويل الصك  باعتبارها العنصري

تعصب، يتصل بذلك من األجانب، وما وكره العنصري،
مكافحتها سياق  يف الدول، تبحث ألن األساسية  باألمهية نسّلم  وإذ
تعصب، التوقيع بذلك من يتصل وما وكره األجانب العنصري والتمييز للعنصرية
أو عليها  التصديق أو اإلنسان حبقوق  الصلة ذات الدولية الصكوك  مجيع على

عاملي، التزام التوصل إىل إليها، بغية االنضمام
ستراسبورغ يف مت ُنظِّ اإلقليمية اليت املؤمترات علمًا بتقارير وقد أحطنا
عن فضًال الدول، من املقدمة املسامهات من ذلك وغري وطهران وداكار وسانتياغو
احلكومية، للمنظمات غري اإلقليمية الدراسية واالجتماعات اخلرباء حلقات تقارير

العاملي، للمؤمتر اإلعداد سبيل على ُنظمت اليت واالجتماعات األخرى
مبيكي ثابو الرئيس وجهه الذي امللِهم البيان  التقدير مع نالحظ وإذ
جلنوب رئيس أول املبجل مانديال نيلسون رعاية حتت أفريقيا،  جنوب رئيس
واألمينة اإلنسان حلقوق السامية املتحدة األمم مفوضة ومبادرة اجلديدة، أفريقيا
واحلكومات الدول رؤساء من وسبعون أربعة وقعها العاملي، اليت العامة للمؤمتر

البارزة، والشخصيات
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الغالية لتقدم البشرية األصول الثقايف هو أحد التنوع أن تأكيد نعيد وإذ
حقيقيًا قبوًال به وقبوله والتمتع قدره حق تقديره رفاهها، وينبغي ولتحقيق عامة

جمتمعاتنا، تثري دائمة كسمة وتبّنيه،
واإلبادة العنصري التمييز حظر من انتقاص بأي السماح بعدم نسّلم وإذ
حقوق صكوك يف معرفة هي كما  والرق العنصري الفصل  وجرمية اجلماعية 

الصلة، ذات اإلنسان
الفرص وتكافؤ إىل العدل بتطلعاا وسّلمنا العامل شعوب إىل أصغينا وقد
ويف العيش يف التنمية، احلق ذلك مبا يف اإلنسان، من حقوق هلم والتمتع مبا للجميع
يف احلياة متييز ودون املساواة قدم املشاركة على ويف  واحلرية، السلم كنف يف

واملدنية والسياسية، والثقافية واالجتماعية االقتصادية
تكوين يف املساواة على قدم والشعوب األفراد مجيع اشتراك بأن نسّلم وإذ
من خاٍل عامل إقامة يسهم يف أن ميكن وشاملة ودميقراطية ومنصفة عادلة جمتمعات

تعصب، من بذلك وما يتصل األجانب، وكره العنصري، والتمييز العنصرية،
يف أي متييز، ودون منصف، على حنو اجلميع اشتراك أمهية نؤكد على وإذ

وكذلك عامليًا، حمليًا صنع القرارات عمليات
يتصل وما األجانب، وكره العنصري، والتمييز العنصرية، نؤكد أن وإذ
أمور هي العنصري، والتمييز العنصرية مستوى إىل ترقى حيثما بذلك من تعصب،
اإلنسان، حقوق جبميع  الكامل التمتع أمام وعقبات خطرية انتهاكات تشكل
يف ومتساوين أحرارًا ولدوا مجيع البشر قد أن هي بديهية حلقيقة إنكارًا ومتثل
بني الشعوب فيما ودية سلمية أمام قيام عالقات عقبات وتعد واحلقوق، الكرامة
فيها مبا والدولية، الداخلية النـزاعات من لكثري اجلذرية األسباب من وأا واألمم،

للسكان، قسري من تشريد عليها يترتب املسلحة، وما النـزاعات
العنصرية، ملكافحة ودولية  وطنية إجراءات إىل باحلاجة نسّلم وإذ
أجل من تعصب، من بذلك يتصل وما األجانب، وكره العنصري، والتمييز
والثقافية واالجتماعية االقتصادية اإلنسان حقوق جبميع الكامل  التمتع ضمان
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ومن ومترابطة، متداخلة التجزئة، تتقبل ال عاملية حقوق وهي والسياسية، واملدنية
األمم، من مجيع والنساء واألطفال معيشة الرجال ظروف حتسني أجل

حبقوق النهوض أجل من الدويل التعاون تعزيز أمهية تأكيد  نعيد وإذ 
والتمييز العنصرية، مكافحة عملية أهداف أجل حتقيق ومن اإلنسان ومحايتها،

تعصب، يتصل بذلك من األجانب، وما وكره العنصري،
واألشكال املصادر أحد هو مظاهره مبختلف بأن كره األجانب نسّلم وإذ
عاجل اهتمام إيالء تتطلب  مكافحته وأن والصراع، للتمييز املعاصرة  الرئيسية

سواء، حد على الدويل واملجتمع الدول جانب من سريعة واختاذ إجراءات
املجتمع ا اضطلع اليت اجلهود من الرغم  على أنه  متامًا ندرك وإذ 
العنصري، والتمييز العنصرية، آفة فإن املحلية والسلطات واحلكومات الدويل
باستمرار وتؤدي قائمة زالت ما تعصب من بذلك يتصل وما األجانب، وكره
ينبغي ما وهو والعنف، واحلرمان املعاناة وإىل اإلنسان حلقوق وقوع انتهاكات إىل
ُيفضل ما عليا، وهو أولوية وكأمر له واملناسبة، املتاحة الوسائل جبميع مكافحته

املتضررة، املجتمعات املحلية مع جيري بالتعاون أن
العنصرية، والتمييز من ميارس ما وعنف القلق تواصل مع نالحظ وإذ
تفوق نظريات وأن من تعصب، بذلك يتصل األجانب، وما وكره العنصري،
عهد يف ومورست روجت وهي نظريات غريها، على والثقافات األعراق بعض

هذا، آخر حىت يومنا أو بشكل ُتطرح ما زالت االستعمار،
وكره العنصري، والتمييز العنصرية، لظهور باالنـزعاج نشعر وإذ
ومظاهرها أشكاهلا يف واستمرار حدوثها من تعصب بذلك يتصل وما األجانب،
على تقوم أخرى وممارسات أيديولوجيات  يف وكذلك خبثًا، األكثر املعاصرة

أو التمييز العنصري والعرقي، التفوق
اليت النظريات جانب إىل للتفوق العنصري أي مذهب بشدة وإذ َنرفض

مزعومة، متميزة بشرية أعراق وجود تقرير حتاول
والتمييز العنصري، العنصرية، وشجب مكافحة يف التقصري بأن ُنسلم وإذ
من وخاصة اجلميع، جانب من تعصب من بذلك يتصل وما األجانب، وكره
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يشجع على عامل هو املستويات والسياسيني على مجيع العامة السلطات جانب
األمور، هذه إدامة

اإلنسان حقوق وتعزيز محاية واجب الدول على أن تأكيد نعيد وإذ
نوع يراعي مبنظور تأخذ أن عليها وأن الضحايا، جلميع األساسية واحلريات
تواجهها، وبأن أن ميكن للمرأة اليت التمييز أشكال بتعدد وإذ نسّلم ،١ اجلنس
لتنمية منه بد ال  أمر واالجتماعية واالقتصادية والسياسية املدنية متتعها حبقوقها

بأسره، العامل يف املجتمعات
العوملة آخذ يف عامل عليها ينطوي اليت وبالفرص بالتحديات نسّلم وإذ
والتمييز العنصرية، استئصال إىل الرامي الكفاح إىل  بالنسبة متزايد حنو  على

تعصب، يتصل بذلك من األجانب، وما وكره العنصري،
كبريًا إسهامًا والتكنولوجيا العوملة فيه أسهمت عهد يف منا، وتصميمًا
املساواة على القائمة جنّسد فكرة األسرة العاملية أن على الناس، بني التقريب يف
اإلنسان حلقوق احلادي والعشرين قرنًا القرن من جنعل وأن والتضامن والكرامة
من بذلك يتصل وما األجانب، والتمييز العنصري، وكره العنصرية، والقضاء على
األفراد مجيع بني املعاملة يف احلقيقي واملساواة تكافؤ الفرص ولتحقيق تعصب،

والشعوب،
وإذ للشعوب، املصري وتقرير يف احلقوق مبادئ املساواة تأكيد ُنعيد وإذ
على نشدد وإذ الكرامة، متساوين يف أحرارًا ولدوا قد األفراد مجيع بأن ر ُنذكِّ
يف الدول بواجب نسّلم أولوية، وإذ أعلى كمسألة هلا املساواة هذه ضرورة محاية
العنصرية، أشكال على مجيع القضاء بغية ومناسبة وحامسة تتخذ تدابري عاجلة أن

تعصب، بذلك من يتصل األجانب، وما العنصري، وكره والتمييز
وكره العنصري، والتمييز العنصرية،  آفة ملكافحة  أنفسنا نكرس وإذ
سبيل وعلى وفّعالة كاملة مكافحة تعصب من بذلك يتصل وما األجانب،

إىل يشري اجلنس“ ”نوع مصطلح أن املفهوم من كان العمل، وبرنامج اإلعالن هذا ألغراض ١

خيتلف معىن ”نوع اجلنس“ أي مصطلح وال يتضمن املجتمع. إطار يف واألنثى، الذكر اجلنسني، كال
أعاله. ذكر عما
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كافة يف يف املاضي وجتارا العنصرية مظاهر من استخالص العرب ومع األولوية،
تكرارها، العامل بغية جتنب أحناء

بتحقيق وااللتزام  املتجددة السياسية اإلرادة من بروح معًا نقف وإذ 
والتمييز العنصرية، ضحايا مجيع ذكرى فنحيي والكرامة للجميع املساواة والعدل
العامل، أحناء مجيع يف تعصب وما يتصل بذلك من األجانب، وكره العنصري،

.٢ ديربان عمل وبرنامج رمسيًا إعالن ونعتمد

عامة قضايا
العنصرية، ضحايا يعد هذين العمل وبرنامج اإلعالن مفهوم يف أنه نعلن - ١
أو أفراد هم تعصب من  بذلك يتصل وما األجانب، وكره العنصري، والتمييز 
هلا؛ هدفًا كانوا أو هلا ُأخضعوا أو الويالت ذه تأثروا سلبيًا األفراد من جمموعات

يتصل األجانب، وما وكره العنصري، والتمييز العنصرية، بأن نسّلم - ٢
أو األصل القومي أو النسب اللون العنصر أو على أساس حتدث تعصب من بذلك
التمييز من متفاقمة متعددة أو أشكال من يعانوا أن ميكن الضحايا العرقي، وأن أو
الرأي السياسي أو الدين أو اللغة أو اجلنس مثل ذات صلة أسس أخرى إىل استنادًا

أخر؛ وضع أي أو املولد أو امللكية أو غريه أو
العاملية املكافحة األلفية الثالثة، تشكل هذه بداية يف بأنه، ونؤكد نسّلم - ٣
ومجيع تعصب، من بذلك يتصل وما األجانب وكره العنصري والتمييز للعنصرية
للمجتمع بالنسبة أولوية ذات مسألة واملتطورة، املقيتة ومظاهره ذلك أشكال
هذه أبعاد مجيع وحتديد لتقييم وتارخيية فريدة فرصة يتيح املؤمتر هذا وأن الدويل،
منها أمور عن طريق مجلة استئصاهلا كلية بغية البشرية تواجهها اليت الشرور املدمرة
الُصُعد على والفّعالة العملية التدابري ودعم وتعزيز وشاملة، ابتكارية ُنُهج  اتباع

والدولية؛ واإلقليمية الوطنية

مجيع يورد الذي (A/Conf.189/12) املؤمتر تقرير من السابع الفصل إىل اإلشارة ينبغي ٢

العمل. وبرنامج باإلعالن املتعلقة والبيانات التحفظات
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ضد املستمر  كفاحها يف أفريقيا  شعوب  مع تضامننا  عن نعرب - ٤
تعصب، من بذلك  يتصل وما األجانب، وكره العنصري، والتمييز  العنصرية،
زيادة إىل الرامية جهودها هذه الشعوب، وكذلك قدمتها اليت التضحيات وندرك

الالإنسانية؛ املآسي هلذه الدويل العام اإلدراك
واالحترام التضامن قيم على نعلقها اليت الكبرية األمهية أيضًا نؤكد - ٥
اإلهلام ومصدر األخالقي األساس تشكل اليت الثقافية، والتعددية والتسامح 
وما األجانب، وكره والتمييز العنصري، ضد العنصرية، على نطاق العامل لكفاحنا
أحناء يف مجيع بالشعوب أضرت اليت الالإنسانية واملآسي تعصب، من بذلك يتصل

الزمن؛ من جدًا لفترة طويلة يف أفريقيا، سيما وال العامل،
بشرية أسرة يشكلون واألفراد الشعوب مجيع أن  كذلك نؤكد - ٦
اليت والثقافات احلضارات  تقدم  يف أسهموا قد وأم تنوعها، يف ثرية واحدة،
واحترام والتعددية التسامح للحفاظ على وميكن لإلنسانية. املشترك التراث تشكل

مشوًال؛ أكثر جمتمعات قيام إىل يفضيا أن مجيعًا التنوع ولتعزيزها
يف الكرامة واحلقوق، متساوين أحرارًا يولدون البشر مجيع أن نعلن - ٧
يقوم مذهب أي وأن ورفاهها، جمتمعام تنمية يف البّناء اإلسهام ولديهم إمكانية
وخطري ومدان أخالقيًا، وظامل زائف علميًا، مذهب هو العنصري التفوق على
بشرية أعراق تقرير وجود اليت حتاول النظريات مجيع مع أن ينبذ وينبغي اجتماعيًا،

منفصلة؛
حياة يف رئيسيًا تؤدي دورًا واملعتقدات والروحانية أن األديان - ندرك ٨
ا يعاملون اليت الطريقة ويف حيام،  أسلوب ويف والرجال، النساء ماليني
الكرامة تعزيز  يف  تسهم أن واملعتقدات والروحانية لألديان وميكن  اآلخرين.
وكره العنصري، والتمييز العنصرية، على القضاء ويف للبشر، األصليتني والقيمة

تعصب؛ بذلك من يتصل األجانب، وما
األجانب، وكره العنصري، والتمييز العنصرية، أن بقلق نالحظ - ٩
غري التوزيع  منها عوامل  بفعل تتفاقم أن ميكن تعصب  من بذلك يتصل وما

االجتماعي؛ واالستبعاد والتهميش املتساوي للثروة
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ودويل اجتماعي بنظام إنسان التمتع حق كل من أن جديد من نؤكد - ١٠
متييز؛ أي دون للجميع اإلنسان حقوق متامًا فيه تتحقق أن ميكن

تسخريها ينبغي ودينامية  هائلة قوة تشكل  العوملة عملية أن نالحظ - ١١
منها. أي استبعاد دون  البلدان مجيع ورخاء وتنمية منفعة أجل من واستخدامها
الرئيسي. التحدي هلذا التصدي يف خاصة صعوبات النامية تواجه البلدان بأن ونسّلم
حنو على متقامسة غري احلاضر الوقت يف فوائدها فإن كبرية، فرصًا العوملة تتيح وبينما
على تصميمنا عن نعرب فإننا مث ومن سوي. وتكاليفها موزعة توزيعًا غري متكافئ،
اآلثار أن هلذه وميكن التخفيفمنها. وعلى العوملة السلبية الناشئة عن منعحدوثاآلثار
االجتماعي والتهميش واالستبعاد والتخلف الفقر بينها من مجلة أمور تفاقم إىل تؤدي
داخل أنحتدثعلىأسسعنصرية، اليتميكن والتفاوتات االقتصادية الثقافية والتماثلية
زيادة على عن تصميمنا كذلك ونعرب سلبيًا. تأثريًا تؤثر بينها، وأن وفيما الدول
التعاون وتدعيم أمور، بتعزيز مجلة طريق القيام، يف حد، عن أقصى إىل العوملة فوائد
املستدامة والتنمية االقتصادي والنمو بالتجارة يتعلق فيما الفرص تكافؤ لزيادة الدويل
بني فيما التبادل وزيادة التكنولوجياتاجلديدة، استخدام عن طريق واالتصاالتالعاملية
القضاء يف يسهم أن ميكن الذي األمر الثقايف، التنوع وتعزيز صون عن طريق الثقافات
تعصب. من بذلك يتصل وما العنصرية، والتمييز العنصري، وكره األجانب، على
يف ومتواصلة واسعة جهود ببذل إّال متامًا ومنصفة أن تصبح شاملة للعوملة ميكن وال
تنوع. من به تتسم ما على إنسانيتنا املشتركة، وكل يقوم مشترك تأمني مستقبل سبيل
اجلنوب من وال سيما بينها، وفيما األقاليم داخل اهلجرة بأن نسّلم - ١٢
ينبغي اهلجرة إزاء املتخذة السياسات أن ونؤكد للعوملة، نتيجة زادت إىل الشمال،
بذلك يتصل وما األجانب، أو كره العنصري، أو التمييز أّال تقوم على العنصرية،

تعصب؛ من

األجانب، وكره العنصرية، والتمييز العنصري، وأسباب مصادر
ومظاهرها املعاصرة وأشكاهلا، من تعصب، بذلك يتصل وما

املحيط عرب الرقيق جتارة فيها  مبا الرقيق، وجتارة العبودية بأن نقر - ١٣
فقط بسبب وحشيتها ليس البشرية، تاريخ يف بغيضة مآسي كانت األطلسي،
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إلنكارها املنظمة، وبوجه خاص وطبيعتها حجمها حيث من أيضًا ولكن املقيتة
وكان ضد اإلنسانية، جرمية الرق وجتارة العبودية بأن كذلك ونقر الضحايا. لذاتية
األطلسي، املحيط عرب الرقيق جتارة وخاصة دائمًا، كذلك اعتبارها الواجب من
األجانب وكره العنصري والتمييز للعنصرية الرئيسية واملظاهر املصادر وأا من
أفريقي، أصل  من واملتحدرين األفريقيني وأن تعصب، من بذلك يتصل وما
هلذه كانوا ضحايا والشعوب األصلية، آسيوي، من أصل واملتحدرين واآلسيويني

آلثارها؛ ضحايا زالوا وما األعمال،
وكره والتمييز العنصري، العنصرية، إىل أدى قد االستعمار بأن نسّلم - ١٤
أصل من األفريقيني واملتحدرين تعصب، وبأن من بذلك يتصل وما األجانب،
لالستعمار ضحايا األصلية كانوا والشعوب آسيوي أصل من أفريقي، واملتحدرين
أن من ونؤكد االستعمار، سببها اليت باملعاناة ونعترف آلثاره. ضحايا زالوا وما
هذه آثار ألن أسفنا نبدي كما تكراره. ومنع وأينما حيدث حيثما إدانته الواجب
جوانب يف تسهم اليت العوامل  من بني واستمرارها كانت والسياسات اهلياكل

العامل؛ أحناء من كثري يف املستمرة واالقتصادية االجتماعية املساواة عدم
ضد جرمية يشكالن اجلماعية  واإلبادة العنصري الفصل بأن نسّلم - ١٥
الرئيسية للعنصرية واملظاهر املصادر من الدويل، وأما القانون نظر يف اإلنسانية
ونعترف بالشرور من تعصب، يتصل بذلك األجانب وما وكره العنصري والتمييز
إدانتها الواجب من أن األعمال، ونؤكد هذه سببتها اليت املحدودة غري واملعاناة

تكرارها؛ ومنع حدثت وأينما حيثما
املهاجرين وال سيما غري املواطنني، ضد املوجه األجانب كره بأن نسّلم - ١٦
املعاصرة، للعنصرية  الرئيسية أحد املصادر يشكل اللجوء، وملتمسي  والالجئني
على حتدث  اجلماعات هذه ضد ترتكب اليت اإلنسان حقوق  انتهاكات وبأن
والعنصرية؛ وكره األجانب التمييز على القائمة املمارسات سياق يف واسع نطاق
والتمييز للعنصرية، اجلديدة للمظاهر اهتمام إيالء أمهية نالحظ - ١٧
هلا يتعرض قد اليت تعصب، من  بذلك يتصل وما األجانب،  وكره العنصري،

الضعيفة؛ املجموعات من الشباب وغريهم
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والتفاوتات االجتماعي واالستبعاد والتهميش والتخلف الفقر نؤكد أن - ١٨
األجانب، وكره العنصري، والتمييز بالعنصرية، وثيقًا ارتباطًا االقتصادية، ترتبط
العنصرية واملمارسات املواقف استمرار يف وتسهم تعصب، من بذلك يتصل وما

الفقر؛ مزيدًا من بدورها تولد اليت
املترتبة على السلبية والثقافية واالجتماعية االقتصادية النتائج نسّلم بأن - ١٩
قد تعصب من بذلك يتصل وما األجانب، وكره العنصري، والتمييز العنصرية،
ونعقد أفريقيا، سيما النامية، وال البلدان ختلف يف به يستهان ال إسهامًا أسهمت
املرتبطة والالإنسانية البائسة األوضاع من وطفل وامرأة رجل كل حترير العزم على
وعلى البشر، من واحد بليون عن يزيد ما حتته حاليًا املدقع الذي يرزح بالفقر
العوز؛ من مجعاء البشرية وحترير لكل إنسان، واقعة حقيقة التنمية يف احلق جعل

يتصل وما األجانب، وكره العنصري، والتمييز العنصرية، بأن - نسّلم ٢٠
يف كثري املسلح، وتشكل للنـزاع اجلذرية األسباب بني من هي تعصب من بذلك
مبادئ من مبدأ أساسي هو التمييز عدم بأن ونذّكر إحدى نتائجه األحيان من
املنازعات يف األطراف مجيع التزام إىل احلاجة على ونؤكد الدويل. اإلنساين القانون
يف التزام الدويل الدول واملجتمع استمرار املبدأ، وإىل ذا صارمًا التزامًا املسلحة
التمييز أشكال مكافحة مجيع ومواصلة فترات النـزاع املسلح، اليقظة وخاصة أثناء

العنصري؛
برحت ما االقتصادية - االجتماعية التنمية ألن قلقنا بالغ عن نعرب - ٢١
االنتهاكات بينها من  إىل أسباب ُتعزى اليت  املتفشية الداخلية املنازعات  تعوقها 
والتمييز العنصرية، الناشئة عن االنتهاكات يف ذلك مبا اإلنسان، حلقوق اجلسيمة
احلكم االفتقار إىل وعن من تعصب، بذلك وما يتصل األجانب، وكره العنصري،

املشاركة؛ على والقائم للجميع الشامل الدميقراطي
والقانونية السياسية املؤسسات أو اهلياكل أن من قلقنا  عن نعرب  - ٢٢
متفقة ليست  اليوم، حىت قائمًا زال وما موروث وبعضها  الدول، بعض يف
للسكان، اللغات واملتعددة الثقافات واملتعددة األعراق املتعددة اخلصائص مع
حيث من التمييز عوامل من رئيسيًا عامًال تشكل كثري من احلاالت، زالت، يف وما

استبعاد الشعوب األصلية؛
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الدول سيادة مبدأي يتفق مع مبا الشعوب األصلية، متامًا حبقوق نقر - ٢٣
الدستورية التدابري اعتماد إىل  احلاجة على  نشدد ولذلك اإلقليمية، وسالمتها
الصكوك من املستمدة التدابري فيها مبا املناسبة، والقضائية والتشريعية واإلدارية

التطبيق؛ الواجبة الدولية
وبرنامج إعالن يف األصلية“ ”الشعوب مصطلح استخدام أن نعلن - ٢٤
وما األجانب، وكره العنصري، والتمييز العنصرية، ملكافحة العاملي املؤمتر عمل
بشأن الدولية اجلارية املفاوضات نتائج سياق يف يندرج تعصب من بذلك يتصل
املفاوضات، هذه حبصيلة مساس  ودون القضية هذه بالتحديد  تتناول نصوص
الدويل؛ القانون عليها اليت ينص احلقوق على أي آثار له بأن ُيفسر أن وال ميكن
وكره العنصري، والتمييز العنصرية، لظواهر الشديد رفضنا عن نعرب - ٢٥
الدول بعض مستمرة يف زالت ما واليت تعصب، من بذلك يتصل األجانب، وما
إجراءات ومواقف عن فضًال القانون، تطبيق ويف لعملها اجلنائية  النظم أداء يف
يف ذلك أسهم وخاصة حيثما القوانني، إنفاذ عن املسؤولني واألفراد املؤسسات

أو املسجونني؛ املحتجزين صفوف يف مفرطًا معّينة ممثلة متثيًال جعل فئات
حقوق انتهاكات على العقاب من لإلفالت حد وضع ضرورة نؤكد - ٢٦
ضحايا يقعون الذين األفراد وجمموعات  لألفراد  األساسية واحلريات اإلنسان 

تعصب؛ من بذلك وما يتصل األجانب، وكره العنصري، والتمييز العنصرية،
فإن تتزايد  برحت ما العنصرية أن على عالوة ألنه قلقنا عن نعرب  - ٢٧
استعادة إىل جاهدة تسعى األجانب للعنصرية وكره املعاصرة واملظاهر األشكال
ذلك يف مبا الطرق، من بكثري أيضًا وقانونيًا بل سياسيًا وأخالقيًا ا االعتراف
تكنولوجيات طريق عن العمل، وإىل السياسية، األحزاب واملنظمات بعض برامج

التفوق العرقي؛ األفكار القائمة على مفهوم نشر على احلديثة، االتصال
متميزة طائفة أو أو مجاعة فئة أي ضد االضطهاد ممارسة - نذّكر بأن ٢٨
يعترف اليت من األسباب ذلك لغري أو عرقي أو قومي أو على أساس عنصري
الفصل جرمية وكذلك القانون الدويل، مبوجب جائزة غري بأا عاملي نطاق على
احلاالت، بعض وتصنف، يف اإلنسان حلقوق خطرية انتهاكات تشكل العنصري،

اإلنسانية؛ ضد اجلرائم املرتكبة ضمن
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اليوم بالرق حىت الشبيهة واملمارسات الرق بقوة استمرار وجود - ندين ٢٩
من سبيل األولوية على فورية تدابري اختاذ على وحنث الدول العامل، من أجزاء يف

اإلنسان؛ حلقوق صارخة انتهاكات تشكل اليت املمارسات هذه أجل إاء
االجتار أشكال واستئصال مجيع ومكافحة منع إىل املاسة احلاجة نؤكد - ٣٠
يتعرضون االجتار ضحايا بأن ونعترف واألطفال، النساء وخاصة باألشخاص،
من بذلك يتصل وما األجانب وكره العنصري والتمييز للعنصرية خاصة بصفة

تعصب؛

األجانب، وكره العنصري، والتمييز العنصرية، ضحايا
تعصب من بذلك يتصل وما

منها ميادين يف املؤشرات أظهرت كلما قلقنا عميق عن نعرب أيضًا - ٣١
من لكثري املتوقع والعمر األطفال ووفيات واإلسكان والصحة والعمالة التعليم
ذلك املسامهة يف العوامل احلرمان، وخاصة حيثما تشتمل قوامها حالة الشعوب
من بذلك يتصل وما األجانب، والتمييز العنصري، وكره العنصرية، احلرمان على

تعصب؛
أفريقي أصل من وللمتحدرين  لألفريقيني الثقايف للتراث مبا نسّلم  - ٣٢
كامًال اندماجًا اندماجهم  ضمان وضرورة أمهية على ونؤكد وتنوع، قيمة من
مجيع على التام اشتراكهم تيسري بغية والسياسية واالقتصادية االجتماعية احلياة يف

صنع القرارات؛ عملية يف املستويات
وسائر يف منطقة األمريكتني البلدان مجيع تقّر أن من بد أنه ال نرى - ٣٣
يقدمه ومبا أفريقي أصل من املتحدرين سكاا األفريقي، بوجود الشتات مناطق
ونعترف وعلمية، وسياسية  واقتصادية  ثقافية مسامهات  من السكان هؤالء
وكره عنصري ومتييز  عنصرية من حتديدًا السكان هؤالء ميس ما باستمرار
بعيد، أمد منذ يعانونه ما بأن ونعترف تعصب، من بذلك يتصل وما لألجانب
منها التعليم على مجلة أمور يف فرص احلصول مساواة عدم عديدة، من بلدان يف
للتفاوتات األساسية من األسباب سببًا يشكل برح ما والسكن الصحية والرعاية

عليهم؛ تؤثر اليت االقتصادية - االجتماعية
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ضحايا قرون منذ زالوا ما أفريقي  أصل  من املتحدرين  بأن  نسّلم  - ٣٤
من حقوقهم، كثريًا التاريخ وإلنكار واالسترقاق، العنصري والتمييز للعنصرية
للتمييز تعريضهم وعدم لكرامتهم واحترام بإنصاف معاملتهم وجوب ونؤكد
م؛ هويتهم اخلاصة ويف الثقافة يف حبقوقهم االعتراف ينبغي وعليه نوع. أي من
واالقتصادية واالجتماعية السياسية احلياة يف متكافئة وبشروط حبرية املشاركة ويف
وحقوقهم اخلاصة؛ وعادام تطلعام سياق التنمية يف يف وحبقوقهم والثقافية؛ 
وثقافتهم حيام، ومنط م،  اخلاصة التنظيم أشكال وتعزيز وصون  إقامة يف
واستخدامها؛ اخلاصة لغام على ويف احلفاظ الديين؛ تعبريهم وطرق وتقاليدهم
املوارد الطبيعية استخدام والفين؛ ويف الثقايف وتراثهم التقليدية معارفهم محاية ويف
وضع يف النشط االشتراك ويف وصوا، املوارد ذه  والتمتع ملوئلهم  املتجددة
ذات والربامج النظم ذلك مبا يف وتطويرها، وتنفيذها التعليمية والربامج النظم
اليت أراضيهم يف ذلك منطبقًا، كان حيثما حقهم، واملميز؛ وكذلك املحدد الطابع

أجدادهم؛ سكنها
أحناء يف يواجهون، أفريقي أصل من واملتحدرين األفريقيني بأن - نسّلم ٣٥
يف السائدين االجتماعيني والتمييز التحامل ألوجه نتيجة حواجز العامل، من كثرية
يواجهه ما استئصال على بالعمل التزامنا عن ونعرب واخلاصة، العامة املؤسسات
العنصري، والتمييز أشكال العنصرية، من أصل أفريقي من واملتحدرون األفريقيون

تعصب؛ من يتصل بذلك وكره األجانب، وما
أحناء يف يواجهون، آسيوي أصل من واملتحدرين اآلسيويني بأن - نسّلم ٣٦
السائدين االجتماعيني التحامل والتمييز ألوجه نتيجة حواجز العامل، كثرية من
ما كل استئصال بالعمل على التزامنا عن ونعرب واخلاصة، العامة املؤسسات يف
والتمييز العنصرية، أشكال من أصل آسيوي من واملتحدرون اآلسيويون يواجهه

تعصب؛ يتصل بذلك من األجانب، وما وكره العنصري،
أصل من  املتحدرون واجهه مما الرغم  على أنه  التقدير  مع - نالحظ ٣٧
وما يتصل بذلك لألجانب وكره عنصرية ومتييز عنصري من قرون طوال آسيوي
االقتصادية احلياة يف بشكل ملحوظ يسهمون وما زالوا أسهموا تعصب فإم من

فيها؛ يعيشون اليت للبلدان والثقافية والعلمية واالجتماعية والسياسية
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سياسات أية وتعدل عند االقتضاء، تراجع، إىل أن الدول مجيع - ندعو ٣٨
مجيع إزالة بغية اإلنسان، حلقوق الدولية الصكوك مع تتعارض جمال اهلجرة يف
واملتحدرون فيهم اآلسيويون مبن املهاجرين، ضد التمييزية واملمارسات السياسات

أصل آسيوي؛ من
قرون، طيلة للتمييز ضحايا  ظلت قد األصلية الشعوب بأن نقر - ٣٩
نوع أي تعاين من أن ينبغي وال يف الكرامة واحلقوق ومتساوية حرة ونؤكد أا
أصلية، كشعوب وهويتها منشئها التمييز على أساس سيما ال التمييز، أنواع من
هذه ميس ما على التغلب سبيل  يف إجراءات اختاذ إىل املستمرة ونؤكد احلاجة
بذلك يتصل وما لألجانب وكره عنصرية ومتييز عنصري من باستمرار الشعوب

تعصب؛ من
يعد اليت  وتراثها، األصلية الشعوب ثقافات وتنوع بقيمة  نسّلم - ٤٠
مجيع يف التامة ومشاركتها الثقافية وتعدديته املجتمع تنمية يف الفذ إسهامها
أجل من أساسية أمورًا  مها، اليت القضايا بشأن سيما ال املجتمع، جوانب

فيها؛ تعيش اليت الدول تنمية أجل ومن واالجتماعي، السياسي االستقرار
هلا مبا الكامل األصلية الشعوب متتع بأن الراسخ اعتقادنا - نكرر ٤١
على القضاء أجل من  عنه غىن ال أمر األساسية واحلريات اإلنسان حقوق من
تعصب. من بذلك  يتصل وما األجانب، وكره العنصري، والتمييز  العنصرية،
االقتصادية واالجتماعية باحلقوق التام متتعها تعزيز تصميمنا على تأكيد ونكرر
خصائص من مييزها ملا التام االحترام مع التنمية املستدامة، مبنافع وكذلك والثقافية،

تقوم به من مبادرات؛ وما
ومتارس حبرية عن هويتها األصلية الشعوب تعرب لكي أنه، نشدد على - ٤٢
وهذا يستلزم التمييز، أشكال مجيع من هذه الشعوب تتحرر أن ينبغي حقوقها،
وُتبذل األساسية. واحلريات اإلنسان حقوق من هلذه الشعوب ما احترام بالضرورة
األصلية، الشعوب حقوق إعالن حبقوقها يف العاملي االعتراف لتأمني اآلن اجلهود
املساواة حبرية وعلى قدم تشارك وأن ُتنادى بأمسائها؛ أن يلي: ما هذا ويشمل
أشكال حتافظ على والثقافية؛ وأن واالجتماعية واالقتصادية السياسية التنمية يف
وأن حتتفظ بلغاا وتستعملها، وأن وتقاليدها؛ وثقافاا حياا وأساليب تنظيمها
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تطوير يف تشارك وأن فيها؛ تعيش اليت املناطق يف االقتصادية هياكلها على حتافظ
حقوقها ذلك يف مبا تدير أراضيها ومواردها الطبيعية التعليمية؛ وأن وبراجمها نظمها
جمال يف غريها به يعاَمل مبا تعامل على قدم املساواة وأن األمساك؛ وصيد القنص يف

العدل؛ إقامة
بوصفها باألرض األصلية الشعوب تربط اليت اخلاصة بالعالقة نقر أيضًا - ٤٣
أن على ونشجع الدول الشعوب، هلذه والثقايف واملادي الروحي للوجود األساس
مبلكية االحتفاظ على قادرة األصلية الشعوب تكون أن أمكن،  حيثما تكفل،

الوطين؛ القانون مبوجب حقها من اليت هي الطبيعية املوارد وبتلك أراضيها
الشعوب بقضايا يعىن دائم حمفل إنشاء إىل الرامي بالقرار - نرحب ٤٤
للعقد الرئيسية األهداف  جيسد  حبيث املتحدة، األمم منظومة إطار يف  األصلية

عمل فيينا؛ وبرنامج العامل وإعالن يف األصلية الدويل للشعوب
اإلنسان حقوق حبالة اخلاص املعين للمقرر املتحدة األمم بتعيني نرحب - ٤٥
املقرر مع بالتعاون التزامنا عن ونعرب األصلية؛ للشعوب األساسية  واحلريات

اخلاص؛
وثقافية واجتماعية اقتصادية مسامهات من املهاجرون يقدمه مبا نسّلم - ٤٦

إليها على السواء؛ اليت هاجروا والبلدان منها هاجروا اليت البلدان إىل إجيابية
القانوين إطارها وتطبيق وضع يف لكل دولة احلق السيادي جمددًا - نؤكد ٤٧
تكون أن ينبغي السياسات  هذه أن نؤكد كما باهلجرة، يتعلق فيما وسياساا
يتم وأن التطبيق الواجبة اإلنسان حقوق ومعايري وقواعد  صكوك مع متوافقة
األجانب، وكره العنصري، والتمييز  العنصرية، من خلوها  يكفل مبا تصميمها 

تعصب؛ يتصل بذلك من وما
والتمييز العنصرية، وأفعال  مظاهر بشدة وندين القلق  مع نالحظ - ٤٨
املهاجرين ضد تعصب من بذلك يتصــل ومــا  األجانب، وكـــره العنصــري،
محاية جمددًا مسؤولية الدول عن ونؤكد منطية، قوالب عادة من عليهم يطبق وما
عن احلكومات ومسؤولية لوالياا، الذين خيضعون للمهاجرين اإلنسان حقوق
ال سيما العنيفة، أو القانونية غري األفعال من للمهاجرين واحلماية األمن توفري
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بدافع مجاعات ترتكبها أو أفراد يرتكبها اليت العنصري واجلرائم التمييز أعمال
وعادلة منصفة معاملة معاملتهم ضرورة ونؤكد األجانب؛ كره أو العنصرية من

العمل؛ ويف مكان املجتمع ومتكافئة يف
االنسجام والتسامح زيادة إىل األوضاع املفضية أمهية إجياد على نؤكد - ٤٩
بغية فيها، أنفسهم اليت جيدون البلدان املجتمع يف وبقية بني املهاجرين واالحترام
جلمع أن ونؤكد املهاجرين. ضد األجانب العنصرية وكره مظاهر على القضاء
قيام الدول بتيسري مجع ضرورة على ونشدد االندماج، إجيابيًا يف أثرًا مشل األسر

األسر؛ مشل
يف كثري فيها أنفسهم املهاجرون جيد اليت االستضعاف حالة  ندرك - ٥٠
اليت واملصاعب أوطام غيام عن منها أمور مجلة إىل تعزى واليت األحيان، من
املصاعب عن فضًال والثقافة، والعادات  اللغة  يف االختالفات بسبب يواجهوا
غري احلائزين املهاجرين عودة سبيل اليت تعترض واالجتماعية االقتصادية والعقبات

غري قانوين؛ وضع هم يف رمسية أو الذين لوثائق
ضد العنصري التمييز على القضاء  ضرورة  جديد من نؤكد - ٥١
واخلدمات العمالة مثل بقضايا يتعلق فيما فيهم العمال املهاجرون، مبن املهاجرين،
إىل وصوهلم إمكانية إتاحة عن فضًال والصحة، ذلك التعليم مبا يف االجتماعية،
عن مبنأى اإلنسان، حلقوق الدولية للصكوك وفقًا معاملتهم ووجوب القضاء،

تعصب؛ من بذلك وما يتصل األجانب، وكره العنصري، والتمييز العنصرية،
األجانب، وكره العنصري، والتمييز العنصرية، أن بقلق نالحظ - ٥٢
التهجري عمليات أخرى، يف عوامل بني تعصب تسهم، من من بذلك يتصل وما

جلوء؛ طاليب أو الجئني مواطنهم بوصفهم من وانتقال الناس
والتمييز العنصرية، مكافحة  جهود رغم بأنه، بقلق  نعترف كما - ٥٣
حاالت هناك تزال ال تعصب، وما يتصل بذلك من العنصري، وكره األجانب،
األجانب، وكره العنصري، والتمييز العنصرية،  أشكال خمتلف من مستمرة
داخليًا واملشردين اللجوء  وطاليب الالجئني ضد تعصب من بذلك  يتصل وما 

الفئات؛ من وغريهم
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والسعي للتهجري األصلية لألسباب التصدي إىل املاسة نؤكد احلاجة - ٥٤
طوعًا عودم وخباصة بالالجئني واملهجرين، يتعلق فيما مستدمية حلول إجياد إىل
بلدان أخرى توطينهم يف إعادة عن فضًال بلدام األصلية، إىل وكرامة، بأمان

وممكنًا؛ مالئمًا مىت وحيثما كان ذلك حمليًا، وإدماجهم
حبماية املتصلة اإلنسانية التزاماتنا وتنفيذ باحترام تعهدنا - نؤكد ٥٥
أمهية الصدد يف هذا ونالحظ داخليًا واملشردين والعائدين اللجوء وطاليب الالجئني
أجل املسؤولية، من تقاسم يف الدويل والتعاون األعباء الدويل وتقاسم التضامن
لعام ١٩٥١ الالجئني بوضع املتعلقة االتفاقية جديد أن من الالجئني، ونؤكد محاية
الدويل للنظام األساس يشكالن يظالن ١٩٦٧ لعام ا امللحق والربوتوكول

األطراف؛ الدول قبل من الكامل تطبيقهما بأمهية بالالجئني، ونعترف اخلاص
عرقية أصول ذوو البلدان سكان هجناء كثري من يف بأنه يوجد - نقر ٥٦
التسامح تعزيز يف إسهام قيم من هؤالء السكان يقدمه مبا ونقر خمتلطة، وعنصرية
املمكن من وأنه  خاصة ضدهم، التمييز وندين  املجتمعات، هذه يف واالحترام

لطابعه اخلفي؛ نظرًا التمييز، هذا مثل وجود إنكار
عن جنمت بفظائع حافل  اإلنسانية تاريخ أن حقيقة ندرك إننا - ٥٧
دروس استخالص من املمكن أنه ونعتقد حلقوق اإلنسان، اجلسيمة االنتهاكات

املستقبل؛ يف املآسي حدوث التاريخ بغية جتنب تذكر طريق عن
أبدًا؛ ُتنسى أّال جيب املحرقة بأن ونذكر - ٥٨

معينة، دينية طوائف  ضد ديين تعصب بوجود القلق بالغ  مع نسّلم - ٥٩
معتقداا بسبب الطوائف هذه ضد عنف وأعمال عدائية أفعال بظهور وكذلك
خاصة بصفة يفضي مما من العامل، شىت أحناء يف وأصلها العنصري أو العرقي الدينية

حبرية؛ ممارسة معتقداا يف حقها تقييد إىل
ضد العامل شىت من أحناء يف ديين تعصب بوجود كما نقر ببالغ القلق - ٦٠
حبرية، دينها شعائر يف ممارسة حقها من احلد سيما أفرادها، ال وضد دينية طوائف
معتقداا بسبب الطوائف هذه وعنف متنامية ضد عدائية أفعال بظهور وكذلك

العنصري؛ يسمى أصلها ما أو وأصلها العرقي الدينية
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اإلسالم وكره معاداة السامية القلق بتزايد بالغ نعترف مع أننا كما - ٦١
تقوم عنف وحركات من العامل، وكذلك بظهور حركات عنصرية شىت يف أحناء

والعرب؛ واملسلمني اليهود ضد والتمييز بالعنصرية تتسم أفكار أساس على
عدم عن  جنمت رهيبة مبظامل حافل  اإلنسانية تاريخ أن ندرك حنن  - ٦٢
شىت أحناء يف هذه املمارسات مثل لع تزايد ونالحظ البشر، بني املساواة احترام
على نـزاع، حاالت يف يوجدون الذين أولئك وخباصة الناس، وحنث العامل، من
تبّني املواقف وعن املهينة العنصري واستخدام اللغة التحريض ممارسة عن الكف

املقولبة؛ السلبية
حتت الفلسطيين الشعب يعانيها اليت  املحنة إزاء بالقلق نشعر إننا - ٦٣
التصرف يقبل ال الذي الفلسطيين الشعب  حبق  ونعترف األجنيب.  االحتالل
فيها املنطقة، مبا دول مجيع حبق مستقلة، ونعترف دولة مصريه وإقامة تقرير يف
يف السالم واختتامها عملية دعم الدول إىل مجيع وندعو باألمن، تنعم إسرائيل، بأن

مبكر؛ وقت
تتعايش مجيع املنطقة يف ودائم وشامل عادل حتقيق سالم إىل ندعو - ٦٤
كما دوليًا، ا املعترف اإلنسان وحبقوق والعدل باملساواة وتنعم ظله يف الشعوب

باألمن؛ فيه تنعم
وممتلكام ديارهم  إىل طواعية  العودة يف الالجئني حبق نسّلم  - إننا ٦٥

العودة؛ هذه تيسري على الدول مجيع وحنث وأمان، بكرامة
والدينية واللغوية  والثقافية العرقية اهلوية محاية ضرورة على نؤكد - ٦٦
هذه إىل األشخاص الذين ينتمون معاملة ضرورة وعلى ُوجدت أينما لألقليات
أي دون األساسية واحلريات اإلنسان حبقوق ومتتعهم املساواة قدم على األقليات

التمييز؛ أشكال من شكل
املتميزة الثقافية اهلوية ذات اجلماعات بعض أعضاء بأن نسّلم - ٦٧
وغريها والدينية، العوامل العرقية لعدد من تداخل معّقد بسبب حواجز يواجهون
تصدي أن تكفل إىل الدول ونطلب وتقاليدهم، عادام عن من العوامل فضًال
العنصري، العنصرية، والتمييز استئصال والربامج الرامية إىل والسياسات التدابري
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جّراء من تنشأ اليت للحواجز تعصب، من بذلك يتصل وما األجانب،  وكره 
العوامل؛ هذه تداخل

مستمرة مظاهر مجاعات الغجر من يواجهه خمتلف مبا القلق - نسّلم ببالغ ٦٨
وعنف، تعصب من بذلك يتصل وما األجانب وكره العنصري والتمييز للعنصرية
مساوام حتقيق أجل من فّعالة تنفيذية وآليات سياسات وضع بضرورة ونقر

بغريهم؛ الكاملة
األجانب، وكره  العنصري، والتمييز العنصرية، بأن مقتنعون حنن  - ٦٩
يتعلق بالنساء فيما هي أمور تتجلى بشكل خمتلف تعصب بذلك من يتصل وما
املعيشية، أوضاعهن  يف تدهور إىل املؤدية العوامل من تكون وقد والفتيات،
من هلن مبا التمتع من وحتد التمييز، من متعددة وأشكاًال والعنف الفقر وتولد
يف اجلنسني يراعي إدراج منظور بضرورة ونسّلم تنكرها عليهن. أو إنسان حقوق
والتمييز العنصرية، ملكافحة الصلة العمل ذات وبرامج واالستراتيجيات السياسات
ألشكال بغية التصدي تعصب وما يتصل بذلك من األجانب، وكره العنصري،

املتعددة؛ التمييز
واالتساق املنهجية من قدر أكرب على تطوير أسلوب بضرورة نسّلم - ٧٠
واملصاعب والعوائق القيود إضافة إىل املرأة، ضد العنصري التمييز لتقييم ورصد
واالقتصادية والسياسية املدنية حقوقها  ممارسة إىل سعيها يف املرأة تواجهها اليت
والتمييز العنصرية، بسبب وجه، أكمل  على ا والتمتع والثقافية واالجتماعية

تعصب؛ يتصل بذلك من األجانب، وما وكره العنصري،
ديانات إىل املنتميات النساء إلرغام حماوالت من يبذل ما نشجب - ٧١
مـن تعبريهن احلد أو والدينية، الثقافية هويتهن عن التخلي على معّينة دينية وأقليات

والعمل؛ التعليم فرص يف ضدهـن التمييز عنها، أو املشـروع
سيما وال والشباب، األطفال من  كبري عدد وجود بقلق  نالحظ - ٧٢
يتصل وما األجانب، وكره  العنصري، والتمييز العنصرية، ضحايا  بني البنات، 
والتمييز العنصرية، مكافحة  برامج تضمني ضرورة  ونؤكد تعصب، من بذلك
مع تدابري خاصة تتفق تعصب من بذلك يتصل وما األجانب، وكره العنصري،
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األولوية سبيل على اهتمام إيالء بغية آراءه وحتترم الفضلى الطفل مصاحل مبدأ
املمارسات؛ هلذه يتعرضون والشباب الذين األطفال وحالة حلقوق

الطفل أو لغوية أو دينية أو عرقية أقلية إىل املنتمي الطفل بأن - نسّلم ٧٣
حقه يف مجاعته، من أفراد بقية مع مبفرده أو حرمانه، ال جيوز األصلية الشعوب من

لغته؛ استخدام شعائره، أو يف وإقامة بدينه املجاهرة يف أو بثقافته، التمتع
بذلك التنمية وما يتصل وانعدام بالفقر مرتبط األطفال عمل بأن - نسّلم ٧٤
والتمييز الفقر أن يدمي بعض احلاالت وميكن يف اقتصادية - اجتماعية أوضاع من
فرصة اكتساب حرمانًا مفرطًا من املتأثرة أطفال الفئات حرمان طريق عن العنصري

االقتصادي؛ بالنمو االنتفاع وفرصة اإلنتاجية احلياة يف الالزمة البشرية القدرات
فريوسه، أو باإليدز  املتأثرين أو املصابني أن القلق ببالغ نالحظ - ٧٥
فئات إىل  البلدان  من كثري  يف ينتمون به، مصابون أم يفترض من وكذلك 
من بذلك يتصل وما األجانب وكره العنصري والتمييز التعرض للعنصرية شديدة
واملداواة الرعاية الصحية على فرص حصوهلم يف يؤثر سلبًا الذي تعصب، األمر

ذلك؛ ويعوق

العنصرية، على إىل القضاء اهلادفة واحلماية والتثقيف تدابري املنع
تعصب بذلك من يتصل األجانب، وما العنصري، وكره والتمييز

والدويل واإلقليمي الوطين الُصُعد على
واالجتماعية والثقافية واالقتصادية السياسية األوضاع بأن نسّلم - ٧٦
والتمييز العنصرية، ممارسات وتفشي تنامي إىل تؤدي أن ميكن املجحفة
إىل بدورها تؤدي اليت تعصب، من بذلك يتصل وما العنصري، وكره األجانب،
مجيع ويف للجميع الفرص احلقيقي يف التكافؤ أن نعتقد الالمساواة. وحنن تفاقم
العنصرية، والتمييز للقضاء على أساسي أمر التنمية، جمال يف ذلك يف مبا املجاالت،

تعصب؛ يتصل بذلك من األجانب، وما وكره العنصري،
للقضاء على إىل االتفاقية الدولية العامل دول مجيع انضمام أن نؤكد - ٧٧
األمهية هلما أمران  التام التنفيذ موضع ووضعها العنصري التمييز أشكال  مجيع

يف العامل؛ التمييز وعدم تعزيز املساواة القصوى يف
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نطاق تعزز على بأن الدول جلميع الرمسي االلتزام جديد من نؤكد - ٧٨
واالجتماعية االقتصادية اإلنسان حقوق مجيع ومحاية  ومراعاة احترام عاملي
يف عامًال أساسيًا باعتبارها التنمية، ذلك احلق يف يف مبا والسياسية، واملدنية والثقافية
بذلك يتصل وما وكره األجانب، العنصري، العنصرية، والتمييز واستئصال منع

تعصب؛ من
التمييز إزالة دون حتول اليت العقبات  أن راسخًا  اعتقادًا - نعتقد  ٧٩
السياسية اإلرادة يف انعدام العنصرية تكمن بصفة رئيسية وحتقيق املساواة العنصري
ملموسة وإجراءات تنفيذية استراتيجيات الدول اختاذ وعدم التشريعات وضعف

السليب؛ والتنميط العنصرية املواقف انتشار ويف
والتنفيذ معايرينا وتنفيذ والتنمية التعليم أن راسخًا اعتقادًا نعتقد - ٨٠
ووضع القوانني سن ذلك يف مبا اإلنسان، حقوق جمال يف اللتزاماتنا الدولية األمني
حامسة مسائل هي إمنا واالقتصادية، السياسية واالجتماعية الُصُعد السياسات على
بذلك يتصل وما األجانب، وكره العنصري، والتمييز العنصرية، ملكافحة األمهية

تعصب؛ من
بالشفافية واملسؤولية يتسم الذي السديد واحلكم الدميقراطية بأن نسّلم - ٨١
واحترام وتطلعات الناس، الحتياجات ويستجيب املشاركة على ويقوم واملساءلة
للتوصل أساسية أمور هي القانون، وسيادة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية
األجانب، العنصري، وكره والتمييز العنصرية، واستئصال منع إىل حنو فّعال على
اإلفالت أشكال من شكل أن أي جديد من تعصب. ونؤكد من بذلك يتصل وما
إمنا األجانب وكره العنصرية بدوافع ترتكب اليت باجلرائم العقاب فيما يتصل من
تكرار على يشجع أن شأنه والدميقراطية ومن القانون سيادة إضعاف يسهم يف

األفعال؛ هذه مثل ارتكاب
وتعزيز بتحديد عملية تسمح يشكل احلضارات بني احلوار أن - نؤكد ٨٢
البشر بين مجيع يف املتأصلة بالكرامة واالعتراف احلضارات، بني أسس مشتركة
النحو، هذا وعلى األساسية؛ العدل مبادئ واحترام وتعزيزها، املتساوية وحبقوقهم
والتمييز العنصرية، على القائمة الثقايف التفوق تبديد مفاهيم على احلوار يساعد
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يسوده عامل بناء وتيسري تعصب، من بذلك يتصل وما العنصري، وكره األجانب،
البشرية؛ األسرة أفراد الوئام بني

السياسيون الزعماء يؤديه أن وينبغي ميكن الرئيسي الذي نؤكد الدور - ٨٣
وكره األجانب، العنصري، والتمييز العنصرية، مكافحة يف السياسية واألحزاب
خطوات اختاذ على السياسية األحزاب ونشجع تعصب، من بذلك يتصل وما

والتسامح واالحترام؛ التضامن تعزيز يف سـبيل ملموسة
واأليديولوجيات اجلديدة والفاشية اجلديدة النازية وعودة استمرار ندين - ٨٤
الظواهر هذه ونعلن أن القومي، أو العنصري التحامل على العنيفة القائمة القومية

ظرف؛ يف أي أو حال أي ميكن تربيرها يف ال
العنصرية أساس  على القائمة السياسية والتنظيمات الربامج ندين - ٨٥
عن فضًال متييز، من بذلك يتصل وما العرقي التفوق مذاهب أو األجانب وكره
وكره العنصري، والتمييز العنصرية، أساس على القائمة واملمارسات التشريعات
ومع الدميقراطية مع باعتبارها تتعارض من تعصب، بذلك يتصل وما األجانب،
ممارسات أن جديد من ونؤكد واملساءلة. بالشفافية الذي يتسم السديد احلكم
اليت تعصب، من يتصل بذلك األجانب، وما وكره العنصري، العنصرية، والتمييز
تعرض وقد اإلنسان حلقوق انتهاكًا تشكل احلكومية، السياسات عنها تتغاضى
واألمن والسلم األمم بني فيما والتعاون الشعوب بني فيما الودية العالقـات للخطر

الدوليني؛
أو العنصري التفوق القائمة على األفكار مجيع ترويج أن  إىل نشري - ٨٦
االعتبار إيالء  مع القانون عليها يعاقب جرميًة إعالنه جيب العنصرية الكراهية
املذكورة واحلقوق حلقوق اإلنسان العاملي اإلعالن يف الواردة للمبادئ الواجب
التمييز أشكال  مجيع على للقضاء الدولية االتفاقية من  ٥ املادة يف صراحة

العنصري؛
للقضاء على الدولية االتفاقية من ٤ من املادة (ب) الفقرة أن نالحظ - ٨٧
ومبقاضاة باليقظة التزامًا الدول كاهل على ُتلقي العنصري التمييز أشكال مجيع
أو العنصرية الكراهية أو التفوق العنصري قائمة على أفكارًا تروج اليت املنظمات

املنظمات والثين عنها؛ إدانة هذه وجيب عليها. حترض أو عنف أعمال ترتكب
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املتعدد املجتمع تنوع  اإلعالم وسائط تعكس أن ينبغي أنه - نسّلم ٨٨
وكره العنصري، والتمييز العنصرية،  مكافحة  يف دورها تؤدي وأن الثقافات
قوة إىل الصدد يف هذا االهتمام ونوجه تعصب. من بذلك يتصل وما األجانب،

اإلعالن؛ تأثري
كاذبة صورًا اإلعالمية، بتروجيها الدوائر بعض أن األسف مع نالحظ - ٨٩
قد والالجئني، املهاجرين سيما  ال مستضعفة، ومجاعات ألفراد سلبية وأمناطًا 
اجلمهور أوساط يف وكره لألجانب عنصرية تنم عن مشاعر نشر يف أسهمت

العنف؛ على عنصرية ومجاعات عنصريني أفرادًا بعض احلاالت يف وشجعت
وسائط طريق عن سيما ال التعبري، حرية يف احلق ملمارسة مبا نقر  - ٩٠
التام واالحترام اإلنترنت، شبكة ذلك يف مبا احلديثة، والتكنولوجيات  اإلعالم
العنصرية، مكافحة يف إجيابية مسامهة من ونقلها، وتلقيها املعلومات التماس حلرية
جمددًا ونؤكد من تعصب؛ بذلك يتصل وما األجانب، وكره العنصري، والتمييز
يف وسائط الذاتية واإلدارة التحرير هيئة استقاللية احترام ضرورة هذا الصدد يف

اإلعالم؛
احلديثة، إزاء استخدام تكنولوجيات املعلومات بالغ قلقنا عن نعرب - ٩١
وعدم واملساواة اإلنسانية القيم احترام مع تتناىف ألغراض اإلنترنت، شبكة مثل
العنصرية لترويج استخدامها ذلك يف مبا والتسامح، اآلخرين واحترام التمييز
من بذلك يتصل وما العنصري والتمييز األجانب وكره العنصرية والكراهية
الذين والشباب األطفال يف سلبًا تؤثر أن ميكن املواد هذه ألن وخاصة تعصب،

يطلعون عليها؛
واالتصال اإلعالم  تكنولوجيات استخدام ترويج إىل باحلاجة - نقر ٩٢
والتمييز العنصرية، مكافحة  يف لإلسهام اإلنترنت، شبكة ذلك يف مبا اجلديدة،
وتستطيع التكنولوجيات تعصب؛ من بذلك يتصل وما األجانب، وكره العنصري،
ومبادئ اإلنسان كرامة واحترام التسامح تشجيع احلاجة، وفائها ذه يف اجلديدة،

املساواة وعدم التمييز؛
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اإلعالم املجتمعية وسائط بأمهية تسلم أن الدول أنه ينبغي جلميع نؤكد - ٩٣
األجانب، وكره العنصري، والتمييز العنصرية، ضحايا صوت ُتسمع اليت

تعصب؛ يتصل بذلك من وما
من خالل خمتلفة أصول من األشخاص أن وصم من جديد  نؤكد - ٩٤
اإلعالم وسائط أو املؤسسات أو العامة السلطات به القيام عن به أو متتنع تقوم ما
عمًال ال يعترب املحلية، من أفعال، أو الوطنية املنظمات أو األحزاب السياسية أو
هذه تكرار على حتريضًا أيضًا يعترب بل فحسب العنصري  التمييز أعمال من
ومظاهر التحامل العنصرية تدعم املواقف حلقة مفرغة نشوء إىل يؤدي مما األفعال،

األفعال؛ ذه التنديد وجيب العنصري،
داخل ذلك يف مبا واألعمار،  املستويات مجيع يف التعليم بأن نسّلم  - ٩٥
رئيسي عامل هو اإلنسان، حقوق جمال يف التعليم األخص وعلى األسرة، 
وكره العنصري، والتمييز العنصرية، تنم عن اليت والسلوكيات املواقف يف تغيري
إزاء واالحترام التسامح تشجيع  ويف تعصب من بذلك يتصل وما األجانب،
ونشر تعزيز يف حاسم عامل هذا التعليم كذلك أن ونؤكد يف املجتمعات؛ التنوع
انتشار ومكافحة ملنع أساسية ُتعد اليت واإلنصاف الدميقراطية للعدالة القيم ومحاية

تعصب؛ من بذلك وما يتصل األجانب، وكره العنصري، والتمييز العنصرية،
تعليم اجلميع على حصول وإمكانية األمية اجليد وحمو التعليم بأن نسّلم - ٩٦
حتقيق ويف املجتمعات مشولية تعزيز يف  تسهم أن أمور ميكن هي جماين ابتدائي
والشعوب األمم بني عالقات مستقرة ومتجانسة وصداقة فيما وإقامة اإلنصاف
املتبادل والتضامن التفاهم وتعزيز السلم ثقافة تشجيع ويف واألفراد واجلماعات

للجميع؛ اإلنسان كافة حقوق االجتماعية واحترام والعدالة
ضد والكفاح التعليم يف احلق بني القائمة  الصالت على نؤكد - ٩٧
تعصب، من بذلك  يتصل وما األجانب، وكره العنصري، والتمييز  العنصرية،
والتعليم اإلنسان، حقوق جمال يف التعليم ذلك للتعليم، مبا يف اجلوهري والدور
منع يف  والشبيبة، األطفال لدى وخباصة وحيترمه، الثقايف  بالتنوع يهتم الذي

والتمييز؛ التعصب أشكال واستئصال مجيع
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وغريها التعويضية واجلرب والتدابري والطعن االنتصاف سبل توفري
والدويل واإلقليمي الوطين الُصُعد على الفّعالة التدابري من

البشرية تاريخ وحقائق وقائع تدريس وضرورة أمهية على  نؤكد - ٩٨
وقائع تدريس وضرورة أمهية  وكذلك القريب، املاضي إىل القدمي العصر  من 
بذلك يتصل وما وكره األجانب، العنصري، العنصرية، والتمييز تاريخ وحقائق
شامًال فهمًا املاضي مآسي  فهم بغية  وأسباا وطبيعتها وعواقبها، تعصب، من

وموضوعيًا؛
بشرية آالم من واألطفال والنساء الرجال  ماليني  يقاسيه مبا نسلِّم - ٩٩
املحيط عرب الرقيق وجتارة الرقيق، وجتارة الرق، من جراء هائلة مأساوية وحمن
بالغ ونعرب عن اجلماعية، واإلبادة واالستعمار، العنصري، والفصل األطلسي،
وأن املاضي مآسي ذكرى ضحايا تكرم أن املعنّية الدول إىل ونطلب لذلك، أسفنا
ألن ونأسف وقعت. ومىت أينما املآسي، هذه تكرار إدانة ومنع جيب أنه تؤكد
أدت قد والثقافية االقتصادية - واالجتماعية السياسية واهلياكل هذه املمارسات
تعصب؛ من يتصل بذلك األجانب، وما وكره العنصري، والتمييز العنصرية، إىل
ومصائب آالم من واألطفال ماليني الرجال والنساء يكابده مبا نسلِّم - ١٠٠
األطلسي، املحيط عرب الرقيق وجتارة الرقيق، وجتارة الرق، جراء  من حتصى ال
بالغ أسفنا عن ونعرب املاضي، ومآسي اجلماعية، واإلبادة العنصري، والفصل
باالنتهاكات االعتراف إىل بادرت الدول بعض أن كذلك ونالحظ لذلك.

عنها؛ تعويضًا االقتضاء، عند ودفعت، املرتكبة واجلماعية اجلسيمة
للمصاحلة ودمل وكوسيلة املظلمة من التاريخ، الفصول تلك ولطّي - ١٠١
هذه املآسي. ضحايا ذكرى إىل تكرمي وأعضاءه الدويل املجتمع اجلراح، ندعو
تقدمي أو الندم أو  األسف عن باإلعراب  بادر البعض أن كذلك ونالحظ 
إىل يف إعادة الكرامة بعُد يسامهوا مل الذين أولئك إىل مجيع ونطلب االعتذارات،
تقديرنا عن الشأن هذا يف ونعرب بذلك، للقيام املناسبة الوسائل جيدوا أن الضحايا

بذلك؛ قامت اليت للبلدان
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ونطلب املعنية، الدول على مجيع الواقع األخالقي االلتزام إننا ندرك - ١٠٢
لتلك الدائمة العواقب  إلاء  والفّعالة املناسبة التدابري تتخذ أن الدول هذه إىل

مسارها؛ وعكس املمارسات
العنصري والتمييز واملعاصرة للعنصرية املاضية األشكال بعواقب - نسّلم ١٠٣
للسلم خطرية حتديات بوصفها تعصب، من بذلك يتصل وما األجانب وكره
األساسية اإلنسان واحلريات حقوق وإلعمال البشرية وللكرامة العامليني واألمن
أفريقي، أصل من واملتحدرين  األفارقة وخباصة  العامل، يف الناس من للكثري

األصلية؛ والشعوب آسيوي، أصل من واملتحدرين
العدل، إلقامة ملّح ينبغي، كمطلب أنه جديد وبقوة من أيضًا - نؤكد ١٠٤
االقتضاء عند القانونية املساعدة توفري ذلك يف إىل العدالة، مبا حق اللجوء ضمان
اإلنسان حقوق انتهاكات لضحايا واملالئمة، العادلة االنتصاف وسبل واحلماية
من بذلك يتصل وما األجانب، وكره العنصري، والتمييز العنصرية، الناشئة عن
والثقايف االجتماعي الصعيد على الضعيف  وضعهم  إىل نظرًا وخباصة تعصب،
عن وكافية عادلة ترضيات أو طلب تعويضات يف ذلك حقهم يف مبا واالقتصادي،
دولية وإقليمية صكوك عليه نصت ملا التمييز، وفقًا هلذا تكبدوها نتيجة أضرار أية
واالتفاقية اإلنسان، حلقوق العاملي  اإلعالن سيما  ال اإلنسان، حلقوق عديدة

العنصري؛ التمييز أشكال مجيع على الدولية للقضاء
األلفية إعالن يف املبّينة باملبادئ يسترشد إذ الدويل، املجتمع إن - ١٠٥
واملساواة البشرية الكرامة مبادئ لدعم مجاعية مسؤولية نتحمل بأننا ويعترف
يلتزم العامل، شعوب جلميع  إجيابية  قوة العوملة تصبح أن ولضمان  واإلنصاف
العاملي، ومقاومة االقتصاد يف مفيدًا دجمًا النامية البلدان دمج من أجل يعمل بأن
وعلى مستدامة، وتنمية متسارع، اقتصادي  منو  حتقيق على  مصممًا ميشها،

واحلرمان؛ والالمساواة الفقر على القضاء
مآسيه وقعت، وإدانة ومىت املاضي، أينما آثام أو جرائم ر تذكُّ نؤكد أن - ١٠٦
أساسية عناصر هي التاريخ، خبصوص احلقيقة وقول فيها، لبس ال إدانة العنصرية

والتضامن؛ واملساواة العدالة على تقوم جمتمعات وإلجياد الدولية للمصاحلة
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والفّعالة، الكاملة املساواة حتقيق إىل الرامية االستراتيجيات
املتحدة األمم الدويل وتعزيز آليات التعاون ذلك يف مبا

والتمييز العنصرية، جمال مكافحة يف الدولية األخرى واآلليات
تعصب من بذلك يتصل وما األجانب، وكره العنصري،

وسياسات وبرامج استراتيجيات وتنفيذ وتعزيز وضع إىل احلاجة نؤكد - ١٠٧
تدابري تشمل قد والدويل، واإلقليمي الوطين املستوى على  مالئمة وتشريعات
احلقوق وإعمال املتساوية االجتماعية بالتنمية أجل النهوض من وإجيابية، خاصة
العنصرية، ضحايا جلميع والثقافية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية املدنية 
منها بسبل تعصب، من بذلك يتصل وما األجانب، وكره العنصري، والتمييز
كما نؤكد والقضائية واإلدارية، السياسية املؤسسات إىل الوصول فعالية حتسني
ضمان إسهام إىل كذلك واحلاجة العدالة، إىل الوصول فعالية إىل حتسني احلاجة
حياة نوعية حتسني يف فّعاًال إسهامًا والتكنولوجيا والعلم التنمية من املتأتية املنافع

متييز؛ دومنا البشر بين مجيع
لصاحل إجيابية  بأعمال  القيام  أو خاصة تدابري اختاذ  بضرورة نسلِّم - ١٠٨
من بذلك يتصل وما األجانب، وكره العنصري، والتمييز العنصرية، ضحايا
تدابري أن دف املجتمع. وينبغي يف كامًال دجمًا دجمهم على العمل بغية تعصب،
اليت تعوق األوضاع إىل تصحيح التدابري االجتماعية، فيها تلك، مبا الفّعال العمل
العرقية املجموعات مشاركة مجيع لتشجيع خاصة بتدابري باحلقوق واألخذ التمتع
ومعاملتها املجتمع قطاعات مجيع يف متكافئة والدينية مشاركة واللغوية والثقافية
يف املناسب تدابري لتحقيق التمثيل األعمال تلك تشمل أن وينبغي املساواة. قدم على
والعمالة، النواب، وجمالس السياسية، واألحزاب واإلسكان، التعليمية، املؤسسات
قد الذي األمر املدنية، اخلدمات وغريها من واجليش والشرطة يف القضاء وخباصة
انتخابية وإصالحات زراعية ومحالت إصالحات على احلاالت يف بعض ينطوي

املساواة؛ قدم على املشاركة ألجل
العنصرية، مكافحة (أ) لتعزيز الدويل التعاون زيادة بأمهية ر نذكِّ - ١٠٩
تنفيذ (ب) تعصب؛ من بذلك يتصل وما األجانب، وكره العنصري، والتمييز
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أهداف (ج) املمارسات؛ هـذه متنـع اليت والصكوك للمعاهدات فّعاًال الدول تنفيذًا
مؤمتر األمم وضعها اليت األهداف حتقيق (د) هذا الشأن؛ يف األمم املتحدة ميثاق
١٩٩٢، واملؤمتر عام جانريو دي ريو بالبيئة والتنمية، الذي ُعقد يف املعين املتحدة
املعين الدويل واملؤمتر ،١٩٩٣ عام فيينا يف ُعقد الذي  اإلنسان، حلقوق العاملي
للتنمية العاملي القمة ١٩٩٤، ومؤمتر عام القاهرة يف ُعقد الذي والتنمية، بالسكان
املعين الرابع العاملي واملؤمتر ،١٩٩٥ عام كوبنهاغن يف الذي ُعقد االجتماعية،
باملستوطنات املعين املتحدة األمم ومؤمتر ،١٩٩٥ عام يف بيجني ُعقد الذي باملرأة
العاملي القمة  ومؤمتر ،١٩٩٦ عام اسطنبول يف عقد الذي  (٢ (املوئل البشرية
تشمل من أن هذه األهداف والتأكد ،١٩٩٦ عام يف روما عقد الذي للغذاء،
وما األجانب، وكره العنصري، والتمييز العنصرية، ضحايا منصفة مجيع بصورة

تعصب؛ من بذلك يتصل
ذات واإلقليمية الدولية واملنظمات الدول بني فيما التعاون بأمهية نسلّّم - ١١٠
الكفاح يف واألفراد احلكومية، غري واملنظمات الدولية املالية واملؤسسات الصلة
من بذلك يتصل وما األجانب، وكره العنصري، والتمييز العنصرية، العاملي ضد
تظلمات مراعاة التحديد وجه على يتطلب الكفاح هذا يف النجاح وبأن تعصب،

هذا التمييز وآرائهم ومطالبهم؛ ضحايا
ُتعتمد لصاحل اليت الدولية، والسياسات التدابري أن جديد نؤكد من - ١١١
ينبغي املالية، املساعدة فيها مبا  العامل من خمتلفة أحناء يف واملشردين الالجئني
الوطين األصل أو النسب أو اللون أو بالعرق تتعلق ألسباب على التمييز أّال تقوم
على الدويل املجتمع السياق يف هذا وحنث املعنيني، واملشردين لّالجئني أو العرقي
البلدان سيما وال املضيفة، البلدان إىل  منصف أساس على وافية تقدمي مساعدة

انتقالية؛ املارة مبرحلة النامية والبلدان املضيفة
واملتوافقة اإلنسان حبقوق املعنية املستقلة نسلِّم بأمهية املؤسسات الوطنية - ١١٢
وهي اإلنسان، حقوق ومحاية لتعزيز الوطنية املؤسسات مبركز املتصلة املبادئ مع
األول/ديسمرب كانون ٢٠ املؤرخ ١٣٤/٤٨ العامة اجلمعية املرفقة بقرار املبادئ
القانون مبوجب املنشأة الصلة ذات املتخصصة املؤسسات من وغريها ،١٩٩٣
املظامل، أمناء مؤسسات ذلك يف  مبا اإلنسان، حقوق  ومحاية تعزيز أجل من
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من بذلك يتصل وما األجانب، وكره العنصري، والتمييز العنصرية، يف مكافحة
الدول ونشجع القانون. وسيادة الدميقراطية القيم تعزيز أجل تعصب، وكذلك من
السلطات وندعو املؤسسات، هذه مثل بإنشاء االقتضاء، حسب القيام، على
جماالت يف مهامها املؤسسات اليت تؤدي فيها هذه البلدان يف عمومًا واملجتمع
مع املؤسسات، مع هذه ممكن أقصى حد إىل إىل التعاون واحلماية والوقايـة التعزيز

استقالهلا؛ احترام
املختصة، اإلقليمية به اهليئات تضطلع أن ميكن الذي اهلام بالدور نسّلم - ١١٣
مكافحة يف حبقوق اإلنسان، املعنية الوطنية للمؤسسات اإلقليمية الرابطات فيها مبا
تعصب، من بذلك  يتصل وما األجانب، وكره العنصري، والتمييز  العنصرية،
على والتمييز التعصب رصد  يف به تضطلع أن ميكن الذي الرئيسي وبالدور
هذه ملثل دعمنا جديد من ونؤكد بشأما، الوعي وإذكاء اإلقليمي املستوى

إنشاءها؛ ونشجع وجدت حيثما اهليئات
مكافحة يف النواب جمالس تؤديه الذي األمهية البالغ بالدور  - نسلِّم ١١٤
تعصب، من بذلك  يتصل وما األجانب، وكره العنصري، والتمييز  العنصرية،
املالية املوارد  وختصيص تنفيذها على واإلشراف املناسبة التشريعات باعتماد

الالزمة؛
املنظمات من وغريهم االجتماعيني الشركاء إشراك على أمهية نشدد - ١١٥

واإلمنائية؛ التدريبية الربامج وتنفيذ تصميم يف احلكومية غري
العنصرية، مكافحة يف أساسي دور من نسلِّم مبا يؤديه املجتمع املدين - ١١٦
وخاصة تعصب، من بذلك يتصل وما األجانب، وكره العنصري، والتمييز
التدابري اختاذ ويف واالستراتيجيات، األنظمة  وضع على الدول مساعدة يف

تنفيذها؛ متابعة خالل ومن هذه، التمييز أشكال ملكافحة واإلجراءات
والثقة االحترام من املزيد  إجياد على العمل بأن أيضًا نسلِّم  - ١١٧
ولكن متمايزة مشتركة مسؤولية يشكل أن املجتمع جيب فئات خمتلف فيما بني
على تعمل اليت واملنظمات السياسيني،  والزعماء احلكومية، املؤسسات بني
دورًا هامًا يؤدي املدين املجتمع أن ونؤكد واملواطنني. الشعبية، مستوى القاعدة
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العنصرية، والتمييز العنصري، يف مكافحة وخاصة العامة، باملصلحة النهوض يف
تعصب؛ من يتصل بذلك وكره األجانب، وما

التشجيع احلكومية يف غري الذي تؤديه املنظمات احلفاز بالدور نرحب - ١١٨
العنصري، والتمييز بالعنصرية، والتوعية اإلنسان حقوق جمال يف التثقيف على
أن أيضًا املنظمات هلذه وميكن تعصب. من بذلك يتصل وما وكره األجانب،
األمم يف املختصة األجهزة يف القضايا ذه  الوعي إذكاء يف  هامًا دورًا تؤدي
للصعوبات ونظرًا الدولية. أو اإلقليمية أو الوطنية على خرباا اعتمادًا املتحدة،
احلكومية غري للمنظمات الفّعال العمل يسهل جو بتهيئة نلتزم فإننا تواجهها، اليت
العنصرية، مكافحة يف للعنصرية، املناهضة تلك سيما وال حبقوق اإلنسان، املعنية
باحلالة ونقر تعصب. من بذلك األجانب، وما يتصل العنصري، وكره والتمييز
تلك فيها مبا اإلنسان، حبقوق احلكومية املعنية غري املنظمات تواجهها اليت احلرجة
الدولية بالتزاماتنا  بالوفاء ونتعهد العامل، من كثرية أحناء يف للعنصرية، املناهضة

عملها؛ فعالية تعرقل اليت غري املشروعة احلواجز مجيع وبرفع
أعمال متابعة يف احلكومية غري للمنظمات  التامة  املشاركة نشجع - ١١٩

املؤمتر العاملي؛
وإنشاء والوطين، الدويل الصعيدين على واحلوار التبادل بأن نسلِّم - ١٢٠
واالحترام التفاهم بناء يف عناصر هامة وأساسية هي الشباب، بني عاملية شبكة
العنصري، والتمييز العنصرية، القضاء على يف تساهم أن شأا ومن الثقافات، بني

تعصب؛ من يتصل بذلك وكره األجانب، وما
مستقبلية استراتيجيات يف وضع الشباب إشراك جدوى على نؤكد - ١٢١
مكافحة إىل ترمي سياسات وضع ويف والدولية واإلقليمية الوطنية الُصُعد على

تعصب؛ بذلك من يتصل وما العنصري العنصرية والتمييز
والتمييز العنصرية، على أجل القضاء التام العاملية من محلتنا أن نؤكد - ١٢٢
يف الواردة والتوصيات من تعصب، بذلك وما يتصل األجانب، وكره العنصري،
باملقاصد تسترشد وأا الدويل، التضامن والتعاون بروح صيغت إمنا العمل، برنامج
الصلة. ذات الصكوك الدولية من وغريه املتحدة األمم ميثاق يف الواردة واملبادئ
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واملستقبل، واحلاضر للماضي الواجبة املراعاة إيالء مع  مقدمة التوصيات وهذه
االستراتيجيات هذه  وتنفيذ صياغة بأن ونسلِّم  بّناء. تطلعي ج اتباع ومع
مها وسرعة، بكفاءة يتم أن تنفيذ ينبغي واإلجراءات، وهو والربامج والسياسات
الوطين الُصُعد على املدين املجتمع من جانب تامة مبشاركة كافة، الدول مسؤولية

والدويل. واإلقليمي
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العمل برنامج
عمل برنامج إىل اإلعالن أهداف ترمجة إىل امللّحة باحلاجة تسليمًا
العنصري، والتمييز العنصرية، ملكافحة العاملي فإن املؤمتر للتطبيق، ملموس وقابل

تعصب: من يتصل بذلك وكره األجانب، وما

العنصري، والتمييز العنصرية، وأسباب مصادر - أوًال
وأشكاهلا، تعصب، من بذلك يتصل وما األجانب، وكره

املعاصرة ومظاهرها
مع وبالتعاون  الوطنية  جهودها ضمن تقوم، أن على الدول  حيث - ١
استخدام بتعزيز املالية، اإلقليمية والدولية واملؤسسات واملنظمات األخرى الدول
على تقضي كي املتضررة املجتمعات مع بالتشاور العامة واخلاصة االستثمارات
والتمييز العنصرية، ضحايا بصفة غالبة تقطنها اليت  املناطق يف سيما وال الفقر،

تعصب؛ يتصل بذلك من األجانب، وما وكره العنصري،
االسترقاق إلاء واملالئمة الالزمة مجيع التدابري اختاذ على الدول حيث - ٢
بّناء حوار يف البدء وعلى بالرق الشبيهة للممارسات املعاصرة واألشكال
عن النامجني والضرر املشكلة معاجلة أجل من تدابري تنفيذ الدول وعلى بني فيما

املمارسات؛ هذه

العنصري، والتمييز العنصرية، ضحايا - ثانيًا
من تعصب بذلك وما يتصل األجانب، وكره

عام الضحايا: بوجه
الدول مع وبالتعاون الوطين الصعيد على تعمل، أن على الدول حيث - ٣
الوطنية اآلليات تدعيم على والدولية،  اإلقليمية  والربامج واملنظمات األخرى
وكره العنصري، والتمييز العنصرية، لضحايا  اإلنسان حقوق ومحاية  لتعزيز
يكونوا أن حيتمل ممن أو املصابني تعصب، من من بذلك وما يتصل األجانب،
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اختاذ وعلى البشرية/اإليدز، املناعة نقص كفريوس جائحة أمراض بعدوى مصابني
الدواء إىل املناسب العمل الوقائي وإتاحة إمكانية الوصول تشمل ملموسة تدابري
اإلعالم وسائط خالل من املعلومات ونشر والتدريب وبرامج التثقيف والعالج،
السلبية العواقب وسائر والبطالة والتمييز والوصم العنف على للقضاء اجلماهريي،

هذه األمراض اجلائحة؛ عن الناشئة

أفريقي أصل من واملتحدرون األفارقة
مجيع يف من أصل أفريقي املتحدرين مشاركة تيسري على الدول - حيث ٤
ببلدام النهوض ويف والثقافية، واالجتماعية واالقتصادية السياسية املجتمع نواحي

واحترامهما؛ وثقافتهم بتراثهم املعرفة زيادة االقتصادية وتعزيز وتنميتها
يكون مناسبًا، الدويل حسبما التعاون من بدعم الدول، إىل  يطلب - ٥
والتعليم الصحية الرعاية  ُنظم يف إضافية استثمارات تركيز يف بإجيابية تنظر أن
املبادرات عن فضًال البيئة، ومراقبة الشرب ومياه والكهرباء العامة والصحة

أفريقية؛ أصول املتحدرين أساسًا من جمتمعات يف للعمل اإلجيابية األخرى
الدولية اآلليات  من وغريها املالية واملؤسسات املتحدة  األمم  يدعو - ٦
أصل من واملتحدرين األفريقيني حنو موجهة القدرات لبناء برامج وضع إىل املناسبة

أحناء العامل؛ شىت ويف األمريكتني أفريقي يف
أو عامل  فريق  إنشاء يف تنظر  أن اإلنسان  حقوق جلنة من يطلب - ٧
يواجهها اليت التمييز العنصري مشاكل  املتحدة لدراسة األمم داخل أخرى آلية
مقترحات تقدم وأن األفريقي، الشتات يف يعيشون ممن أفريقي أصل من املتحدرون

أفريقي؛ أصل من املتحدرين ضد العنصري التمييز الستئصال
والوكاالت التنفيذية والربامج واإلمنائية املالية املؤسسات - حيث ٨
جمالس إدارا، العادية وإجراءات مليزانياا وفقًا املتحدة، لألمم املتخصصة التابعة

يلي: ما على
التمويل، من كاف قدر وختصيص خاصة، أولوية إيالء  ( أ )
األفريقيني أوضاع لتحسني وميزانياا، اختصاصاا حدود يف
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الحتياجات اهتمام خاص تكريس مع أفريقي، من أصل واملتحدرين
منها أمور  مجلة خالل من وذلك النامية البلدان يف السكان  هؤالء

عمل حمددة؛ إعداد برامج
مع وبالتعاون  املناسبة القنوات عرب خاصة، مشاريع تنفيذ (ب)
الصعيد على مبادرام لدعم أفريقي، أصل من واملتحدرين األفريقيني
السكان هؤالء بني والدراية التقنية املعلومات تبادل املجتمعي، ولتيسري

املجاالت؛ يف هذه واخلرباء
مع أفريقي،  أصل من املتحدرين حنو موجهة برامج  وضع (ج)
واإلسكان والتعليم الصحية الرعاية لنظم إضافية استثمارات ختصيص
فرص تكافؤ وتعزيز البيئة، مراقبة وتدابري الشرب ومياه والكهرباء 

األخرى؛ العمل اإلجيابية عن مبادرات فضًال العمل
النساء العامة لصاحل والسياسات اإلجراءات تزيد الدول أن إىل يطلب - ٩
عليهم تؤثر العنصرية أن إىل أصل أفريقي، نظرًا من املتحدرين الذكور والشباب

وحرمانًا؛ هامشية أكثر وضع عمقًا، وجتعلهم يف أشد حنو على
أصل أفريقي، من واملتحدرين لألفريقيني تكفل أن على الدول - حيث ١٠
استفادم إمكانية تعزيز على تعمل وأن التعليم ُفرص واألطفال، النساء سيما ال
والتنمية التعليم أجل الكافية من املوارد هلم يوفر مما اجلديدة، التكنولوجيات من
أن على الدول حيث كما املحلية، املجتمعات يف ُبعد عن والتعلم التكنولوجية
وإسهامام أفريقي أصل من واملتحدرين األفريقيني تاريخ إدراج  على تعمل

التعليمية؛ املناهج يف ودقيقًا تامًا إدراجًا
من املتحدرين حتول دون متتع اليت العوامل حتديد على الدول ُيشجع - ١١
العام، القطاع مستويات مجيع وبوجود منصف على متكافئة بفرص أفريقي أصل
املناسبة التدابري اختاذ وعلى العدل، إقامة جمال يف وخباصة العامة، اخلدمة ذلك يف مبا
تأمني على القطاع اخلاص تشجيع على وأيضًا حتديدها، اليت يتم العقبات إلزالة
املستويات مجيع على أفريقي أصل من للمتحدرين ُمنصف وتواجد متكافئة ُفرص

مؤسساا؛ ضمن
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مجيع وصول  لضمان  حمددة خطوات تتخذ أن الدول إىل يطلب - ١٢
حنو على العدل، إقامة نظام إىل أفريقي، أصل من املتحدرون وخباصة املواطنني،

وفّعال؛ كامل
اإلنسان حلقوق الدولية للمعايري وفقًا تعمل،  أن على  الدول حيث - ١٣
اليت األراضي ملكية حلول ملشاكل لكل منها، على إجياد املحلي واإلطار القانوين
بعد جيــًال برحــوا يشغلونـهـا وما أجدادهم عن أصل أفريقي من املتحدرون ورثها
هذه املجتمعات وتنمية األراضي استغالًال منتجًا استغالل ُتشجع أن جيل، وعلى
القرارات اختاذ لعملية املحددة واألشكال ثقافتها احترام مع شاملة، تنمية املحلية

فيها؛
عن والنامجة خاصة بصفة احلادة باملشكالت على التسليم حيث الدول - ١٤
من املتحدرة الشعوب من العديد منهما يعاين اللذين والتعصب الديين التحامل
مجيع درء وإزالة أجل مصممة من وتدابري سياسات تنفيذ وعلى أصل أفريقي،
بعض مع تشكل جمتمعة واليت واملعتقد، الدين أساس على القائم التمييز أشكال

املتعدد؛ التمييز أشكال من أشكال التمييز األخرى شكًال

الشعوب األصلية
الدول على: - حيث ١٥

واإلدارية الدستورية تواصل تطبيق، التدابري أو أن أن تعتمد، ( أ )
متتع ومحاية لتعزيز  الالزمة التدابري ومجيع والقضائية والتشريعية
معها، بالتنسيق  احلقوق، هذه  وضمان حبقوقها  األصلية الشعوب
على األساسية اإلنسان واحلريات حلقوق ممارستها لضمان وكذلك
يف مجيع واحلرة الكاملة التمييز واملشاركة وعدم املساواة من أساس
أو مصاحلها على تؤثر املسائل اليت يف سيما املجتمع، ال املجاالت يف

ختصها؛
الشعوب وُتراث ثقافات واحترام معرفة على ُتشجع أن (ب)
يف الدول فعًال اختذا اليت بالتدابري وُيرحب أفضل؛ حنو على األصلية

الصدد؛ هذا
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ُفرص تعزيز على األصلية الشعوب مع العمل على الدول  حيث - ١٦
من االقتضاء، عند عمالتها، مستوى ورفع االقتصادية األنشطة يف مشاركتها
أو توسيعها، حيازا أو األعمال مؤسسات بإنشاء األصلية قيام الشعوب خالل

االئتمانية؛ والتسهيالت التقنية وتوفري املساعدة التدريب قبيل من وتنفيذ تدابري
وتنفيذ وضع أجل األصلية من الشعوب مع العمل الدول على حيث - ١٧
بالفائدة تعود أن ُيمكن اليت واخلدمات التدريب من االستفادة ُتتيح إمكانية برامج

جمتمعاا؛ تنمية على
للربامج دفع قوة ُتعطي وأن عامة سياسات تعتمد أن الدول إىل يطلب - ١٨
معهن، بالتنسيق وتنفذ األصلية من الشعوب والفتيات النساء ملصلحة اليت توضع
ووضع والثقافية؛ واالجتماعية واالقتصادية والسياسية املدنية حقوقهن تعزيز بغية
امللّحة املشاكل العرقي؛ ومعاجلة أصلهن أو بسبب جنسهن حرمان حلالة حد
االقتصادية، والعقلية واحلياة البدنية والصحة التعليم جماالت عليهن يف تؤثر اليت
وإزالة املنـزيل؛ العنف ذلك يف مبا ضدهن، الذي ميارس بالعنف املتعلقة واملشاكل
ألسباب األصلية من الشعوب تعانيه النساء والفتيات حالة التمييز املضاعف الذي

ضدهن لكون إناثًا؛ والتمييز تتعلق بالعنصرية متعددة
الدولية واملعايري والقواعد للصكوك  وفقًا تنظر، بأن الدول  يوصي - ١٩
القانونية وسياساا وقوانينها وُنظمها دساتريها يف اإلنسان، حبقوق الصلة ذات
يتصل وما األجانب، وكره العنصري، والتمييز العنصرية، مظاهر حتديد أجل من
خفية املظاهر، هذه واستئصال وأفرادها، األصلية الشعوب تعصب ضد من بذلك

أم متأصلة؛ صرحية أم كانت
مع واتفاقات معاهدات من ملا أبرمته متتثل أن املعنية الدول إىل يطلب - ٢٠

الواجب؛ النحو على وُتراعيها حتترمها وأن تعترف ا وأن األصلية الشعوب
تصدر للتوصيات اليت ومناسبًا كامًال اعتبارًا تويل أن الدول إىل - يطلب ٢١

العاملي؛ املؤمتر بشأن ا اخلاصة املحافل يف األصلية الشعوب عن
الدول: يطلب إىل - ٢٢
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كانت إن  اآلليات هذه ودعم مؤسسية، آليات إنشاء ( أ )
األصلية بالشعوب  املتصلة والتدابري األهداف إجناز  لتعزيز موجودة،

هذا؛ العمل برنامج يف عليها واملتفق
والسلطات األصلية الشعوب منظمات مع بالتنسيق العمل، (ب)
إىل الرامية اإلجراءات تعزيز على احلكومية، غري واملنظمات املحلية 
يتصل وما األجانب وُكره العنصري والتمييز العنصرية على القضاء
منتظمة تقييمات  وإجراء  األصلية،  الشعوب ضد تعصب من بذلك

هذا الصدد؛ يف املحرز للتقدم
إلزالة خاصة تدابري اختاذ ألمهية عام بوجه فهم املجتمع تعزيز (ج)

األصلية؛ الشعوب منها ُتعاين أوجه احلرمان اليت
القرارات يف عملية اختاذ األصلية الشعوب ممثلي التشاور مع (د)

مباشرة؛ متسها اليت والتدابري بالسياسات املتعلقة
الشعوب اليت تواجه اخلاصة بالتحديات تعترف أن الدول إىل - يطلب ٢٣
تنفيذ على الدول وحيث  حضرية،  بيئات  يف يعيشون ممن وأفرادها األصلية 
من األفراد هؤالء ويواجهه الشعوب هذه تواجهه ما ملكافحة فّعالة استراتيجيات
إيالء مع تعصب، من بذلك يتصل وما لألجانب وكره عنصرية ومتييز عنصري
التقليدية والثقافية حيام أساليب ممارسة ملواصلة هلم املتاحة للفرص خاص اهتمام

والروحية؛ واللغوية

املهاجرون
املهاجرين، وأن مظاهر تعميم رفض ُتكافح إىل مجيع الدول أن يطلب - ٢٤
على كره سلوكًا ينطوي تولد اليت العنصرية واألفعال التظاهرات مجيع تثبط بقوة

جتاه املهاجرين ورفضهم؛ السلبية واملشاعر األجانب
تضمني إىل والوطنية، منها  الدولية احلكومية، غري  املنظمات يدعو - ٢٥
احلكومات توعية وإىل للمهاجرين، اإلنسان حقوق ومحاية وأنشطتها رصد براجمها
ومظاهر العنصرية منع األفعال كافة بضرورة يف الدول اجلمهور تعريف وزيادة

املهاجرين؛ تعصب ضد بذلك من يتصل األجانب وما وكره التمييز
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حقوق وفّعال كامل حنو على ُتعزز وأن حتمي الدول أن يطلب إىل - ٢٦
حلقوق العاملي لإلعالن وفقًا املهاجرين، جلميع األساسية واحلريات اإلنسان
اإلنسان، حلقوق الدولية الصكوك مبوجب التزامات من عليها يقُع وما اإلنسان

اخلاص باملهاجرين؛ اهلجرة وضع عن النظر بصرف
والقيام للمهاجرين، حبقوق اإلنسان التوعية زيادة على الدول ُيشجع - ٢٧
املهاجرين معلومات دقيقة بشأن على اجلمهور حصول لضمان إعالمية حبمالت
املجتمع يف إجيابية مسامهات من املهاجرون يقدمه ذلك ما يف مبا اهلجرة، وقضايا
غري وضع يف من هم وخباصة املهاجرون، يعانيها  اليت الضعف وحالة  املضيف 

قانوين؛
يؤثر مبا وفّعالة، سريعة بطريقة األسر مشل َلم تيسري إىل الدول - يدعو ٢٨
يكون أن لضرورة الواجب االعتبار إيالء مع املهاجريـن، اندماج على إجيابيًا تأثريًا

مركز مستقل؛ األسرة ألفراد
والتمييز العنصرية، على للقضاء ملموسة تدابري اختاذ على الدول حيث - ٢٩
ضد العمل، مكان يف تعصب من بذلك يتصل وما األجانب، العنصري، وُكره
أمام للجميع الكاملة املساواة وضمان املهاجرون، العمال مبن فيهم العاملني، مجيع
حيثما احلواجز، إزالة على الدول كذلك وُحيث العمل، ذلك قانون مبا يف القانون،
والعمل اجلماعي، والتفاوض املهين، التدريب  يف  املشاركة أمام: األمر، يقتضي
اليت واإلدارية القضائية املحاكم إىل الوصول وإمكانية النقايب؛ والنشاط والعقود
يف والعمل فيه؛ يقيمون الذي أحناء البلد خمتلف والتماس العمل يف باملظامل؛ ُتعىن

وصحية؛ آمنة ظروف ظل
ما يلي: على - حيث الدول ٣٠

التدابري وتنفيذ وتعزيز عمل، وخطط سياسات وتنفيذ وضع ( أ )
واملجتمعات املهاجرين بني والتسامح االنسجام لتعزيز الوقائية،
العنصري، والتمييز على مظاهر العنصرية، القضاء دف املضيفة هلم،
أعمال ذلك يف مبا تعصب، من بذلك يتصل وما األجانب، وُكره

جمتمعات كثرية؛ يف جمموعات أفراد أو اليت يرتكبها العنف
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املتعلقة وممارساا وسياساا قوانينها باستعراض القيام (ب)
التمييز من  خالية تكون  حبيث الضرورة، عند  وتنقيحها باهلجرة،
الدولية الصكوك مبوجب الدول التزامات مع ومتوافقة العنصري 

اإلنسان؛ حلقوق
واملهاجرون املجتمع املضيف يشارك فيها حمددة تدابري تنفيذ (ج)
املهاجرين معاملة وتعزيز الثقايف، التنوع احترام تشجيع أجل من
يف إدماجهم لتيسري االقتضاء، عند برامج، ووضع ُمنصفة، معاملة

واالقتصادية؛ والسياسية والثقافية االجتماعية احلياة
السلطات العامة، حتتجزهم الذين املهاجرين، معاملة ضمان (د)
كمهاجرين، مركزهم عن النظر بصرف ومنصفة، إنسانية معاملة
االقتضاء وحصوهلم عند فّعالة، قانونية محاية على وضمان حصوهلم
الدويل القانون لقواعد وفقًا كفؤ، شفوي من مترجم مساعدة على

استجوام؛ أثناء ال سيما الصلة، ذات اإلنسان ومعايري حقوق
املهاجرين مبعاملة  واهلجرة الشرطة سلطات قيام ضمان (هـ)
بوسائل وذلك الدولية،  للمعايري وفقًا متييزية، وغري كرمية معاملة
وأفراد اإلداريني للمسؤولني املتخصصة التدريبية الدورات تنظيم منها

املعنية؛ املجموعات من وغريهم اهلجرة وموظفي الشرطة
واملهنية التعليمية باملؤهالت  االعتراف مسألة يف النظر (و)
مسامهة زيادة أجل من االعتراف هذا تعزيز دف للمهاجرين والتقنية

حد؛ أقصى إىل اجلديدة إقامتهم دول املهاجرين يف
قبل من الكامل التمتع  لتعزيز املمكنة التدابري مجيع (ز) اختاذ
املتصلة احلقوق ذلك يف مبا اإلنسان، حقوق جبميع املهاجرين مجيع
ذات األعمال عن  متساوية ومكافآت ُمنصفة أجور على  باحلصول
البطالة حالة يف يف األمن واحلق نوع أي من دون متييز املتساوية القيمة
كسب على القدرة وعدم والشيخوخة والترمل، والعجز واملرض
ذلك يف مبا االجتماعي واألمن اإلرادة، عن خارجة لظروف الرزق
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والرعاية إىل التعليم املهاجرين وصول وإمكانية الضمان االجتماعي،
الثقافية؛ هويتهم واحترام واخلدمات االجتماعية، الصحية

اهلجرة جمال يف وبرامج  سياسات  وتنفيذ  اعتماد  يف  (ح) النظر
العائلي العنف ضحايا واألطفال من النساء وخباصة ُتمكن املهاجرين،

هلم؛ املسيئة العالقات من التحرر من املنـزيل، أو
إيالء على املهاجرين، بني النساء نسبة لتزايد نظرًا الدول، حيث - ٣١
أساس على التمييز ذلك يف مبا اجلنسني، بالتمايز بني للقضايا املتعلقة خاص اهتمام
اليت تواجهها املهاجرات؛ املتعددة احلواجز تتداخل عندما سيما ال اجلنس، نوع
املرتكبة اإلنسان حقوق بانتهاكات يتعلق فيما ال مفصلة حبوث إجراء وينبغي
مسامهات يف املهاجرات من تقدمه أيضًا بشأن ما وإمنا فحسب، املهاجرات ضد
إدراج وينبغي هلن، املضيفة إليها/البلدان يهاجرن اليت والبلدان أوطان اقتصادات
املنشأة اهليئات  إىل ُتقدم اليت التقارير البحوث يف هذه إليها ختُلص اليت النتائج

اإلنسان؛ حقوق معاهدات مبوجب
طويل ألجل املقيمني للمهاجرين بأن االعتراف على الدول حيث - ٣٢
اقتصادية فرص  من  املجتمع أفراد من لغريهم ما  رمسية وثائق على  واحلائزين

من مسؤوليات؛ هؤالء األفراد على ما وعليهم
توفري إمكانية يف  املهاجرين تستضيف اليت  البلدان تنظر بأن  يوصي - ٣٣
واإلسكان والتعليم الصحة جماالت يف سيما وال الكافية، االجتماعية اخلدمات
اإلقليمية واملنظمات األمم املتحدة وكاالت مع بالتعاون األولوية، وجه على املالئم
مالئمة استجابة الوكاالت هذه تستجيب أن أيضًا الدولية، ويطلب املالية واهليئات

هذه اخلدمات؛ مثل لتوفري إليها تقدم اليت للطلبات

الالجئون
حلقوق الدويل القانون مبوجب بالتزاماا الوفاء على الدول حيث - ٣٤
بالالجئني يتعلق فيما  الدويل اإلنساين والقانون  الالجئني  وقانون  اإلنسان
واملساعدة احلماية توفري الدويل على وحيث املجتمع واملشردين، اللجوء وملتمسي
العامل، أحناء يف خمتلف الحتياجام االعتبار الواجب إيالء ومع ُمنصفة بطريقة هلم
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تقاسم يف الدويل والتعاون األعباء وتقاسم الدويل التضامن مع مبادئ يتمشى مبا
املسؤوليات؛

وكره العنصري، والتمييز العنصرية، حبواجز لالعتراف الدول يدعو - ٣٥
سعيهم الالجئون يف يواجهها قد واليت تعصب من بذلك يتصل وما األجانب،
وضع على الدول وُيشجع هلم، املضيفة للبلدان االجتماعية احلياة يف املشاركة إىل
من اإلنسان حبقوق الكامل التمتع  وتيسر التمييز، هلذا  تتصدى استراتيجيات
ضمان األطراف للدول وينبغي الدولية. والتزاماا لتعهداا وفقًا الالجئني جانب
اخلاصة ١٩٥١ عام اتفاقية مع متامًا متفقة بالالجئني التدابري املتعلقة مجيع تكون أن

ا؛ امللحق ١٩٦٧ عام وبروتوكول الالجئني بوضع
والفتيات النساء حلماية فّعالة خطوات اختاذ على الدول  حيث - ٣٦
من ُيرتكب قد فيما التحقيق  وعلى  العنف، من داخليًا  واملشردات الالجئات 
عند بالتعاون، وذلك القضاء، إىل عنها وإحالة املسؤولني النوع من هذا انتهاكات

الصلة؛ ذات املختصة املنظمات مع االقتضاء،

اآلخرون الضحايا
مجيع تسجيل  لضمان املمكنة التدابري مجيع اختاذ على الدول حيث - ٣٧
تبّين اليت الالزمة املستندات على وإتاحة حصوهلم متييز، أي دون األشخاص،
اإلجراءات وسُبل من هو متاح مما االستفادة من أجل متكينهم من القانونية هويتهم
االجتار حاالت من احلد أجل  من وكذلك التنمية، القانونية وفرص االنتصاف

باألشخاص؛
للعنصرية بصفة خاصة يتعرضون باألشخاص االجتار ضحايا بأن يسّلم - ٣٨
أن الدول وعلى تعصب. من بذلك وما يتصل األجانب وكره والتمييز العنصري
وخباصة التدابري اليت باألشخاص، االجتار ضد املتخذة التدابري تكون مجيع أن تكفل
دوليًا، ا املعترف التمييز عدم متوافقة مع مبادئ االجتار، هذا ضحايا على تؤثر

املناسبة؛ القانونية االنتصاف العنصري وإتاحة سبل التمييز حظر ذلك يف مبا
الروما/الغجر/السنيت/ وشباب  ألطفال تكفل أن الدول إىل يطلب - ٣٩
التعليمية املناهج تكون وأن متكافئة، تعليم فرص منهم، وخباصة اإلناث الرُّّحل،
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املختلط التعليم بشأن التكميلية الربامج  ذلك يف مبا املستويات، مجيع على
الرمسية اللغات لتعلم الفرص هلم إتاحة أمور مجلة يف تشمل قد واليت الثقافات،
الفصول املدرسية يف ومساعدين معلمني وتعيني املدرسي، قبل التعليم مرحلة يف
مناهج مراعية ومستجيبة األم، بلغتهم التعلم والشباب األطفال هلؤالء يتسىن لكي

الحتياجام؛
ووضع وملموسة، مناسبة وتدابري سياسات اعتماد على الدول - يشجع ٤٠
بالتعاون اخلربات، وتبادل بالفعل، قائمة هذه اآلليات تكون ال حيثما آليات تنفيذ،
ضدهم، التمييز على القضاء بغية ل، مجاعات الروما/الغجر/السنيت/الرُّحَّ ممثلي مع
على كافة، حبقوق اإلنسان الكامل متتعهم وضمان املساواة حتقيق من ومتكينهم
يف العنصري على التمييز القضاء جلنة الروما، مجاعات حالة به، يف أوصت ما حنو

احتياجام؛ تلبية تتم حبيث والعشرين، السابعة العامة توصيتها
االقتضاء، يف حسب تعاجل، بأن الدولية احلكومية املنظمات يوصي - ٤١
الروما/الغجر/ مجاعات حالة هلا، ومساعدا الدول خمتلف مع تعاوا مشاريع
واجتماعيًا اجلماعات اقتصاديًا ذه النهوض تعزيز على تعمل وأن ل، السنيت/الرحَّ

وثقافيًا؛
يتعرض له مجاعات الروما/الغجر/ مبا تزيد التوعية أن الدول إىل يطلب - ٤٢
من بذلك يتصل وكره لألجانب، وما عنصري، ومتييز عنصرية، من ل السنيت/الرحَّ
املنظمات يشجع كما وتارخيهم، ثقافتهم واحترام معرفة على تشجع وأن تعصب،

بذلك؛ احلكومية على القيام غري
متكافئة فرص إتاحة على تعمل أن  على  اإلعالم وسائط يشجع - ٤٣
واملشاركة الوسائط هذه إىل للوصول ل الروما/الغجر/السنيت/الرُّحَّ جلماعات
اإلعالم تقارير وسائط يف وصفهم من محايتهم عن فضًال املساواة، على قدم فيها
تبذهلا اليت  اجلهود تيسري الدول إىل ويطلب  ومتييزية،  ومنطية عنصرية بأوصاف

الصدد؛ هذا يف اإلعالم وسائط
العنصرية، مكافحة إىل دف سياسات وضع احلكومات إىل يدعو - ٤٤
إىل تستند تعصب من بذلك  يتصل  وما األجانب،  وكره العنصري، والتمييز 
مع مجاعات بالتشاور حتديدها اليت مت بالشواغل تعترف موثوقة بيانات إحصائية
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قدر بدقة املجتمع يف وضعهم عن وتعرب أنفسهم ل الروما/الغجر/السنيت/الرُّحَّ
واحلريات اإلنسان حقوق وفقًا ألحكام املعلومات هذه مثل مجع ويتم املستطاع.
مع وبالتشاور اخلصوصية  وضمانات البيانات محاية لوائح مثل األساسية،

األشخاص املعنيني؛
العنصري، والتمييز  العنصرية، مشاكل معاجلة على الدول يشجع - ٤٥
من املتحدرين السكان ضد تعصب  من  بذلك  يتصل  وما األجانب، وكره
اليت احلواجز إلزالة الالزمة التدابري كافة اختاذ على الدول وحيث آسيوي، أصل
والثقافية االقتصادية واالجتماعية احلياة يف املشاركة يف األشخاص هؤالء يواجهها

والسياسية؛
قومية أقليات إىل املنتمون األشخاص ميارس أن ضمان على الدول حيث - ٤٦
ممارسة األساسية واحلريات اإلنسان حقوق ولغوية مجيع أقليات دينية وإىل عرقية أو
القانون، التامة أمام وباملساواة متييز أي دون واليتها القضائية، نطاق يف كاملة وفّعالة،

هؤالء األشخاص؛ حقوق ومحاية واملجتمع الدويل على تعزيز الدول حيث كما
قومية أقليات إىل األشخاص املنتمني حقوق ضمان على الدول حيث - ٤٧
مجاعام أفراد مع باالشتراك أو فرادى التمتع، يف لغوية أو دينية أو  عرقية أو
ويف شعائره، وممارسة بدينهم املجاهرة ويف  م، اخلاصة بثقافتهم اآلخرين،
الفّعالة املشاركة ويف ودون تدخل، وحبرية وجهارًا، سرًا اخلاصة، لغتهم استخدام
فيه، يعيشون الذي للبلد والسياسية واالقتصادية واالجتماعية الثقافية احلياة يف 
والتمييز العنصرية، أشكال من له يتعرضون قد ما أو له يتعرضون مما محايتهم بغية

تعصب؛ يتصل بذلك من األجانب، وما وكره العنصري،
واالستبعاد والتهميش التمييز بتأثري التسليم  على  الدول حيث - ٤٨
تعيش اليت العرقية املجموعات  من  العديد على وحاضرًا،  ماضيًا االجتماعي،
املنتمني األشخاص متكني على ما، والسهر داخل دولة العددية األقلية وضعية يف
والفعلية الكاملة املمارسة من فيها، أعضاء أفراد بصفة املجموعات، مثل هذه إىل
والقيام، أمام القانون، كامل وبتساو واحلريات األساسية، اإلنسان حقوق جلميع
بغية والتعليم، والسكن يتصل بالعمل فيما املناسبة باختاذ التدابري االقتضاء، عند

العنصري؛ التمييز منع
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ملنع املناسبة  التدابري باختاذ االقتضاء،  عند القيام، على  الدول حيث - ٤٩
وإىل أقليات عرقية أو أقليات قومية إىل املنتمني األشخاص ضد التمييز العنصري
االجتماعية، واخلدمات الصحية، والرعاية بالعمل، يتصل فيما ولغوية، دينية

السياق؛ هذا يف املتعددة التمييز أشكال مراعاة على وحيثها والتعليم،
برامج كل يف اجلنس نوع منظورًا يراعي تدرج أن على الدول حيث - ٥٠
وما يتصل وكره األجانب، العنصري، والتمييز العنصرية، إىل مكافحة الرامية العمل
خاص على التمييز الذي يقع بوجه هذا عبء يف تنظر وأن من تعصب، بذلك
أفريقي من أصل واملتحدرات واآلسيويات واألفريقيات األصلية الشعوب نساء
األخرى، املحرومة الفئات من والنساء واملهاجرات آسيوي أصل من واملتحدرات
ذلك باعتبار الرجال، مع املساواة قدم على اإلنتاج موارد إىل كفالة وصوهلن مع

ملجتمعان؛ واإلنتاجية االقتصادية التنمية يف مشاركتهن لتعزيز وسيلة
العنصرية، ضحايا النساء وخباصة النساء، إشراك على الدول حيث - ٥١
اختاذ عملية يف تعصب، بذلك من يتصل وما األجانب، وكره العنصري، والتمييز
التمييز، هذا القضاء على من أجل العمل املستويات، لدى مجيع على القرارات
لدى تنفيذ اجلنسني بني حتليل عرقي وحتليل للتمايز إلدراج ملموسة تدابري واختاذ
برامج ميادين يف وخباصة الوطنية، العمل وخطط العمل برنامج جوانب مجيع 

املوارد؛ وختصيص وخدمات العمالة
أمام عقبات ويضع واالجتماعي االقتصادي املركز حيدد الفقر بأن يسّلم - ٥٢
وحيث متفاوتة، وبدرجات خمتلفة بطرق والرجل للمرأة الفّعالة السياسية املشاركة
والربامج السياسات مجيع بشأن اجلنس، نوع تراعي حتليالت، إجراء على الدول
اليت تلك فيها مبا الستئصال الفقر، وخباصة التدابري الرامية واالجتماعية، االقتصادية
ضحاياها من تكون اليت اجلماعات تلك أو األفراد أولئك لصاحل وتنفيذها وضعها يتم

تعصب؛ من بذلك وما يتصل األجانب، وكره العنصري، والتمييز العنصرية،
النساء متكني على املجتمع قطاعات مجيع ويشجع الدول حيث - ٥٣
األجانب، وكره  العنصري، والتمييز العنصرية، ضحايا يقعن الاليت والفتيات
يف ممارسة كاملة حقوقهن أن ميارسن يتسىن هلن حبيث تعصب، من بذلك وما يتصل
كاملة مشاركة املرأة مشاركة ضمان وعلى اخلاصة، أو العامة مناحي احلياة مجيع
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وتنفيذ وضع يف سيما ال األصعدة، مجيع على القرارات اختاذ ومتكافئة وفّعالة يف
حياة املرأة؛ متس اليت والتدابري السياسات وتقييم

ما يلي: على - حيث الدول ٥٤
بصورة يستخدم كان  الذي  اجلنسي العنف بأن ) التسليم أ )
بتحريض أو الدولة مبوافقة أحيانًا احلرب، أسلحة من منهجية كسالح
ظروف يف ويشكل الدويل، اإلنساين للقانون خطريًا انتهاكًا يعد منها
التمييز تداخل وبأن  و/أو جرمية حرب، اإلنسانية ضد معينة جرمية
خاص بوجه والفتيات النساء جيعل اجلنس ونوع العنصرية أساس على
بالعنصرية، والتمييز يرتبط غالبًا ما الذي العنف من النوع هلذا عرضة

تعصب؛ يتصل بذلك من األجانب، وما وكره العنصري،
ومالحقة املسؤولني عن اإلفالت من العقاب حلالة وضع حّد (ب)
اجلرائم ذلك يف مبا احلرب، وجرائم اإلنسانية اجلرائم ضد ارتكاب 
أساس العنف القائم على أنواع من وغريه اجلنسي بالعنف ذات الصلة
حتديد ضمان وكذلك والفتيات، النساء هلا تتعرض اليت اجلنس نوع
ممن اجلرائم تلك عن يف السلطة املسؤولني املوجودين األشخاص هوية
حيضون أو ارتكاا على يشجعون أو يأمرون بارتكاا أو يرتكبوا
أو عليها،  حيّرضون أو ملرتكبيها املساعدة يقدمون أو  ارتكاا على
لكي ارتكاا يف ارتكاا أو الشروع يف أخرى طريقة بأي يسهمون

ومعاقبتهم؛ ومقاضام معهم التحقيق يتم
عند الدولية  املنظمات مع بالتعاون تقوم، أن الدول إىل يطلب - ٥٥
من احلماية بتوفري الفضلى، الطفل مصاحل اعتباراا مقدمة يف واضعة الضرورة،
ضد تعصب من بذلك يتصل وما األجانب، وكره العنصري، والتمييز العنصرية،
وأن للمخاطر، التعرض بشدة تتصف ظروف يف منهم يوجد من وخباصة األطفال،
واالستراتيجيات السياسات وضع األطفال عند حلالة هؤالء خاصًا اهتمامًا تويل

الصلة؛ ذات والربامج
مبوجب والتزاماا الوطنية لقوانينها وفقًا القيام، على الدول حيث - ٥٦
به تسمح حد أقصى إىل التدابري، مجيع باختاذ  الصلة، ذات الدولية الصكوك
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األطفال جلميع  املتساوي احلق  متييز، أي  دون  تضمن، لكي املتاحة، مواردها
من هلم ممارسة ما من متكينهم أجل من فورًا عند والدم تسجيلهم يتم أن يف
متساوية حقوقًا النساء على منح الدول وحيث أساسية. وحريات إنسان حقوق

باجلنسية؛ فيما يتعلق الرجال مع
غري املنظمات ويشجع واإلقليمية، الدولية واملنظمات الدول حيث - ٥٧
الذين يتعرضون املعوقني األشخاص حالة على معاجلة اخلاص، والقطاع احلكومية
تعصب؛ من بذلك يتصل وما األجانب، وكره العنصري، والتمييز أيضًا للعنصرية،
متتعًا األشخاص متتع هؤالء لضمان الالزمة التدابري اختاذ حيث الدول على كما

ميادين احلياة؛ يف مجيع الكامل إدماجهم حقوق اإلنسان وتيسري جبميع كامًال

على القضاء إىل واحلماية اهلادفة والتثقيف املنع تدابري ثالثًا -
بذلك يتصل وما األجانب، العنصري، وكره العنصرية، والتمييز

والدويل واإلقليمي الوطين الُصُعد على تعصب من
الصعيدين الوطين والدويل، تعتمد وتنفذ، على أن الدول على حيث - ٥٨
واآلليات والصكوك الوطنية التشريعات إىل باإلضافة فّعالة،  وسياسات  تدابري 
على واملؤسسات املواطنني مجيع تشجع التمييز، ملكافحة املكرسة القائمة الدولية
وما يتصل بذلك األجانب، وكره العنصري، والتمييز ضد العنصرية، موقف اختاذ
ممكن حد إىل أقصى فوائده وتزيد من وحتترمه بالتنوع تسلم وأن من تعصب،
والعمل بالوئام يتسم مستقبل بناء أجل من معًا بالعمل بينها، وفيما الدول داخل
التمييز وعدم واملساواة العدل مثل ومبادئ قيم وتعزيز إعمال خالل املنتج من
واألمم املجتمعات ضمن واالحترام والتسامح والصداقة واإلنصاف والدميقراطية
الوعي إىل إذكاء الرامية والتثقيف اإلعالم برامج خالل من وخباصة بينها، وفيما
السلطات العامة فيها تعمل اليت الربامج ذلك يف مبا الثقايف، التنوع مبزايا والتفهم
قطاعات من وغريها احلكومية غري واملنظمات الدولية املنظمات مع يف شراكة

املدين؛ املجتمع
ووضع تصميم عند اجلنس يراعي نوع مبنظور على األخذ حيث الدول - ٥٩
العنصري، والتمييز العنصرية، القضاء على دف واحلماية والتثقيف للوقاية تدابري
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أن لضمان املستويات، مجيع تعصب على بذلك من يتصل وما األجانب، وكره
والرجال؛ للنساء املميزة األوضاع فّعال تستهدف بشكل

الربامج الوطنية االقتضاء، عند تعزز، أو تعتمد أن الدول على حيث - ٦٠
يف تأخذ واليت االجتماعي اإلقصاء من الفقر واحلد على القضاء إىل دف اليت
والتمييز العنصرية، ضحايا مجاعات األفراد أو األفراد وجتارب احتياجات االعتبار
الدول حيث كما تعصب،  من بذلك  يتصل وما األجانب،  وكره العنصري، 
تلك تنفيذ يف والدويل واإلقليمي الثنائي التعاون جهودها لتعزيز تكثف أن على

الربامج؛
السياسية نظمها تكون أن ضمان أجل من تعمل أن على الدول حيث - ١٦
عند حتسن وأن جمتمعاا، داخل الثقافات املتعدد  التنوع عن  معّبرة والقانونية
أكمل على حنو املشاركة على قائمة تصبح الدميقراطية حبيث االقتضاء املؤسسات

ضدها؛ والتمييز املجتمع من معّينة قطاعات وإقصاء ميش وتتالىف
وجه على  تعاجل  لكي الالزمة التدابري  مجيع اختاذ على الدول حيث - ٦٢
عنصرية من والفتيات النساء له السياسات والربامج، ما تتعرض خالل التحديد، من
السياسة على صعيد واستجاباا تعاوا، وأن تعزز العنصرية، بدافع عنف ومن
الدولية الصكوك مبوجب واللتزاماا الوطنية للتشريعات الفّعال وتنفيذها العامة،
على القضاء إىل احلماية الرامية وتدابري الوقائية التدابري ذلك من الصلة، وغري ذات

عنصرية؛ بدوافع متييز وعنف من والفتيات النساء له ما تتعرض أشكال مجيع
خدمات ومقّدمو السياحة  صناعة وخباصة األعمال، قطاع - يشجع ٦٣
باألشخاص بغية منع االجتار سلوك قواعد مدونات اإلنترنت، على وضع شبكة
نوع على القائم التمييز من الدعارة، ضحايا سيما االجتار، ال ضحايا هذا ومحاية

وأمنهم؛ كرامتهم وصون حقوقهم وتعزيز العنصري، والتمييز اجلنس
املستويات على فّعالة تدابري وتعزيز وإنفاذ وضع على الدول حيث  - ٦٤
أشكال مجيع واستئصال ومكافحة منع  أجل من والدولية  واإلقليمية الوطنية
استراتيجيات اعتماد خالل من وذلك الفتيات، واألطفال، وخباصة بالنساء االجتار
تبادل وعمليات وقائية ومحالت  تشريعية  تدابري تشمل االجتار ملكافحة شاملة
لوضع االقتضاء، املوارد، حسب  ختصيص على الدول حيث كما للمعلومات.
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إدماجهم وإعادة للضحايا والعالج واحلماية املساعدة توفري إىل ترمي شاملة برامج
تدريب تعزيز أو توفري على تعمل أن الدول وعلى تأهيلهم. وإعادة املجتمع يف
ذوي املوظفني من وغريهم اهلجرة وموظفي القوانني  بإنفاذ املكلفني املوظفني

الصدد؛ هذا يف االجتار ضحايا مع يتعاملون الذين الصلة
األمم منظومة يف الصلة ذات والربامج والوكاالت اهليئات يشجع - ٦٥
الداخلي التشرد بشأن التوجيهية املبادئ واستخدام ترويج املتحدة والدول على

التمييز؛ بعدم املتصلة أحكامها سيما وال ،(E/CN.4/1998/53/Add.2)

الوطين الصعيد على

التدابري الرامية من وغريها واإلدارية والتنظيمية والقضائية التشريعية التدابري
األجانب، وكره العنصري، والتمييز العنصرية، منع إىل

منها احلماية وإىل تعصب من بذلك يتصل وما
وخطط عمل سياسات تأخري، دون وتنفذ، تضع أن على حيث الدول - ٦٦
يتصل بذلك وما األجانب، وكره العنصري، والتمييز ملكافحة العنصرية، وطنية

اجلنس؛ نوع أساس على القائمة مظاهرها ذلك يف مبا تعصب، من
سياسات تشريعية وترويج وتنفيذ تعزيز أو وضع  على الدول حيث  - ٦٧
فئات منه الذي تعاين اخلطري الوضع ملواجهة وقائية أخرى وتدابري فّعالة وإدارية
للعنصرية، ضحايا يقعون الذين املهاجرون العمال فيهم مبن  العمال، من معّينة
إيالء وينبغي تعصب. من بذلك األجانب، وما يتصل العنصري، وكره والتمييز
واألشخاص املنازل يف خدمًا  يعملون الذين األشخاص حلماية خاص اهتمام

ضدهم؛ وملكافحة التحيز والعنف، التمييز من م، املتاجر
الوطنية التشريعات  تعزز،  أو وتنفذ،  تعتمد  أن على  الدول حيث  - ٦٨
التمييز وحتظر وحمدد حنو صريح  على للعنصرية تتصدى اليت اإلدارية والتدابري 
غري أو مباشرة بصورة تعصب، من بذلك يتصل وما وكره األجانب العنصري
الدولية االتفاقية اللتزاماا مبوجب العامة، وفقًا احلياة جماالت مجيع يف مباشرة،
متنافية تكون حتفظاا أّال تضمن وأن العنصري، التمييـز أشكال مجيع على للقضاء

االتفاقية؛ من والغرض اهلدف مع
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ملكافحة قوانني االقتضاء، حسب وتنفذ، تسن أن على الدول - حيث ٦٩
يف وأن تأخذ وريب املهاجرين، واألطفال، سيما النساء وال باألشخاص، االجتار
من شىت أنواع إىل تفضي حيام أو على تشكل خطرًا اليت املمارسات االعتبار
اجلنس ألغراض واالسترقاق، واالستغالل املدين كاستعباد واالستغالل، العبودية
بالفعل، موجودة تكن مل أن تنشئ آليات، إن يشجع الدول على كما العمل؛ أو
القوانني تنفيذ لضمان الكافية ختصص املوارد املمارسات، وأن مثل هذه ملكافحة
ذلك مبا يف والدويل، واإلقليمي الثنائي التعاون تعزز وأن الضحايا، حقوق ومحاية
أجل مكافحة من املساعدة للضحايا، تقدم اليت احلكومية املنظمات غري مع التعاون

املهاجرين؛ وريب باألشخاص االجتار هذا
والتشريعية الدستورية التدابري  مجيع تتخذ أن على الدول حيث - ٧٠
العنصرية، ضحايا األفراد ومجاعات بني األفراد املساواة لتعزيز الالزمة واإلدارية
تستعرض وأن تعصب من بذلك يتصل وما األجانب، وكره العنصري، والتمييز
قد اليت اإلدارية واألحكام الوطنية التشريعات إلغاء أو تعديل بقصد القائمة التدابري

التمييز هذه؛ أشكال إىل تفضي
وضع على  القوانني،  بإنفاذ املكلفة  وكاالا فيها مبا الدول، حيث - ٧١
رجال تصرف دون احليلولة بغية كامًال تنفيذًا فّعالة وتنفيذها وبرامج سياسات
العنصرية، بدوافع الئقة القوانني تصرفات غري بإنفاذ املكلفني من وغريهم الشرطة
عن والكشف تعصب، من بذلك يتصل وما األجانب، وكره العنصري، والتمييز

مرتكبيها؛ ومقاضاة واملساءلة عنها التصرفات هذه
على للقضاء  فّعالة تدابري  وإنفاذ وتطبيق وضع على الدول حيث - ٧٢
تشمل واليت العنصري“ باسم ”التصوير الشعيب املستوى على الظاهرة املعروفة
أي إىل باالعتماد، القوانني بإنفاذ املكلفني من وغريهم الشرطة أفراد ممارسات
كأساس العرقي أو القومي األصل  أو النسب أو اللون أو العنصر على حد،
نشاط يف الشخص متورطًا كان إذا ما لتحديد أو األشخاص للتحقيق إلخضاع

إجرامي؛
أو اجلينية البحوث دون استغالل حتول تدابري اختاذ على الدول حيث - ٧٣
بذلك يتصل وما األجانب وكره العنصري والتمييز للعنصرية الترويج يف تطبيقاا
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هذه استخدام الشخصية، ومنع اجلينية املعلومات حرمة صون وعلى من تعصب،
عنصرية؛ أو متييزية ألغراض املعلومات

ما يلي: على اخلاص والقطاع احلكومية، غري واملنظمات حيث الدول، - ٧٤
والتنوع اجلودة توخي تشجع سياسات وتنفيذ وضع ( أ )
العنصري، والتمييز العنصرية، خالية من  تكون شرطة قوة إنشاء يف
لتعيني بنشاط والسعي تعصب، من بذلك يتصل وما األجانب، وكره
العامة، يف الوظائف األقليات، فيها مبا الفئات، ينتمون إىل كافة أفراد
القضاء نظام ضمن األخرى والوكاالت الشرطة  قوة  ذلك  يف مبا

النيابة)؛ (كوكالء اجلنائي
بدوافع ذلك العنف يف مبا العنف، أعمال احلد من على العمل (ب)
من بذلك يتصل وما األجانب، وكره العنصري، والتمييز العنصرية،

عن طريق: تعصب، وذلك
التسامح أمهية الشباب لتعليم تربوية مواد تطوير ‘١’

واالحترام؛
جنائي نشاط يف يتجلى أن قبل للتحيز التصدي  ‘٢’

عنيف؛
قادة تضمه، من ضمن تضم، عاملة أفرقة إنشاء ‘٣’
القوانني إنفاذ عن ومسؤولني  املحلية املجتمعات
التنسيق حتسني بغية واملحلي، الوطين املستويني على
ومجع والتعليم والتدريب املجتمعية واملشاركة

العنيف؛ اإلجرامي النشاط هذا منع دف البيانات
واليت املدنية باحلقوق املتصلة القوانني أن من التأكد ‘٤’

تنّفذ حبزم؛ العنيف اإلجرامي النشاط حتظر
ميارس الذي بالعنف يتعلق فيما البيانات حتسني مجع ‘٥’
األجانب، وكره العنصري، والتمييز العنصرية، بدوافع

تعصب؛ يتصل بذلك من وما
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بغية العام والتثقيف للضحايا، املساعدة املالئمة توفري ‘٦’
بدوافع املستقبل عنف يف وقوع أعمال دون احليلولة
وما األجانب، وكره العنصري، والتمييز العنصرية،

تعصب؛ من بذلك يتصل

الصلة ذات واإلقليمية القانونية الدولية الصكوك على التصديق
الصكوك هلذه الفّعال وعدم التمييز، والتنفيذ اإلنسان املتعلقة حبقوق

التصديق على على أن تنظر يف بعد ذلك مل تفعل اليت الدول حيث - ٧٥
والتمييز العنصرية، مكافحة إىل دف اليت  اإلنسان حلقوق الدولية  الصكوك
هذه إىل االنضمام أو تعصب، من بذلك يتصل وما األجانب، وكره العنصري،
التمييز مجيع أشكال على للقضاء االتفاقية الدولية إىل االنضمام وخباصة الصكوك،
عامليًا االتفاقية هذه على التصديق ليصبح االستعجال، وجه على وذلك العنصري،
١٤ املادة يف  عليه املنصوص اإلعالن إصدار يف تنظر وأن ،٢٠٠٥ عام حبلول
إليها تتوصل اليت اخلتامية املالحظات تنشر وأن التقارير بتقدمي بالتزاماا تفي بأن
حيث كما اإلجراءات املطلوبة مبوجبها. وتتخذ العنصري التمييز على جلنة القضاء
وأن تلك االتفاقية ومقاصدها أغراض مع تتعارض اليت حتفظاا على سحب الدول

األخرى؛ التحفظات سحب يف تنظر
والتوصيات للمالحظات االعتبار الواجب تويل أن على الدول حيث - ٧٦
أن للدول وهلذا الغرض، ينبغي العنصري. التمييز على القضاء جلنة الصادرة عن
اختاذ ضمان الوطنية بغية من آليات الرصد والتقييم يلزم ما إمكانية إنشاء تنظر يف

والتوصيات؛ املالحظات هذه املناسبة ملتابعة اخلطوات مجيع
العهد إىل االنضمام تنظر يف تفعل ذلك بعد على أن مل الدول اليت - حيث ٧٧
باحلقوق والعهد اخلاص والثقافية واالجتماعية االقتصادية باحلقوق اخلاص الدويل
االختياريني الربوتوكولني إىل يف االنضمام كذلك تنظر والسياسية، وأن  املدنية

والسياسية؛ املدنية باحلقوق اخلاص الدويل بالعهد امللحقني
التالية الصكوك  على بالتوقيع بعد تقم مل اليت الدول تلك حيث - ٧٨

بذلك: القيام تنظر يف أن االنضمام إليها على أو عليها والتصديق



٥٦
asdf

املتحدة حـــة العنصريــة٥٧األمم
ملكاف

ملي 
لعــا

ا ر
مـــ

ملؤتـ
ا

لعام عليها  واملعاقبة اجلماعية اإلبادة جرمية منع  اتفاقية ( ( أ
١٩٤٨؛

العمل أجل من اهلجرة بشأن الدولية العمل منظمة اتفاقية (ب)
٩٧)؛ (رقم ١٩٤٩ لعام (املنقحة)

لعام الغري دعارة واستغالل االجتار باألشخاص قمع اتفاقية (ج)
١٩٤٩؛

وبروتوكول ١٩٥١ لعام الالجئني  بوضع اخلاصة االتفاقية (د)
امللحق ا؛ عام ١٩٦٧

جمال (يف  التميـيز بشـأن الدولية العمل منظمة اتفاقية (هـ)
١١١)؛ (رقم ١٩٥٨ لعام واملهنة) االستخدام

املؤمتر اعتمدها اليت التعليم  جمال  يف التمييز (و) اتفاقية مكافحة
كانون األول/ ١٤ يف والثقافة والعلم للتربية املتحدة األمم ملنظمة العام

ديسمرب ١٩٦٠؛
لعام املرأة ضد  التمييز أشكال  مجيع على القضاء (ز) اتفاقية
سنوات، مخس خالل عليها العاملي التصديق حتقيق بقصد ١٩٧٩

١٩٩٩؛ ا لعام امللحق االختياري والربوتوكول
لعام ١٩٨٩والربوتوكوالن االختياريان الطفل حقوق اتفاقية (ح)
(١٣٨ (رقم الدولية العمل منظمة واتفاقيتا ،٢٠٠٠ لعام ا امللحقان
لعام (١٨٢) ورقم األدىن لسن االستخدام، احلد بشأن ١٩٧٣ لعام

األطفال؛ عمل أشكال أسوأ حظر بشأن ١٩٩٩
املهاجرين العمال بشأن الدوليـة العمـل منظمـة اتفاقية (ط)

١٤٣)؛ (رقم ١٩٧٥ لعام التكميلية) (األحكام
والقبلية األصلية بشأن الشعوب العمل الدولية منظمة اتفاقية (ي)

١٩٩٢؛ لعام البيولوجي واتفاقية التنوع (١٦٩ (رقم ١٩٨٩ لعام
وأفراد املهاجرين العمال مجيع حقوق الدولية حلماية (ك) االتفاقية

١٩٩٠؛ لعام أسرهم
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يف اعتمد الذي الدولية اجلنائية للمحكمة األساسي النظام (ل)
١٩٩٨؛ عام يف روما

الوطنية، عرب املنظمة اجلرمية ملكافحة  املتحدة األمم اتفاقية (م)
باألشخاص، االجتار وقمع مبنع واخلاص لالتفاقية والربوتوكول املكمل
٢٠٠٠ عام وبروتوكول عليه، واملعاقبة واألطفال، النساء وخباصة

لالتفاقية؛ املكمل وجوًا، وحبرًا برًا املهاجرين ريب ملكافحة
تنفيذًا على تنفيذها يف هذه الصكوك األطراف الدول كذلك وحيث

كامًال؛
إعالن يف عليها املنصوص احلقوق ممارسة ومحاية تشجيع الدول يناشد - ٧٩
املعتقد، أو الدين أساس على القائمني والتمييز أشكال التعصب مجيع القضاء على
تشرين ٢٥ املؤرخ قرارها ٥٥/٣٦ يف العامة اجلمعية عن الصادر اإلعالن وهو
جيتمع عندما يشكل، الديين الذي التمييز جتنب أجل من ،١٩٨١ الثاين/نوفمرب

املتعدد؛ التمييز أشكال من شكًال األخرى، التمييز أشكال بعض مع
فيينا التامني التفاقية واالمتثال االحترام إىل على السعي الدول حيث - ٨٠
املواطنني حبق  أحكامها يتصل من ما وخباصة ،١٩٦٣ لعام القنصلية للعالقات
يف باهلجرة، يتصل فيما وضعهم أو القانوين وضعهم عن النظر بغض األجانب،

االحتجاز؛ أو تعرضهم للتوقيف حالة يف دولتهم من قنصلي مبوظف االتصال
املهاجرين والعمال األجانب حتظر معاملة على أن الدول مجيع حيث - ٨١
العرقي أو القومي األصل أو النسب أو اللون أو العنصر بسبب متييزية، معاملة
العمل وتصاريح العمل منح تأشريات االقتضاء، حسب بينها، من أمور يف وذلك،

القضاء؛ إىل االحتكام وإمكانية الصحية والرعاية واإلسكان
اجلرائم اليت يشمل العقاب، مبا من اإلفالت مكافحة أمهية على يشدد - ٨٢
أيضًا، الدويل الصعيد على وذلك األجانب، كره بدافع أو بدافع عنصري ترتكب
والقانون اإلنسان  حقوق انتهاكات على  العقاب  من اإلفالت أن مالحظة مع
اية املنصف واملتكافئ، ويف العدالة نظام أمام عائق خطري هو الدويل اإلنساين
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املحاكم به تضطلع ما كامًال دعمًا يدعم كما واالستقرار؛ أمام املصاحلة املطاف
األساسي النظام على التصديق متامًا ويؤيد أعمال، من القائمة  الدولية  اجلنائية
التعاون على الدول مجيع وحيث روما، يف اعتمد الذي الدولية اجلنائية للمحكمة

الدولية؛ اجلنائية هذه املحاكم مع
لألحكام ذات التام للتطبيق جهد ممكن  كل بذل على الدول حيث - ٨٣
العمل واحلقوق يف األساسية املبادئ بشأن الدولية العمل منظمة إعالن من الصلة
األجانب، وكره العنصري، والتمييز العنصرية، مكافحة بغية وذلك ١٩٩٨ لعام

تعصب؛ يتصل بذلك من وما

العنصرية األفعال مقاضاة مرتكيب
اليت اجلنائية  األفعال ملكافحة فّعالة تدابري اختاذ على الدول حيث  - ٨٤
يتصل بذلك وما وكره األجانب، العنصري، العنصرية، والتمييز بدوافع ترتكب
للعقوبة؛ مشددة عوامل الدوافع هذه تعترب لكي اختاذ تدابري وعلى تعصب؛ من
القانون؛ سيادة وضمان العقاب اجلرائم من مرتكيب هذه إفالت دون وللحيلولة

بني املحتملة الصالت يف للنظر حتقيقات جتري أن الدول على حيث - ٨٥
من اجلنائية والعقوبات الشرطة، ترتكبها اليت العنف وأعمال اجلنائية، املقاضاة
من بذلك يتصل وما األجانب، وكره العنصري، والتمييز والعنصرية، جهة،
الضرورية التدابري الختاذ الالزمة األدلة تتوافر  كي أخرى، جهة من تعصب،

التمييزية؛ واملمارسات الصالت هذه مثل من للتخلص
الفاشية إيديولوجيات ظهور لردع التدابري تعزز  أن  الدول يناشد - ٨٦
تشجع اليت اإليديولوجيات هلذه والتصدي العنيفة القومية على اجلديدة والقائمة
وكره العنصرية مشاعر وكذلك العنصري، والتمييز العنصرية الكراهية على
خاصة هذه األيديولوجيات، ملثل السليب األثر ملكافحة تدابري ذلك يف مبا األجانب،
والرياضة؛ اإلعالم ووسائط الرمسي وغري التعليم الرمسي طريق عن الشباب على

مبقاضاة التزاماا تنفذ تشريعات  اعتماد األطراف على الدول - حيث ٨٧
التفاقيات خروقات جسيمة بارتكاب أمروا أو ارتكبوا األشخاص الذين ومعاقبة
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امللحق األول اإلضايف والربوتوكول ١٩٤٩ آب/أغسطس ١٢ يف املربمة جنيف
يتصل ما وأعرافها، وخاصة احلرب لقوانني اخلطرية االنتهاكات من وغريها ا،

التمييز؛ عدم مببدأ منها
النساء سيما ال باألشخاص، االجتار أشكال شىت جترِّم أن الدول يناشد - ٨٨
نفسه الوقت وأن تضمن يف وتعاقبهم، والوسطاء املتاجرين تدين واألطفال، وأن

كاملة؛ مراعاة اإلنسانية حقوقهم مراعاة مع االجتار لضحايا واملساعدة احلماية
املناسب الوقت يف شاملة جامعة جتري حتقيقات أن على الدول حيث - ٨٩
والتمييز العنصرية  بدافع املرتكبة املشروعة غري األفعال كافة يف حتيز وبال
اجلرائم بارتكاب مناصبهم حبكم يقومون الذين أولئك تقاضي وأن العنصري،
أو االقتضاء،  حسب األجانب، كره إليها يدفع اليت أو العنصري الطابع  ذات
تضمن تؤدي إىل ارتكاا، وأن اليت األعمال يسهلون مجيع ارتكاا أو يف يشرعون
إليها يدفع اليت ذات الطابع العنصري أو اجلرائم مرتكيب ملقاضاة أولوية عالية إيالء
املساواة تضمن حق وثبات، وأن مقاضام بنشاط على وأن تسهر األجانب كره
يركز الصدد، ويف هذا العدل. بإقامة املعنية اهليئات ومجيع املحاكم املعاملة أمام يف
العاملني ملختلف الوكالء التدريب وتوفري الوعي تعزيز على أمهية العاملي املؤمتر
هذا حتيز. ويوصي يف وبال القانون بعدل لضمان تطبيق اجلنائي العدل سلك يف

التمييز؛ مكافحة لرصد دوائر بإنشاء الصدد

وتعزيزها مستقلة متخصصة وطنية وساطة وهيئات مؤسسات إقامة
وطنية مؤسسات بإنشاء االقتضاء، حسب القيام، على الدول - حيث ٩٠
والتمييز العنصرية، مبسائل اخلصوص  وجه على تعىن اإلنسان حلقوق مستقلة
هذه املؤسسات وتعزيز تعصب، من بذلك يتصل وما األجانب، وكره العنصري،
الوطنية املؤسسات مبركز املتصلة للمبادئ طبقًا فعاليتها،  وتدعيم واستعراضها
بقرار اجلمعية العامة املبادئ املرفقة وهي ومحايتها، اإلنسان حقوق بتعزيز املعنية
املؤسسات هذه وتزويد ،١٩٩٣ األول/ديسمرب كانون ٢٠ املؤرخ ١٣٤/٤٨
بأنشطة التحقيق االضطالع على والقدرة والكفاءة املالية من املوارد بقدر واف

الظواهر؛ هذه مكافحة أجل من العامة والتوعية والتثقيف والبحث
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ما يلي: على الدول أيضًا حيث - ٩١
املؤسسات من وغريها  املؤسسات هذه بني التعاون ) تعزيز أ )

الوطنية؛
ضحايا األفراد ومجاعات لألفراد  تكفل خطوات اختاذ (ب)
من بذلك يتصل وما األجانب، وكره العنصري، والتمييز العنصرية،

املؤسسات؛ يف هذه الكاملة املشاركة إمكانية تعصب
نشر منها بوسائل املماثلة واهليئات املؤسسات هذه دعم (ج)
مع والتعاون ا، املعمول الوطنية القضاء وأحكام القوانني  وتعميم
هذه املمارسات مظاهر على االطالع بغية أخرى بلدان مؤسسات يف
ومكافحتها لدرئها املصممة  واالستراتيجيات وآلياا ووظائفها

عليها؛ والقضاء

واملمارسات السياسات

والدراسة والبحث وحتليلها، البيانات مجع
اإلحصائية البيانات ونشر  وتوزيع وحتليل مجع  على الدول حيث - ٩٢
املتصلة األخرى مجيع التدابري اختاذ وعلى واملحلي، الوطين الصعيدين املوثوقة على
ضحايا واجلماعات األفراد وضع تقييم على  بانتظام للعمل والضرورية  بذلك 

تعصب: بذلك من يتصل وما األجانب، وكره والتمييز العنصري، العنصرية،
تفصيًال مصنفة اإلحصائية البيانات هذه مثل تكون أن ينبغي ( أ )
كان حيثما املعلومات، هذه ملثل بالنسبة ويتعّين الوطين. للتشريع وفقًا
أساس على الضحايا، جانب من مبوافقة صرحية ُتجمع أن مالئمًا،
واحلريات اإلنسان حبقوق املتعلقة لألحكام وطبقًا الذايت تعريفهم
حرمة وضمانات البيانات حبماية اخلاصة كاللوائح األساسية،

املعلومات؛ هذه استعمال إساءة جيوز وال اخلصوصيات.
رصد دف اإلحصائية واملعلومات البيانات مجع ينبغي (ب)
والسياسات التشريعات وتقييم ووضع  املهمشة، اجلماعات حالة
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ومكافحة العنصرية، منع إىل دف اليت األخرى والتدابري واملمارسات
تعصب، من بذلك يتصل وما األجانب، وكره  العنصري، والتمييز 
دون متفاوت أثر من التدابري ألي كان إذا ما حتديد لغرض وكذلك
استراتيجيات بوضع يوصى هلذه الغاية، وحتقيقًا الضحايا. على قصد
واستخدام وتصميم مجع لعملية وتشاركية وتوافقية طوعية

املعلومات؛
واالجتماعية االقتصادية املؤشرات املعلومات تراعي أن ينبغي (ج)
ووفيات الرضع الصحي، والوضع الصحة االقتضاء، عند ذلك، يف مبا
بالقراءة اإلملام  ومعدل الوالدة، لدى املتوقع والعمر واألمهات،
األرض، وملكية والسكن والعمل التعليم، ومستوى والكتابة،
الصحية، والطاقة واخلدمات واملياه العقلية والبدنية، الصحية والرعاية
وضع أجل وذلك من املتاح، الدخل ومتوسط والفقر، واالتصاالت،
يف القائمة الفجوات سد بغية االجتماعية واالقتصادية للتنمية سياسات

واالقتصادية؛ االجتماعية األوضاع
احلكومية غري واملنظمات الدولية احلكومية واملنظمات الدول - يدعو ٩٣
مجع البيانات وطرائق مفاهيم حتسني إىل والقطاع اخلاص األكادميية واملؤسسات
وتطوير الناجحة واملمارسات التجارب وتبادل البحوث تعزيز وإىل  وحتليلها؛
مشاركة وعن التقدم عن وضع مؤشرات وإىل املجال؛ يف هذا تروجيية أنشطة
وكره العنصري والتمييز للعنصرية يتعرضون ممن يف املجتمع واجلماعات األفراد

تعصب؛ من بذلك يتصل وما األجانب
العنصرية، والتمييز مكافحة إىل الرامية والربامج السياسات بأن يسلم - ٩٤
حبوث إىل أن تستند تعصب ينبغي من بذلك يتصل األجانب، وما وكره العنصري،
والربامج وهذه السياسات اجلنس نوع يراعي الذي املنظور تشمل ونوعية، كمية
أو يتعرضون الذين واجلماعات األفراد حيددها اليت األولويات تراعي أن ينبغي
من بذلك يتصل وما األجانب والتمييز العنصري وكره للعنصرية ضحايا يقعون

تعصب؛
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عن النامجة لألفعال املنتظم للرصد  آلية إنشاء  على الدول حيث  - ٩٥
يف تعصب من بذلك يتصل وما وكره األجانب، العنصري، العنصرية، والتمييز
بإنفاذ املكلفون املوظفون اليت يرتكبها األفعال فيها مبا واخلاص، العام القطاعني

القوانني؛
متكامل ج واعتماد وإجرائها الدراسات تشجيع إىل الدول يدعو  - ٩٦
يعاجل أن من شأنه اهلجرة مجيع مراحل وجوانب إزاء وطويل األجل وموضوعي
أن والنهج الدراسات هلذه وينبغي حد سواء. على ومظاهرها اهلجرة أسباب بفعالية
حبقوق الكامل اهلجرة، كانعدام التمتع ملوجات األصلية لألسباب خاصًا اهتمامًا تويل

اهلجرة؛ اجتاهات على االقتصادية العوملة وآلثار األساسية، واحلريات اإلنسان
تنعكس أن ميكن  كيف ملعرفة إضافية  دراسات  بإجراء  - يوصي ٩٧
تعصب، من بذلك  يتصل وما األجانب، وكره العنصري، والتمييز  العنصرية،
هذه تكون أن ميكن واملمارسات وكيف واملؤسسات  والسياسات القوانني يف
ويف ضحايا واألطفال، النساء سيما وال جعل املهاجرين، يف أسهمت قد الظواهر

إقصائهم؛
املقدمة الدورية تقاريرها يف االقتضاء، الدول، حسب بأن تدرج يوصي - ٩٨
يف إحصائية بيانات املتحدة يف األمم اإلنسان املعنية حبقوق إىل اهليئات التعاهدية
املشمولة واملجتمعات اجلماعات إىل املنتمني األفراد واألشخاص عن مالئمة صيغة
السياسية احلياة يف مشاركتهم عن إحصائية بيانات ذلك يف مبا واليتها، نطاق يف
هذه كافة جتمع أن وينبغي والثقافية. واالجتماعية  االقتصادية  أحواهلم  وعن
األساسية، كاللوائح واحلريات اإلنسان لألحكام املتعلقة حبقوق وفقًا املعلومات

اخلصوصيات؛ حرمة البيانات وضمانات حبماية اخلاصة

اإلجراءات اإلجيابية ذلك مبا يف العملية، الوجهة العمل ذات وخطط السياسات
على احلصول بإمكانية يتعلق فيما وخاصة التمييز، عدم ضمان إىل الرامية
والرعاية والصحة والتعليم واإلسكان العمالة وفرص اخلدمات االجتماعية

ذلك إىل وما الصحية،
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والتمييز العنصرية، مكافحة عن األوىل املسؤولية بأن م يسلِّ - ٩٩
الدول. عاتق على تقع تعصب من بذلك يتصل وما األجانب، وكره العنصري،
التنوع تعزز وطنية عمل خطط تطوير أو وضع على الدول يشجع وهلذا
اجلميع. ومشاركة الفرص وتكافؤ االجتماعية والعدالة  واإلنصاف واملساواة
أخرى، أمور ضمن والفّعالة، اإلجيابية واالستراتيجيات األعمال طريق وعن
املشاركة أجل  من للجميع ظروف يئة  إىل اخلطط هذه دف أن  ينبغي
والسياسية واالقتصادية والثقافية املدنية وإعمال احلقوق القرار صنع يف الفّعالة
املؤمتر ويشجع التمييز. عدم أساس على احلياة جماالت مجيع يف واالجتماعية
احلوار تعزيز أو إقامة على هذه، العمل خطط وتطوير وضع لدى الدول، العاملي
وتنفيذ تصميم أوثق يف بصورة إشراكها أجل من احلكومية غري املنظمات مع

والربامج؛ السياسات وتقييم
برامج اإلحصائية، املعلومات إىل تضع، استنادًا أن على الدول حيث - ١٠٠
أو حصول األفراد إمكانية تعزيز إجيابية بغية أو فّعالة تدابري يف ذلك وطنية، مبا
على العنصري للتمييز ضحايا يقعوا ميكن أن أو يقعون الذين األفراد جمموعات
الصحية والرعاية  االبتدائي التعليم ذلك مبا يف األساسية، االجتماعية اخلدمات

املالئم؛ والسكن األساسية
الوصول دون متييز إمكانية لتعزيز برامج تضع أن على حيث الدول - ١٠١
وكره العنصري، والتمييز العنصرية،  ضحايا األفراد جمموعات أو األفراد  أمام
جاهدة تسعى وأن الصحية، الرعاية تعصب إىل بذلك من يتصل وما األجانب،
األطفال وحتصني الرضع وفيات يتعلق مبعدل التفاوت ومنها ما أوجه على للقضاء
(اإليدز)، املكتسب املناعة البشري/متالزمة نقص املناعة نقص بفريوس واإلصابة

املعدية؛ واألمراض والسرطان، وأمراض القلب،
املجتمع أفراد لكافة السكين  االندماج  تشجيع على الدول حيث - ١٠٢
وكذلك البشري، واالستيطان احلضرية التنمية  خطط  يف التخطيط مرحلة يف
االجتماعي اإلقصاء  مكافحة بغية  املهملة، العام اإلسكان مناطق ترميم عند

والتهميش؛



٦٤
asdf

املتحدة حـــة العنصريــة٦٥األمم
ملكاف

ملي 
لعــا

ا ر
مـــ

ملؤتـ
ا

العمالة
تنظيم ودعم تشجيع على مالئمًا، ذلك كان حيثما الدول، حيث  - ١٠٣
العنصري، والتمييز العنصرية،  من ضحايا أشخاص ميلكها اليت املشاريع وعمل
فرص تكافؤ  تعزيز خالل من تعصب، من بذلك يتصل وما األجانب، وكره

التدريب؛ برامج من واالستفادة االئتمانات احلصول على
على والقطاع اخلاص احلكومية غري املنظمات ويشجع الدول، - حيث ١٠٤

يلي: ما
طريق األخذ عن من التمييز اخلالية العمل أماكن إجياد دعم أ ) )
والتقيف املدنية، احلقوق إنفاذ تشمل اجلوانب متعددة باستراتيجية
العمال حقوق ومحاية أماكن العمل وتشجيع داخل العام واالتصال
بذلك يتصل وما األجانب وكره العنصري والتمييز املعّرضني للعنصرية

تعصب؛ من
لتحسني املكرسة األعمال وتوسيع وتطوير إجياد (ب) تشجيع
اخلدمات تنقصها اليت املناطق يف والتعليمية االقتصادية الظروف
املال رأس على احلصول سبل بزيادة  وذلك  املحرومة، واألماكن
بأن التسليم مع املجتمعية، التنمية مصارف منها إىل مصادر باللجوء
املجتمعات على وديناميًا إجيابيًا تترك أثرًا أن ميكن األعمال اجلديدة
العمل، فرص  إلجياد اخلاص القطاع مع والعمل املحتاجة، املحلية 
الصناعي النمو وحفز احلالية، الوظائف على اإلبقاء على واملساعدة

اقتصادية؛ ضائقة من تعاين اليت املناطق يف والتجاري
أمور، مجلة يف تواجه، اليت اجلماعات املستهدفة حتسني فرص (ج)
يف ذلك مبا استعادته، أو االحتفاظ به أو إجياد عمل يف العوائق أصعب
املعرضني األشخاص  إىل خاص اهتمام إيالء املاهرة. وينبغي العمالة

املتعددة؛ التمييز ألشكال
التشريعات وتنفيذ صياغة لدى اهتمام خاص، إيالء على حيث الدول - ١٠٥
يف اخلطري املتمثل الوضع إىل العمال، حقوق محاية لتعزيز املصممة والسياسات
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املتاجر األشخاص يف حالة كما االستغالل، احلاالت بعض ويف احلماية، انعدام
حالة يف املعاملة، كالعزل لسوء تعرضًا أكثر جتعلهم املهرَّبني واليت واملهاجرين م
فيها العاملون يتقاضى واليت اخلطرية األشغال وملزاولة املنـزلية اخلدمة يف العاملني

أجورًا ضئيلة؛
والعنصرية التمييزية للممارسات السلبية اآلثار جتنب على الدول حيث - ١٠٦
ومراعاة تطبيق على بالتشجيع وذلك والتوظيف، العمالة يف األجانب وكره

العمال؛ املتصلة حبقوق الدولية والقواعد أحكام الصكوك
األعمال التجارية وقطاع العمالية النقابات الدول ويشجع ممثلي حيث - ١٠٧
العمال، مبن حقوق ومحاية العمل، أماكن يف التمييزية غري املمارسات تعزيز على
وكره األجانب، العنصري، والتمييز العنصرية، ضحايا وجه اخلصوص على فيهم

تعصب؛ يتصل بذلك من وما
اإلدارية اإلجراءات الفّعالة إىل الوصول سبل توفري إىل الدول يدعو - ١٠٨
وكره العنصري، والتمييز العنصرية، لضحايا األخرى االنتصاف وسبل والقانونية

العمل؛ مكان يف تعصب من بذلك يتصل وما األجانب،

والبيئة الصحة
على الدويل، خالل التعاون ومن منفردة تعمل، أن على الدول حيث - ١٠٩
بلوغه ميكن مستوى التمتع بأعلى يف حق كل فرد إعمال إىل التدابري الرامية تعزيز
الصحية، على احلالة يف التفاوتات إزالة بغية والعقلية، البدنية بالصحة يتصل فيما
والتمييز العنصرية، تنشأ عن قد اليت النموذجية، الصحة مؤشرات يف املحدد النحو

تعصب؛ يتصل بذلك من األجانب، وما وكره العنصري،
اخلاص والقطاع  احلكومية غري  املنظمات ويشجع الدول حيث - ١١٠

يلي: ما على
العنصري، وكره والتمييز العنصرية، لرصد فّعالة آليات توفري ( أ )
الصحية الرعاية نظام يف تعصب  من بذلك  يتصل وما األجانب،
قوانني فّعالة وإنفاذ بوضع مثًال وذلك املمارسات، على هذه والقضاء

التمييز؛ ملكافحة
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الرعاية إىل الوصول فرص تكافؤ تكفل خطوات اختاذ (ب)
الصحية الرعاية ذلك يف مبا للجميع، وامليسرة واجليدة الشاملة الصحية
قوى تدريب وتيسري الطبية، اخلدمات يفتقرون الذين للناس األّولية 
جمتمعات يف للعمل واحلماس بالتنوع تتسم الصحة جمال يف عاملة
الصحية الرعاية مهنة يف إىل زيادة التنوع اخلدمات، والسعي إىل تفتقر
ومن واملوهبة الكفاءة أساس على ورجاًال، نساًء العاملني، بتوظيف
الرعاية مهن ملزاولة جمتمعام، التنوع يف حبيث يعكسون الفئات مجيع

املهن؛ هذه يف واستبقائهم الصحية
ومقدمي الصحية، الرعاية جمال  يف العاملني مع التعاون (ج)
احلكومية، غري واملنظمات املجتمعي، املستوى على الصحية الرعاية
حتسني سبيل يف  اخلاص، الصناعي والقطاع العلميني، والباحثني 
العنصرية، ضحايا سيما املهمشة، وال الصحية للمجتمعات األوضاع

تعصب؛ بذلك من يتصل األجانب، وما العنصري، وكره والتمييز
العلميني، والباحثني الصحة، جمال يف العاملني  مع التعاون (د)
العالج ما ألساليب دراسة يف واإلقليمية الدولية الصحة ومنظمات
املجتمعات يف متمايزة آثار من الصحية  واالستراتيجيات الطيب

املختلفة؛
من جهود الوقاية لتحسني وبرامج سياسات وتنفيذ اعتماد (هـ)
(اإليدز) البشري املناعة نقص البشرية/متالزمة املناعة نقص فريوس 
نطاق توسيع إىل والسعي لإلصابة، التعرض الشديدة  يف املجتمعات
باإليدز للمصابني خدمات الدعم من وغريها الرعاية والعالج خدمات

فريوسه؛ أو
اآلمنة البيئة لتوفري اختاذ تدابري غري متييزية النظر يف إىل الدول يدعو - ١١١
والتمييز للعنصرية عرضة أو هم ضحايا ممن املجموعات وأعضاء لألفراد والصحية

سيما: وال تعصب من بذلك يتصل وما العنصري وكره األجانب
مبسائل املتعلقة العامة املعلومات على احلصول سبل حتسني ( ( أ

والبيئة؛ الصحة
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العملية يف  باملوضوع الصلة ذات  اهلموم  تراعى  أن ضمان  (ب)
بالبيئة؛ املتعلقة القرارات الختاذ العامة

الصحة لتحسني الناجحة واملمارسات التكنولوجيا تقاسم (ج)
مجيع املناطق؛ يف والبيئة البشرية

لتنظيف اإلمكانات حسب املناسبة، العالجية التدابري  اختاذ (د)
ذلك يكون والقيام، حيثما استخدامها وتنميتها وإلعادة املواقع امللوثة
طوعي أساس على األشخاص وذلك املتأثرين من نقل مناسبًا، بإعادة

معهم؛ التشاور وبعد

ااالت القرارات يف صنع يف املساواة قدم على االشتراك
والثقافية واالقتصادية واالجتماعية السياسية

املالية واإلمنائية اخلاص واملؤسسات القطاع ويشجع احلكومات، حيث - ١١٢
األفراد مشاركة تعزيز على اإلقليمية التنمية وبنوك الدويل البنك  مثل  الدولية،
األجانب، وكره  العنصري، والتمييز العنصرية، ضحايا من األفراد وجمموعات
والثقافية االقتصادية القرارات اختاذ عملية يف تعصب من بذلك يتصل وما
استراتيجيات وتنفيذ وضع  يف سيما وال املراحل، مجيع يف واالجتماعية
التجارة ميدان يف املساعدة وبرامج اإلمنائية واملشاريع الفقر، وطأة من التخفيف

واألسواق؛
املشاركة سبل بتعزيز االقتضاء  حبسب  القيام، على الدول - حيث ١١٣
والتمييز العنصرية، ضحايا  وخباصة املجتمع، أفراد مجيع أمام واملتساوية الفّعالة
اختاذ عمليات يف تعصب، من بذلك يتصل وما األجانب، وكره  العنصري،
املحلي؛ املستوى على وخصوصًا املستويات، مجيع على  املجتمع يف القرارات
يف هؤالء الضحايا تيسري اشتراك على اخلاص القطاع ويشجع أيضًا الدول وحيث

االقتصادية؛ احلياة
وال سيما األطراف، املتعددة واإلمنائية املالية املؤسسات مجيع حيث - ١١٤
التنمية وبنوك العاملية التجارة ومنظمة الدويل النقد وصندوق الدويل  البنك 
العادية مليزانياا وفقًا أعضاء األسرة الدولية، مجيع مشاركة تعزيز على اإلقليمية،
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مجيع يف القرارات اختاذ  عمليات يف اإلدارية جمالسها تتبعها اليت ولإلجراءات 
يف املساعدة برامج وكذلك املشاريع اإلمنائية تيسري بغية الُصُعد مجيع وعلى املراحل

مالئمًا؛ ذلك يكون حيثما واألسواق، التجارة جمال

السياسية واألحزاب السياسيني دور
واألحزاب السياسيون يلعبه أن ميكن الذي األساسي الدور على يؤكد - ١١٥
يتصل وما األجانب، وكره العنصري، والتمييز العنصرية، مكافحة يف السياسية
ملموسة لتعزيز خطوات اختاذ على السياسية تعصب ويشجع األحزاب من بذلك
مدونات منها باعتماد أمور املجتمع وذلك يف التمييز وعدم والتضامن املساواة
يف حالة اليت تتخذ التأديبية الداخلية التدابري تشمل اليت الطوعية السلوك قواعد
العامة بالبيانات اإلدالء عن فيها األعضاء لكي ميتنع وذلك املدونات، تلك انتهاك
والتمييز العنصري، وكره العنصرية، على حترض أو تشجع اليت التصرفات عن أو

تعصب؛ بذلك من يتصل األجانب، وما
الربملانات واختاذ النقاش على التشجيع إىل الدويل الربملاين االحتاد يدعو - ١١٦
والسياسات ذلك القوانني يف اختاذها، مبا الواجب خمتلف التدابري بشأن إجراءات
يتصل وما األجانب، وكره العنصري، والتمييز العنصرية، مكافحة إىل الرامية 

تعصب؛ من بذلك

وتدابري التوعية التعليم
أخرى، خمتصة هيئات مع االقتضاء حسب تعمل اليت حيث الدول، - ١١٧
اليت اإلعالمية وللحمالت للعنصرية املناهض للتثقيف املالية املوارد ختصيص على
األصلية اليت الشعوب مجيع ثقافات واحترام والتنوع والتسامح القبول لقيم تروج
الدقيق الفهم تعزز أن خاص، وينبغي للدول، بوجه الوطنية. حدودها ضمن تعيش

األصلية؛ وثقافات الشعوب لتاريخ
والدول واإلقليمية املعنّية الدولية املنظمات وسائر املتحدة األمم حيث - ١١٨
بوضع وذلك وحضارته، العامل تاريخ يف ميش إسهام أفريقيا مسألة أن تعاجل على
صورة لنشر واالتصال اجلماهريي والتثقيف للبحث وشامل حمدد وتنفيذ برنامج
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أوسع على املجال اإلنساين يف والقيم اهلام أفريقيا إسهام عن وموضوعية متوازنة
نطاق ممكن؛

احلكومية غري واملنظمات ذات الصلة واملنظمات الدولية الدول - يدعو ١١٩
األمم منظمة وضعته الذي الرق“ ”طريق مشروع جهود على االعتماد إىل
وذلك بإنشاء الصمت“، عن ”اخلروج وموضوعه والعلم والثقافة للتربية املتحدة
بالرّق املتعلقة والشهادات الوثائق فيها تعرض الوسائل متعددة برامج و/أو مراكز
بتاريخ الصلة املوجودة ذات ونشر البيانات وعرض وتنظيم وتسجيل وتقوم جبمع
اهلندي، واملحيط املتوسط األبيض والبحر األطلسي املحيط عرب الرقيق وجتارة الرق
يف سعيهم للحرية الرقيق وجتارة الرّق ضحايا وأعمال ألفكار عناية خاصة وبإيالء

والعدالة؛
إطار يف  والثقافة والعلم للتربية املتحدة األمم منظمة  جهود حييي - ١٢٠
يف الدويل للمجتمع اجلهود هذه نتائج إتاحة ويطلب الرق“، ”طريق مشروع

أقرب وقت ممكن؛

متييز دون التعليم على إمكانية احلصول
وبنينًا، إناثًا مجيع األطفال، حصول بضمان تلتزم أن على الدول حيث - ١٢١
على الكبار حصول  املجاين، وضمان االبتدائي التعليم ذلك يف التعليم مبا على
دون والتسامح والتنوع حقوق اإلنسان أساس احترام على مدى احلياة، التعليم

نوع؛ أي من متييز أي
مبوجب التعليم،  على اجلميع حصول تضمن أن على الدول حيث - ١٢٢
تدابري أية أو قانونية تدابري أية اختاذ متتنع عن العملية، وأن املمارسة ويف القانون
يتصل فيما العنصري العزل أشكال  من شكل  أي فرض إىل تفضي  أخرى 

يف املدارس؛ التعليم على باحلصول
على: الدول حيث - ١٢٣

اللون أو العنصر أساس على التمييز متنع وتنفيذ قوانني اعتماد ( أ )
مستويات التعليم مجيع العرقي على القومي أو األصل أو النسب أو

وغري الرمسي؛ الرمسي
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فرص من حتد العقبات اليت إلزالة املناسبة التدابري مجيع اختاذ (ب)
التعليم؛ األطفال على حصول

تعليم ذي على متييز األطفال دون مجيع حصول فرص ضمان (ج)
نوعية جيدة؛

التعليمي األداء ومتابعة لقياس موحدة طرق وتنفيذ وضع (د)
املحرومني؛ والشبان لألطفال

حيثما املساواة عدم أشكال  على للقضاء املوارد  ختصيص (هـ)
والشبان؛ احلصيلة التعليمية لألطفال يف وجدت

خالية من مأمونة مدرسية بيئة ضمان الرامية إىل دعم اجلهود (و)
األجانب كره أو العنصري العنصرية أو التمييز بدافع واملضايقة العنف

من تعصب؛ بذلك ما يتصل أو
الطالب مجيع وضع برامج مساعدات مالية لتمكني يف (ز) النظر
لوم أو عنصرهم عن النظر بغض العايل، دخول مؤسسات التعليم من

القومي؛ أو أصلهم العرقي أو نسبهم أو
تدابري ذلك، عليها ينطبق اليت احلاالت يف تعتمد، على أن الدول حيث - ١٢٤
أقليات أو عرقية، وطنية أو أقليات إىل املنتمني لألشخاص تتاح أن مناسبة لضمان
هلم، تتاح وأن نوع من أي متييز دون التعليم على احلصول إمكانية ولغوية دينية
أشكال من شكل أي من محايتهم أجل من لغتهم لتعّلم الفرصة  حيثما أمكن؛
قد تعصب من بذلك يتصل وما األجانب، وكره العنصري، والتمييز العنصرية،

له؛ عرضة يكونون

اإلنسان حبقوق املتعلقان والتثقيف التعليم
العنصري، والتمييز العنصرية، مكافحة  تدرج  أن الدول إىل يطلب - ١٢٥
ا االضطالع املزمع األنشطة تعصب ضمن بذلك من يتصل وما األجانب، وكره
اإلنسان (١٩٩٥-٢٠٠٤)، حقـوق جمال يف للتثقيف املتحدة األمم إطـار عقـد يف

العقد؛ ملنتصف تقرير التقييم يف الواردة التوصيات االعتبار يف تأخذ وأن
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اليونسكو ومنظمة املتحدة األمم مع بالتعاون  الدول،  مجيع يشجع - ١٢٦
ثقافية برامج ووضع استهالل  على الصلة، ذات الدولية املنظمات من وغريها
األجانب، وكره  العنصري،  والتمييز العنصرية، جماة إىل دف وتعليمية
مجيع وقدر أجل ضمان احترام كرامة اإلنسان من تعصب، من وما يتصل بذلك
وحيث الدول واحلضارات. الثقافات مجيع بني فيما املتبادل التفاهم البشر، وتعزيز
تدريب برامج ووضع  اجلماهريية اإلعالمية احلمالت وتنفيذ دعم على كذلك
املحلية، باللغات  االقتضاء، حسب تصاغ، اإلنسان، حقوق جمال يف حمددة
من بذلك يتصل وما األجانب،  وكره العنصري، والتمييز العنصرية، ملكافحة 
املتبادل، واالحترام والتسامح، والتعددية، التنوع، قيم احترام وتعزيز تعصب،
الربامج هذه مثل توجيه وينبغي واالندماج. والتكامل، الثقافية، واحلساسية

األطفال والشباب؛ سيما وال املجتمع، قطاعات إىل مجيع واحلمالت
التثقيف ذلك يف مبا ميدان التعليم يف جهودها تكثيف على حيث الدول - ١٢٧
وشرور وعواقب بأسباب والوعي التفاهم لتحسني اإلنسان، حقوق جمال يف
كما تعصب، من يتصل بذلك وما األجانب العنصري وكره العنصرية، والتمييز
على االقتضاء حبسب اخلاص، والقطاع التعليمية ويشجع السلطات الدول حيث
تلك مكافحة إىل واملعاجم اهلادفة املدرسية ذلك الكتب يف تعليمية، مبا مواد وضع
الكتب الستعراض األولوية إعطاء  الدول إىل يطلب  السياق هذا ويف الظواهر
العنصرية، تعزز قد عناصر أية إزالة تتم حبيث وتعديلها املدرسية واملناهج الدراسية
تعزز القوالب أو تعصب من بذلك يتصل وما األجانب، وكره العنصري، والتمييز

من التفكري؛ القوالب تلك تفند مواد السلبية وإدراج
ذات املنظمات االقتضاء مع باالشتراك عند القيام، على الدول حيث - ١٢٨
وغري النظامي العام التعليم برامج وتنفيذ بدعم الشبابية، املنظمات فيها مبا الصلة

النهوض بالتنوع الثقايف؛ إىل اهلادفة النظامي

والشباب لألطفال اإلنسان تعليم حقوق
العنصرية، ومكافحة التمييز مكافحة بندي إدخال على الدول حيث - ١٢٩
املناهج من جزًءا تشكل اليت اإلنسان حقوق برامج يف االقتضاء، حبسب وتعزيزمها
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تدريس كتب فيها مبا الصلة، ذات التعليمية املواد وحتسني ووضع املدرسية،
دف املدرسني جلميع املناسب واحلفز الفّعال التدريب التاريخ وغريه، وضمان
واالحترام التمييز عدم مبادئ إىل تستند لديهم سلوك وأمناط مواقف تكوين

والتسامح؛ املتبادل
جمال يف الشباب تثقيف إىل الرامية األنشطة تسهل أن يدعو الدول إىل - ١٣٠
التنوع، وتقدير واالحترام التضامن قيم وبث الدميقراطية، حقوق اإلنسان واملواطنة
لتعريف خاص جبهد االضطالع وينبغي املختلفة. املجموعات احترام يف ذلك مبا
هذا مثل تطوير أو اإلنسان وحقوق الشباب وتوعيتهم باحترام القيم الدميقراطية

الزائفة؛ العرقي التفوق نظرية على القائمة األيديولوجيات ملكافحة اجلهد
أنشطة تطوير يف النظر على املدارس مجيع تشجيع على حيث الدول - ١٣١
والتمييز للعنصرية الوعي املناهض لزيادة خارج املنهج أنشطة ذلك يف مبا تعليمية،
طريق عن يف ذلك مبا تعصب، من بذلك يتصل وما وكره األجانب العنصري

آذار/مارس)؛ ٢١) العنصري، على التمييز للقضاء باليوم الدويل االحتفال
حماربة اإلنسان دف حقوق تعليم تعزيز أو بإدخال الدول يوصي - ١٣٢
والصداقة والتسامح وتعزيز التفاهم العنصري، إىل التمييز اليت تؤدي التحامل أوجه
التعليم ومؤسسات املدارس مناهج العنصرية أو العرقية يف املجموعات خمتلف بني
احترام لتشجيع املصممة النظامية وغري النظامية العام التعليم برامج ودعم العايل

الضحايا؛ لدى بالنفس واالعتداد التنوع الثقايف

واملهنيني العموميني للموظفني اإلنسان حقوق تعليم
اإلنسان الذي حقوق جمال التدريب يف وضع وتعزيز الدول على حيث - ١٣٣
العموميني للموظفني واملوجه اجلنسني منظور فيه ويراعى العنصرية يتوخى مناهضة
األمن ودوائر خاص بوجه القوانني إنفاذ وهيئات إقامة العدل موظفو فيهم مبن

واهلجرة؛ واملدارس الصحية الرعاية سلطات عن فضًال واإلصالحيات
على املترتب السليب لألثر خاص اهتمام إيالء على الدول  حيث - ١٣٤
تعصب من بذلك يتصل وما  األجانب، وكره العنصري، والتمييز العنصرية،
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حبمالت على العادلة واالضطالع املحاكمات وإجراء العدل بإقامة يتعلق فيما
الدولة أجهزة لدى الوعي لرفع مستوى بني تدابري أخرى، كله، من البلد نطاق
مجيع على للقضاء الدولية االتفاقية مبوجب التزامام بشأن العموميني واملوظفني

الصلة؛ ذات األخرى والصكوك العنصري أشكال التمييز
الدولية املنظمات مع التعاون خالل من تقوم، أن الدول إىل - يطلب ١٣٥
كان حيثما اخلاص، والقطاع احلكومية غري  واملنظمات الوطنية، واملؤسسات
احللقات أو الدورات ذلك عقد مبا يف التدريب، أنشطة وتسهيل مناسبًا، بتنظيم
على القوانني التمييز العنصري وانطباقها حتظر اليت الدولية املعايري الدراسية بشأن
املدعني لصاحل اإلنسان حقوق جمال يف الدولية التزاماا بشأن وكذلك املحلية،

العموميني؛ املوظفني من وغريهم القضائي السلك وأفراد العامني
تدريب سيما وال والتدريب، التعليم يعزز أن ضمان إىل الدول يدعو - ١٣٦
وكره العنصري، والتمييز العنصرية، وحماربة اإلنسان, حقوق  احترام املعلمني،
سياسات تنفذ املؤسسات التعليمية وأن من تعصب، بذلك يتصل وما األجانب،
ومناهضة الفرص تكافؤ بشأن الصلة، ذات السلطات عليها توافق وبرامج
أشكال ذلك من وغري والديين الثقايف والتنوع اجلنسني، بني واملساواة العنصرية،
والربامج. السياسات هذه تنفيذ ومتابعة والطلبة، واآلباء مبشاركة املعلمني التنوع،
املراحل مجيع معلمو فيهم مبن التعليم، جمال يف العاملني  مجيع كذلك وحيث
دور أداء على واإللكترونية املطبوعة اإلعالم ووسائط الدينية، واهليئات التعليمية،
والتمييز مكافحة العنصرية، ذلك يف مبا اإلنسان، حقوق جمال يف التثقيف يف فّعال

تعصب؛ يتصل بذلك من األجانب، وما وكره العنصري،
والرجال النساء لزيادة تعيني تدابري اختاذ تبحث أن على الدول - تشجع ١٣٧
للعنصرية نتيجة التعليم مهنة جيب يف بأدىن مما ممثلة جمموعات إىل ينتمون الذين
واالحتفاظ تعصب، من بذلك يتصل وما األجانب وكره العنصري والتمييز 
بذل وينبغي املهنة. إىل الوصول يف  هلم الفعلية املساواة وضمان وترقيتهم، م
كل مع اإلجيايب التفاعل على القدرة لديهم ورجال نساء لتعيني خاصة جهود

املجموعات؛
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حقوق جمال  يف  التوعية وأنشطة  التدريب تعزيز على  الدول حيث - ١٣٨
االحتجاز مراكز وموظفي احلدود، وشرطة اهلجرة، ملوظفي املصممة اإلنسان
عن املسؤولني اآلخرين املدنية اخلدمة وموظفي املحلية، والسلطات والسجون،
حلقوق خاص  انتباه ذلك يف يوىل أن على املدرسني، وكذلك القوانني، إنفاذ
العنصري التمييز أفعال لوقوع منعًا اللجوء وطاليب والالجئني للمهاجرين اإلنسان
تقوم اختاذ قرارات التحامل إىل فيها يؤدي حاالت لنشوء وجتنبًا األجانب وكره
من بذلك  يتصل ما أو األجانب كره أو العنصري التمييز أو  العنصرية  على

تعصب؛
على القائمني للموظفني التدريب تعزيز  أو  توفري على  الدول حيث - ١٣٩
االجتار منع على من املوظفني املعنيني، وغريهم اهلجرة وموظفي القوانني، إنفاذ
هذا منع يف املستخدمة الطرائق  على التدريب يركز أن  ويتعني باألشخاص.
محاية ذلك يف مبا الضحايا، حقوق قضائيًا ومحاية املتاجرين  ومالحقة االجتار،
إىل احلاجة أيضًا التدريب يراعي أن وينبغي باألشخاص. املتاجرين من الضحايا
وأن اجلنسني منظور من احلساسة  والقضايا  - والطفل  اإلنسان حقوق مراعاة
وسائر املعنية األخرى واملنظمات احلكومية،  غري املنظمات مع  التعاون يشجع

املجتمع املدين؛ عناصر

اجلديدة التكنولوجيات يف ذلك مبا اإلعالم، ووسائط واالتصال اإلعالم
جمال يف اجلديدة التكنولوجيات تقدمها اليت اإلجيابية باملسامهة يرحب - ١٤٠
طريق عن العنصرية مكافحة يف اإلنترنت، ذلك يف مبا واالتصاالت، املعلومات

والواسع النطاق؛ االتصال السريع
يف اجلديدة التكنولوجيات استخدام زيادة إمكانية إىل االنتباه يوجه - ١٤١
للتثقيف إنشاء شبكات يف اإلنترنت، ذلك مبا يف املعلومات واالتصاالت، جمال
بذلك يتصل وما األجانب، وكره العنصري، والتمييز العنصرية، والتوعية ملكافحة
االحترام تعزيز على اإلنترنت قدرة وإىل وخارجها، املدارس داخل تعصب من

الثقايف؛ التنوع قيم احترام وكذلك اإلنسان حلقوق الشامل
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ملموسة تدابري واختاذ الثقايف التنوع بقيمة االعتراف أمهية يؤكد - ١٤٢
من والبديلة الرئيسية اإلعالم  وسائط إىل  املهمشة املجتمعات وصول لتشجيع

املجتمعات؛ ولغات تلك ثقافات تعّبر عن برامج منها عرض سبل خالل
والتمييز العنصري وكره املادي للعنصرية التقدم إزاء القلق عن يعرب - ١٤٣
املعاصرة، ومظاهرها أشكاهلا ذلك يف تعصب، مبا من بذلك يتصل وما األجانب
فيها مبا واالتصاالت، املعلومات جمال يف اجلديدة التكنولوجيات  استخدام مثل

العرقي؛ لنشر أفكار التفوق اإلنترنت،
مبا فيها دفع وسائط اإلعالم، على القطاع اخلاص ويشجع الدول حيث - ١٤٤
مع اإلعالن، ووسائل اإلنترنت وشبكة واإللكترونية، املطبوعة اإلعالم وسائط 
لالنضباط وتدابري أخالقية طوعية سلوك قواعد مدونة وضع إىل استقالهلا، مراعاة
ومنظماا رابطاا خالل من ذلك  يتم  أن على  وممارسات،  وسياسات الذايت 

بغية: والدولية، واإلقليمية الوطنية الُصُعد على املناسبة
األجانب، وكره العنصري، والتمييز  العنصرية،  مكافحة ( أ )

تعصب؛ يتصل بذلك من وما
ومتوازن منصف أساس جمتمعاا على يف تعزيز متثيل التنوع (ب)

موظفيها؛ بني جتسيد هذا التنوع وعادل، وضمان
الكراهية وتربير العرقي التفوق مفاهيم انتشار مكافحة (ج)

أشكاله؛ جبميع العنصري والتمييز العنصرية
األفراد مجيع بني والتفاهم والتسامح االحترام تعزيز  (د)
يف املساعدة تقدمي طريق عن وذلك والشعوب واألمم واحلضارات،

العامة مثًال؛ محالت التوعية
سيما وال أشكاهلا، جبميع النمطية القوالب استخدام (هـ) تاليف
العمال فيهم  مبن  واملهاجرين، الالجئني عن خاطئة لصور  الترويج
الناس بني األجانب كره مشاعر انتشار دون للحيلولة املهاجرون،
موضوعيًا وصفًا والتاريخ واألحداث الناس وصف وتشجيع 

ومتوازنًا؛
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حقوق لقانون  وفقًا القانونية، العقوبات تنفيذ على الدول حيث - ١٤٥
عن العنصرية الكراهية على بالتحريض يتعلق فيما الصلة، ذي الدويل اإلنسان
وحيثها اإلنترنت، فيها مبا واالتصاالت، للمعلومات اجلديدة التكنولوجيات طريق
أطراف هي اليت  الصلة ذات اإلنسان حقوق  صكوك مجيع تطبيق على أيضًا
على العنصري، التمييز أشكال مجيع على للقضاء الدولية االتفاقية سيما وال فيها،

اإلنترنت؛ شبكة ينشر يف ما
النمطية القوالب جتنب على اإلعالم وسائط تشجيع على الدول حيث - ١٤٦
يتصل وما األجانب، وكره العنصري، والتمييز العنصرية، أساس على القائمة

تعصب؛ من بذلك
للمعايري التامة املراعاة مع التالية، األمور  يف تنظر أن الدول - يناشد ١٤٧
الالزمة التدابري  كافة اختاذ ومع التعبري، حرية بشأن القائمة واإلقليمية  الدولية

والتعبري: الرأي حرية يف احلق لضمان
وضع ونشر على اإلنترنت شبكة خدمات موّردي تشجيع ( أ )
نشر ملكافحة حمددة  طوعية ذايت تنظيم وتدابري سلوك مدونات
كره أو العنصري  التمييز إىل تفضي  اليت  وتلك  العنصرية األفكار
الغاية، والتمييز؛ وهلذه التعصب أشكال من أي شكل األجانب أو
على وساطة هيئات إنشاء  على اإلنترنت شبكة موردو ُيشجع
املدين املجتمع مؤسسات فيها تشارك والدويل، الوطين املستويني

الصلة؛ ذات
القانونية التشريعات وتطبيق اعتماد على اإلمكان العمل قدر (ب)
العنصرية الكراهية على التحريض عن املسؤولني ملالحقة  املالئمة
للمعلومات اجلديدة التكنولوجيات خالل من العنصري  العنف  أو

اإلنترنت؛ فيها مبا واالتصاالت،
التكنولوجيات من خالل العنصرية املواد نشر التصدي ملشكلة (ج)
بأساليب وذلك اإلنترنت، فيها مبا واالتصاالت، للمعلومات اجلديدة

بإنفاذ القوانني؛ تدريب السلطات املكلفة منها شىت
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كافة عرب واملعادية لألجانب العنصرية األفكار ببث التنديد (د)
للمعلومات اجلديدة التكنولوجيات فيها مبا االتصاالت،  وسائل

ذلك؛ عن الفّعال والنهي اإلنترنت، كشبكة واالتصاالت،
الظاهرة ملواجهة ومنسقة فورية دولية استجابة يف النظر (هـ)
خالل من العنصرية واملواد الكراهية  لغة  نشر يف  التطور سريعة 
يف والعمل اإلنترنت، فيها مبا املعلومات واالتصاالت، تكنولوجيات

الدويل؛ على تعزيز التعاون السياق هذا
اإلنترنت شبكة إىل الناس مجيع  وصول إمكانية تشجيع (و)
فوارق بوجود العلم مع متكافئًا، دوليًا بوصفها حمفًال واستخدامها

إليها؛ والوصول اإلنترنت استخدام يف
اجلديدة للتكنولوجيات اإلجيابية املسامهة سبل تعزيز يف النظر (ز)
تكرار خالل من اإلنترنت، كشبكة واالتصاالت، للمعلومات
وكره العنصري، والتمييز العنصرية، مكافحة يف اجلديدة املمارسات

تعصب؛ بذلك من يتصل األجانب، وما
يف العاملني بني املجتمعات تنوع تـجسيد تشجيــع (ح)
للمعلومات اجلديدة والتكنولوجيات اإلعالم وسائط منظمات
خمتلف متثيل بتعزيز وذلك  اإلنترنت، كشبكة واالتصاالت،
مستويات مجيع على  كافيًا متثيًال  املجتمعات داخل  الشرائح

التنظيمي؛ هيكلها

الدويل الصعيد على
دويل إقامة نظام على الدولية الساحة يف الفاعلة اجلهات كافة حيث - ١٤٨
املتبادل والتفاهم اإلنسانية، والكرامة واإلنصاف واملساواة والعدل اإلدماج أساسه
مذاهب كافة  ونبذ العاملية، اإلنسان وحقوق الثقايف التنوع واحترام وتعزيز
يتصل وما وكره األجانب، العنصرية، والتمييز العنصري، تقوم على اإلقصاء اليت

تعصب؛ من بذلك
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السلمية بالوسائل واملنازعات الصراعات مجيع حل ينبغي أنه  يعتقد - ١٤٩
إىل الصراعات  هذه أطراف مجيع املؤمتر ويدعو السياسي.  احلوار طريق  وعن

اإلنساين الدويل؛ والقانون حقوق اإلنسان واحترام النفس ضبط ممارسة
مناهضة مجيع أشكال العنصرية، يف سياق التسليم، إىل الدول يدعو - ١٥٠
أحناء شىت يف اإلسالم وكره العروبة  ومعاداة  السامية  ملعاداة  التصدي بضرورة
على تقوم حركات ظهور ملنع فّعالة تدابري اختاذ على مجيع الدول وحيث العامل،

اجلماعات؛ هذه ضد والتمييز العنصرية أفكار أساس
العنف إاء إىل  يدعو األوسط، الشرق يف باحلالة  يتعلق وفيما  - ١٥١
والقانون الدويل اإلنسان حقوق قانون واحترام للمفاوضات، السريع واالستئناف
املعاناة، أشكال لكافة تقرير املصري، ووضع حد مبدأ واحترام الدويل، اإلنساين
التنمية وبتحقيق  السالم عملية باستئناف والفلسطينيني إلسرائيل يسمح مما

واحلرية؛ أجواء األمن يف ظل واالزدهار
املؤسسات ذلك يف مبا والدولية، واملنظمات اإلقليمية الدول يشجع - ١٥٢
أن أو املوجودة، إطار اآلليات يف تتصدى أن على املدين، املجتمع وكذلك املالية،
عملية يف اجلوانب تلك آليات ملعاجلة ضروريًا، يكون حيثما تطور تنشئ و/أو
وما العنصري، وكره األجانب، والتمييز العنصرية، تؤدي إىل أن ميكن اليت العوملة

تعصب؛ من بذلك يتصل
وغريها من التابعة لألمانة العامة السالم حفظ عمليات إدارة يوصي - ١٥٣
بينها فيما  التنسيق بتعزيز الصلة  ذات املتحدة األمم وبرامج وهيئات وكاالت
تقييم اإلنساين دف والقانون اإلنسان حلقوق اخلطرية االنتهاكات أمناط لكشف
أو اجلماعية اإلبادة إىل يقود أن الذي ميكن التدهور  من  املزيد حدوث خماطر

اإلنسانية؛ ضد ترتكب اجلرائم اليت أو احلرب جرائم
املختصة الدولية املنظمات من وغريها العاملية الصحة منظمة يشجع - ١٥٤
وكره العنصري، والتمييز العنصرية، بأثر االعتراف أنشطة  وتطوير تعزيز على
للحالة اجتماعية حامسة عوامل باعتبارها تعصب من بذلك وما يتصل األجانب،
البشرية/متالزمة املناعة نقص وباء فريوس يف ذلك مبا والعقلية، البدنية الصحية
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حمددة، تقارير الصحية، وإعداد الرعاية  واحلصول على املكتسب، املناعة  نقص 
للضحايا؛ منصفة صحية نظم البحوث، لتأمني ذلك يف مبا

ملكافحة وبرامج أنشطة تنفيذ على الدولية  العمل منظمة يشجع - ١٥٥
يف تعصب من بذلك يتصل وما وكره األجانب، العنصري، العنصرية، والتمييز
العمل أرباب الدول ومنظمات تتخذها اليت اإلجراءات دعم وعلى عامل العمل،

هذا امليدان؛ يف العمال ونقابات
للدول الدعم تقدم أن والعلم والثقافة املتحدة للتربية منظمة األمم حيث - ١٥٦
واألنشطة والتدريب بالتدريس  النهوض ووسائل التعليمية للمواد  إعدادها يف
وكره والتمييز العنصري، العنصرية، ومكافحة اإلنسان حبقوق يتعلق فيما التعليمية

تعصب؛ بذلك من يتصل األجانب، وما

من ذلك وغري واجلرب والطعن االنتصاف سبل توفري - رابعًا
والدويل واإلقليمي على الُصُعد الوطين الفّعالة التدابري

وعزم التزام  وخصوصًا النامية، البلدان تبذهلا اليت باجلهود يقـر - ١٥٧
والتهميش الفقر والتخلف جديًا لتحديات التصدي أجل من الزعماء األفارقة،
وذلك واألمن، االستقرار وعدم االقتصادية والفوارق االجتماعي واإلقصاء
مثل أخرى مبتكرة وآليات اجلديدة األفريقية املبادرة مثل مبادرات خالل من
املتحدة البلدان املتقدمة واألمم ويناشد الفقر، الستئصال العاملي التضامن صندوق
خالل من تقدم أن الدولية، املالية املؤسسات وكذلك املتخصصة، ووكاالا 
هذه لدعم مالئمًا، يكون حسبما جديدة وإضافية، مالية موارد براجمها التشغيلية،

املبادرات؛
الفقر انتشار شك يف بال قد أسهمت التارخيية املظامل هذه يسّلم بأن - ١٥٨
االستقرار وعدم االقتصادية والفوارق االجتماعي واإلقصاء والتهميش والتخلف
يف وخصوصًا العامل، بقاع  خمتلف يف الناس من العديد على تؤثر اليت واألمن
االجتماعية التنمية من أجل برامج وضع ضرورة املؤمتر النامية. ويدرك البلدان
تقوم شراكة جديدة إطار يف وذلك الشتات، املجتمعات ويف يف هذه واالقتصادية

التالية: يف املجاالت املتبادل، التضامن واالحترام على روح
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ختفيف عبء الديون؛ •
الفقر؛ استئصال •

الدميقراطية؛ املؤسسات تعزيز أو بناء •
األجنيب املباشر؛ االستثمار تشجيع •

إىل األسواق؛ الوصول تيسري •
عليها املتفق الرمسية اإلمنائية املساعدة حتويالت أهداف اجلهود لبلوغ تعزيز •

النامية؛ البلدان إىل دوليًا
املرقومة؛ اهلوة واملواصالت لرأب جمال املعلومات يف جديدة تكنولوجيات •

والغذائي؛ الزراعي األمن •
التكنولوجيا؛ نقل •

احلكم؛ يف واملساءلة ضمان الشفافية •
نقص بفريوس لإلصابة للتصدي الصحية األساسية البنية يف االستثمار •
واملالريا، السل ومرض املكتسب، املناعة نقص  البشري/متالزمة املناعة

والصحة؛ ملرض اإليدز العاملي الصندوق خالل ذلك من يف مبا
األساسية؛ البنية تنمية •

القدرات؛ بناء ذلك يف مبا املوارد البشرية، تنمية •
التربية والتدريب والتنمية الثقافية؛ •

قانونية غري بأساليب املجنية األموال إعادة  يف  املتبادلة القانونية املساعدة •
بأحكام عمًال بلدان األصل، إىل قانونية بأساليب غري واملحولة (املخبأة)

والدولية؛ الوطنية الصكوك
واخلفيفة؛ الصغرية باألسلحة غري املشروع االجتار •

عمًال األصل، بلدان إىل التارخيية  والوثائق واآلثار الفنية التحف • إعادة
الدولية؛ الصكوك أو الثنائية باالتفاقات
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واألطفال؛ النساء سيما باألشخاص، وال االجتار •
األفارقة الرقيق؛ أحفاد من ذلك يرغب يف من وتوطني عودة تيسري •

التشغيلية والوكاالت والربامج الدولية واإلمنائية املالية املؤسسات حيث - ١٥٩
األموال وأن ختصص األولوية من املزيد تويل أن املتحدة األمم يف املتخصصة
املتأثرة، واملجتمعات الدول يف التنمية  لتحديات  تتصدى  اليت للربامج املالئمة

الشتات؛ ويف األفريقية القارة سيما يف وال

القانونية املساعدة
للمبادرة، على سبيل الضرورية  التدابري كافة اختاذ على الدول حيث - ١٦٠
ضحايا العنصرية، خيص فيما العدل معاجلة احلاجة امللّحة إلقامة االستعجال، إىل
سبل وضمان فتح تعصب، من بذلك يتصل وما وكره األجانب، العنصري، والتمييز
االنتصاف الفّعالة وسبل والدعم واحلماية املعلومات إىل الضحايا أمام التامة الوصول
يف التماس احلق يف ذلك مبا القانونية، املساعدة إىل إضافة والقضائية، واإلدارية الوطنية

ذلك؛ األمر مىت تطلب األضرار عن وعادلة مناسبة ترضية أو تعويض
العنصري، مبن التمييز ضحايا وصول سبل تيسري على  الدول حيث - ١٦١
املناسبة القانونية اإلجراءات  مجيع إىل القاسية واملعاملة التعذيب ضحايا فيهم 
مبا للتأثر، اخلاصة وتعرضهم تالئم احتياجام بطريقة املجانية القانونية واملساعدة

القانوين؛ التمثيل خالل من ذلك يف
الشكاوى ملقدمي التعرض لألذى من احلماية ضمان على الدول حيث - ١٦٢
يتصل وما وكره األجانب، العنصري، والتمييز العنصرية، أفعال  على والشهود
مناسبًا، مثل ذلك كان حيثما اختاذ تدابري، يف النظر تعصب، وعلى من بذلك
الذين الشكاوى ملقدمي  القانونية، املعونة فيها مبا القانونية، املساعدة إتاحة
غري للمنظمات الفرصة إتاحة أمكن، وإن قانونية، انتصاف وسيلة يلتمسون
خالل موافقتهم، على بناًء العنصرية، من للمشتكني الدعم لتقدمي احلكومية

القانونية؛ اإلجراءات
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الوطنية والربامج التشريعات
األجانب، وكره العنصري، والتمييز العنصرية، مكافحة ألغراض - ١٦٣
والسياسية املدنية امليادين يف فّعالة مكافحة تعصب من بذلك يتصل وما
اإلطار يتضمن بأن الدول مجيع املؤمتر يوصي والثقافية، واالجتماعية واالقتصادية
على يشتمل وأن العنصري للتمييز حمددًا صرحيًا حظرًا لديها التشريعي الوطين
خالل من ذلك مبا يف تكون فّعالة، ذلك غري أو قضائية جرب سبل انتصاف أو

متخصصة؛ مستقلة وطنية هيئات تسمية
يف عليها املنصوص اإلجرائي االنتصاف بسبل يتعلق فيما الدول، حيث - ١٦٤

االعتبارات التالية: أن تراعى على املحلية، قوانينها
ممكن نطاق على أوسع متاحة السبل هذه أن تكون ينبغي ( أ )

ومتكافئ؛ متييزي غري أساس وعلى
سبل انتصاف إجرائية من مبا هو متاح التعريف يتم أن وجيب (ب)
التمييز ضحايا ومساعدة  الصلة ذات القضائية الدعوى  سياق يف

حالة؛ لكل وفقًا منها االستفادة العنصري على
بالتمييز املتعلقة الشكاوى يف التحقيقات إجراء  وينبغي (ج)

ميكن؛ العنصري والبت فيها بأسرع ما
واملعونة املساعدة العنصري التمييز  ضحايا  يتلقى أن ينبغي (د)
الشكاوى، تقدمي إجراءات يف ذلك، ينطبق حيثما جمانًا القانونيتني،
هذه مثل يف  شفوي مبترجم االستعانة الضرورة عند هلم يتاح وأن
التمييز اجلنائية، الناشئة عن ذلك أو املدنية القضايا اإلجراءات أو يف

به؛ أو املتصلة
الفّعال بالتحقيق املختصة الوطنية اهليئات إنشاء وُيعترب (هـ)
ألصحاب احلماية بتوفري أو بالتمييز العنصري املتعلقة يف االدعاءات
وجيب مستصوبًا تطورًا املضايقة  أو التخويف من  الشكاوى
املمارسات حتظر تشريعات اختاذ خطوات لسن به؛ وينبغي االضطالع
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أو القومي األصل اجلنس أو اللون أو النسب أو أساس على التمييزية
سبل وعلى مرتكبيها ضد مالئمة عقوبات تطبيق على وتنص اإلثين،

للضحايا؛ كاف تعويض تقدمي ذلك يف االنتصاف، مبا
سبل على التمييز ضحايا حصول إمكانية تسهيل ينبغي (و)
يف جدية بصورة النظر الصدد هذا  يف وينبغي القانوين،  االنتصاف
احلكومية غري املنظمات وكذلك وغريها، الوطنية املؤسسات إعطاء
وضع وينبغي الضحايا، هؤالء مساعدة  إمكانية الصلة،  ذات 
النظام من االستفادة من تعرضًا املجموعات أشد لتمكني برامج

القضائي؛
أساليب وإجراءات وضع أمكن، وحيثما ينبغي استكشاف، (ز)
أطراف بني واملصاحلة والوساطة  املنازعات حلل ومبتكرة جديدة 
وكره العنصري، والتمييز العنصرية، على القائم النـزاع أو الصراع

تعصب؛ بذلك من يتصل األجانب، وما
يعيد الذي القضاء جمال يف وبرامج سياسات  وضع يعترب (ح)
مستصوبًا تطورًا التمييز من الصلة  ذات  األشكال لضحايا  احلقوق 

جاد؛ بشكل فيه النظر وينبغي
١٤ من املادة االلتزام مبوجب أعلنت اليت الدول على جيب (ط)
تبذل أن العنصري أشكال التمييز مجيع على للقضاء الدولية االتفاقية
الشكاوى لتلقـي آليات بوجـود  اجلمهور لتعريف متزايدة  جهودًا

١٤؛ املادة مبوجب

والتعويض واجلرب االنتصاف سبل
العنصري، والتمييز  العنصرية، من احلماية تعزيز على الدول حيث - ١٦٥
استفادة ضمان خالل  من  تعصب من بذلك يتصل وما  األجانب، وكره
التماس حبق والتمتع والكافية الفّعالة االنتصاف سبل من األشخاص مجيع 
من وغريها الوطنية  املحاكم أمام والكافية العادلة والترضية التعويضات
ويشدد التمييز. هذا عن نامجة أضرار  أية عن  املختصة الوطنية املؤسسات
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املتصلة الشكاوى بشأن واملحاكم بالقانون االستعانة أمهية على كذلك 
على التعريف ضرورة إىل  االهتمام ويوجه العنصري والتمييز بالعنصرية
وجعلها االنتصاف سبل من وغريها القضائي االنتصاف بسبل واسع نطاق 

مربر؛ دون معقدة وسريعة وغري متيسرة
القانون عليها ينص كما الضرورية، التدابري اعتماد على الدول حيث - ١٦٦
للتعويض والكافية العادلة اجلرب والترضية التماس يف الضحايا حق لضمان الوطين،
من يتصل بذلك وما األجانب، وكره العنصري، والتمييز العنصرية، عن أعمال

األعمال؛ هذه ملنع تكرار فّعالة تدابري تعصب، ووضع

املساواة الكاملة حتقيق إىل الرامية االستراتيجيات - خامسًا
املتحدة األمم آليات وتعزيز الدويل التعاون يف ذلك مبا والفّعالة،

والتمييز العنصرية، جمال مكافحة يف الدولية األخرى واآلليات
تعصب، ومتابعة من يتصل بذلك وكره األجانب، وما العنصري،

االستراتيجيات هذه
تعهدت ا اليت مجيع االلتزامات تطبيق يف جتتهد إىل أن الدول يدعو - ١٦٧
وأن تقوم فيها، اليت اشتركت اإلقليمية املؤمترات وخطط عمل إعالنات مبوجب
سياسات بصياغة الصلة ذات األخرى والقرارات الصكوك تنص عليه ملا وفقًا 
العمل وخطط تلك اإلعالنات يف املحددة األهداف تتمشى مع وطنية وخطط
السياسات هذه فيها تكون اليت احلاالت يف الدول، من  ويرجو اإلقليمية،
والتمييز العنصرية، مكافحة إىل اإلنسان والرامية حبقوق الوطنية، املتعلقة واخلطط
أن بالفعل، موجودة تعصب، من بذلك يتصل وما األجانب، وكره العنصري،

املؤمترات اإلقليمية؛ تلك عن االلتزامات النامجة فيها تدرج
إىل االنضمام  يف تنظر أن على بعد ذلك تفعل اليت مل الدول حيث - ١٦٨
اإلضافيني وبروتوكوليها   ،١٩٤٩ آب/أغسطس ١٢ املؤرخة  جنيف اتفاقيات
تقوم، اإلنساين الدويل وأن القانون معاهدات من غريها إىل وكذلك ،١٩٧٧ لعام
التدابري املطلوبة تتخذ مناسبة، وأن بتشريع قوانني القصوى، األولوية سبيل على
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يتعلق فيما ال سيما الدويل، اإلنساين القانون مبوجب اللتزاماا بالكامل لالمتثال
حتظر التمييز؛ اليت بالقواعد

لصاحل الفرص  تكافؤ لتعزيز تعاونية برامج وضع على الدول حيث - ١٦٩
من بذلك يتصل وما األجانب، وكره العنصري، والتمييز العنصرية، ضحايا
للغرض األطراف متعددة  تعاونية برامج إنشاء اقتراح على ويشجعها  تعصب، 

نفسه؛
والتمييز العنصرية، مكافحة موضوع تدرج أن إىل الدول يدعو - ١٧٠
وكاالت عمل برامج يف تعصب، من بذلك يتصل وما األجانب، العنصري، وكره

احلدود؛ عرب اإلقليمية للحوار املحافل عمل وبرامج اإلقليمي التكامل
املكونة الشعوب تواجهها اليت بالتحديات االعتراف على الدول حيث - ١٧١
العرقية أو القومية واالنتماءات واألصول واأللوان األعراق خمتلف من اجتماعيًا
األعراق متعددة جمتمعات وتطوير معًا العيش سعيها إىل يف واللغات، واألديان
اإلجيابية األمثلة بأن االعتراف على أيضًا الدول وحيث يسودها الوئام؛ والثقافات
املجتمعات كبعض والثقافات، األعراق متعددة يف جمتمعات املحرز النسيب للنجاح
األساليب واآلليات وأن الدراسة والتحليل، إىل حتتاج الكارييب، البحر منطقة يف
متصلة عوامل على القائمة املنازعات فض  إىل الرامية والربامج والسياسات 
وإىل العرقي، أو القومي األصل أو الدين أو اللغة أو املنشأ أو أو اللون بالعنصر
الدراسة إىل حتتاج الوئام، يسودها والثقافات األعراق متعددة جمتمعات تطوير
ووكاالا املتخصصة املتحدة األمم إىل مث يطلب منهجي، ومن بشكل والتطوير
والثقافات املتعددة األعراق للدراسات دويل مركز إنشاء يف تنظر أن الصلة ذات
الدويل؛ لصاحل املجتمع األمهية احلاسم العمل يضطلع ذا كي السياسات ووضع
للذين واللغوية والدينية والثقافية اإلثنية اهلوية محاية على الدول حيث - ١٧٢
املالئمة التشريعية التدابري وعلى وضع منها أقاليم كل يف األقليات إىل ينتمون
بغية اهلوية، بتلك للنهوض الالزمة الظروف تعزيز إىل الرامية من التدابري وغريها
األجانب، العنصري، وكره والتمييز العنصرية، أشكال من أي شكل من محايتهم
هذا السياق، يف التمييز املتعدد، أشكال أخذ تعصب. وينبغي بذلك من يتصل وما

التام؛ االعتبار بعني
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وتعزيز محاية متساوية بصورة تضمن  أن على  الدول أيضًا وحيث - ١٧٣
حيثما الفريدة الظروف تلك يف تـارخييـــًا املحرومـــة اجلماعـــات هويــات

أمكن ذلك؛
عن طريق ذلك يف مبا التدابري، تعزز أو تتخذ أن على الدول حيث  - ١٧٤
األصلية كالفقر لألسباب التصدي إىل الرامية األطراف، واملتعدد الثنائي التعاون
اليت التمييزية  باملمارسات بعضه يرتبط مما الفرص، تكافؤ  التنمية وعدم ونقص
إىل تفضي وقد م، للمتاجرة يتعرضون النساء واألطفال، وخاصة الناس، جتعل

تعصب؛ من بذلك وما يتصل األجانب، وكره العنصري، والتمييز العنصرية،
احلكومية، غري املنظمات بالتعاون مع  تقوم، على أن  الدول يشجع - ١٧٥
اهلجرة، حالة يف  واحلقوق واحلدود الفرص توضيح تستهدف محالت  بتنظيم
مدروسة، واحليلولة قرارات اختاذ من املرأة، خاصة وبصورة فرد، كل لتمكني

االّتجار؛ ضحية وقوعها دون
استنادًا االجتماعية اعتماد وتنفيذ سياسات للتنمية على الدول حيث - ١٧٦
االحتياجات بتلبية  االلتزامات حتقيق على وتركز موثوقة إحصائية بيانات إىل
للتنمية العاملي  القمة مؤمتر عمل  برنامج من ٣٦ الفقرة  يف الواردة األساسية
العمل بغية ،٢٠١٥ حبلول عام ،١٩٩٥ عام كوبنهاغن يف املعقود االجتماعية
ضحايا يواجهها اليت املعيشية الظروف الفجوات احلالية يف لسد ملموسة بصورة
تعصب، من بذلك  يتصل وما األجانب، وكره العنصري، والتمييز  العنصرية،
ووفيات للجميع، االبتدائي التعليم وتوفري األمية، مبعدل  يتعلق فيما وخاصة
اإلجنابية الصحية والرعاية والصحة، اخلامسة، دون األطفال ووفيات  الرضع، 
أيضًا االعتبار يؤخذ يف وسوف املأمونة. على مياه الشرب واحلصول للجميع،

السياسات؛ هذه وتنفيذ اعتماد عند بني اجلنسني تشجيع املساواة

الدويل القانون اإلطار
التمييز على القضاء جلنة  مع تعاوا تواصل أن  على الدول - حيث ١٧٧
من يف ذلك مبا اإلنسان، حقوق معاهدات رصد هيئات من وغريها العنصري
والنظر على املعنية للصكوك تعزيز التنفيذ الفّعال بغية وشفاف، بّناء حوار خالل



٨٨
asdf

املتحدة حـــة العنصريــة٨٩األمم
ملكاف

ملي 
لعــا

ا ر
مـــ

ملؤتـ
ا

بشكاوى يتعلق فيما  اهليئات هذه  تعتمدها اليت التوصيات يف  املناسب النحو
تعصب؛ من بذلك وما يتصل األجانب، وكره العنصري، والتمييز العنصرية،

لتمكينها العنصري التمييز على القضاء للجنة كافية موارد يطلب - ١٧٨
حقوق هيئات كافية جلميع موارد توفري أمهية ويؤكد كاملة، واليتها تنفيذ من

باألمم املتحدة؛ التعاهدية اإلنسان

الصكوك الدولية العامة
مت اختاذها حتت اليت وخباصة اخلطوات الدويل، املجتمع جهود يؤيد - ١٧٩
الثقايف التنوع احترام لتعزيز والثقافة والعلم للتربية املتحدة األمم منظمة رعاية 
فيه تنسجم عامل إلنشاء بينها وفيما واألمم املجتمعات داخل عليه واحلفاظ
يتمشى مبا الصدد هذا يف صك دويل ممكن ذلك إعداد يف مبا املتعددة، الثقافات

حبقوق اإلنسان؛ املتعلقة الدولية والصكوك
دولية اتفاقية يف وضع النظر إىل املتحدة لألمم العامة اجلمعية يدعو - ١٨٠
خاصة، بصفة ذلك، يف مبا املعوقني، وكرامة حقوق حلماية وتعزيز وشاملة كاملة

متسهما؛ واملعاملة التمييزية اللتني املمارسات تتناول أحكام

اإلقليمي/الدويل التعاون
الدولية السنة أنشطة يف املسامهة إىل الدويل الربملاين االحتاد يدعو  - ١٨١
من بذلك يتصل وما األجانب، وكره العنصري، والتمييز العنصرية، للتعبئة ضد
لبلوغ املحرز استعراض التقدم على الوطنية الربملانات تشجيع خالل من تعصب،

العاملي؛ أهداف املؤمتر
مشكالت بشأن إقليمية حوارات يف املشاركة على الدول يشجع - ١٨٢
خاصة وإقليمية ثنائية اتفاقات إلبرام التفاوض يف  النظر إىل  ويدعوها اهلجرة،
حلماية أخرى مناطق من دول مع برامج وتنفيذ وتصميم املهاجرين، بالعمال

املهاجرين؛ حقوق
بالتشاور مع شاملة حوارات إقليمية أو إقامة دعم على الدول حيث - ١٨٣
تركز اهلجرة ال وعواقب أسباب االقتضاء، وذلك بشأن وحبسب املدين، املجتمع
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حقوق تعزيز على أيضًا تركز بل احلدود فحسب ومراقبة القوانني تنفيذ على
والتنمية؛ اهلجرة بني العالقة وعلى ومحايتها، للمهاجرين اإلنسان

على اهلجرة حتديدًا قضايا والياا تتناول اليت املنظمات الدولية - يشجع ١٨٤
العنصرية، على تنطوي بأمور املتعلقة أنشطتها وتنسيق املعلومات بتبادل القيام
املهاجرين، ضد تعصب من بذلك األجانب، وما يتصل العنصري، وكره والتمييز
السامية حلقوق املتحدة األمم مفوضية من بدعم وذلك املهاجرون، العمال ومنهم

اإلنسان؛
املدنيني للسكان البشرية املعاناة شدة  إزاء  العميق قلقه عن  يعرب - ١٨٥
البلدان وخاصة املستقبلة البلدان من العديد تتحمله الذي والعبء املتأثرين
ذات الدولية املؤسسات من ويرجو انتقالية، مبرحلة متر اليت والبلدان  النامية، 
الكافية واإلنسانية  املالية الطارئة املساعدة تقدمي  يف االستمرار تضمن  أن الصلة
مبعاجلة املساواة قدم على والقيام، الضحايا مساعدة من لتمكينها املضيفة للبلدان
بتوفري وينادي ديارهم، من ُطردوا الذي السكان يواجهها واليت الصعوبات
بلدام إىل العودة يف حبرية حقهم من ممارسة الالجئني لتمكني الكافية الضمانات

وبسالمة وكرامة؛ طوعًا األصلية
ودولية إقليمية وإقليمية ودون ثنائية اتفاقات إبرام الدول على يشجع - ١٨٦
ريب وكذلك الفتيات، سيما ال والطفل، باملرأة االجتار ملشكلة للتصدي 

املهاجرين؛
على املتبادلة، االتصاالت بتعزيز االقتضاء، القيام، عند إىل يدعو الدول - ١٨٧
بني االنطباق، املستقلة، وعند الوطنية املؤسسات بني والدويل اإلقليمي الصعيدين
على مكافحة التعاون تعزيز دف الصلة، وذلك ذات األخرى املستقلة اهليئات

تعصب؛ من بذلك وما يتصل األجانب، وكره العنصري، والتمييز العنصرية،
تناهض اليت املراكز اإلقليمية اهليئات أو أنشطة دعم على الدول حيث - ١٨٨
تعصب، بذلك من يتصل وما األجانب، وكره العنصري، والتمييز  العنصرية،
املراكز أو اهليئـــات هـــذه مثل بإنشاء  ويوصي  إقليمها، يف ذلك حيثما وجد
االضطالع املراكز أو اهليئات هلذه وجيوز املناطق. مجيع يف هلا وجود ال حيث
العنصري، والتمييز حالة العنصرية، ومتابعة التالية: تقييم األنشطة منها بأنشطة
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أو األفراد حالة ومتابعة من تعصب، وتقييم بذلك يتصل وما األجانب، وكره
االجتاهات وحتديد هلا؛ أو املعرضني املمارسات هذه األفراد ضحايا جمموعات
بنتائج صلة لـه مما املعلومات وغريها وتبادل ونشر ومجع واملشكالت؛ والقضايا
األمثلة وإبراز الغايات؛ هلذه الشبكات وبناء العاملي، املؤمترات اإلقليمية واملؤمتر
واحللول املقترحات للتوعية؛ ووضع وتنظيم محالت احلسنة؛ املمارسات  على
املشتركة اجلهود خالل  من ومناسبًا، ممكنًا ذلك  كان حيثما وقائية وتدابري
حقوق ومؤسسات والدول اإلقليمية واملنظمات املتحدة األمم مع وبالتنسيق 

الوطنية؛ اإلنسان
مكافحة والياا، يف إطار يف املسامهة، على الدولية املنظمات حيث - ١٨٩

تعصب؛ من بذلك وما يتصل األجانب، وكره العنصري، والتمييز العنصرية،
ووكاالت األمم التنفيذية والربامج واإلمنائية املالية املؤسسات يشجع - ١٩٠
إدارا، جمالس يف واإلجراءات املتبعة العادية ميزانياا حبسب املتحدة املتخصصة،

يلي: مبا على القيام
يف حدود األموال، ما يكفي من وتوفري خاصة أولوية إيالء ( ( أ
والتمييز العنصرية، ضحايا حالة لتحسني  وميزانياا، اختصاصاا
بغية تعصب، من بذلك يتصل وما األجانب، وكره  العنصري،
وما وكره األجانب، العنصري، والتمييز العنصرية، مظاهر  مكافحة
املشاريع وتنفيذ وضع يف هؤالء وإشراك تعصب  من بذلك يتصل

م؛ املتعلقة
سياساا يف اإلنسان حقوق ومعايري مبادئ إدماج (ب)

وبراجمها؛
جمالس إىل تقدمها اليت العادية تقاريرها  تضمني يف النظر (ج)
العنصرية، ضحايا مشاركة تعزيز مسامهاا يف عن إدارا معلومات
تعصب من بذلك  يتصل وما األجانب،  وكره العنصري،  والتمييز
هذه لتيسري املبذولة  اجلهود عن ومعلومات وأنشطتها، براجمها يف
استئصال يف واملمارسات السياسات هذه مسامهة وضمان املشاركة،



٩٠
asdf

املتحدة حـــة العنصريــة٩١األمم
ملكاف

ملي 
لعــا

ا ر
مـــ

ملؤتـ
ا

من بذلك يتصل وما األجانب، وكره العنصري، والتمييز العنصرية،
تعصب؛

ضحايا على وممارساا سياساا تأثري كيفية دراسة (د)
من بذلك يتصل وما األجانب، وكره العنصري، والتمييز العنصرية،
استئصال يف واملمارسات السياسات هذه مسامهة تعصب، وضمان
من بذلك يتصل وما األجانب، وكره العنصري، والتمييز العنصرية،

تعصب؛
املؤسسات بالتشاور مع عمل خطط وضع إىل الدول يدعو ( ( أ - ١٩١
القانون مت إنشاؤها مبوجب اليت املؤسسات من وغريها اإلنسان الوطنية حلقوق
السامية املتحدة األمم مفوضة  وتزويد املدين، املجتمع ومع العنصرية ملكافحة
املتخذة بالتدابري الصلة ذات املواد وغريها من العمل هذه اإلنسان خبطط حلقوق

هذين؛ العمل وبرنامج اإلعالن أحكام لتنفيذ
اإلنسان حلقوق السامية  املتحدة األمم مفوضة  إىل (ب) يطلب
ومستقلني، بارزين خرباء مخسة مع للمؤمتر، متابعة يف التعاون،
يقترحهم مرشحني من بني العام يعينهم األمني منطقة، كل واحد من
اإلقليمية، املجموعات مع التشاور بعد اإلنسان، حقوق جلنة رئيس
السامية املفوضة وتقدم العمل. وبرنامج تنفيذ أحكام اإلعالن ملتابعة
حقوق جلنة إىل األحكام هذه تنفيذ عن سنويًا مرحليًا تقريرًا
املقدمة واآلراء  املعلومات مراعاة مع العامة، واجلمعية اإلنسان
حقوق معاهدات مبوجب املنشأة  الصلة ذات واهليئات الدول، من 
اإلنسان حقوق جلنة آليات من وغريها اخلاصة اإلنسان، واإلجراءات
احلكومية وغري واإلقليمية الدولية  واملنظمات املتحدة، لألمم التابعة

اإلنسان؛ حلقوق الوطنية واملؤسسات
اإلنسان حلقوق السامية املتحدة  األمم مفوضة بنّية يرحب (ج)
وغرضها التمييز ملناهضة املفوضية داخل يف  وحدة بإنشاء القيام
يتصل وما األجانب، وكره العنصري، والتمييز العنصرية، مكافحة
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النظر إىل ويدعوها التمييز، وعدم املساواة وتعزيز تعصب، بذلك من
التمييز عن معلومات جتميع مجلة أمور، واليتها، يف يف تدرج أن يف
مشورة ومن وإداري قانوين دعم من يقدم وعما وتطوره، العنصري
املقدمة من األساسية املعلومات العنصري، ومجع التمييز ضحايا إىل
واملؤسسات احلكومية، وغري واإلقليمية الدولية واملنظمات  الدول،

املؤمتر؛ آلية متابعة إطار يف اإلنسان حلقوق الوطنية
طريق اإلنسان بالقيام، عن حلقوق السامية املفوضية يوصي (د)
احلكومية وغري واإلقليمية الدولية واملنظمات الدول مع  التعاون
تتضمن بيانات قاعدة بإنشاء اإلنسان، الوطنية حلقوق واملؤسسات
العنصري والتمييز العملية للتصدي للعنصرية الوسائل عن معلومات
الصكوك عن تعصب، وخباصة من بذلك وما يتصل األجانب وكره
تشريع مناهضة ذلك يف مبا الوطنية، واإلقليمية والتشريعات الدولية
العنصري؛ التمييز ملكافحة  القانونية الوسائل عن فضًال التمييز،
لضحايا الدولية اآلليات من خالل املتاحة  االنتصاف سبل وبشأن
والربامج الوطنية؛ االنتصاف سبل  وكذلك العنصري التمييز 
وأفضل واملناطق؛ البلدان خمتلف يف املنفذة  والوقائية التعليمية
األجانب وكره العنصري والتمييز للعنصرية للتصدي املمارسات
والدراسات التقين؛ التعاون وفرص تعصب؛ من بذلك يتصل وما
هذه البيانات إتاحة قاعدة وضمان والوثائق التخصصية، األكادميية
اجلمهور، من ولعامة السلطة مراكز هم يف ملن ممكن أقصى قدر إىل
وسائل خالل ومن للمعلومات العاملية الشبكة على موقعها خالل 

أخرى؛ مالئمة
والثقافة والعلم للتربية  املتحدة  األمم  ومنظمة املتحدة األمم - يدعو ١٩٢
أخرى واجتماعات املستوى رفيعة اجتماعات تنظيم مواصلة إىل  (اليونسكو)
األموال بتعبئة الغرض هذا سبيل يف القيام وإىل احلضارات، بني احلوار بشأن

الشراكات؛ إقامة وتشجيع
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حلقوق اإلنسان السامية املتحدة األمم مفوضية
مواصلة على اإلنسان حلقوق السامية املتحدة األمم  مفوضة يشجع - ١٩٣
منها للقيام بأمور يف مجيع بلدان العامل خري سفراء وتسمية تعيني وتوسيع نطاق
بويالت مستوى الوعي حقوق اإلنسان وقيام ثقافة تسامح وزيادة تعزيز احترام

تعصب؛ من بذلك وما يتصل األجانب، وكره العنصري، والتمييز العنصرية،
الرامية جهودها مواصلة إىل اإلنسان حلقوق املفوضية السامية يدعو - ١٩٤
هيئات وأعمال العنصري التمييز بعمل جلنة القضاء على الوعي زيادة استمرار إىل

املتحدة؛ باألمم األخرى حقوق اإلنسان التعاهدية
منتظمة مشاورات إجراء إىل اإلنسان حلقوق السامية املفوضية يدعو - ١٩٥
النشطة احلكومية غري واملنظمات والثقافة والعلم للتربية املتحدة األمم مع منظمة
أنشطة تشجيع وإىل معها، بالتشاور وذلك اإلنسان حقوق ومحاية تعزيز يف جمال
واإلعالمية والتربوية والعلمية التقنية وحفظ ومواءمة املواد مجع إىل البحوث الرامية

العنصرية؛ املعمورة ملكافحة يف الثقافات مجيع تنتجها اليت
خاص اهتمام إيالء اإلنسان حلقوق السامية املفوضية  من  يرجو - ١٩٦
وكره العنصري، والتمييز  العنصرية، لضحايا اإلنسان حقوق النتهاكات
العمال مبن فيهم سيما املهاجرين، ال تعصب، من بذلك يتصل وما األجانب،
هلذا والقيام، األجانب كره ملكافحة الدويل التعاون وتعزيز املهاجرون، 
التعاون اتفاقات إىل باالستناد البلدان يف تطبيقها ميكن برامج بوضع الغرض،

املناسبة؛
يف اإلنسان حلقوق السامية املفوضية مساعدة إىل الدول يدعو - ١٩٧
تستهدف الدول، طلب على بناء التقين، للتعاون حمددة مشاريع ومتويل وضع
من بذلك يتصل وما وكره األجانب، العنصرية، والتمييز العنصري، مكافحة

تعصب؛
املقررين واليات تضمني إىل اإلنسان حقوق جلنة  يدعو  ( أ ) - ١٩٨
املعاصرة املعين باألشكال اخلاص املقرر سيما العاملة لديها، ال واألفرقة اخلاصني
تعصب، من بذلك يتصل وما األجانب وكره  العنصري والتمييز للعنصرية 
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العمل عند ممارسة وبرنامج اإلعالن يف ذات الصلة األحكام يراعوا توصيات بأن
وأن وجلنة حقوق اإلنسان، العامة اجلمعية إىل تقدمي تقارير عند سيما ال واليام،

نتيجة املؤمتر؛ ملتابعـة أخرى مناسبة وسيلة أية يف ينظروا
الصلة ذات اخلاصة اإلجراءات يف التعاون إىل الدول يدعو (ب)
املتعلقة املسائل يف املتحدة األمم آليات وسائر اإلنسان حقوق يف جلنة
بذلك يتصل وما  األجانب، وكره العنصري، والتمييز بالعنصرية،
املستقلني واخلرباء  اخلاصني املقررين  مع خاص وبوجه تعصب، من

اخلاصني؛ واملمثلني
لتعزيز تكميلية دولية  معايري بإعداد اإلنسان حقوق جلنة يوصي - ١٩٩
وكره األجانب، العنصري، ملكافحة العنصرية، والتمييز الدولية الصكوك واستيفاء

يتصل بذلك من تعصب، من كافة جوانبها؛ وما

العقود
ملكافحة الثالث العقد أنشطة دعم على الدويل واملجتمع الدول حيث - ٢٠٠

العنصرية والتمييز العنصري؛
املتحدة لألمم عقد سنة أو إعالن يف اجلمعية العامة تنظر بأن يوصي - ٢٠١
أجل وذلك من واألطفال، بالنساء االجتار وخاصة باألشـخاص، االجتار ملكافحة

هلم؛ اإلنسان وحقوق الكرامة محاية
العمل بشأن وبرنـــامج اإلعـــالن تنفيـــذ تعــزيــز الــدول علـــى يـحــث - ٢٠٢
أطفال العامل، أجل من والالعنف الدويل لثقافة السالم العقد السالم وأهداف ثقافــة
املتحدة األمم منظمة حنو وثيق مع على بالتعاون وذلك ،٢٠٠١ يف عام الذي بدأ

هذه األنشطة؛ يف املسامهة إىل ويدعو هذه املنظمة والثقافة، والعلم للتربية

الشعوب األصلية
الدويل العقد لنتائج تقييم بإجراء املتحدة العام لألمم األمني  يوصي - ٢٠٣
بشأن كيفية توصيات وإصدار ،(٢٠٠٤ - ١٩٩٥) يف العامل األصلية للشعوب

املالئمة؛ إجراء املتابعة ذلك يف هذا العقد، مبا بنهاية االحتفال
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تنفيذي إطار إلعداد الكايف التمويل تكفل أن الدول من - يطلب  ٢٠٤
داخل األصلية  الشعوب لقضايا الدائم للمحفل املقبل لإلنشاء  متني  وأساس

املتحدة؛ منظومة األمم
حبالة حقوق اخلاص املعين املقرر مع العمل يف التعاون على الدول حيث - ٢٠٥
العام ومفوضة األمني إىل ويطلب األصلية، للشعوب األساسية اإلنسان واحلريات
املوارد جبميع اخلاص املقرر تزويد اإلنسان أن يضمنا السامية حلقوق املتحدة األمم

مبسؤولياته؛ لالضطالع له الالزمة واملالية والتقنية البشرية
نص مشروع إعالن حقوق بشأن مفاوضات إجراء إىل الدول يدعو - ٢٠٦
جتري الذي النص هذا  املمكنة، بالسرعة  بإقراره  القيام  وإىل األصلية الشعوب 
مشروع بصياغة واملعين اإلنسان للجنة حقوق التابع  العامل الفريق يف  مناقشته
آذار/مارس ٣ املؤرخ   ٣٢/١٩٩٥ اإلنسان حقوق جلنة لقرار وفقًا إعالن، 

١٩٩٥؛
العنصري، والتمييز  العنصرية،  بني العالقة ضوء يف الدول  - حيث ٢٠٧
واإلقصاء الفقر والتهميش تعصب، وبني يتصل بذلك من وما األجانب، وكره
سياساا تعزيز على والدويل، الوطين الصعيدين واألفراد على للشعوب االجتماعي
املناسبة اخلطوات والثروة، واختاذ الدخل يف التفاوتات تقليص إىل الرامية وتدابريها
واالجتماعية االقتصادية احلقوق ومحاية لتعزيز الدويل التعاون خالل ومن فرادى

متييزي؛ أساس غري والثقافية على
حدة ختفيف على  الدولية واإلمنائية املالية واملؤسسات الدول حيث  - ٢٠٨
سياساا تأثري كيفية  منها أمور مجلة دراسة خالل للعوملة، من سلبية آثار أي
ومن بصفة خاصة، األصلية والشعوب الشعوب الوطنية عمومًا على وممارساا
خالل من  العنصرية استئصال يف وممارساا  سياساا تسهم أن  ضمان خالل
املشاريع إعداد يف األصلية الشعوب خاصة وبصفة الوطنية الشعوب مشاركة 
ومن الدولية؛ املالية املؤسسات يف الدميقراطي مواصلة التحول خالل ومن اإلمنائية؛
البدنية على سالمتهم يؤثر قد أمر أي بشأن األصلية الشعوب مع التشاور خالل

الثقافية؛ أو الروحية أو
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والوكاالت التنفيذية والربامج  واإلمنائية  املالية املؤسسات يدعو - ٢٠٩
جمالس إدارا، العادية وإجراءات مليزانياا وفقًا املتحدة، لألمم املتخصصة التابعة

يلي: مبا إىل القيام
حدود يف  الكايف، التمويل وتوفري خاصة أولوية إيالء ( ( أ
اهتمام توجيه مع األصلية، الشعوب  أوضاع  لتحسني اختصاصاا، 
ذلك يف مبا النامية، البلدان يف  السكان هؤالء الحتياجات خاص
يف األصلية للشعوب الدويل العقد أهداف لتحقيق حمددة برامج إعداد

العامل؛
مع وبالتعاون  املناسبة القنوات عرب خاصة، مشاريع تنفيذ (ب)
ولتيسري املجتمعي، الصعيد على مبادراا لدعم األصلية،  الشعوب
هذه يف واخلرباء األصلية الشعوب بني التقنية والدراية املعلومات تبادل

املجاالت؛

املدين املجتمع
بانتظام والتشاور الشراكات وإقامة  التعاون تعزيز  إىل الدول  يدعو - ٢١٠
جتربتها تسخري بغية املدين، وسائر قطاعات املجتمع احلكومية غري املنظمات مع
من وغريها والسياسات التشريعات وضع يف بذلك مسامهة الفنية، وخربا 
وتنفيذ السياسات صياغة يف أوثق بصورة كذلك ومشاركة احلكومية، املبادرات
األجانب، وكره  العنصري، والتمييز العنصرية، مكافحة إىل الرامية والربامج

تعصب؛ يتصل بذلك من وما
العنصرية، والتمييز مواجهة مواصلة على الدينية الطوائف حيث زعماء - ٢١١
منها أمور خالل من من تعصب بذلك يتصل العنصري، وكره األجانب، وما
يف داخل واالنسجام والتعايف املصاحلة لتحقيق والشراكات ورعاية احلوار تعزيز
االنتعاش تعزيز يف املشاركة إىل الدينية الطوائف ويدعو بينها، وفيما املجتمعات
التعاون زيادة تشجيع على الدين رجال كبار ويشجع واالجتماعي، االقتصادي

املتنوعة؛ العرقية اجلماعات بني واالتصاالت
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الفاعلني مجيع مع فّعالة  شراكات وتعزيز إنشاء على الدول  حيث - ٢١٢
فيهم املنظمات مبن االقتضاء، حبسب هلم الدعم وتقدمي املدين املجتمع املعنيني يف
باملرأة، والنهوض اجلنسني بني باملساواة النهوض يف جمال العاملة احلكومية غري
ج اتباع على والتشجيع التمييز، من متعددة أشكاًال تواجه اليت املرأة سيما ال

والفتيات؛ النساء ضد التمييز مجيع أشكال على القضاء إزاء وشامل متكامل

احلكومية غري املنظمات
املنظمات غري لتمكني رة مفتوحة وميسِّ بيئة توفري  الدول على حيث - ٢١٣
يف فّعالة مشاركة تشارك جيعلها جمتمعاا مما داخل والعلين احلّر العمل من احلكومية
من بذلك يتصل وما األجانب، وكره العنصري، والتمييز العنصرية، على القضاء
دور أداء الشعبية على تشجيع املنظمات أحناء املعمورة، وعلى مجيع يف تعصب،

نطاقًا؛ أوسع
املنظمات غري دور لتوسيع نطاق وسائل إىل استكشاف يدعو الدول - ٢١٤
بني التضامن فيما روابط تعميق خالل من خصوصًا وذلك املجتمع يف احلكومية
وذلك بالتشجيع واالجتماعية، العرقية الطبقات بني الثقة زيادة وتعزيز املواطنني

الطوعي؛ التعاون وزيادة نطاقًا أوسع مشاركة املواطنني مشاركة على

اخلاص القطاع
االقتضاء، تدابري تشريعية، عند تتضمن تدابري، اختاذ على الدول حيث - ٢١٥
العاملة األجنبية املؤسسات من  وغريها الوطنية عرب الشركات امتثال لضمان
التمييز، وعدم الالعنصرية إىل تدعو للمبادئ واملمارسات اليت إقليمها القومي يف
واملؤسسات الوطنية عرب الشركات فيه مبا التجارية، األعمال قطاع كذلك ويشجع
املدين املجتمع قطاعات من وغريها املهنية النقابات مع التعاون على األجنبية،
دف التجارية األعمال مدونات قواعد سلوك طوعية جلميع وضع أجل من املعنية
يتصل وما األجانب، وكره العنصري، والتمييز العنصرية، واستئصال منع ومعاجلة

تعصب؛ من بذلك
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الشباب
وختطيط وضع يف والنشيطة الكاملة املشاركة تشجيع على الدول حيث - ٢١٦
يتصل وما األجانب، وكره العنصري، والتمييز العنصرية، ملكافحة أنشطة وتنفيذ
القيام، إىل الدول ويدعو أوثق، بصورة فيها الشباب وإشراك من تعصب بذلك
إجراء املجتمع، بتيسري قطاعات من وغريها غري احلكومية املنظمات مع باملشاركة
األجانب، وكره والتمييز العنصري، العنصرية، للشباب حول ودويل وطين حوار
ملنظومة التابع للشباب العاملي املحفل خالل من تعصب، من بذلك يتصل وما
من وغريها التبادل وعمليات احلديثة التكنولوجيات وبواسطة املتحدة، األمم

الوسائل؛
للشباب آليات وإبقاء إنشاء وتيسري تشجيع  على  الدول - حيث ٢١٧
مكافحة روح من انطالقًا والشباب والشابات أنفسهم الشباب منظمات تقيمها
تعصب، من بذلك  يتصل وما األجانب، وكره العنصري، والتمييز  العنصرية،
الشبكات وبناء املعلومات وتبادل  نشر التالية: منها  أنشطة خالل من وذلك
متعددة تثقيفية برامج يف واملشاركة توعية محالت وتنظيم األهداف؛ هذه خلدمة
احلال؛ والتعاون اقتضى وكلما أمكن كلما وحلول مقترحات ووضع الثقافات؛
يف الفاعلة اجلهات من  وغريها  احلكومية غري املنظمات مع بانتظام والتشاور

الثقافات؛ بني واحلـوار تعزز التبـادل مبادرات وبرامج وضع يف املدين املجتمع
الدولية، احلكومية  املنظمات مع بالتعاون العمل، على الدول حيث - ٢١٨
تشديد على واإلقليمية، الدولية الرياضية واالحتادات الدولية، األوملبية واللجنة
خالل من العامل شباب تثقيف  منها بطرق  الرياضة  يف العنصرية ضد الكفاح
اليت تقتضي املباريات األوملبية وبروح التمييز من نوع أي دون الرياضة ممارسة

البشر؛ بني والتضامن والنـزاهة والتسامح التفاهم
سياسية، إرادة يتطلب إليها  املشار العمل برنامج جناح بأن يسّلم - ٢١٩

دوليًا. وتعاونًا والدولية، واإلقليمية الوطنية الُصُعد على مناسبًا ومتويًال
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اإلعــالن فقـرات إىل األرقـام تشري
أ

١٠٠ ،٩٩ ،١٥ اإلبادة اجلماعية،
٣٠ باألشخاص، االجتار

١٠٤ ،٨٧ ،٨٦ ،٧٧ العنصري، مجيع أشكال التمييز للقضاء على الدولية االتفاقية
٥٥ الالجئني، مبركز االتفاقية املتعلقة

،٩٢ ،٩١ ،٨٣، ٩٠ ،٨٢ ،٨١ ،٧٨ ،٧٢ ،٦٢ ،٥٦ ،٥٥ ،٤٩ ،٤٢ ،٣٤ ،٥، ٦ االحترام،
١٢٠ ،١١٧ ،٩٦ ،٩٥
١٠٨ األراضي، ٣٤، ٤٢، ٤٣،

٢٢ ،١٨ ،١١ ،٩ االستبعاد،
١٢٢ ،١٢١ ،١٠٧، ١١٦ ،٧٩ االستراتيجيات، ٦٩،

٣٤ االسترقاق،
٩٩ ،١٤ االستعمار،

٦٣ إسرائيل،
٨٢ األسرة البشرية، ٦،

٣٨ ،٣٦ ،١٣ اآلسيويون،
١١١ ،٦٠ ،٥٩ ،٣٩ ،٢ األصل،

٢٨ االضطهاد،
١٠٠ األطفال، ٣٠، ٧٢، ٧٤، ٩١، ٩٧، ٩٩،

٥٤ التوطني، إعادة
٨٨ اإلعالن،

١٠٥ األلفية، إعالن
٤٤ فيينا، عمل وبرنامج إعالن

١٠٤ ،٨٦ اإلنسان، العاملي حلقوق اإلعالن
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١٩ ،٥ ،٤ أفريقيا،
١٠٣ ،٣٥ ،٣٢ ،١٤ ،١٣ األفريقيون،

٧٣ ،٧١ ،٦٦ األقليات،
٣٣ األمريكيتان،

٩٢ ،٩١ ،٩٠ اإلنترنت،
١٠٤ ،٢٩، ٥٧ ،٢٨ ،٢١ ،١٦ اإلنسان، حقوق انتهاكات

١٠٨ االندماج، ٣٢، ٤٩، ٥٤، ١٠٥،
١١ املشتركة، اإلنسانية

٤٩ االنسجام،
٨٤ القومية، اإليديولوجيات

ب
١٢٢ ،٦٩ ،٢٤ ،١ العمل، برنامج

٥٤ ،٥٠، ٥٢ ،٤٦ األصلية، البلدان
١١١ انتقالية، مبرحلة اليت متر البلدان

١١١ ،١٠٥ ،١٩ ،١١ النامية، البلدان

ت
١١ الثقافات، فيما بني التبادل

١٠٠ التجارة، ١١، ١٣، ٩٩،
١٠٠ ،٩٩ ،١٣ الرقيق، جتارة
٣٦ االجتماعي، ٣٥، التحامل

١٩ التخلف، ١١، ١٨،
١١٦ ،١٠٧، ١٠٨ ،١٠٢ ،٩٨ ،٧٢ ،٦٧ ،٢٩ ،٢٣ التدابري، ٣،

٤٠ التراث، ٦، ٣٤،
٣٢ الثقايف، التراث

٦ لإلنسانية، املشترك التراث
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٩٥ ،٩٢ ،٨٣، ٩١ ،٥٦ ،٤٩ ،٥، ٦ التسامح،
١٢٢ ،١٠٦ ،٩٦ ،٨٣ ،٥٥ ،٥ ،٤ التضامن،
١٢٢ ،١٠٩ ،١٠٧ ،٥٥ ،١١ الدويل، التعاون

٤٠ ،٦ التعددية،
٥ الثقافية، التعددية

،٢١ ،٢٠ ،١٩ ،١٧، ١٨ ،١٥ ،٩، ١١، ١٢، ١٣، ١٤ ،٨ ،٥ ،٣، ٤ ،٢ ،١ التعصب،
،٥٣ ،٥٢ ،٥١ ،٤٨ ،٤٧ ،٤١ ،٣٩ ،٣٧ ،٣٦ ،٣٥ ،٣٣ ،٣١ ،٣٠ ،٢٦ ،٢٥
،٨٥ ،٨٣ ،٨٢ ،٨١ ،٨٠ ،٧٨ ،٧٦ ،٧٥ ،٧٢ ،٧٠ ،٦٩ ،٦٨ ،٦٧ ،٦٠ ،٥٩
،١٠٩ ،١٠٨ ،١٠٤، ١٠٧ ،١٠٣ ،٩٩ ،٩٨ ،٩٧ ،٩٥ ،٩٢، ٩٣ ،٩١ ،٩٠ ،٨٨

١١٠، ١١٢، ١١٣، ١١٤، ١١٦، ١١٧، ١١٨، ١٢٠، ١٢١، ١٢٢
١١٨ التعليم، ٣١، ٣٣، ٥١، ٧١، ٧٦، ٨٠، ٩٥، ٩٦، ٩٧،

١٠٤ ،١٠٠ التعويض،
٣٣ ،١٨ ،١١ االقتصادية، التفاوتات

٨٢ الثقايف، التفوق
٨٧ ،٨٦ ،٨٥ العنصري، ٧، ٢٧، التفوق

٥٥ األعباء، تقاسم
٦٧ ،٤٢ ،٣٤ التقاليد،

،٦٦ ،٥٣، ٥٦ ،٥١ ،٤٨ ،٤٢ ،٣٩ ،٣٨ ،٣٦ ،٣٥ ،٣٤ ،٢٢ ،٢٠ ،١٠ التمييز، ٢،
،١١١ ،١١٠ ،١٠٧، ١٠٩ ،١٠٤ ،٩٧ ،٩١ ،٨٥ ،٧٦، ٧٧ ،٧٢ ،٧٠ ،٦٩

١١٣، ١١٦، ١١٨
،٢٠ ،١٩ ،١٨ ،١٥، ١٧ ،١٤ ،١٢، ١٣ ،١١ ،٩ ،٨ ،٤، ٥ ،٣ ،٢ العنصري، ١، التمييز
،٥١ ،٤٨ ،٤٧ ،٤١ ،٣٩ ،٣٧ ،٣٦ ،٣٥ ،٣٤ ،٣٣ ،٣١ ،٣٠ ،٢٦ ،٢٥ ،٢١
،٨٢ ،٨١ ،٨٠ ،٧٩ ،٧٨ ،٧٦ ،٧٥ ،٧٤ ،٧٢ ،٧٠ ،٦٩ ،٦٨ ،٦٧ ،٥٣ ،٥٢
،١٠٤ ،١٠٣ ،٩٩ ،٩٨ ،٩٧ ،٩٥ ،٩٤ ،٩٣ ،٩٢ ،٩١ ،٩٠ ،٨٨ ،٨٥ ،٨٣
،١٢٠ ،١١٨ ،١١٧ ،١١٦ ،١١٤ ،١١٣ ،١١٢ ،١١٠ ،١٠٩ ،١٠٨ ،١٠٧

١٢١، ١٢٢
،١١٥ ،١٠٧ ،١١، ١٩، ٢١، ٣٤، ٤٠، ٤١، ٤٢، ٧٤، ٧٦، ٧٨، ٨٠، ١٠٥ ،٧ التنمية،

١٢٠، ١٢١
١١ املستدامة، التنمية
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٩٧ ،٨٨، ٩٥ ،٤٠ ،٣٢ ،١١ التنوع، ٦،
١١ الثقايف، التنوع
٥٤ ،٥٢ التهجري،

١٠٥ ،١١، ١٨ التهميش، ٩،
٩ الثروة، توزيع

ث
٩٦ ،٧٣ ،٥٠ ،٤٢ ،٤٠ ،٣٤ ،٦ الثقافات،

ج
٢٨ ،١٣، ١٥ ضد اإلنسانية، اجلرائم

األسر، ٤٩ مشل مجع
١١١ ،١٩ ،٧ ،٢ اجلنس،

ح
٨٢ ،٦ احلضارات،

٦٣ املصري، تقرير حق
٦٦، ١٠٣ ،٤١، ٤٢ ،٢٦ األساسية، واحلريات اإلنسان حقوق

٨٢ املتساوية، احلقوق
٨٥ ،٨١ ،٢١ احلكم،

٨٢ احلضارات، بني احلوار

د
٧٣ الدين، ٢، ٨،

١٠٨ ،٧٣ ،٧١ ،٦٧ ،٦٦ ،٦٠ ،٥٩ ،٣٤ الديين،
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ر
٨ الروحانية،

٦٨ الروما/الغجر/السنيت/الرُّحل،

س
٥٦ اهلجناء، السكان
٣٨ اهلجرة، سياسات

ش
١٢١ ،١٢٠ ،٩١ ،١٧ الشباب،

٣٣ األفريقي، الشتات
٦٣ الفلسطيين، الشعب

١٠٣ ،٧٣ ،٤٣ ،٤٢ ،٤١ ،٤٠ ،٣٩ ،٢٤ ،٢٣ ،٢٢ ،١٤ ،١٣ األصلية، الشعوب
٩٦ املجتمعات، ٦، مشولية

ض
،١٠٨ ،١٠٧ ،١٠٤ ،١٠١ ،٩٩ ،٩٣ ،٧٢ ،٣٩ ،٣٤ ،٣٠ ،١٤ ،١٣ ،٢ ،١ الضحايا،

١٠٩، ١١٠

ط
٦١ ،٦٠ ،٥٩ الطوائف،

ع
٥٥ العائدون،

٦٧ ،٥٠ ،٣٤ العادات،
١٠٠ ،٩٩ ،١٣ األطلسي، املحيط عرب

١٠٠ ،٩٩ ،٢٩ ،١٣ العبودية،
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٢٠، ٩٢ عدم التمييز،
١٠٥ ،٣٣ ،١٤ عدم املساواة،

٦١ العرب،
٤٤ العامل، للشعوب األصلية يف الدويل العقد

٥١ املهاجرون، العمال
األطفال، ٧٤ عمل
٦٣ السالم، عملية

،٢٠ ،١٩ ،١٧، ١٨ ،١٦ ،١٤، ١٥ ،١٣ ،١٢ ،١١ ،٩ ،٥، ٨ ،٤ ،٣ ،١، ٢ العنصرية،
،٤٨ ،٤٧ ،٤١ ،٣٩ ،٣٧ ،٣٦ ،٣٥ ،٣٤ ،٣٣ ،٣١ ،٣٠ ،٢٧ ،٢٦ ،٢٥ ،٢١
،٨١ ،٨٠ ،٧٨ ،٧٦ ،٧٥ ،٧٢ ،٧٠ ،٦٩ ،٦٨ ،٦٧ ،٦١ ،٥٣ ،٥٢ ،٥١ ،٤٩
،١٠٤ ،١٠٣ ،٩٩ ،٩٨ ،٩٧ ،٩٥ ،٩٣ ،٩٢ ،٩١ ،٩٠ ،٨٨ ،٨٥ ،٨٣ ،٨٢
،١٢٠ ،١١٨ ،١١٧ ،١١٦ ،١١٤ ،١١٣ ،١١٢ ،١١٠ ،١٠٩ ،١٠٨ ،١٠٧

١٢١، ١٢٢
٨٩ ،٨٧ ،٦٩ ،٦٨ ،٦٠ ،٥٩ العنف،

٥٤ الطوعية، العودة
١٠٥ العوملة، ١١، ١٢،

ف
٨٤ اجلديدة، الفاشية

٧٢ ،٦٩ الفتيات،
١٠٠ ،٩٩ ،٢٨ ،١٥ العنصري، الفصل
١٠٥ ،٧٤ ،٦٩ ،١٩ ،١٨ ،١١ الفقر،
٧٥ البشرية/اإليدز، املناعة نقص فريوس

ق
١١٢ القانون، ١٥، ٢٠، ٢٤، ٢٥، ٢٨، ٤٣، ٨١، ٨٦،
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ك
١٠٥ ،١٠٣ ،٨، ٣٤، ٣٩، ٥٤، ٦٥، ٨٢، ٩٢، ١٠١ ،٧ الكرامة،

٩١ ،٨٧ ،٨٦ الكراهية،
،١٩ ،١٨ ،١٦، ١٧ ،١٥ ،١٣، ١٤ ،١٢ ،١١ ،٩ ،٨ ،٤، ٥ ،٣ ،٢ كره األجانب، ١،
،٤٨ ،٤٧ ،٤١ ،٣٩ ،٣٧ ،٣٦ ،٣٥ ،٣٣ ،٣١ ،٣٠ ،٢٧ ،٢٦ ،٢٥ ،٢١ ،٢٠
،٨٢ ،٨١ ،٨٠ ،٧٨ ،٧٦ ،٧٥ ،٧٢ ،٧٠ ،٦٩ ،٦٨ ،٦٧ ،٥٣ ،٥٢ ،٥١ ،٤٩
،١٠٧ ،١٠٤ ،٩٠، ٩١، ٩٢، ٩٣، ٩٥، ٩٧، ٩٨، ٩٩، ١٠٣ ،٨٨ ،٨٥ ،٨٣
،١٢١ ،١٢٠ ،١١٨ ،١١٧ ،١١٦ ،١١٤ ،١١٣ ،١١٢ ،١١٠ ،١٠٩ ،١٠٨

١٢٢
اإلسالم، ٦١ كره

ل
١١١ ،٨٩ ،٦٥ ،٥٥ ،٥٤ ،٥٣ ،٥٢ ،١٦ الالجئون،

٧٣ ،٦٢ ،٥٠ ،٤٢ ،٣٤ ،٢ اللغة،
١١١ ،٢ اللون،

م
١٠٩ والتنمية، بالبيئة املعين األمم املتحدة مؤمتر

١٠٩ ،(٢ (املوئل البشرية باملستوطنات املعين األمم املتحدة مؤمتر
١٠٩ بالسكان والتنمية، املعين الدويل املؤمتر

١٠٩ اإلنسان، حلقوق العاملي املؤمتر
١٠٩ باملرأة، املعين الرابع العاملي املؤمتر

١٠٩ االجتماعية، للتنمية العاملي القمة مؤمتر
١٠٩ للغذاء، القمة العاملي مؤمتر

١١٨ ،١٠٩ ،٨٥ ،٧٦ تعصب، ٥٣، ٦٩، ٧٢، من بذلك يتصل ما
٢٣ للدول، اإلقليمية والسالمة السيادة مبادئ

١١٢ اإلنسان، حقوق ومحاية املؤسسات الوطنية لتعزيز مبركز املتصلة املبادئ



١٠٦
asdf

املتحدة حـــة العنصريــة١٠٧األمم
ملكاف

ملي 
لعــا

ا ر
مـــ

ملؤتـ
ا

١٠٣ ،٣٨ ،١٤، ٣٦، ٣٧ ،١٣ من أصل آسيوي، املتحدرون
١٠٣ ،٣٥ ،٣٢، ٣٣، ٣٤ من أصل أفريقي، ١٣، ١٤، املتحدرون

٢٢ األعراق، املتعدد
٢٢ الثقافات، املتعدد
٢٢ اللغات، املتعدد

١١١ ،١٠٥ ،١٠١ ،٣، ٢٠ الدويل، املجتمع
١٢٢ ،١١٧ ،١١٦ املجتمع املدين،

٢٥ املسجونون، أو املحتجزون
٥٨ املحرقة،

٤٤ األصلية، الشعوب بقضايا املعين الدائم املحفل
١٠٠ ،٩٩ ،٧١ ،٧٠ ،٦٩ ،٣٠ ،٨ املرأة،

١٠٧ ،١٠٥، ١٠٦ ،٩٢ ،٩١ ،٧٩ ،٧٧ ،٧٦ ،٦٨ ،٦٤ ،٦٢ ،٤٢ املساواة، ١١،
٦١ املسلمون،

١١٩ ،٣٢، ٤٠ املشاركة التامة،
١١١ ،٥٥ ،٥٤ ،٥٣ املشردون،

١١١ ،٥٤، ٥٥ ،٥٣ داخليًا، املشردون
٤٢ الشعوب األصلية، إعالن حقوق مشروع

١٠٦ املصاحلة، ١٠١،
٦١ السامية، معاداة
٥٩ ،٨ املعتقدات،

٤٥ األصلية، للشعوب األساسية واحلريات اإلنسان حقوق حبالة اخلاص املعين املقرر
٥٥ ،٥٣ ،٥٢ ،١٦ السياسي، اللجوء ملتمسو

٢ امللكية،
٢١ الداخلية، املنازعات
٢٠ املسلحة، املنازعات

١١٩ ،١١٨ ،١١٥ ،١١٠ احلكومية، غري املنظمات
٦٩ اجلنسني، يراعي الذي املنظور



١٠٦
asdf

املتحدة حـــة العنصريــة١٠٧األمم
ملكاف

ملي 
لعــا

ا ر
مـــ

ملؤتـ
ا

٤٤ املتحدة، األمم منظومة
٨٩ ،٥١ ،٥٠ ،٤٩ ،٤٨ ،٤٦ ،٣٨ ،١٦ املهاجرون،

٢ املولد،
١٢٢ ،١٠٩ املتحدة، األمم ميثاق

ن
٨٤ اجلديدة، النازية
١٠ الدويل، النظام

٤٢ ،٣٤ التعليمية، النظم
١٠٥ ،٧٤ ،١١ االقتصادي، النمو

هـ
٤٧ اهلجرة، ١٢،

٧١ اهلوية، ٣٤، ٣٩، ٤٢، ٦٦، ٦٧،

و
٩٤ ،٩٣ ،٩٠ ،٨٩ ،٨٨ وسائط اإلعالم،

ي
٦١ اليهود،



حـــة العنصريــة١٠٩
ملكاف

ملي 
لعــا

ا ر
مـــ

ملؤتـ
ا



حـــة العنصريــة١٠٩
ملكاف

ملي 
لعــا

ا ر
مـــ

ملؤتـ
ا

برنامج العمــل فقرات إىل تشري األرقـام
أ

١٥٣ اجلماعية، اإلبادة
٢٠٢ ،١٨٦ ،١٧٥ ،١٧٤ ،٦٤، ٦٩، ٨٨، ١٣٩ ،٦٣ ،٣٨ ،٣٧ االجتار،

١٨١ ،١١٦ الدويل، الربملاين االحتاد
١٦٨ اتفاقيات جنيف، ٨٧،

٧٨ واملهنة)، االستخدام جمال (يف التمييز اتفاقية
٧٨ التنوع البيولوجي، اتفاقية

٧٨ االستخدام، لسن األدىن احلد اتفاقية
٧٨ عمل األطفال، أشكال حظر أسوأ اتفاقية

٧٨ الطفل، حقوق اتفاقية
٧٨ أسرهم، املهاجرين وأفراد العمال مجيع حقوق حلماية الدولية االتفاقية

١٦٤ ،١٣٤، ١٤٥ ،٧٥ ،٦٨ العنصري، أشكال التمييز مجيع على الدولية للقضاء االتفاقية
٧٨ والقبلية، األصلية الشعوب اتفاقية

٧٨ تكميلية)، (أحكام املهاجرين العمال اتفاقية
٨٠ للعالقات القنصلية، فيينا اتفاقية

٧٨ املرأة، ضد التمييز أشكال مجيع على القضاء اتفاقية
٧٨ الغري، دعارة واستغالل باألشخاص قمع االجتار اتفاقية

٧٨ ،٣٥ الالجئني، مبركز املتعلقة االتفاقية
٧٨ التعليم، جمال يف التمييز مكافحة اتفاقية

٧٨ وجوًا، برًا وحبرًا املهاجرين ريب مكافحة اتفاقية
٧٨ الوطنية، عرب اجلرمية املنظمة مكافحة اتفاقية

٧٨ عليها، واملعاقبة اجلماعية جرمية اإلبادة منع اتفاقية
٧٨ العمل، اهلجرة من أجل اتفاقية



١١٠
asdf

املتحدة حـــة العنصريــة١١١األمم
ملكاف

ملي 
لعــا

ا ر
مـــ

ملؤتـ
ا

،١١٧ ،٨٨، ٨٩ ،٨٠ ،٧٤ ،٥٨ ،٥٦ ،٤٩ ،٤٨ ،٤٢ ،٣١ ،٣٠ ،٢٠ ،١٥ االحترام، ٤،
،١٤٨ ،١٤٥ ،١٤٤ ،١٤١ ،١٣٦ ،١٣٢ ،١٣٠ ،١٢٩ ،١٢٨ ،١٢٦ ،١٢١

١٤٩، ١٥١، ١٥٨، ١٧٩، ١٨٤
١٥٣ السالم، حفظ عمليات إدارة

٢ االسترقاق،
٦٩ املدين، استعباد

١٠٥ ،٦٩ االستغالل،
٦٩ ألغراض اجلنس، االستغالل

١٥١ إسرائيل،
١٠٢ ،١٠٠ ،٩٩ ،٩٢ ،٨١ ،٤٩ ،٤٨ ،٣٣ ،٨ اإلسكان،

٥٠ ،٤٥ اآلسيويون،
١٨ العرقي، األصل

١٧١ ،١٦٤ ،١٢٣ ،٨١ ،٧٢ العرقي، أو القومي األصل
،١٢٩ ،١٢٦ ،١٢٣ ،٣٩، ٥٥، ٥٦، ٦٤، ٦٩، ٨٨، ٩٧، ١٢١ ،٣٠ ،١٠ األطفال،

١٣٩، ١٥٨، ١٧٤، ١٧٦، ١٨٦، ٢٠٢
٦٤ التأهيل، إعادة

١٥٤ ،٣٠ ،٢٠ االعتراف،
٢٠٢ السالم، ثقافة بشأن العمل وبرنامج اإلعالن

٢٦ اإلنسان، حلقوق العاملي اإلعالن
٧٩ املعتقد، أو الدين أساس على القائمني والتمييز التعصب أشكال مجيع القضاء على إعالن

٨٣ العمل، يف واحلقوق األساسية املبادئ إعالن
١١٨ أفريقيا،

١٥٩ ،١٥٨ ،٥٠، ١٥٧ ،١٤ ،١٢، ١٣ ،١١ ،١٠ ،٨، ٩ ،٧ ،٦ ،٤، ٥ األفريقيون،
٨٢ العقاب، ٥٤، اإلفالت من

٢٠٨ ،١٥٨ ،١٥٧ ،١٤٨ ،٩٧، ١٠٢ ،٦١ ،٦٠ ،٤٨ اإلقصاء،
١٧٢ األقليات، ٤٦، ٤٧، ٤٩، ٧٤، ١٢٤،

١٠١ ،٣ األمراض،



١١٠
asdf

املتحدة حـــة العنصريــة١١١األمم
ملكاف

ملي 
لعــا

ا ر
مـــ

ملؤتـ
ا

٢٠٦ ،٢٠٣ ،١٢٥، ١٨٤ املتحدة، ٩٨، األمم
١٥٨ ،١٥١ ،٦٣، ١٣٣ ،٣٠ األمن،

٢٠٦ ،٢٠٤ ،١٩١ العام، األمني
١٤٧ ،١٤٤، ١٤٥ ،١٤٣ ،١٤١ ،١٤٠ اإلنترنت، ٦٣،

١٩٧ ،١٥٣ ،١١٥ ،٨٧ ،٨٢ ،٥٤ ،٣٦ ،٣١ االنتهاكات،
١٧٠ ،١٠٢، ١٢٦ ،٥٧ ،٣٠ االندماج، ٢٨،

١٤٨ اإلنصاف، ٩٩،

ب
٧٨ النساء واألطفال، باألشخاص، وخباصة االجتار وقمع بروتوكول منع

٣٠ ،٣ البطالة،
١٨٥ ،١٥٨ ،٣١ األصل، بلدان

١٨٥ انتقالية، مبرحلة اليت متر البلدان
١٨٥ ،٣٥ ،٣٣ البلدان املضيفة، ٣١،

٢١٠ ،١٨٥ ،١٥٨ ،٨، ١٥٧ النامية، البلدان
١١٤ ،١١٢ الدويل، البنك

١٧٦ ،١٠٠ ،٩٨ ،٩٢ ،٤٤ البيانات اإلحصائية،

ت
١١٩ الرقيق، جتارة

١٥٨ الديون، عبء ختفيف
١٧٤ ،١٥٨ ،١٥٧ التخلف،

،١٣٥ ،١٣٣ ،١١٠، ١٢٦ ،١٠٣ ،٨٩ ،٧٤ ،٦٤ ،٣٠ ،٢٩ ،١٦، ١٧ ،٣ التدريب،
١٣٦، ١٣٨، ١٣٩، ١٤٧، ١٥٦، ١٥٨

١٥ ،٤ التراث،
٥٦ الوالدات، تسجيل

١٦ االئتمانية، التسهيالت



١١٢
asdf

املتحدة حـــة العنصريــة١١٣األمم
ملكاف

ملي 
لعــا

ا ر
مـــ

ملؤتـ
ا

٧٢ العنصري، التصوير
٢١٩ ،٢١٥ ،١٥٨ ،١٣٠ ،١١٥ ،٣٤ التضامن،

،١٣٥ ،١٢٨ ،١٢٦ ،١٠٩ ،٩١ ،٦٩ ،٦٢ ،٦٠ ،٤١ ،٤٠ ،٣٤ ،٣٣ ،٥ ،٣ ،١ التعاون،
،٢٠٣ ،١٩٨ ،١٩٧ ،١٩١ ،١٨٧ ،١٨١ ،١٧٥ ،١٧٤ ،١٦٩ ،١٤٧ ،١٣٩

٢٠٨، ٢١١، ٢١٢، ٢١٥، ٢١٩، ٢٢٠
١٦١ التعذيب،

٢١٩ ،١٩٤ ،١٤٤ ،٧٤، ١١٧، ١٢١، ١٢٦، ١٢٩، ١٣٢ ،٥٨ ،٣٠ التعصب،
١٠ عن ُبعد، التعلم

،٩٠ ،٧٤، ٨٦ ،٥٩ ،٥٨ ،٤٩ ،٤٨ ،٣٩ ،٣٣ ،٣٠ ،٢٧ ،١٨ ،١٠ ،٨ ،٥ التعليم، ٣،
،١٢٧ ،١٢٥ ،١٢٤ ،١٢٣ ،١٢٢ ،١٢١ ،١١٨ ،١١٧ ،١٠٤ ،١٠٠ ،٩٩ ،٩٢

١٢٨، ١٢٩، ١٣٢، ١٣٦، ١٧٦، ٢١٨
١٧٤ ،١٦٩ ،١٣٦ ،٨ الفرص، تكافؤ

٣١ اجلنس، ١٨، نوع أساس على التمييز
،٤٨ ،٤٧ ،٤٥ ،٤٢، ٤٤ ،٣٨ ،٣٥ ،٢٢،١٩، ٢٣، ٢٩، ٣٠ ،٧ ،٣ العنصري، ١، التمييز
،٦٨ ،٦٧ ،٦٦ ،٦٣ ،٦٠ ،٥٩ ،٥٨ ،٥٧ ،٥٥ ،٥٤ ،٥٣ ،٥٢ ،٥١ ،٥٠ ،٤٩
،٩٤ ،٩٣ ،٩٢ ،٩١ ،٩٠ ،٨٩ ،٨٦ ،٨٥ ،٨٤ ،٨٣ ،٧٥ ،٧٤ ،٧٣ ،٧١ ،٧٠
،١١١ ،١١٠ ،١٠٩ ،١٠٨ ،١٠٧ ،١٠٤ ،١٠٣ ،١٠١ ،١٠٠ ،٩٩ ،٩٧ ،٩٥
،١٣٢ ،١٣١ ،١٢٧ ،١٢٦ ،١٢٥ ،١٢٤ ،١٢٣،١١٦ ،١١٥ ،١١٣ ،١١٢
،١٤٨ ،١٤٧ ،١٤٦ ،١٤٤ ،١٤٣ ،١٤١ ،١٣٨ ،١٣٧ ،١٣٦ ،١٣٥ ،١٣٤
،١٦٦ ،١٦٥ ،١٦٤ ،١٦٣ ،١٦٢ ،١٦١ ،١٦٠ ،١٥٦ ،١٥٥ ،١٥٤ ،١٥٢
،١٨٩ ،١٨٨ ،١٨٧ ،١٨٤ ،١٧٧ ،١٧٦ ،١٧٤ ،١٧٢ ،١٧٠ ،١٦٩ ،١٦٧
،٢١٤ ،٢١٢ ،٢١١ ،٢٠٨ ،٢٠٠ ،١٩٩ ،١٩٨ ،١٩٧ ،١٩٤ ،١٩١ ،١٩٠

٢١٦، ٢١٧، ٢١٨
٢١٣ ،١٧٢ ،١٠٤ ،٧٩ ،٤٩ ،١٤ املتعدد، التمييز

،١١٤ ،١١٢ ،١١٠ ،١٠٤ ،١٣، ١٧، ٣٧، ٥٠، ٥٩، ٩٢، ١٠٢ ،١٠ ،٨ ،٦ ،٤ التنمية،
،٢٠٩ ،٢٠٥ ،١٩١ ،١٩٠ ،١٨٣ ،١٧٦ ،١٧١ ،١٦٤ ،١٥٩ ،١٥٨ ،١٤٤

٢١٠، ٢١١
١٤٧ ،١٤٤ ،١٣٦ ،٩٩، ١١٠، ١١٧، ١٢١، ١٢٦، ١٣٠ ،٦١ ،٥٨ التنوع،



١١٢
asdf

املتحدة حـــة العنصريــة١١٣األمم
ملكاف

ملي 
لعــا

ا ر
مـــ

ملؤتـ
ا

١٧٩ ،١٤٨ ،١٤٢ ،١٣٢، ١٤١ ،١٢٨ ،٣٠، ٥٨ الثقايف، التنوع
١٥٨ ،١٥٧ ،١١٨ ،١٠٢ ،٦١ ،٤٨ التهميش،

ث
١٩٦ ،١٤٢، ١٩٤ ،١٢٦ ،٤٢، ٤٧، ١١٧ ،١٥ ،١٣ الثقافات، ٤،

ج
١٥٣ ،٥٤ احلرب، جرائم

١٥٣ ،٥٤ اإلنسانية، اجلرائم ضد
٩٢ املهمشة، اجلماعات
٧٤، ٩٣ مجع البيانات،

٢٠٢ ،١٩٩ ،١٩١ ،٧٩، ٩٠، ١٨٠ العامة، اجلمعية
،١٧٦ ،١٣٦، ١٣٩ ،١٣٣ ،٩٤ ،٦٦ ،٦٣ ،٥٩ ،٥٤ ،٥٢ ،٥١ ،٥٠ ،١٨، ٣١ اجلنس،

٢١٣
٥٦ اجلنسية،
٧٣ اجلينية،

ح
٥٧ ،٣٠ العجز، حاالت

٩٨ ،٩٢، ٩٦ ،٥٦ ،٤٨ ،٤٦ ،٤٤ ،٢٦ ،١٥ األساسية، احلريات
،٤٤، ٤٦ ،٤٠ ،٣، ١٣، ١٥، ١٩، ٢٥، ٢٦، ٢٧، ٣٠، ٣١، ٣٤، ٣٥ اإلنسان، حقوق
،١٢٩ ،١٢٧ ،١٢١، ١٢٦ ،٩٨ ،٩٦ ،٩٢ ،٩٠ ،٨٨ ،٧٥، ٨٢ ،٥٧ ،٥٦ ،٤٨
،١٤٩ ،١٤٨ ،١٤٥ ،١٤١ ،١٣٩ ،١٣٨ ،١٣٦ ،١٣٥ ،١٣٣ ،١٣٢ ،١٣٠
،١٩٤ ،١٩١ ،١٩٠ ،١٨٨ ،١٨٣ ،١٧٩ ،١٧٨ ،١٧٧ ،١٥٦ ،١٥٣ ،١٥١

١٩٥، ١٩٦، ١٩٧، ٢٠٢
١٦٤ املنازعات، حل

،١٦٠ ،١٠٥ ،٩٨ ،٩٢ ،٩٠ ،٨٨ ،٦٩ ،٦٤ ،٥٩ ،٥٥ ،٤٤ ،٣٤ ،٣٠ ،٢٥ احلماية،
١٦٢، ١٦٤، ١٦٥، ١٧٣، ١٨٣، ١٩٦



١١٤
asdf

املتحدة حـــة العنصريــة١١٥األمم
ملكاف

ملي 
لعــا

ا ر
مـــ

ملؤتـ
ا

١٢٦ ،٢٧ اإلعالمية، احلمالت
٢١٨ ،٢١٧ ،٩٩، ١٤٩، ١٧٠، ١٧٧، ٢١٢ ،٢ احلوار،

١٩٣ احلضارات، بني احلوار

خ
١٠٠ ،٩٩ ،٤٩ ،٣٣ ،٣٠ اخلدمات االجتماعية،

د
٦٣ الدعارة،

٧٩ الدين،

ر
١١٩ ،٢، ٦٩ الرق،

٣٩ الروما/الغجر/السنيت/الرُّحل،
٢١٨ الرياضة، ٨٦،

س
من بذلك يتصل وما  األجانب وكره  العنصري والتمييز العنصرية ضد  للتعبئة الدولية السنة

١٨١ تعصب،
١٦١ ،١٠٥ سوء املعاملة،

ش
٢١٩ ،٢١٨ ،٢١٧ ،٢٠٢ ،١٢٩ ،١٢٨ ،٣٩ الشباب،

١٥٩ ،١٥٨ ،٧ الشتات،
١٣٨ ،٨٥ ،٧٤ ،٧٢ ،٧١ ،٣٠ الشرطة،

١٥١ األوسط، الشرق
٢١٠ ،٢٠٩ ،٢٠٧ ،١٥، ١٦، ١٧، ١٩، ٢٠، ٢١، ٢٢، ٢٣، ١١٧ األصلية، الشعوب



١١٤
asdf

املتحدة حـــة العنصريــة١١٥األمم
ملكاف

ملي 
لعــا

ا ر
مـــ

ملؤتـ
ا

ص
،١١١ ،١١٠ ،١٠٩ ،١٠٠، ١٠١ ،٩٩ ،٩٢ ،٨١ ،٤٩ ،٣٠، ٣٣ ،١٨ ،٨ ،٥ الصحة،

١٣٣، ١٥٤، ١٥٨، ١٧٦
١٥٧ الفقر، الستئصال العاملي التضامن صندوق

١٥٨ والصحة، اإليدز ملرض العاملي الصندوق
١١٤ النقد الدويل، صندوق

ض
١٦٢ الضحايا، ٩٧،

٩٨ ،٩٢ ،٤٤ ضمانات اخلصوصية،

ع
،١٦٠ ،١٣٤، ١٤٨ ،١٣٣ ،١١٩ ،٩٩ ،٨٩ ،٨٢ ،٨١ ،٧٤ ،٥٨ ،٣٦ ،١١، ١٢ العدل،

١٦٤
٢١٦ ،١٩١ ،١٢٩ ،١١٥ ،٩٩ ،٨٧ ،٧٥ ،٦٥ ،٥٨ ،٣٨ ،١٥ التمييز، عدم

١٢٥ اإلنسان، جمال حقوق يف للتثقيف األمم املتحدة عقد
٢٠٠ العنصري، والتمييز العنصرية الثالث ملكافحة العقد

٢٠٢ العامل، أطفال أجل من والالعنف لثقافة السالم الدويل العقد
٢١٠ ،٢٠٣ العامل، يف األصلية للشعوب العقد الدويل

١٠٧ ،١٠٦ ،١٠٥ ،١٠٤ ،٦٧ ،٢٩ العمال،
١٩٧ ،١٨٤ ،١٨٢ ،١٤٤ ،٨١ ،٦٧ املهاجرون، العمال

١٠٦ ،١٠٤ ،٩٩ ،٩٢ ،٧٤ ،٥١ ،٤٩ ،٤٨ ،٢٩ ،١٦ ،٨ العمالة،
١٧١ ،١٦٤ ،١٢٣ ،٨١ ،٧٢ ،٥٤ ،٥١ العنصر،

،٥٠،٤٧ ،٤٥ ،٤٢، ٤٤ ،٣٨ ،٣٥ ،٣٠ ،٢٩ ،٢٣ ،٢٢ ،١٩ ،١٨ ،٣، ٩ ،١ العنصرية،
،٧١ ،٧٠ ،٦٨ ،٦٧ ،٦٦ ،٦٢ ،٦٠ ،٥٩ ،٥٨ ،٥٧ ،٥٥ ،٥٤ ،٥٣ ،٥٢ ،٥١
،٩٩ ،٩٧ ،٩٥ ،٩٤ ،٩٣ ،٩٢ ،٩١ ،٩٠ ،٨٩ ،٨٥ ،٨٤ ،٨٣ ،٧٥ ،٧٤ ،٧٣
،١١٣ ،١١٢ ،١١١ ،١١٠ ،١٠٩ ،١٠٨ ،١٠٧ ،١٠٦ ،١٠٤ ،١٠٣ ،١٠١



١١٦
asdf

املتحدة حـــة العنصريــة١١٧األمم
ملكاف

ملي 
لعــا

ا ر
مـــ

ملؤتـ
ا

،١٣٤ ،١٣١ ،١٢٩ ،١٢٧ ،١٢٦ ،١٢٥ ،١٢٤ ،١٢٣ ،١١٧ ،١١٦ ،١١٥
،١٤٨ ،١٤٧ ،١٤٦ ،١٤٥ ،١٤٤ ،١٤٣ ،١٤١ ،١٤٠ ،١٣٨ ،١٣٧ ،١٣٦
،١٦٦ ،١٦٥ ،١٦٤ ،١٦٣ ،١٦٢ ،١٦٠ ،١٥٦ ،١٥٥ ،١٥٤ ،١٥٢ ،١٥٠
،١٨٩ ،١٨٨ ،١٨٧ ،١٨٤ ،١٧٧ ،١٧٦ ،١٧٤ ،١٧٢ ،١٧٠ ،١٦٩ ،١٦٧
،٢١١ ،٢٠٩ ،٢٠٨ ،٢٠٠ ،١٩٩ ،١٩٨ ،١٩٧ ،١٩٦ ،١٩٤ ،١٩١ ،١٩٠

٢١٢، ٢١٤، ٢١٦، ٢١٧، ٢١٨، ٢١٩
١٥١ ،١٢٣، ١٤٧ ،٨٥ ،٧٤ ،٦٧ ،٦٢ ،٥٤ ،٣٦ ،٣٠ ،٣، ١٨ العنف،

٥٤ اجلنسي، العنف
٣٠ ،١٨ العنف املنــزيل،

٧٧ والثقافية، واالجتماعية االقتصادية باحلقوق اخلاص الدويل العهد
٧٧ والسياسية، املدنية باحلقوق اخلاص الدويل العهد

٢٠٩ ،١٥٢ ،٩٦ العوملة،

غ
٢٠٨ ،١٦٤ ،١٠٧، ١١١ التمييزية، ٣٠، غري

ف
٢١٣ ،١٨٦ ،١٢١ ،٦٤ ،٦٢ ،٥٤ ،٥٣ ،٣٩ ،٣٦ ،١٨ الفتيات،

٢٠٨ ،١٥٨، ١٧٤ ،١٥٧ ،١١٢ ،٩٢ ،٦٠ ،١، ٥٢ الفقر،
١٥١ الفلسطينيون،

١٥٨ ،١١٠، ١٥٤ ،١٠١ ،٣ البشرية/اإليدز، املناعة نقص فريوس

ق
،٨٩ القانون، ٢٩، ٣٠، ٣٤، ٤٦، ٤٨، ٥٤، ٥٦، ٦٤، ٦٩، ٧١، ٧٢، ٧٤، ٨٢، ٨٤،
،١٦٥ ،١٦٤ ،١٥٣ ،١٥١ ،١٤٩ ،١٤٧ ،١٤٥ ،١٣٩ ،١٣٥ ،١٣٣ ،١٢٢ ،٩٥

١٦٦، ١٦٨، ١٨٣، ١٩١
١٠٧، ٢١٦ األعمال، ٦٣، قطاع



١١٦
asdf

املتحدة حـــة العنصريــة١١٧األمم
ملكاف

ملي 
لعــا

ا ر
مـــ

ملؤتـ
ا

،١٤٤ ،١٣٥ ،١٢٧ ،١١٣ ،١١٠، ١١٢ ،١٠٤ ،٧٤، ٩٣ ،٥٧ ،١١ اخلاص، القطاع
٢١٦

١١ العام، القطاع

ك
٢٠٢ ،١٨٥ ،١٨٠ ،١٤٨ ،١٢٦ ،٦٣ الكرامة،

١٤٧ ،١٤٥ ،١٤٤ العنصرية، ٨٦، الكراهية
،٤٧ ،٤٥ ،٤٢، ٤٤ ،٣٨ ،٣٥ ،٣٠ ،٢٩ ،٢٥ ،٢٣ ،٢٢ ،١٩ ،٣ كره األجانب، ١،
،٧١ ،٧٠ ،٦٨ ،٦٧ ،٦٦ ،٦٠ ،٥٩ ،٥٨ ،٥٧ ،٥٥ ،٥٤ ،٥٣ ،٥٢ ،٥١ ،٥٠
،١٠١ ،٩٩ ،٩٧ ،٩٥ ،٩٤ ،٩٣ ،٩٢ ،٩١ ،٩٠ ،٨٥ ،٨٤ ،٨٣ ،٧٥ ،٧٤ ،٧٣
،١١٥ ،١١٣ ،١١٢ ،١١١ ،١١٠ ،١٠٩ ،١٠٨ ،١٠٧ ،١٠٦ ،١٠٤ ،١٠٣
،١٣٨ ،١٣٧ ،١٣٦ ،١٣٤ ،١٣١ ،١٢٧ ،١٢٦ ،١٢٥ ،١٢٤ ،١٢٣ ،١١٦
،١٦٠ ،١٥٦ ،١٥٥ ،١٥٤ ،١٥٢ ،١٤٨ ،١٤٧ ،١٤٦ ،١٤٤ ،١٤٣ ،١٤١
،١٧٦ ،١٧٤ ،١٧٢ ،١٧٠ ،١٦٩ ،١٦٧ ،١٦٦ ،١٦٥ ،١٦٤ ،١٦٣ ،١٦٢
،١٩٩ ،١٩٨ ،١٩٧ ،١٩٤ ،١٩١ ،١٩٠ ،١٨٩ ،١٨٨ ،١٨٧ ،١٨٤ ،١٧٧

٢٠٠، ٢٠٨، ٢١١، ٢١٢، ٢١٤، ٢١٦، ٢١٧، ٢١٨
١٥٠ اإلسالم، كره

ل
١٨٥ ،١٣٨، ١٤٤ ،٣٦ ،٣٥ الالجئون، ٣٤،

٢١٨ الدولية، األوملبية اللجنة
١٧٨، ١٩٥ ،١٧٧ ،٧٦ ،٧٥ ،٤٠ العنصري، التمييز على جلنة القضاء

٢٠٧ ،٢٠٠ ،١٩١، ١٩٩ ،٧ اإلنسان، حبقوق اللجنة املعنية
١٧١ ،١٢٤ ،٤٧ اللغة،

٢٨ األسرة، مشل مل
١٧١ ،١٦٤ ،٨١، ١٢٣ ،٧٢ اللون،

م
١٧٦ االجتماعية، للتنمية العاملي القمة مؤمتر



١١٨
asdf

املتحدة حـــة العنصريــة١١٩األمم
ملكاف

ملي 
لعــا

ا ر
مـــ

ملؤتـ
ا

،٤٤ ،٤٢ ،٣٥، ٣٨ ،٣٠ ،٢٥، ٢٩ ،٢٣ ،٢٢ ،١٩ ،١، ٣ تعصب، بذلك من يتصل ما
،٦٨ ،٦٧ ،٦٦ ،٦٠ ،٥٩ ،٥٨ ،٥٧ ،٥٥ ،٥٤ ،٥٣ ،٥٢ ،٥١ ،٥٠ ،٤٧ ،٤٥
،٩٧ ،٩٥ ،٩٤ ،٩٣ ،٩٢ ،٩١ ،٩٠ ،٨٥ ،٨٤ ،٨٣ ،٧٥ ،٧٤ ،٧٣ ،٧١ ،٧٠
،١١٥ ،١١٣ ،١١٢ ،١١١ ،١١٠ ،١٠٩ ،١٠٨ ،١٠٧ ،١٠٤ ،١٠٣ ،١٠١ ،٩٩
،١٣٨ ،١٣٧ ،١٣٦ ،١٣٤ ،١٣١ ،١٢٧ ،١٢٦ ،١٢٥ ،١٢٤ ،١٢٣ ،١١٦
،١٦٠ ،١٥٦ ،١٥٥ ،١٥٤ ،١٥٢ ،١٤٨ ،١٤٧ ،١٤٦ ،١٤٤ ،١٤٣ ،١٤١
،١٧٦ ،١٧٤ ،١٧٢ ،١٧٠ ،١٦٩ ،١٦٧ ،١٦٦ ،١٦٥ ،١٦٤ ،١٦٣ ،١٦٢
،١٩٩ ،١٩٨ ،١٩٧ ،١٩٤ ،١٩١ ،١٩٠ ،١٨٩ ،١٨٨ ،١٨٧ ،١٨٤ ،١٧٧

٢٠٠، ٢٠٨، ٢١١، ٢١٢، ٢١٤، ٢١٦، ٢١٧، ٢١٨
٦٥ الداخلي، التشرد بشأن التوجيهية املبادئ

٩٠ ومحايتها، اإلنسان حقوق بتعزيز املؤسسات الوطنية املعنية مبركز املبادئ املتصلة
١٥٧ اجلديدة، األفريقية املبادرة

تقرير املصري، ١٥١ مبدأ
،١٦٤ ،٨١، ١٢٣ ،٧٢ ،١٤، ٤٥ ،١٣ ،١٢ ،١١ ،١٠ ،٩ ،٧، ٨ ،٦ ،٥ املتحدرون، ٤،

١٧١
٥٠ آسيوي، أصل من املتحدرون

٥٠ ،١١ ،١٠ ،٧ ،٤ أفريقي، أصل من املتحدرون
٢١٨ ،٢١٦ ،٢١٣ ،٥٨، ١٣٩، ١٤٧، ١٥٢، ١٨٣، ١٩١، ٢١١ املجتمع املدين،

٣٠ ،٢٧ املضيفة، املجتمعات
٨٢ الدولية، اجلنائية املحاكم

٢٠٤ األصلية، الشعوب لقضايا الدائم املحفل
٢١٦ للشباب، العاملي املحفل

،٦٩ ،٦٤ ،٦٢ ،٥٩ ،٥٦ ،٥٤ ،٥٣ ،٥٢ ،٥١ ،٥٠ ،٣٦ ،٣١ ،٣٠ ،١٨ ،١٠ ،٩ املرأة،
٢١٨ ،٢١٣ ،٢٠٢ ،١٨٦ ،١٧٥ ،١٧٤ ،١٥٨ ،١٣٧ ،١١٠ ،٩٧ ،٨٨

٨ ،٥ البيئة، مراقبة
٩٩ الدول، مسؤولية

،١٦١ ،١٦٠ ،١٥٨ ،١٤٤ ،١١٢، ١٢٣ ،٨٨ ،٧٤ ،٤١، ٦٤ ،٣٤ ،٣٠ ،١٦ املساعدة،
١٦٢، ١٦٤، ١٨٥



١١٨
asdf

املتحدة حـــة العنصريــة١١٩األمم
ملكاف

ملي 
لعــا

ا ر
مـــ

ملؤتـ
ا

،١٧٦ ،١٤٨ ،١٣٧ ،١٣٦ ،٤٦، ٤٨، ٥٨، ٧٠، ٩٩، ١١٥ ،٤٠ ،٢٩ ،١٥ املساواة،
١٩١، ٢١٣

،١٩٠ ،١٣٦ ،١١٤ ،١١٢، ١١٣ ،٩٩ ،٩٨ ،٩٣ ،٥٣ ،٥٢ ،٤٣، ٥٠ ،١٥ ،٤ املشاركة،
٢٠٩، ٢١٧

٣٤ املشردون،
١٢٠ ،١١٩ الرق، طريق مشروع

١١٤ ،١١٢ ،١٠٤ املصارف،
٢١١ املصاحلة، ٨٢، ١٦٤،

١٥٠ السامية، معاداة
١٥٠ العروبة، معاداة

١٨٠ املعوقون،
٢٠٧ ،١٥١ املفاوضات،

٢٠٦ ،١٨٤ اإلنسان، حلقوق السامية املتحدة مفوضة األمم
١٩٨ ،١٩٧ ،١٩٦ ،١٩٥ ،١٩٤ ،١٩١ اإلنسان، حقوق مفوضية

يتصل وما األجانب وكره العنصري والتمييز للعنصرية اخلاص املعين باألشكال املعاصرة املقرر
تعصب، ١٩٨ بذلك من

٢٠٥ األساسية للشعوب األصلية، واحلريات اإلنسان حبالة حقوق املعين اخلاص املقرر
١٣٨ ،٣٤ السياسي، اللجوء ملتمسو

١٧١ الكاريبـي، البحر منطقة
،١١٠ ،١٠٤ ،٩٩ ،٩٣ احلكومية، ٢٢، ٢٥، ٤٢، ٥٧، ٥٨، ٦٩، ٧٤، املنظمات غري
،٢١٤ ،٢١٣ ،٢١١ ،١٩٦ ،١٩١ ،١٧٥ ،١٦٤ ،١٦٢ ،١٣٩ ،١٣٥ ،١١٩

٢١٥، ٢١٧، ٢١٨
،١٧٩، ١٩٣ ،١٥٦ ،١٢٦ ،١٢٠ ،١١٩ والعلم والثقافة، ٧٨، للتربية املتحدة األمم منظمة

١٩٦، ٢٠٣
١١٤ التجارة العاملية، منظمة
١٥٤ العاملية، الصحة منظمة

١٥٥ ،٨٣ ،٧٨ الدولية، العمل منظمة
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٩٤ ،٥٠، ٥٩ اجلنس، نوع يراعي الذي املنظور
٢١٧ ،٢٠٥ ،٦٥ األمم املتحدة، منظومة

١٣٩ ،١١٠ ،٦٤ ،٥٩ املنع،
،١٠٥ ،٩٧ ،٦٩ ،٥٠ ،٣٣ ،٣٢ ،٣١ ،٣٠ ،٢٩ ،٢٨ ،٢٧ ،٢٦ ،٢٥ ،٢٤ املهاجرون،

١٣٨، ١٤٤، ١٨٢، ١٨٣، ١٨٤، ١٨٦، ١٩٧
٩٦ اهلجرة، موجات

ن
٨٢ ،٧٨ روما، يف اعتمد الذي الدولية اجلنائية األساسي للمحكمة النظام

٢١٦ النقابات، ١٠٧، ١٥٥،

هـ
١٨٤ ،١٨٣ ،١٨٢ ،١٣٩، ١٧٥ ،١٣٨ ،١٣٣ ،٩٦ ،٨٠ ،٣٠، ٦٤ ،٢٧ ،٢٦ اهلجرة،

١٧٣ ،١٧٢ ،٣٧ اهلوية،
٣٠ الثقافية، اهلوية

و
١٤٧ ،١٤٦ ،١٤٢، ١٤٤ ،١٤٠ ،١٣٦ ،١١٩ ،١١٧ ،٨٦ ،٤٣ اإلعالم، ٣، وسائط

١٦٤ الوساطة، ٩٠،

ي
١٤٤، ١٤٧ ،٨٩ ،٨٦ على كره األجانب، ٢٤، ٨٢، يدفع

١٣١ العنصري، التمييز على للقضاء الدويل اليوم




