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  الدورة الثامنة والستون
 *من جدول األعمال املؤقت) أ (٦٧البند 

القضاء على العنصرية والتمييز العنـصري وكراهيـة        
القضاء على : من تعصب األجانب وما يتصل بذلك

 العنــصرية والتمييــز العنــصري وكراهيــة األجانــب    
 تعصب يتصل بذلك من  وما

      
كراهيــة األجانــب  رية والتمييــز العنــصري و لعنــصلاألشــكال املعاصــرة      

 تعصب يتصل بذلك من اوم
    

 مذكرة من األمني العام
  

يتشرف األمني العام بأن حييل إىل اجلمعية العامة التقرير الذي أعـده موتومـا روتـريي،                  
ــصرية والتم     ــين باألشــكال املعاصــرة للعن ــرر اخلــاص املع ــب    املق ــة األجان ــصري وكراهي ــز العن يي

 .٦٧/١٥٤لك من تعصب، بشأن تنفيذ قرار اجلمعية العامة يتصل بذ وما
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تقريــر املقــرر اخلــاص املعــين باألشــكال املعاصــرة للعنــصرية والتمييــز العنــصري وكراهيــة     
  األجانب وما يتصل بذلك من تعصب

    

 موجـــز  

متجيـد  ” بـشأن  ٦٧/١٥٤امة عمال بقـرار اجلمعيـة     يقدم هذا التقرير إىل اجلمعية الع      
عدم جواز ممارسات معينة تساهم يف إثارة األشكال املعاصرة من العنصرية والتمييـز   :النازية

، الـذي طُلـب فيـه إىل املقـرر          “العنصري وكراهية األجانـب ومـا يتـصل بـذلك مـن تعـصب             
 املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب ومـا يتـصل             اخلاص

بذلك من تعـصب أن يعـد تقريـرا عـن تنفيـذ القـرار، اسـتنادا إىل اآلراء الـيت يـتم مجعهـا مـن             
 .احلكومات واملنظمات غري احلكومية

ــرار       ــن القـ ــوجزة عـ ــة مـ ــد مقدمـ ــصا    ٦٧/١٥٤وبعـ ــاص ملخـ ــرر اخلـ ــدم املقـ ، يقـ
 دولة عن تنفيذ القرار، وكذلك اآلراء الـيت أرسـلتها سـبع مـن               ١٦للمسامهات اليت أرسلتها    

املنظمات احلكوميـة الدوليـة، واملنظمـات غـري احلكوميـة، واملنظمـات األخـرى، فيمـا يتعلـق                   
 .خلاص بعدد من االستنتاجات والتوصياتومن مث يتقدم املقرر ا. باملسألة املثارة يف القرار
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  مقدمة  -أوال   

: متجيـد النازيـة  ” بـشأن    ٦٧/١٥٤قرار  اليقدم هذا التقرير إىل اجلمعيـة العامـة عمـال بـ             - ١
عدم جواز ممارسات معينة تساهم يف إثارة األشكال املعاصرة من العنصرية والتمييـز العنـصري               

  .“وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب
ــثري جزعهــا انتــشار أحــزاب سياســية وحركــات       - ٢ ــة العامــة، وإذ ي وقــد أشــارت اجلمعي

فيهـا مجاعتـا النـازيني اجلـدد وذوي الـرؤوس احلليقـة، وحركـات               ومجاعات متطرفة خمتلفة، مبـا      
 يف أحناء كثرية من العامل، مما أدى إىل تزايد عدد أعمـال العنـف الـيت    ،إيديولوجية متطرفة مماثلة 

ترتكب على أساس عنصري وتصاعد خطاب الكراهية يف نواحي احليـاة العامـة، كمـا الحظـه                 
ــين باألشــكال املعا   ــرر اخلــاص املع ــب     املق ــة األجان ــصري وكراهي ــز العن ــصرية والتميي صــرة للعن

 مـن القـرار     ٣١، يف الفقـرة     )A/67/328 و   A/HRC/23/24انظـر   (يتصل بذلك مـن تعـصب        اوم
، أن يواصـل املقـرر اخلـاص    ٢٠٠٥/٥، إىل طلب جلنـة حقـوق اإلنـسان، يف قرارهـا         ٦٧/١٥٤

الــتفكري مليــا يف هــذه املــسألة وأن يقــدم توصــيات بــشأهنا يف تقــاريره املقبلــة وأن يلــتمس آراء   
 مـن   ٩ويف الفقـرة    . احلكومات واملنظمـات غـري احلكوميـة يف هـذا الـصدد ويـضعها يف اعتبـاره                

، أكدت اجلمعية أن عدم تصدي الدول بفعالية هلذه املمارسات يتعـارض مـع           ٦٧/١٥٤قرار  ال
االلتزامــات الــيت تعهــدت هبــا الــدول األعــضاء يف األمــم املتحــدة مبوجــب ميثاقهــا ويتنــاىف مــع     

  .مقاصد املنظمة ومبادئها
، طلبت اجلمعية العامة إىل املقرر اخلـاص أن يعـد           ٦٧/١٥٤لقرار   من ا  ٣٢ويف الفقرة     - ٣

، تقريرا عن تنفيذ القرار، استنادا إىل اآلراء الـيت يـتم مجعهـا وفقـا لطلـب جلنـة حقـوق اإلنـسان                 
  .وأن يقدمه إليها يف دورهتا الثامنة والستني

اخلــاص يف هــذا التقريــر سابقة، يلخــص املقــرر الــتقــارير ال يف تبعــةة املووفقــا للممارســ  - ٤
ورد من معلومات عن األنـشطة ذات الـصلة الـيت قامـت هبـا الـدول األعـضاء عمـال بـالقرار                        ما
إلنــــسان يف مــــم املتحــــدة حلقــــوق اوعنــــد إعــــداد التقريــــر، بعثــــت مفوضــــية األ. ٦٧/١٥٤
 مبــــذكرة شــــفوية إىل الــــدول األعــــضاء ورســــالة إىل املنظمــــات  ٢٠١٣أبريــــل /نيــــسان ١٨
ومت اسـتالم ردود مـن كـل مـن االحتـاد            . احلكومية تطلب فيهما معلومات عن تنفيذ القرار       غري

ــو،     ــا فاسـ ــا، وبوركينـ ــوادور، وأوكرانيـ ــبانيا، وإكـ ــتني، وإسـ ــان، واألرجنـ ــي، وأذربيجـ الروسـ
د، وسنغافورة، وصـربيا، والعـراق، وقـربص، والكـامريون، واململكـة العربيـة              وبيالروس، وتايلن 

وتلقـى املقـرر اخلـاص أيـضا مـسامهات مـن الرابطـة الدوليـة للمحـامني                  . السعودية، ونيكاراغوا 
 وجلنــة التفيــا حلقــوق ،“ال حــدود”مــشروع /مركــز العمــل االجتمــاعيواحلقــوقيني اليهــود، و
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ا من املعهد األملاين حلقوق اإلنسان، وجملـس أوروبـا، واالحتـاد            ومت استالم تقارير أيض   . اإلنسان
  .ويعرب املقرر اخلاص عن شكره جلميع من سامهوا يف هذا التقرير. األورويب

وقد مت تلخيص ما ورد من معلومات يف التقرير، مع إيـالء اهتمـام خـاص للمعلومـات         - ٥
ــالفقرات   ــصلة بــ ــن ا١٧و ، ١٦، و ٩ إىل ٧، و ٥، و ٤املتــ ــرار  مــ ــسبما ٦٧/١٥٤لقــ ، حــ

 األصـلية متاحـة لالطـالع عليهـا يف أمانـة            سامهاتواملـ .  مـن القـرار    ٣٢مطلـوب يف الفقـرة       هو
  .مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان

    
  املسامهات الواردة من الدول األعضاء  -ثانيا   
  األرجنتني  -ألف   

ــ  - ٦ ــة  تـ ــا املتعلـــق باألعمـــال التمييزيـ ــانون رقـــم (شري احلكومـــة إىل قانوهنـ ) ٥٩٢،٢٣القـ
ويهدف املعهد الـوطين    .  الذي يرسي األساس حملاربة مجيع أشكال التمييز يف البلد         ١٩٨٨ لعام

هـو  املعهـد    و .حملاربة التمييز وكراهية األجانب والعنصرية حتديدا إىل بذل جهود حملاربة التمييـز           
ؤولة عن تنفيذ املقترحات الواردة يف اخلطـة الوطنيـة حملاربـة التمييـز الـيت مت اعتمادهـا                   اجلهة املس 

، متـشيا مـع االلتزامـات الـيت تعهـدت هبـا األرجنـتني يف املـؤمتر                  ١٠٨٦/٢٠٠٥يف املرسوم رقـم     
العاملي ملناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب وما يتـصل بـذلك مـن تعـصب،                

  .٢٠٠١ ديربان عام الذي عقد يف
واهلدف من برنامج القـضاء علـى التمييـز يف اإلنترنـت امللحـق مبكتـب تنـسيق مراصـد                      - ٧

حماربة التمييز التـابع للمعهـد هـو القـضاء علـى أشـكال التعـبري التمييزيـة وخطـاب الكراهيـة يف                       
ــق باأل     ــانون املتعلـ ــات للقـ ــن املخالفـ ــشف عـ ــت بالكـ ــة اإلنترنـ ــال التمييزيـ ــل  . عمـ ــذ أوائـ ومنـ

وتقـوم إدارة  .  موقعـا علـى اإلنترنـت هبـا حمتويـات معاديـة للـسامية         ٧٠، مت إغـالق     ٢٠١٣ عام
  .مساعدة الضحايا باملعهد بتسجيل شكاوى التمييز، مبا يف ذلك ما تتضمنه مواقع اإلنترنت

 عــدد مــن املنــشورات الــيت يــدعمها املعهــد قــضايا العنــصرية ومعــاداة الــسامية    عــاجلوي  - ٨
الطـابع املؤسـسي علـى العنـصرية        ة كتابـان يناقـشان حمرقـة اليهـود وإضـفاء            ومثـ . بصورة خاصـة  

شـهادات نـاجني    ... حكايـات لألطفـال     ” و   “حنـو أرجنـتني متعـدد الثقافـات       : العنصرية” مها
وقد صـدر أيـضا تقريـر عـن معـاداة الـسامية يف األرجنـتني يف            . “من حمرقة اليهود يف األرجنتني    

، أقـرت احلكومـة رمسيـا بـاليوم الـدويل إلحيـاء ذكـرى          ٢٠١٠ومنـذ عـام     . ٢٠١٢أواخر عـام    
  .ضحايا حمرقة اليهود
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، أطلق املعهد مركـز البحـوث والتطـوير والتـدريب           ٢٠١١ديسمرب  /ويف كانون األول    - ٩
وعقـد املركـز منـذ إنـشائه        . )DIVERSIAاملعروف باسـم     (بشأن التنوع الثقايف والديين واإلثين    
 التـرويج بـني املـدارس هبـدف       مـشتركة   ملمثلـون اجتماعـات     خمتلف الدورات التدريبية وحـضر ا     

  .لتنوع الثقايفل
ر املعهد قيام احتاد كرة القدم األرجنتيين بالتوقيع على اتفاق إطاري للتعـاون ضـد               ويّس  - ١٠

التمييز وكراهية األجانب والعنـصرية، اتفـق مبوجبـه األطـراف علـى العمـل معـا حملاربـة التمييـز                     
  .ة، وتنظيم احلمالت، ونشر القيم السليمة وأفضل املمارساتبتنفيذ إجراءات مشترك

  
  أذربيجان   -بـاء   

 مــن الدســتور الــيت تكفــل مــساواة اجلميــع يف ٢٥وجهــت احلكومــة االنتبــاه إىل املــادة   - ١١
ــع ال    . احلقــوق واحلريــات  ــة حــق مجي ــاسويتــوىل أمــني مظــامل مــستقل املــسؤولية عــن محاي  يف ن

، باملــساعدة علــى ضــمان االنتــصاف يف انتــهاكات حقــوق   ٢٥ املــساواة، كمــا تــضمنه املــادة 
  . بإجراء أنشطة توعيةواإلنسان واحلريات اليت يرتكبها مسؤولون حكوميون 

ويقوم مفوض حقوق اإلنسان بتعزيز حقوق اإلنسان واحلريات اليت تـضمنها القـوانني               - ١٢
ء علــى مجيــع أشــكال التمييــز  الوطنيــة واالتفاقــات الدوليــة، مــن قبيــل االتفاقيــة الدوليــة للقــضا  

وتقــدم مفــوض حقــوق اإلنــسان مبقترحــات مــن أجــل  . العنــصري الــيت أذربيجــان طــرف فيهــا
 جمللـس أوروبـا امللحـق       ١٢التصديق على اتفاقية مناهضة التمييـز يف التعلـيم والربوتوكـول رقـم              

ــية    ــات األساسـ ــسان واحلريـ ــوق اإلنـ ــة حقـ ــة محايـ ــا يف (باتفاقيـ ــع عليهمـ ــشر١٢مت التوقيـ ين  تـ
إضـافة إىل ذلـك، يقـوم املفـوض         ). ، إال أنـه مل يـتم التـصديق عليهمـا بعـد            ٢٠٠٣نوفمرب  /الثاين

بأنشطة للتوعية، من قبيل األنشطة املبينة يف خطة العمل الوطنية اليت وضـعت مبوجـب املرسـوم          
ــة يف جلــسات    . ٢٠١١ لعــام ٢٧رقــم  ــة يف خطــة العمــل الوطني وتتمثــل بعــض األنــشطة املبين

ية بشأن أمهية عدم التمييز، حيث تعقد اجللسات لفائدة طائفة واسعة مـن اجلهـات          استماع علن 
املعنية، من قبيـل املـسؤولني احلكـوميني، واملنظمـات غـري احلكوميـة احملليـة، ووسـائط اإلعـالم،                    

  . والالجئني، واملشردين داخليا
  

  بيالروس  -جيم   
والقــانون اجلنــائي، وقــانون    احلكومــة إىل عــدد مــن مــواد القــانون املــدين،      شــارتأ  - ١٣

اإلجراءات اجلنائية، وقانون املخالفات اإلدارية، وقانون االنتخابات، بوصفها تتضمن أحكامـا           
وذكــرت أيــضا عــددا مــن القــوانني، مبــا يف ذلــك القــوانني املتعلقــة . تتـصل بالتــصدي للعنــصرية 

ضـع القـانوين لألجانـب      باللغات، واألقليات الوطنية، وحريـة الـضمري واملنظمـات الدينيـة، والو           
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ــسياسية،      ــزاب الـ ــة، واألحـ ــات الطوعيـ ــيالروس، واجلمعيـ ــسية يف بـ ــدميي اجلنـ ــخاص عـ واألشـ
واملناســبات العامــة، وتنفيــذ إجــراء حــق املــواطنني يف املبــادرة بالتــشريع، ومنــع غــسل األمــوال   
ــساد، ومكافحــة التطــرف،         ــاب، ومكافحــة الف ــة، ومكافحــة اإلره ــشطة اإلرهابي ــل األن ومتوي

ــة  . رميــة املنظمــةواجل املرســوم :  مراســيم رئاســية، هــي إضــافة إىل ذلــك، ذكــرت احلكومــة ثالث
، ٢٠٠٥يوليـه  / متـوز ١ املـؤرخ  ٣٠٢، واملرسـوم رقـم     ٢٠٠٥يوليـه   / متوز ١ املؤرخ   ٣٠٠ رقم

  .٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين٩ املؤرخ ٥٧٥واملرسوم رقم 
، قام مكتب مفوض الشؤون الدينيـة      وبغية تعزيز التسامح فيما بني اإلثنيات والديانات        - ١٤

 بوضع برنامج والبدء يف تنفيذه لتعزيز اجملال الديين والتـرويج للعالقـات       ٢٠١١واإلثنية يف عام    
  . بني اإلثنيات والتعاون مع املواطنني يف اخلارج

وبيالروس طرف يف املنتدى الثالثـي للتعـاون بـني األديـان مـن أجـل الـسالم والتنميـة،                  - ١٥
  .وار األديان والتعاون من أجل السالم، وعضو يف فريق أصدقاء حتالف احلضاراتومؤمتر ح

  
  بوركينا فاسو  -دال   

إال أهنـا   . تواجه بوركينا فاسو أعماال نازية جديدة وفاشية جديدة كما وصفها القـرار             - ١٦
  .وضعت تدابري قانونية وتدابري أخرى مصممة حملاربة مجيع أشكال التمييز

 من الدستور على حظـر مجيـع أشـكال التمييـز، خاصـة التمييـز بـسبب                  ١ادة  وتنص امل   - ١٧
العرق، واألصل اإلثين، واإلقليم، واللون، ونـوع اجلـنس، واللغـة، والديانـة، والطائفـة، واآلراء                

  .ولدالثروة، واملاحلظ من السياسية، و
 العنـصري   وحيظر على القادة الـسياسيني واألحـزاب الـسياسية التحـريض علـى التمييـز                - ١٨

 مـن الدسـتور تـشكيل األحـزاب الـسياسية علـى             ١٣وحتظر املـادة    . وكراهية األجانب والعنف  
 مــن ميثــاق ٤عــالوة علــى ذلــك، تــنص املــادة  . أســس قبليــة أو إقليميــة أو عنــصرية أو طائفيــة 

األحزاب واجلماعات السياسية على ضـرورة قيـام األحـزاب واجلماعـات الـسياسية بنبـذ مجيـع                  
لتسامح، والرتعات اإلقليمية، والتعصب لألصـل اإلثـين، والتعـصب، والعنـصرية،            أشكال عدم ا  

  . وكراهية األجانب، واحلض على العنف، يف براجمها وأنشطتها
 بشأن حرية تكوين اجلمعيات على أنـه        ADP/10/92 من القانون رقم     ٤٧وتنص املادة     - ١٩

مشروع، ال سـيما تربيـر أو ممارسـة         جيوز حل أي مجعية مىت ما ثبت أن هلا غرضا أو هدفا غري              
وميكــن إخــضاع قــادة تلــك املنظمــات حملاكمــة قــضائية   . التمييــز العرقــي أو كراهيــة األجانــب 

يع األعمال واألنـشطة     مج  على  من القانون اجلنائي اليت تنص على عقوبات       ١٣٢مبوجب املادة   



A/68/329  
 

13-43010 9/33 
 

 سـنوات واحلظـر      وتشمل العقوبات احلكم بالـسجن لفتـرة تتـراوح بـني سـنة ومخـس               .التمييزية
  .من اإلقامة يف اإلقليم الوطين ملدة مخس سنوات

 مجاعـات النـاس   من قـانون املعلومـات علـى إدانـة إشـانة مسعـة              ) ٢ (١١٢وتنص املادة     - ٢٠
بسبب العرق واإلقليم والديانة، هبدف التحـريض علـى الكراهيـة فيمـا بـني املـواطنني، واملعاقبـة         

 إىل  ١٠٠ ٠٠٠هر إىل سـنة وغرامـات تتـراوح مـن           على ذلك بالسجن لفترات تتراوح مـن شـ        
  .مليون فرنك من فرنكات اجلماعة املالية األفريقية

وتــشارك وزارات العــدل وحقــوق اإلنــسان والنــهوض بــاملرأة والعمــل االجتمــاعي يف    - ٢١
واحملـاكم مبختلـف أنواعهـا خمولـة لتلقـي      .  واحلمايـة منـها   ومظاهرهامنع مجيع أشكال العنصرية   

  .املتصلة حباالت العنصرية وكراهية األجانبالشكاوى 
وتضطلع مؤسسات أخرى بدور أيضا، مبا يف ذلـك اللجنـة الوطنيـة حلقـوق اإلنـسان،                   - ٢٢

وخيـول للمجلـس األعلـى، يف       . وجلنة التكنولوجيـات واحلريـات، واجمللـس األعلـى لالتـصاالت          
 األجانــب  وكراهيــة وإغــالق قنــوات االتــصاالت الــيت تــدعو إىل العنــصرية وقــفمجلــة أمــور، 

  .تنشر األفكار املتطرفة أو
ة والثانويـة وحـدات     مـا بعـد االبتدائيـ     وتتضمن املنـاهج التعليميـة للمـدارس االبتدائيـة و           - ٢٣

دراسية عن احلرب العامليـة الثانيـة، والنازيـة والفاشـية، وذلـك هبـدف توعيـة الـشباب بالفظـائع                     
ــسالم      ــيم ال ــة وغــرس ق ــضامن يف اجملتمــع  النامجــة عــن األفكــار املتطرف ــسامح والت ــوم . والت ويق

التلفزيــون الــوطين أيــضا ببــث بــرامج عــن احلــربني العــامليتني وعــن النازيــة والفاشــية بغيــة إعــالم 
  .اجلمهور وتوعيته

ــام      - ٢٤ ــة لعـ ــتراتيجية الوطنيـ ــة االسـ ــدف اخلطـ ــسامح   ٢٠٠٨وهتـ ــسالم والتـ ــز الـ إىل تعزيـ
 تعزيـز ثقافـة سـالم وتـسامح سـعيا إىل تنميـة               إىل ٢٠١٠هتدف خطة العمل الثالثيـة لعـام         بينما

  .قيم التسامح والسالم يف مجيع قطاعات اجملتمع
، بدعم مـن مفوضـية حقـوق اإلنـسان، أن أشـكاال             ٢٠١١وبينت دراسة أجريت عام       - ٢٥

 مت وضـع    ،ونتيجة لتلـك الدراسـة    . عديدة من التمييز العرقي ال تزال قائمة على الصعيد الوطين         
ية حملاربة التمييز العنصري وكراهية األجانـب ومجيـع أشـكال التعـصب ذات              خطة العمل الوطن  

وتــشكل خطــة العمــل أداة  . ٢٠١٦ وعــام ٢٠١٢ يف الفتــرة بــني عــام  علــى أن ُتنفــذالــصلة، 
وبغية تعزيز ثقافـة الـسالم والتـسامح، أُنـشئت إدارة لتعزيـز            . حملاربة العنصرية عن طريق التوعية    

  .قوق اإلنسان والتعزيز املدينالسالم والتسامح يف وزارة ح
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وبغية تيسري إدماج األجانب وتعزيـز التجـانس، فـإن اللجنـة الوطنيـة لإلدمـاج، التابعـة                    - ٢٦
ــة الــيت متكــن       ــام اجملتمعــات احمللي ــة والتعــاون اإلقليمــي، تقــوم ســنويا بتنظــيم أي ــوزارة اخلارجي ل

  . جملتمعات احملليةعرض ثقافاهتم على امن األجانب الذين يعيشون يف بوركينا فاسو 
ويسهم التلفزيـون الـوطين أيـضا يف اإلدمـاج مـن خـالل بـرامج تركـز علـى اجملتمعـات                        - ٢٧

  .األجنبية اليت تعيش يف بوركينا فاسو وثقافة خمتلف اجملموعات اإلثنية الوطنية
حلقات عمـل مـع منظمـات اجملتمـع املـدين وإنتـاج             تنظيم  وتشمل خطة العمل الوطنية       - ٢٨

  .الميةنشرات إع
  

  الكامريون  -هاء   
الكـــامريون دولـــة طـــرف يف االتفاقيـــة الدوليـــة للقـــضاء علـــى مجيـــع أشـــكال التمييـــز    - ٢٩

ويــنص دســتورها، يف فقــرات الديباجــة، علــى أن  . ١٩٧٣يونيــه / حزيــران٢٤العنــصري منــذ 
الفــرد ميتلــك حقوقــا مقدســة غــري قابلــة للتــصرف، دون متييــز بــسبب العــرق أو الــدين أو نــوع 

  .نس أو املعتقداجل
 علـى أن الدولـة تـضمن لكـل شـخص تكـافؤ              ٩٨/٤ من القـانون رقـم       ٧وتنص املادة     - ٣٠

الفــرص فيمــا يتعلــق بإمكانيــة احلــصول علــى التعلــيم، دون متييــز بــسبب نــوع اجلــنس أو اآلراء  
ثـل،  وبامل. السياسية والفلسفية والدينية أو االنتماء االجتماعي أو الثقايف أو اللغوي أو اجلغـرايف            

ــز ســيادة   ٠٠٥مــن القــانون رقــم  ) ٢ (٦تؤكــد املــادة  ــيم العــايل يــسهم يف تعزي  علــى أن التعل
القانون عن طريق نشر ثقافة احترام العدالة وحقوق اإلنسان واملشاركة يف القـضاء علـى مجيـع            

  .أشكال التمييز، ويشجع على تعزيز السالم واحلوار
جمال حقوق اإلنسان يف املناهج التعليميـة للمـدارس         وُينفَّذ الربنامج الوطين للتثقيف يف        - ٣١

االبتدائيــة والثانويــة لتوعيــة الــسكان حبقــوقهم وبــضرورة احتــرام حقــوق اآلخــرين، مــع كفالــة  
وتكمِّل هذا الربنـامج محـالت للتوعيـة حبقـوق اإلنـسان تنفَّـذ              . تعزيز قيم املساواة وعدم التمييز    
  .أساسا عن طريق وسائط اإلعالم

 مـن االتفاقيـة الدوليـة للقـضاء علـى مجيـع            ٤م املمارسات التمييزيـة وفقـا للمـادة         وُتجرَّ  - ٣٢
، املتعلقـة بإهانـة األعـراق واألديـان،     اجلنائيقانون  ال من   ٢٤١فاملادة  . أشكال التمييز العنصري  

 مـن  ١٥٢تنص على معاقبة أي شخص يدان بارتكاب هتمة اإلهانة، مبفهومها احملـدد يف املـادة                
د عرق أو دين ينتمي إليه عدد من املواطنني واملقـيمني، بالـسجن ملـدة تتـراوح بـني              القانون، ض 

 فرنــك مــن فرنكــات ٥٠٠ ٠٠٠ و٥ ٠٠٠ســتة أيــام وســتة أشــهر ودفــع غرامــة تتــراوح بــني  
، فـإن  اإلذاعـة أو الـصحافة  اجلماعة املالية األفريقيـة؛ ويف حـال ارتكـاب هـذا اجلـرم عـن طريـق          
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وُتـضاَعف تلـك العقوبـات عنـدما ُيرتكَـب اجلـرم            .  مليون فرنـك   ٢٠مبلغ الغرامة قد يصل إىل      
  . هبدف إثارة مشاعر الكراهية أو االحتقار بني املواطنني

 من القانون، املتعلقة بالتمييز، على الـسجن ملـدة تتـراوح بـني شـهر                ٢٤٢وتنص املادة     - ٣٣
ا مـن    فرنـك لكـل مـن مينـع شخـص          ٥٠٠ ٠٠٠ و ٥ ٠٠٠واحد وعـامني وغرامـة تتـراوح بـني          

الدخول إىل مكان من األماكن املفتوحة أو العامة أو احلصول علـى عمـل علـى أسـاس انتمائـه                    
  .العرقي أو الديين

فالقانون املدين يعترف بـأن التـسريح      . ويعاقَب على التمييز املهين باعتباره جرمية مدنية        - ٣٤
ن االجتمـاعي وفـرص   والتمييز يف االسـتفادة مـن اسـتحقاقات الـضما       . بدافع التمييز عمل جائر   

 مــن ١٦٨  و٤ واملــادتني ٧٣/١٥ رقــم ألمــر مــن ا١٨٠العمــل حمظــور قانونــا مبوجــب املــادة  
  . قانون العمل

، ُتعــَرض مجيــع الوثــائق  ٢٠١٢/٠٠١وعــالوة علــى ذلــك، ومتــشيا مــع القــانون رقــم     - ٣٥
. هـا قبـل نـشرها   املعدَّة للحمالت االنتخابية على املؤسسة الوطنية إلدارة االنتخابات للتدقيق في    

وال ُيوافـق علــى أي وثــائق تــدعو إىل العنــف أو حتـرض علــى الكراهيــة ضــد إحــدى الــسلطات   
  . العامة أو أحد املواطنني أو جمموعة من املواطنني

 من قانون االنتخابـات مـن األحـزاب الـسياسية الراغبـة يف تقـدمي                ١٥١وتقتضي املادة     - ٣٦
 قــوائم املرشــحني التنــوع االجتمــاعي للــدوائر  مرشــحني لالنتخابــات التــشريعية أن تعكــس يف 

  .فيهايتنافسون االنتخابية اليت 
وال تتــضمن ســجالت احلالــة املدنيــة أو بطاقــات اهلويــة الوطنيــة أو غريهــا مــن الوثــائق   - ٣٧

وال يراعــى االنتمــاء اإلثــين .  أو العرقــيالرمسيــة أي بيانــات مــصنفة علــى أســاس األصــل اإلثــين 
  .امل املتغرية أثناء عمليات التعدادالعرقي ضمن العو وال
  

  قربص  -واو   
فالنظــام . يعــد التعلــيم مــن أهــم أدوات املكافحــة الفعالــة جلميــع أشــكال العنــصرية          - ٣٨

. التعليمي متاح للجميع، بصرف النظر عن اخللفية االجتماعية أو اإلثنيـة للـشخص أو جنـسيته               
انية، أثناء سـاعات الـدوام املدرسـي وبعـدها،          وتقدم وزارة التعليم دورات معجَّلة يف اللغة اليون       

  .لغري الناطقني هبا
وقدمت احلكومة عددا من األمثلة يف جمال إصـالح التعلـيم هبـدف القـضاء علـى مجيـع                    - ٣٩

 الذي تـديره وزارة     “ األولوية التعليمية  ذاتاملناطق  ”ومن هذه األمثلة برنامج     . أشكال التمييز 
لوضع للمناطق اليت تشهد ارتفـاع معـدالت األميـة والتوقـف عـن       وُيمنح هذا ا  . التعليم والثقافة 
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وختــصص الــوزارة مــوارد إضــافية للفئــات   .  والعنــف يف املــدارس بــشكل غــري عــادي  ســةالدرا
  . الضعيفة يف تلك املدارس

ويقــوم مرصــد العنــف يف املــدارس بتــسجيل ودراســة حــوادث العنــف، ويركــز علــى       - ٤٠
، ُنفّــذ ٢٠١٠ و ٢٠٠٩ويف عــامي .  وكراهيــة األجانــباحلــوادث الــيت تقــع بــدافع العنــصرية 

برنــامج متولــه املفوضــية األوروبيــة ويهــدف إىل القــضاء علــى التمييــز وتعزيــز مبــدأ املــساواة يف   
من الربامج، ومنها على سبيل املثال خمتلف برامج التعلم مـدى احليـاة      عدد  ويستهدف  . املعاملة

 قـربص، الـشباب علـى وجـه التحديـد مـن أجـل               وبرامج اجمللس األورويب وبرامج جملس شباب     
  .ترسيخ مفاهيم قبول ثقافة اآلخر

ــات األخــرى وفهمهــا       - ٤١ ــرام الثقاف ــادة احت ــى زي ــاهج الدراســية عل ــاول . وتركــز املن وتتن
دروس التاريخ على وجه التحديد موضوع احلرب العاملية الثانية والفظائع الـيت ارتكبـها النظـام            

، وهـو دليـل لتثقيـف       ‘Compassito’وُيستخَدم الدليل املعنون    .  اليهود النازي يف اليونان وحمرقة   
 يف جمـال حقـوق اإلنـسان، علـى نطـاق واسـع يف املـدارس القربصـية باعتبـاره أداة مـن                        فالاألط

وباإلضـافة إىل ذلـك، فـإن بـرامج التربيـة البدنيـة ومـشروعا بعنـوان               . أدوات مكافحة العنـصرية   
  .ج االجتماعي وتقلل من حوادث السلوك اجلانح تعزز اإلدما“الرياضة للجميع”
يناير باعتبـاره اليـوم الـدويل إلحيـاء ذكـرى ضـحايا          / كانون الثاين  ٢٧وتقر قربص يوم      - ٤٢

ــذ           ــة من ــدارس الثانوي ــشغيل امل ــة بت ــة املتعلق ــاريخ يف األنظم ــذا الت ــد أُدرج ه ــود، وق ــة اليه حمرق
  . ٢٠٠٩ عام
  

  إكوادور  - يزا  
مــن الدســتور املــساواة للجميــع وتــنص علــى أن مجيــع أشــكال    ٢-١١تــضمن املــادة   - ٤٣

  .التمييز يعاقَب عليها مبوجب القانون
اجلـرائم املتـصلة بـالتمييز العنـصري ويعّرفهـا          اجلنـائي   قـانون   الويقر الفصل الـسابع مـن         - ٤٤

  .وحيدد العقوبات املفروضة على مرتكبيها
يع أشكال التمييز العنصري، اعُتمـدت      ووفقا ألحكام االتفاقية الدولية للقضاء على مج        - ٤٥

ــز العنــصري     ٢٠٠٩عــام   خطــة متعــددة القوميــات مــدهتا ثــالث ســنوات للقــضاء علــى التميي
واهلـدف  . واإلقصاء العرقي والثقـايف، وهـي خطـة يـشار إليهـا اختـصارا خبطـة مكافحـة التمييـز           

للتمييـز العنـصري    القضاء على خمتلف األشـكال واملمارسـات املنهجيـة         هوالرئيسي هلذه اخلطة    
واإلقصاء الثقايف والعرقي وتعزيز مواطنة متنوعة ومتعددة الثقافات وشاملة للجميع مـن خـالل              

  .السياسات العامة للدولة على الصعيد الوطين
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وأول جمال من جماالت تركيـز اخلطـة هـو العدالـة والتـشريع، وهـو جمـال تنـسقه وزارة                       - ٤٦
وق اإلنـسان والـشؤون الدينيـة، ومكتـب أمـني املظـامل،           التراث بالتعاون مع وزارة العـدل وحقـ       

ــوطين  ــدفاع ال ــذ     . ووزارة ال ــدعم يف تنفي ــسان ال ــدمت مفوضــية األمــم املتحــدة حلقــوق اإلن وق
وأُعدت أربع وحدات تدريبية بشأن احلقوق اجلماعية للـشعوب         . التدريب التقين يف هذا اجملال    

ى للشرطة الوطنية، والثالثة ملـسؤويل      واحدة مصممة خصيصا للقوات املسلحة، وأخر     : واألمم
 مـن سـلطات تلـك املؤسـسات         ٤٧وتلقـى مـا جمموعـه       . العدالة، والرابعـة ملكتـب أمـني املظـامل        

 اجلماعية يف إطار حلقات عمل شارك فيهـا خـرباء وطنيـون    وقومسؤوليها تدريبا يف جمال احلق  
وع مـن التـدريب داخـل       ودوليون، وذلك لتمكني املشاركني من تويل مسؤولية تكرار هـذا النـ           

وســتقوم القــوات املــسلحة والــشرطة الوطنيــة بــإدراج الوحــدات التدريبيــة املتعلقــة    . منظمــاهتم
وُنـشرت الوحـدات    .  التدريبية لكال املؤسـستني    تباحلقوق اجلماعية يف املناهج اخلاصة بالدورا     

  . نسخة لكل وحدة١ ٢٠٠، وبلغ عدد النسخ املطبوعة ٢٠١٢عام 
األدوات أيــضا يف التوعيــة باآلليــات القانونيــة املتاحــة إلحالــة الــشكاوى  وتــسهم هــذه   - ٤٧

املتعلقة بالتمييز وكراهية األجانـب وأي شـكل آخـر مـن أشـكال اإلقـصاء أو التقييـد، وبالتـايل               
  . حتسني إمكانية اللجوء إىل القضاء على قدم املساواة وتعزيز احلق يف احلصول على املعلومات

 بـإحراز تقـدم يف التعريـف بالـصكوك الدوليـة حلقـوق اإلنـسان الـيت                  وأفادت احلكومـة    - ٤٨
صدقت عليها ووقعتها، وذلك بسبل منها على وجه اخلصوص نشر النصوص القانونية بلغـات              

  . نسخة منها بالشوارية١ ٠٠٠األسالف، بدءا بإصدار 
 احلكومـة  وَتعتـرب . وتركز خطة مكافحة التمييز أيضا على التثقيف والتواصل واإلعـالم      - ٤٩

أن تعزيز التعليم على أساس التنوع الثقـايف أمـر ال بـد منـه للقـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز                         
  .والعنف

وُعزِّز نظام التعليم الثنائي اللغة املتعدد الثقافات من خالل إعداد ونشر معـاجم ومـواد            - ٥٠
  . انية واألتشواريةالسيونية والكوفانية والواود: تدريس وكتب دراسية بلغات األسالف، وهي

 شـعبا مـن الـشعوب       ١٣وهناك أيضا برنـامج إلنـشاء شـبكات إذاعيـة حمليـة يف أقـاليم                  - ٥١
األتـــشوار وكيتـــشوا األمـــازون واهلـــواوراين واألنـــدوا والزابـــارا والـــشيويار والـــشوار   (احملليـــة 

 جممــوع ، وقــد بلــغ)والــسيوين والــسيكويا والكوفــان والتساتــشيال واآلوا والتشاتــشي واإليــبريا 
ــة ةحمطــات اإلذاعــ ــاء    .  حمطــة١٤ احمللي ــامج تــدريب مــذيعني جــدد مــن أبن ويتــضمن هــذا الربن

  . الشعوب األصلية على تشغيل حمطات إذاعية وتقدمي برامج إذاعية يف أقاليمهم
ــة للكاتبــات املنتميــات إىل       - ٥٢ ــدوة دولي ــسيق بتنظــيم ن ــة بالتن ــراث املعني وقامــت وزارة الت

، ونــدوة دوليــة ٢٠١١  و٢٠١٠نحــدرات مــن أصــل أفريقــي يف عــامي الــشعوب األصــلية وامل
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، إىل جانــب نــشر مقتطفــات خمتــارة مــن أشــعار  ٢٠١٢لــشاعرات البلــدان األمريكيــة يف عــام  
  . وقصص إكوادوريات من الشعوب األصلية وآخريات ينحدرن من أصل أفريقي

رفـاه االجتمـاعي والعدالـة      وباإلضافة إىل ذلك، واعترافا بضرورة التنوع واالندماج وال         - ٥٣
ــراث        ــامج الت ــإن برن ــاطق إكــوادور، ف ــع من ــراث الثقــايف جلمي ــز الت ــصادية واســتعادة وتعزي االقت

يهـــدف إىل البحـــث يف التـــراث  ‘‘آباؤنـــا وأمهاتنــا، أســـاطري حيـــة قدميــة  ’’املوســيقي املعنـــون  
  .  األصلية وجتميعه، مث نشره عرب وسائط اإلعالمعوباملوسيقي للش

ا، أُنـشئ مرصــد للتمييـز العنـصري واإلقــصاء العرقـي، وهـو مرصــد يتعـاون مــع       وأخـري   - ٥٤
املؤسسات األكادميية واملنظمات املعنية بـاإلكوادوريني املنـتمني إىل الـشعوب األصـلية وأولئـك               

وأصدر املرصد ثالث نشرات إعالمية عن عمله، تـشمل الفتـرات     . املنحدرين من أصل أفريقي   
يوليـه  /يونيـه، ومـن متـوز     /أبريل إىل حزيـران   /مارس، ومن نيسان  / آذار يناير إىل /لثاينمن كانون ا  

 نـسخة لكـل     ١ ٠٠٠بلغ عدد النسخ املطبوعة منـها       حيث  ،  ٢٠١٢ديسمرب  /إىل كانون األول  
  . نشرة

  
  العراق  - حاء  

أشـــارت احلكومـــة إىل أمهيـــة اجلهـــود الراميـــة إىل مكافحـــة اإليـــديولوجيات املتطرفـــة    - ٥٥
وشددت أيضا علـى أمهيـة اإلطـار القـانوين يف مكافحـة اجلماعـات        . كراهيةواخلطاب املفعم بال  

وأشــارت احلكومــة إىل فقــرات  . املتطرفــة، وأشــارت إىل أن الــدول ملزمــة مبكافحــة اإلرهــاب 
 من الدستور باعتبارها تضمن احلريات األساسـية        ٤٢ و   ٣٨ و   ١٤ و   ١٠ ادالديباجة وإىل املو  

  .وحتظر التمييز
  

  نيكاراغوا  - طاء  
أشارت احلكومة إىل أن نيكاراغوا صدقت علـى االتفاقيـة الدوليـة للقـضاء علـى مجيـع                    - ٥٦

  . ١٩٧٧ديسمرب / كانون األول٣أشكال التمييز العنصري يف 
وتعتــرف . تعــدد اللغــات والثقافــات واألعــراق يف البلــد ب مــن الدســتور ٥وتقــر املــادة   - ٥٧

علـى إنـشاء نظـام    ) ٥٨٢رقـم   (لـيم العـام     ويـنص قـانون التع    . الدولة بوجـود الـشعوب األصـلية      
ويقر قانون تعليم لغات سـاحل احملـيط األطلـسي، الـذي اعُتمـد      . تعليم مستقل مبختلف املناطق  

، حق الشعوب املنحدرة من املناطق الـساحلية للمحـيط األطلـسي،            ٥٧١ ممبوجب املرسوم رق  
هتـا األصـلية باعتبـار ذلـك        وهي شعوب امليسكيتو والـسومو والرامـا والكريـول، يف التعلـيم بلغا            

  .مظهرا أساسيا من مظاهر وجود وهوية األفراد والشعوب



A/68/329  
 

13-43010 15/33 
 

 من الدستور على أنه يتعني على الدولة أن تعزز التنمية البـشرية جلميـع         ٤وتنص املادة     - ٥٨
النيكــاراغويني، دون اســتثناء، وأن حتمــيهم مــن أي شــكل مــن أشــكال االســتغالل أو التمييــز    

 علــى املــساواة أمــام القــانون وحتظــر التمييــز علــى أســاس املولــد ٢٧ملــادة وتــنص ا. اإلقــصاء أو
 أو اآلراء الــسياسية أو العــرق أو اجلــنس أو اللغــة أو الــدين أو الــرأي أو الوضــع        ةاجلنــسي  أو

  . االقتصادي أو االجتماعي
أي أعمـال هتـدف إىل عرقلـة أو منـع شـخص             اجلنـائي   قـانون   ال مـن    ٤٢٧وجترِّم املـادة      - ٥٩
ن ممارسة حق أو خيار منـصوص عليـه يف الدسـتور أو القـوانني أو األنظمـة أو أي أحكـام                      م ما

 التـشجيع علنـا علـى أي مـن األعمـال التمييزيـة              ٤٢٨وجترِّم املادة   . أخرى، على أساس متييزي   
 التمييـــز يف العمـــل علـــى أســـاس املولـــد ٣١٥وجتـــّرم املـــادة . املـــشار إليهـــا يف املـــادة الـــسابقة

 االنتماء السياسي أو العرق أو األصل اإلثـين أو التوجـه اجلنـسي أو نـوع اجلـنس                   اجلنسية أو  أو
أو الدين أو الـرأي أو الوضـع االقتـصادي أو اإلعاقـة أو احلالـة البدنيـة أو أي جانـب آخـر مـن                       

  .اعيجوانب الوضع االجتم
لــة املتعلـق باملعام ) ٢٠١١مــارس/ آذار٢ (٧٥٧وأقـرت اجلمعيــة الوطنيـة القــانون رقـم      - ٦٠

العادلة والكرمية للشعوب األصلية والشعوب املنحدرة من أصـل أفريقـي مـن أجـل تـوفري إطـار                   
تنظيمي يف هذا اجملال وكفالة املساواة والعدل يف معاملة الشعوب األصلية وتلك املنحـدرة مـن            
أصل أفريقي يف منطقة ساحل البحر الكارييب، وشعب األلتو وانغكـي، والـشعوب األصـلية يف                

ويــنص هــذا القــانون علــى خــضوع كــل  . احملــيط اهلــادئ واملنــاطق الوســطى والــشماليةمنطقــة 
منظمة من املنظمات غري احلكومية وكل كيان من كيانـات القطـاعني اخلـاص والعـام ألحكـام                  

  . اجملسدة ملبدأ عدم التمييز بأي شكل من األشكالواننيالدستور واملعاهدات الدولية والق
ل يف اإلحـصاءات الوطنيـة مـن حيـث كوهنـا ال تعكـس التنـوع        ولتجاوز النقص احلاص   - ٦١

الثقايف للبلد، أُضيفت خانـة خاصـة باملعلومـات احملـددة هلويـة الـشخص إىل اسـتمارات التعـداد                
واتُّخذت إجـراءات مماثلـة     . ٢٠٠٥الثامن للسكان والتعداد الرابع للمساكن اللذين أجريا عام         

ــتغ ــة يف ارياتإلدراج امل ــاألخص يف     احــصاءإل اإلثني ــيم، وب ــصحة والتعل ــاعي ال ــة بقط ت املتعلق
 ومؤسـسات  ،املناطق املتمتعـة حبكـم ذايت، حيـث توجـد مـدارس ثنائيـة اللغـة متعـددة الثقافـات           

 وجامعـات أهليـة     ، ومدارس لتدريب املمرضني واملمرضات    ،متعددة الثقافات لتدريب املعلمني   
 مــصنفة حــسب األعــراق، يف النظــام   متعلقــة باألوبئــة،اتوأُدرجــت مــتغري. متعــددة الثقافــات

الصحي، وجيري حاليا اختاذ جمموعة من اإلجراءات للمواءمـة بـني املمارسـات الطبيـة العـصرية            
  .ونظريهتا التقليدية املوروثة عن األسالف
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وملكافحة التحيز، فإن احلكومـة تـشجع علـى إدراج حمتـوى متعـدد الثقافـات يف مجيـع                   - ٦٢
وقد توىل اجمللـس الـوطين للجامعـات مهمـة تعزيـز التعدديـة الثقافيـة                . مستويات النظام التعليمي  

يف التعلــيم العــايل، وهــو مــا يعــين إدراج املــتغريات اإلثنيــة يف اإلحــصاءات املتعلقــة باجلامعــات،  
  . إىل االعتبارات التربوية واملعرفيةضافةباإل
ــة تــضع سيا     - ٦٣ ــة الوطني ــة، مــا فتئــت اجلمعي ــة الثقافي ــز التعددي ــز أوجــه  ولتعزي ســات لتعزي

التفاعل الثقايف القائم على مبدأ الرفاه اجلماعي كوسيلة لبناء أمة يكـون فيهـا اجلميـع سواسـية،        
  .قوامها التنوع الثقايف، ال العنصرية والتمييز

  
  االحتاد الروسي  -ياء   

 من الدستور تـضمن املـساواة للجميـع أمـام           ١٩نوهت احلكومة يف ردها إىل أن املادة          - ٦٤
علـى احلـق يف اسـتخدام الفـرد لغتـه اخلاصـة يف جمـايل االتـصال                  ) ٢ (٢٦وتنص املـادة    . انونالق

  . والتعليم
ــة        - ٦٥ ــشاء املنظمــات الــيت هتــدف أساســاً إىل التحــريض علــى الكراهي وحيظــر الدســتور إن

 من الدسـتور أيـضا      ٢٩وحتظر املادة   . واالنقسام على الصعيدين االجتماعي والوطين يف اجملتمع      
  . اية للكراهية والتحريض عليها، فضال عن اخلطاب االستعالئيالدع
. حيظر القانون الدعاية لألفكار االستعالئية على أسـاس األصـول الوطنيـة واالجتماعيـة            - ٦٦

.  مــن القــانون اجلنــائي االحتــادي علــى العقوبــات اجلنائيــة واإلداريــة واملدنيــة  ١٥وتــنص املــادة 
كما مت التسليم بأن الظروف املـشددة للعقوبـة         . مشددة للعقوبة وتعترب الدوافع التمييزية ظروفا     

تشمل األعمال اليت تـتم علـى أسـاس العـداوة أو الكراهيـة الـسياسية أو األيديولوجيـة جتـاه فئـة                 
  . اجتماعية معينة

وينص القانون على أن اجلماعات الضالعة يف أنشطة متطرفة تفضي إىل إحلـاق الـضرر                 - ٦٧
 العام والفئات الضعيفة والبيئة، أو تشكل خطرا حقيقيـا عليهـا، ميكـن حلـها                باملواطنني والنظام 

ــة للتطــرف     . بقــرار مــن احملكمــة  ــواد الداعي ــشر امل ويرصــد املكتــب االحتــادي للمــدعي العــام ن
  . وتتاح قائمة بأمساء هذه املواد للجمهور على املوقع الشبكي ملكتب املدعي العام. وتوزيعها

 الوزارات يف مكافحة تصاعد اخلطاب الذي حيـض علـى التطـرف             شارك العديد من  يو  - ٦٨
 ، والتعلـيم والعلـوم، ووزارة الثقافـة       ،الداخليـة ، و والكراهية ومنعـه، مبـا يف ذلـك وزارة اإلعـالم          

  . اليت وضعت كل منها برامج وخطط عمل حمددة رامية إىل معاجلة التطرف
 “روسـيا للجميـع  ”إلنترنـت باسـم   وأنشأت وكالة أنبـاء االحتـاد الروسـي بوابـة علـى ا          - ٦٩

  . باللغات املختلفة ملواطين املهجر املقيمني يف االحتاد
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ــشرها          - ٧٠ ــيت تن ــواد ال ــد امل ــة لتحدي ــصفة دائم ــشبكية ب ــع ال ــة املواق وترصــد وزارة الداخلي
  . اجلماعات الراديكالية املتطرفة إلشاعة الكراهية والعنف

  
  اململكة العربية السعودية   -كاف   

مجيـع قوانينـها،    العربيـة الـسعودية     الشريعة اإلسالمية، الـيت تـستمد منـها اململكـة           ظر  حت  - ٧١
 مـن النظـام األساسـي       ٣٩وحتظـر املـادة     . مجيع أشـكال التمييـز، مبـا يف ذلـك التمييـز العنـصري             

للحكم انتهاكات حقوق اإلنسان، وكـذلك التحـريض علـى االضـطرابات أو الفتنـة، وتطلـب                
كــذلك إنــشاء اجملموعــات علــى وحيظــر . يــف األمــة وتوطيــد وحــدهتامــن وســائط اإلعــالم تثق
  .أساس التمييز العنصري

للقـضاء علـى   وعدلت اململكة العربيـة الـسعودية، بعـد انـضمامها إىل االتفاقيـة الدوليـة             - ٧٢
صـارمة  ، بعض القوانني من أجل فرض عقوبات        ١٩٩٧يف عام   مجيع أشكال التمييز العنصري     

وجيــرم التعــديل املــدخل علــى قــانون الــصحافة واملطبوعــات، . اآلخــرينعلــى النيــل مــن كرامــة 
، أي انتقــاص مــن الــسمعة أو الكرامــة،  ٢٠٠١ يوليــه/مرســوم ملكــي صــادر يف متــوز مبوجــب 

ــني         أو ــشقاق ب ــشر ال ــى التعــصب ون ــريه، أو التحــريض عل ــأي شــخص أو حتق االســتخفاف ب
رائم احلاسـوبية، الـصادر يف إطـار      وحيظر التعـديل الـذي أدخـل علـى قـانون قمـع اجلـ              . املواطنني

، تــشويه مسعــة اآلخــرين أو إحلــاق الــضرر هبــم مــن ٢٠٠٧ مــارس/لــس الــوزراء يف آذارجملقــرار 
  .خالل خمتلف نظم تكنولوجيا املعلومات

املتعلقـة بتـساوي أجـر      ) ١٠٠رقم  ( منظمة العمل الدولية     ةوانضمت اململكة إىل اتفاقي     - ٧٣
املتعلقــة بــالتمييز يف العمالــة ) ١١١رقــم (تــساوي يف القيمــة العمــال والعــامالت عــن العمــل امل 

  .واملهن
ــصري            - ٧٤ ــز العن ــى التميي ــضاء عل ــة للق ــايري الدولي ــد طبقــت املع ــا ق ــة بأهن ــادت اململك وأف

وكراهية األجانـب الـواردة يف إعـالن وبرنـامج عمـل ديربـان، وكـذلك الوثيقـة اخلتاميـة ملـؤمتر                      
  .استعراض ديربان

ــشدد جلنــ   - ٧٥ ــسامح مــن خــالل النظــام التعليمــي      وت ــسان باململكــة علــى الت ة حقــوق اإلن
  .ووسائط اإلعالم وفقا إلطار الربنامج املتعلق بتعزيز ثقافة حقوق اإلنسان

صـادر عـن وزارة الـشؤون اإلسـالمية واألوقـاف والـدعوة واإلرشـاد يف        توجيه  وحيظر    - ٧٦
ونتيجـة  . لطوائف الدينيـة يف خطبـهم      على األئمة أو الدعاة مهامجة األشخاص أو ا        ٢٠١١عام  

تـشمل خطبـهم التحـريض علـى الكراهيـة أو أي            الـذين   لذلك، أقالت الـوزارة األئمـة والـدعاة         
  .شكل من أشكال التمييز
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   صربيا  -الم   

ــانون      - ٧٧ ــا إىل ق ــة يف رده ــة     حيأشــارت احلكوم ــات النازي ــات واجلمعي ــاهر املنظم ــر مظ ظ
وحيظـر القـانون مجيـع    . ارات النازية اجلديدة أو الفاشية اجلديدة أو الفاشية، وعرض رموز وشع     

اخلطب العامة أو األعمـال أو مـواد الدعايـة أو الرمـوز أو العالمـات احملرضـة علـى كراهيـة أي                     
. شعب أو أقليـة قوميـة أو كنيـسة أو مجاعـة دينيـة، أو تـشجع علـى تلـك الكراهيـة أو تنـشرها                         

األشخاص الذين أدينوا بارتكاب جـرائم حـرب،       وحيظر القانون أيضا ترويج أفكار وإجراءات       
اجلمعيـات   وأالقانون غرامـات علـى األفـراد املـشاركني يف املظـاهرات      يفرض  كما  . أو تربيرها 

  . سؤولة عن انتشار الكراهية والتعصب أو التشجيع عليهماامل
لعنـف  وحيظر قانون اإلعالم نشر املعلومات الـيت تـشجع علـى التمييـز أو الكراهيـة أو ا                   - ٧٨

نـوع  أو  اإلثـين   ضد األشخاص أو اجلماعات على أساس العرق أو الدين أو اجلنسية أو األصل              
ويسمح القـانون للـضحايا ومنظمـات الـدفاع عـن حقـوق اإلنـسان               . اجلنس أو التوجه اجلنسي   

  .على حد سواء برفع الدعاوى
. هيـة أو العنـف  وختتص هيئة البث مبنع بـث الـربامج الـيت حتـرض علـى التمييـز أو الكرا         - ٧٩

احلاسـوبية واملتعلـق بتجـرمي األعمـال ذات     وحيظر الربوتوكول اإلضايف لالتفاقيـة بـشأن اجلـرائم        
اسـتخدام الـنظم احلاسـوبية    الطابع العنصري واليت تتسم بكراهية األجانب واملرتكبة عن طريـق       

  .  تعززمهااألفكار أو النظريات اليت تدعم الكراهية والتمييز أو تشجع عليهما أولتأييد 
تــشويه الــسمعة علــى أســاس العــرق : ويعاقــب القــانون اجلنــائي علــى أعمــال مــن قبيــل  - ٨٠
ــدين  وأ ــين أ وأال ــك    و األصــل اإلث ــابه ذل ــا ش ــادة (م ــيت حتــرض  ؛ )١٧٤امل ــة  وال ــى الكراهي عل

؛ والتمييز العنصري وغريه مـن أنـواع        )٣١٧املادة  (والتعصب على أساس قومي وعرقي وديين       
الظـروف  يـشكل أحـد   بـأن الـدافع العنـصري     أيضا  ويقر القانون اجلنائي    ). ٣٨٧ادة  امل(التمييز  

  . املشددة للعقوبة
الـيت اعتمـدت يف اآلونـة األخـرية الـسلوك           مـن القـانون اجلنـائي       ) أ (٣٤٤وجترم املـادة      - ٨١

تحــريض علــى الكراهيــة أو التعــصب الــوطين     ، مبــا يــشمل ال العنيــف يف املناســبات الرياضــية  
ــ أو ي أو الــديين خــالل األلعــاب الرياضــية مــن خــالل أمنــاط الــسلوك أو الــشعارات الــيت     العرق

  . تفضي إىل العنف أو املواجهة البدنية مع املشاركني يف املناسبة الرياضية
ــها حنــو         - ٨٢ ــة وعمل ــه أهــداف اجلمعي ــى ضــرورة عــدم توجي ــات عل ــانون اجلمعي ويــنص ق

ويـنص قـانون   . يـة والتعـصب، يف مجلـة أمـور      التحريض أو التشجيع على عدم املساواة والكراه      
األحزاب السياسية على ضرورة عدم توجيه أعمال األحزاب السياسية حنـو انتـهاكات حقـوق               
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اإلنسان وحقوق األقليات املكفولة دستوريا أو التحـريض علـى الكراهيـة العنـصرية أو الوطنيـة          
  . ة التمييز على ذلك أيضاوينص قانون مكافح. أو الدينية والتشجيع عليها، يف مجلة أمور

القومية علـى   ذات الرتعة   وتفيد احلكومة يف ردها بأن هناك زيادة يف أنشطة املنظمات             - ٨٣
 جبـرائم التكنولوجيـا املتقدمـة، الـذي أنـشئ           وسجل مكتب املدعي العام املعين    . شبكة اإلنترنت 

 حالة، مـع اإلشـارة بوضـوح إىل أن هنـاك            ١ ٧٠٠يف إطار مكتب املدعي العام، ما يزيد على         
  . زيادة سنوية يف عدد القضايا اليت وردت

وباملثــل، لــوحظ تزايــد مظــاهر العنــصرية وكراهيــة األجانــب، وال ســيما ضــد طائفــة       - ٨٤
ت القومية األخرى مبا يف ذلك البيانـات العنـصرية جتـاه التالميـذ والطـالب             الروما وأفراد األقليا  

وقدمت احلكومة بيانات إحصائية مفصلة من وزارة العدل واإلدارة العامـة توثـق عـدد               . الروما
  .القضايا اجلنائية الواردة واملنتهية والعالقة

ريب ممــا أدى إىل اعتمــاد واعتمــدت وزارة الداخليــة القاعــدة التنظيميــة املتعلقــة بالتــد    - ٨٥
ــذها ســنوياً     ــشرطة وتنفي ــضباط ال ــدريب املهــين ل ــرامج الت ــى   . ب ــة عل ــدورات التدريبي وتركــز ال

مواضــيع مــن قبيــل أعمــال اخلفــارة ذات الــصلة جبماعــات األقليــات، مثــل احتــرام االختالفــات 
  . التحيزونبذ 
راءات اإلجيابيـة مـن     ، بتنفيذ سلسلة من اإلجـ     ٢٠١٢وقامت وزارة الداخلية، منذ عام        - ٨٦

املختلطـون  أجل زيادة متثيـل أفـراد األقليـات الوطنيـة يف إدارات الـشرطة الـيت يقطنـها الـسكان                     
وعقدت اجتماعـات املائـدة املـستديرة بـشأن سـالمة طائفـة الرومـا والفئـات واجملتمعـات                   . إثنيا

ومـا وغريهـم مـن      احمللية املستضعفة األخرى، وذلك بغية تطوير اتصاالت الشرطة مـع ممثلـي الر            
  . طوائف األقليات

، وقـانون التعلـيم االبتـدائي       ٢٠٢٠عـام   حىت  وأشارت احلكومة إىل استراتيجية التعليم        - ٨٧
متييـز،  دون والتـدريب املهـين   الذي ينص على شروط إدماج مجيع األطفال يف النظـام التعليمـي          

لــيت ميكــن للمعلمــني أن الــذي يــسَّر التحــاق األطفــال مــن فئــات األقليــات يف الــصفوف ااألمــر 
  .يتحدثوا فيها بلغتهم

وُيـدرج  . وتطبق مجهورية صربيا برناجماً لتدريب املعلمني علـى التوعيـة مبحرقـة اليهـود               - ٨٨
التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان يف املنهاج الدراسي من خالل دورات أخرى للتربيـة الوطنيـة                

وقـدمت احلكومـة أمثلـة تفـصيلية علـى      . زاميـة ُتـدَرس يف املـدارس االبتدائيـة والثانويـة كمـادة إل     
املــشاريع والــربامج املتعلقــة مبكافحــة العنــصرية والتمييــز للطــالب واملعلمــني واجملتمعــات احملليــة  

  .والوزارات األخرى



A/68/329
 

20/33 13-43010 
 

ومــع ذلــك، أفــادت احلكومــة بــأن التقــارير الــواردة مــن هيئــات مــستقلة تــشري إىل أنــه    - ٨٩
وحـذر املفـوض املعـين حبمايـة املـساواة مـن            . ف مناطق البلـد   تزال هناك حاالت متييز يف خمتل      ال

  . احلوادث املتكررة ضد مجاعات الروما
وبــدأ املفــوض برنــامج حبــث مــن أجــل تقيــيم فهــم عامــة اجلمهــور خلطــاب الكراهيــة       - ٩٠

للمــساعدة يف وضــع سياســات مــستنرية راميــة إىل مكافحــة العنــصرية وكراهيــة   وتعــريفهم لــه 
  .  املتطرفةاألجانب واجلماعات

  
  سنغافورة   -ميم   

، وهي اجلدارة والعلمانيـة والتعّدديـة      ااملبادئ اليت تقوم عليها سياساهت    احلكومة  ناقشت    - ٩١
ويــــتم تــــشجيع إقامــــة العالقــــات بــــني خمتلــــف اجملتمعــــات احملليــــة وتعزيزهــــا مــــن . العرقيــــة
الوطنيــة واخلدمــة  ، واملــدارس، مــن قبيــل بــرامج اإلســكان العــام ،اخلــدمات االجتماعيــة خــالل
  .لجميعلاملتاحة 
 من الدسـتور علـى أنـه ال جيـوز التمييـز ضـد مـواطين سـنغافورة علـى          ١٢وتنص املادة    - ٩٢

أساس الدين أو العرق أو النسب أو حمل امليالد، وال سيما عندما يتعلق األمر بـاحلق يف التعلـيم                   
ــادة ( ــادة  ). ١٦املـ ــف املـ ــصاحل األقليـــ   ١٥٢وتكلـ ــة مـ ــة برعايـ ــة   احلكومـ ــة والدينيـ ات العرقيـ
  .سنغافورة يف
وميحص اجمللـس الرئاسـي حلقـوق األقليـات التـشريعات املقترحـة مـن أجـل ضـمان أن                      - ٩٣

 مـن   ٤ومينـع البـاب     . القوانني اجلديدة لـن تنطـوي علـى متييـز ضـد األقليـات العرقيـة أو الدينيـة                  
ئقـة الـيت مـن املـرجح أن         قانون املنشورات غري املرغوب فيها بيع أو تداول املنـشورات غـري الال            

الفـصل  (مـن قـانون الفتنـة       ) ١ (٤وجتـرم املـادة     . تثري العداء بني اجلماعات العنصرية أو الدينيـة       
توجهات إحـداث الفتنـة، مبـا يف ذلـك التوجـه إىل تعزيـز األعمـال               )  من قوانني سنغافورة   ٢٩٠

  .العدائية بني األعراق
وجتمـع اخلدمـة    . ومي الفـصل بـني الـسكان      ومينع نظام احلصص اإلثنية لإلسـكان احلكـ         - ٩٤

ويـستند النظـام االنتخـايب للهيئـة        . العسكرية اإللزامية بني الشباب من خمتلف األعراق واألديان       
التــشريعية علــى نظــام الــدوائر االنتخابيــة القائمــة علــى التمثيــل حيــث ُينتخــب فيــه األعــضاء يف 

وباإلضـافة إىل ذلـك،     . علـى األقـل   واحـدة   إثنيـة   جمموعات وجيب أن تشمل كل جمموعة أقليـة         
تعمــل جمــالس تنميــة اجملتمعــات احملليــة كــإدارات علــى الــصعيد احمللــي يف كــل مــن املقاطعــات     
الرئيــسية اخلمــس يف ســنغافورة، وتقــدم بــرامج التخطــيط والــدعم الــيت تعــزز الــروابط اجملتمعيــة 

  .والتماسك االجتماعي
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ة شبكات لبناء الثقة بني اجملتمعـات احملليـة يف   ويسعى برنامج اإلشراك اجملتمعي إىل إقام     - ٩٥
وأنشئت اللجنـة التوجيهيـة الوطنيـة املعنيـة بالوئـام العرقـي والـديين يف إطـار برنـامج                    . سنغافورة

منهاجا وطنيـا لالجتمـاع مـع       اجلماعات اإلثنية والدينية    اإلشراك اجملتمعي من أجل منح زعماء       
أوسـاط بنـاء   وتـضطلع  . اصل بني اجملتمعـات احملليـة    بعضهم البعض من أجل تعزيز التفاعل والتو      

  .على املستوى احملليبأعمال موازية الثقة بني األعراق واألديان 
  

  إسبانيا  -نون   
ــتراتيجي    - ٩٦ ــة إىل اس ــارت احلكوم ــز العنــصري     تهاأش ــصرية والتميي ــة العن ــشاملة ملكافح  ال

ب واردة يف القــرار وكراهيــة األجانــب ومــا يتــصل بــذلك مــن تعــصب الــيت تــشمل عــدة جوانــ
ــور، نظامــ  . ٦٧/١٥٤ ــة أم ــشمل االســتراتيجية، يف مجل ــشأن   جل اوت ــات اإلحــصائية ب مــع البيان

احلـوادث ذات الطـابع العنــصري، وتـدريب مــوظفي اخلدمـة املدنيـة، وســلطات إنفـاذ القــوانني       
 مـن أفـراد احلـرس       ٢ ٦٩٠وقـد مت حـىت اآلن تـدريب         . نـصرية على التناول املالئم لألعمـال الع     

وقـوات الـشرطة    اجملتمعـات احملليـة ذات االسـتقاللية        الشرطة الوطنية وقوات شرطة     قوة  املدين و 
  . احمللية
واعتمد جملس تعزيز املساواة يف املعاملـة بـني مجيـع األشـخاص دون متييـز علـى أسـاس                      - ٩٧

 الــداعي إىل جتنــب اســتخدام اخلطــاب القــائم علــى التمييــز   األصــل العرقــي أو اإلثــين االقتــراح 
  . العنصرية أو كراهية األجانب يف احلمالت االنتخابية أو
 واهليئــات الــيت ويعاقــب القــانون اجلنــائي خمتلــف اجلــرائم الــيت ترتكــب ألســباب متييزيــة   - ٩٨

سـس متييزيـة    سلطة عامة أو مسؤول على أي أ      حيدث على يد    ، ال سيما التعذيب الذي      ترتكبها
العنــف  ، والتحــريض علــى الكراهيــة أو)٣١٤املـادة  (، والتمييــز يف مكــان العمــل )١٧٤املـادة  (
خدمــة عامــة تقــدمي ، ورفــض موظــف خدمــة مدنيــة أو ســلطة أو فــرد  )٥١٠املــادة (التمييــز  أو
ــادة ( ــة   االســتحقاقات ، ورفــض )٥١١امل ــة أو التجاري ــادة (يف ســياق األنــشطة املهني ، )٥١٢امل

ن اجلمعيات غري املشروعة ملن يشجعون أو حيرضون علـى الكراهيـة أو العنـف أو التمييـز      وتكوي
  ).٢-٦٠٧املادة (، ونشر األفكار اليت تربر أعمال اإلبادة اجلماعية )٥-٥١٥املادة (

ويشمل مكتب األمني العام لشؤون اهلجرة والـرتوح الـربامج التعليميـة خـارج املنـاهج                  - ٩٩
التكامل والتفاعل بني الثقافـات، وتـساعد يف تـصحيح أوجـه عـدم املـساواة               الدراسية اليت تعزز    

  . وتلبية االحتياجات التعليمية اخلاصة
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ــة        - ١٠٠ ــصري وكراهي ــز العن ــصرية والتميي ــشاملة ملكافحــة العن ــا تركــز االســتراتيجية ال كم
ــاعيني          ــارات األخــصائيني االجتم ــى حتــسني مه ــن تعــصب عل ــذلك م ــصل ب ــا يت ــب وم األجان

  .العاملني يف جمال مناهضة التمييزيني املهنو
مـصدر  العنـصرية وكراهيـة األجانـب       وأعمـال   استخدام اإلنترنـت لنـشر أفكـار         وميثل   - ١٠١

وقامت احلكومة بتعيني مـدع عـام خـاص معـين بـاجلرائم الـشبكية       . قلق متزايد بالنسبة إلسبانيا   
ــد، وإنــشاء      ــع أحنــاء البل ــع مكاتــب املــدعني العــامني يف مجي ــشأن  يف مجي وحــدات متخصــصة ب

وباإلضــافة إىل ذلــك، فــإن مكتــب األمــني العــام   . اجلــرائم الــشبكية داخــل قــوات أمــن الدولــة  
لــشؤون اهلجــرة والــرتوح يــدعم األنــشطة الــشبكية الــيت تــضطلع هبــا املنظمــات غــري احلكوميــة   

  .ملكافحة العنصرية
  

  تايلند  -سني   
وق املكفولــة يف االتفاقيــة الدوليــة   ركــزت احلكومــة علــى محايــة وتعزيــز وتنفيــذ احلقــ  - ١٠٢

، قــدمت  ٢٠١٢ و ٢٠١١وخــالل عــامي  . للقــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز العنــصري     
ونـشرت احلكومـة    . احلكومة وعرضت تقريرها األول إىل جلنة القـضاء علـى التمييـز العنـصري             

رة محايـة  أيضا مبادئ االتفاقية من خالل دورات تدريبية للمسؤولني احلكوميني تضطلع هبـا إدا      
  .احلقوق واحلريات التابعة لوزارة العدل

الـسكان، خـصوصا مـن خـالل     بـني   ونشرت احلكومة أحكـام االتفاقيـة ورّوجـت هلـا      - ١٠٣
  .شبكة اإلنترنت

ن احلكوميون زيارات منتظمة لكل منطقة من أجـل وضـع سياسـات             و وجيري املسؤول  - ١٠٤
  .غري رمسية ترمي إىل حتسني نوعية حياة األقليات

  
  أوكرانيا  -عني   

ــا      - ١٠٥ ــة املختلفــة القــاطنني علــى أراضــيها حقوق ــراد اجلماعــات اإلثني  تكفــل احلكومــة ألف
  . سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية متساوية

 ويرمـــي اإلطـــار الـــوطين للـــسياسات املتعلقـــة بـــاهلجرة إىل منـــع العنـــصرية وكراهيـــة   - ١٠٦
  .سامح يف اجملتمع، خصوصا جتاه املهاجريناألجانب وعدم التسامح الديين، وتشجيع الت

ــم    - ١٠٧ ــاألمر رقـ ــدة بـ ــل املعتمـ ــة العمـ ــوفر خطـ ــوزراء   r-1058 وتـ ــشرين ١٢(جمللـــس الـ  تـ
تــدابري لــشحذ الــوعي العــام بــشأن التنــوع الثقــايف وأســلوب عــيش         ) ٢٠١١أكتــوبر /األول

ستوى التـسامح  وإضافة إىل ذلك، اعُتمدت خطة عمل لبناء ثقافة املواطنـة ورفـع مـ         . املهاجرين
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وتـوفر اخلطـة حزمـة واسـعة مـن          ). ٢٠١٢أبريـل   / نيـسان  ٢٥( r-236يف اجملتمع يف األمـر رقـم        
، وحتـــسني الفهـــم القـــانوين داخـــل اجملتمـــع، وتطـــوير احلـــوار التوعيـــةاألنـــشطة، مبـــا يف ذلـــك 

  . االجتماعي، وتعزيز التعاون مع اجملتمع املدين بشأن تلك املسائل
أبريـل  / نيـسان  ٦( ٣٨٨/٢٠١١لـوارد يف املرسـوم الرئاسـي رقـم           ومبوجب التفويض ا   - ١٠٨
ــة األجانــب       )٢٠١١ ــصرية وكراهي ــصال شــأفة العن ــة كــبرية الستئ ــة عناي ــت وزارة الثقاف ، أول

وجــرى تقــدمي الــدعم التنظيمــي واملــايل للمبــادرات  . بالتعــاون مــع اآلليــات اإلقليميــة والدوليــة 
تـضطلع هبـا اجلمعيـات الثقافيـة اإلثنيـة يف أجـزاء خمتلفـة               الثقافية والفنية والتعليمية والعلمية الـيت       

  .من البلد بغية اإلسهام يف تعزيز تقاليد وثقافات مجيع اجلماعات اإلثنية يف أوكرانيا
، أنــشأت وزارة الثقافــة وحــدات )٢٠١٢مــايو / أيــار٢٥( ٥٢٨ وعمــال بــاألمر رقــم - ١٠٩

ل باالســتقرار االجتمــاعي والــسياسي تنظيميــة للحيلولــة دون احلــاالت الــيت مــن شــأهنا اإلخــال 
  .من خالل أنشطة الرصد والتوعية املالئمةوذلك تغذية العداء اإلثين أو العرقي أو الديين،  أو

فاملكتبات واملتـاحف، مـثال، جتـري       .  وتضطلع املؤسسات الثقافية احلكومية بدور هام      - ١١٠
ــرام ثقافــة اجل    ــز التــسامح واحت ــة ترمــي إىل تعزي ــها  أعمــاال تعليمي ــة املختلفــة ولغت ماعــات اإلثني

  .وأعرافها وتقاليدها
 وللهيئات االستشارية املشتركة بني األديان دور إجيايب للغاية تضطلع به على الـصعيد              - ١١١

السياق، ميـارس عمـل جملـس عمـوم أوكرانيـا           ذلك  ويف  . الوطين يف نسج العالقات بني األديان     
عـضاء الكنـائس الرئيـسية يف أوكرانيـا، تـأثريا كـبريا             للكنائس واملنظمات الدينيـة، املكـوَّن مـن أ        

على العالقات بني األديان، مثله يف ذلـك مثـل رؤسـاء املراكـز الدينيـة اإلثنيـة العاملـة يف البلـد،             
حلكومـة، اتـسمت    ملـا أفـادت بـه ا      ووفقـا   . فيها مركز يهودي واحد وثالثـة مراكـز إسـالمية          مبا

 والتــسامح بــني املنظمــات الدينيــة ملختلــف األديــان  جهــود اجمللــس الراميــة إىل تعزيــز التجــانس 
  . وأعضائها بالفعالية

    
ــواردة مــن    -ثالثا    ــة و اإلســهامات ال ــة الدولي املنظمــات غــري  املنظمــات احلكومي

  ومنظمات أخرىاحلكومية 
  االحتاد األورويب  -ألف   

ة األوروبيــة ، اعتمــدت املديريــة العامــة للعدالــة التابعــة للمفوضــي ٢٠١٣مــايو / يف أيــار- ١١٢
تقريرها السنوي الثالث بشأن تطبيق ميثاق االحتاد األورويب للحقـوق األساسـية، الـذي يغطـي                

ــة يف االحتــاد األورويب   ٢٠١٢عــام  ــسامح إزاء التعددي وشــهد عــام  .  ويرصــد مظــاهر عــدم الت
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 وقــوع عــدد مــن احلــوادث اجلــسيمة املتعلقــة بالعنــصرية وكراهيــة األجانــب يف االحتــاد  ٢٠١٢
املوجَّهــان  لألجانــب ان والكارهــانالعنــصريوالعنــف ويب، مبــا يف ذلــك خطــاب الكراهيــة األور
  . واملهاجرينالروماطائفة ضد 
 ووفقــا للنتــائج الــيت توصــل إليهــا تقريــر صــادر عــن وكالــة االحتــاد األورويب للحقــوق - ١١٣

، فــإن قرابــة األساســية بــشأن اجلــرائم املرتكبــة بــدافع الكراهيــة والتعــصب يف االحتــاد األورويب  
أفريقيا جنوب الصحراء الكـربى ممـن أجريـت معهـم           واألشخاص املنحدرين من     الروماُخمس  

ضحايا جلرمية اعتداء بدافع عنصري أو تلقوا هتديـدات أو تعرضـوا            وقعوا  مقابالت اعتربوا أهنم    
ولكـن كـثريا   . قـل خـالل الـشهور االثـين عـشر الـسابقة      ألملضايقات خطرية مـرة واحـدة علـى ا       

. يكــون ضــحايا اجلــرائم غــري قــادرين أو غــري راغــبني يف التمــاس االنتــصاف ضــد مرتكبيهــا مــا
 بـشأهنا، األمـر الـذي يـدلل علـى           املقاضـاة ولذا، فإن جرائم كـثرية ال جيـري اإلبـالغ عنـها وال              

ــوانني بــني ضــحايا جــرائم         ــاذ الق ــات إنف ــة وهيئ ــة اجلنائي ــة يف نظــام العدال ــاء الثق احلاجــة إىل بن
  . الشهود عليهاالكراهية و

 بغـرض تقيـيم التمييـز يف        )Eurobarometer( وأظهر مسح أجراه برنـامج يوروبـارومتر         - ١١٤
 أن التمييــز علــى أســاس األصــل اإلثــين ال يــزال ُيعتــرب أوســع   ٢٠١٢االحتــاد األورويب يف عــام 

  .أشكال التمييز انتشارا
ــه االحتــاد األورو  - ١١٥ يب املتعلــق باملــساواة واملنــاهض   ويقــيِّم االحتــاد األورويب تطبيــق توجي

بغــرض النظــر يف ) EC/2000/78( املتعلــق باملــساواة يف العمــل والتوجيــه) EC/2000/43(للتمييــز 
 .التحديات القائمة أمام تنفيذمها بشكل كفء

الـصادر عـن جملـس       JHA/2008/913 وسوف يصدر تقرير عن إدراج القرار اإلطـاري          - ١١٦
 األجانـب بواسـطة   ة أشـكال ومظـاهر معينـة للعنـصرية وكراهيـة        االحتاد األورويب بشأن مكافح   

 يف قـوانني الـدول األعـضاء، حيـث ُيقـيِّم التقريـر مـدى امتثـال الـدول األعـضاء           القانون اجلنائي 
ألحكام القرار اإلطـاري ويكـون قـابال لالسـتخدام كأسـاس للتـصدي النتـهاكات القـرار عـن                    

  .٢٠١٤ديسمرب / كانون األول١من طريق استهالل اإلجراءات الضرورية اعتبارا 
 اقتـراح املفوضـية األوروبيـة بـأن يقـدم جملـس             ٢٠١٣ وسوف ُيعرض قبل انتـهاء عـام         - ١١٧

سـتراتيجيات الوطنيـة   رض من التوصية هو تعزيز تنفيذ اال    والغ. الروماأوروبا توصية عن إدماج     
، مثـل حالـة أطفـال        عن طريق التصدي لعدد من املسائل الشاملة لعدة قطاعـات          الروماإلدماج  
وإضـافة إىل ذلـك، اقترحـت املفوضـية         . ، والتعـاون عـرب احلـدود الوطنيـة        الرومـا ، ونـساء    الروما

  .الروماحتسني توجيه صناديق االحتاد األورويب لدعم إدماج 
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 وســعيا إىل مكافحــة معــاداة الــسامية، احتفــل االحتــاد األورويب، للمــرة الثانيــة، بــاليوم  - ١١٨
  . اليهودرى ضحايا حمرقةالدويل إلحياء ذك

  
  وروباأجملس   -باء   

 بعــد زيــارة إىل اليونــان، قــدَّم مفــوض حقــوق اإلنــسان جمللــس أوروبــا عرضــا مفــصال  - ١١٩
، وأفـراد   الرومـا  فئـات اجتماعيـة أخـرى مثـل          اسُتهدفتالحظ فيه أنه باإلضافة إىل املهاجرين،       

دوجـي امليـل اجلنـسي ومغـايري اهلويـة          األقلية املسلمة من أصل تركـي، واملثليـات واملثلـيني ومز          
  .اجلنسانية، واملدافعني عن حقوق اإلنسان، خبطاب الكراهية والعنف

 تقارير عن حاالت املعاملة السيئة، مبـا يف ذلـك التعـذيب، املرتكبـة مـن                  وقدم املفوض  - ١٢٠
جرين ومما يؤسف له أن خطاب وصـم املهـا        . الروماِقَبل موظفي إنفاذ القانون ضد املهاجرين و      

قد استُّخدم على نطاق واسع يف السياسة اليونانية، وأفضت تدابري مراقبة اهلجرة إىل مزيـد مـن              
ويضاف إىل ذلك أن إمكانية اللجوء إىل القضاء وسبل االنتـصاف الفعالـة             . الوصم للمهاجرين 

  .للضحايا قد أعيقت بفعل اإلجراءات القضائية املفرطة الطول
فـة املـدعي العـام املعـين مبكافحـة العنـصرية املنـشأة حـديثا يف                  وجرت اإلشارة إىل وظي    - ١٢١

أثينا، وهي الوظيفة اليت حتتـاج إىل تعزيـز خـاص وإىل توسـيع نطاقهـا إىل منـاطق أخـرى حبيـث                       
ــد      ــع أحنــاء البل ــاال يف مجي ــا فع ــصرية تطبيق ــانون مكافحــة العن ــق ق ــشاء  . ُيطبَّ ــضا أن إن ــر أي وذُِك

خــط ســاخن لإلبــالغ عــن حــوادث العنــصرية ميــثالن وحــدة جديــدة ملكافحــة العنــصرية و ٧٠
  .لألماممشجعتني خطوتني 

  
  الرابطة الدولية للمحامني واحلقوقيني اليهود  - يمج  

 قُــدِّمت معلومــات عــن احلــزب اليمــيين املتطــرف، الفجــر الــذهيب، الــذي حــصل علــى  - ١٢٢
ليونـان عـن طريـق     يف املائة من األصـوات يف االنتخابـات الوطنيـة الـيت جـرت مـؤخرا يف ا              ٦,٧

ــات        ــى الفئ ــف، ودعــم اهلجمــات عل ــدعوة إىل العن ــة، وال ــديولوجيا الفاشــية والنازي ــز األي تعزي
  . الضعيفة
 ولُفت االنتباه أيـضا إىل حـوادث أدلـت فيهـا شخـصيات عامـة بالعديـد مـن البيانـات                      - ١٢٣

ويف . ريكـا الالتينيـة  املعادية للسامية يف أجزاء خمتلفة من العامل، مبا يف ذلـك أوروبـا الـشرقية وأم    
ويف أحـد البلـدان، خـضع       . سيد مبمارسة عمليـات القتـل الطقـ       بعض هذه البيانات، اتُّهم اليهو    

، وقـدم برملـاين طلبـا       الرومابرملانيون الختبارات وراثية إلثبات خلوهم من األسالف اليهود أو          
صــفهم يــشكلون بإعــداد قائمــة جبميــع املــسؤولني احلكــوميني اليهــود حبيــث يتــسىن متييــزهم بو  

  .خطرا على األمن الوطين
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  املعهد األملاين حلقوق اإلنسان  -دال   

اليهــود  شــّدد املعهــد الــوطين حلقــوق اإلنــسان علــى أمهيــة جتــرمي املوافقــة علــى حمرقــة    - ١٢٤
إنكــار وقوعهــا أو التقليــل مــن شــأهنا يف القــانون الــوطين، بــالنظر إىل أن اإلنكــار ميكــن أن     أو

ت العنــصرية وُيــشكِّل مــن مث جرميــة خطــاب الكراهيــة املنــصوص عليهــا يف  األيــديولوجيا يعــزز
  .من االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري) أ (٤املادة 
رِّم املوافقــة جتــمــن القــانون اجلنــائي األملــاين ) ٣ (١٣٠املــادة  والحــظ املعهــد أيــضا أن - ١٢٥

  .قليل من شأهناعلى احملرقة أو إنكار وقوعها أو الت
  

   حلقوق اإلنساناالتفيجلنة   -هاء   
 قدمت املنظمة غري احلكومية معلومات عن التأييـد العـام والـسياسي القـائم لالحتفـال                 - ١٢٦

ويفــاد أن املــسريات .  حــارب إىل جــوار النــازينيWaffen SSالتــذكاري بفيلــق وطــين لتنظــيم  
ويفـاد أيـضا أن سياسـيني    .  املـشاركني السنوية يتواصـل تنظيمهـا وأهنـا جتتـذب عـدة آالف مـن          

  .ومسؤولني حكوميني رفيعي املستوى حيضرون املسريات ويدعموهنا
، افُتتح ُنُصب يف مدينة التفية حيمل شـارة فيلـق التفـي مـن     ٢٠١٢سبتمرب / ويف أيلول  - ١٢٧
التفيـا جيـب أن تكـون بلـدا لالتفـيني      ”:  حيمل الـنقش التـايل  )Waffen SS(فافن إس إس تنظيم 
 مـن اجملتمـع املـدين واجملتمـع الـدويل، فقـد رفـضت               ة الـوارد  اتداقـ تنوبالرغم مـن اال   . “اإلثنيني

  .السلطات احمللية معاجلة املسألة
  . وأشري أيضا إىل أن حاالت خطاب الكراهية ال جتري املقاضاة بشأهنا يف التفيا- ١٢٨

  
  “ال حدود”مشروع /مركز العمل االجتماعي  -واو   

ظمــة غــري احلكوميــة معلومــات عــن أوكرانيــا وأفــادت أنــه مل ُتبــذل ســوى    قــدمت املن- ١٢٩
جهود قليلة للتحقيق يف جـرائم الكراهيـة واملقاضـاة بـشأهنا، مبـا يف ذلـك اجلـرائم املرتكبـة ضـد            

ــسانية     ــة اجلن ــل اجلنــسي ومغــايري اهلوي ــيني ومزدوجــي املي ــات واملثل ــضا إىل أن  . املثلي وأشــري أي
  .خرى، يواجهون التمييز يف حياهتم اليومية، إىل جوار أقليات أالروما
العنــصرية مــن إضــفاء الطــابع املؤســسي علــى   وذكــرت املنظمــة غــري احلكوميــة أيــضا  - ١٣٠

خالل ممارسـة التنمـيط العنـصري مـن ِقَبـل الـشرطة واحلـوادث املتكـررة لعنـف الـشرطة بـدافع                       
. و اللجـوء، واألقليـات    ، وطـالب  القـانونيني عنصري ضد األقليـات، مبـا يف ذلـك املهـاجرون غـري              

  .وجرى التشديد على غياب اإلرادة السياسية ملواجهة العنصرية وكراهية األجانب
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  األخرىاملسامهات   -زاي   
وأشــري إىل أن زيــادة كــبرية يف التمييــز     .  بلــدا حــول العــامل   ٤٨ قُــدِّمت نتــائج عــن    - ١٣١

  . ضية يف عدة بلدانوالعنصرية ضد بعض الفئات قد لوحظت خالل السنوات القليلة املا
ــا  الرومــا ويالَحــظ التمييــز الواســع واملتزايــد ضــد مجاعــات   - ١٣٢  يف ســبعة بلــدان يف أوروب

ويف أحــد البلــدان، .  جلــرائم كراهيــة وهجمــات متــواترةالرومــاويتعــرض . الــشرقية والوســطى
بعد أكثـر مـن   و.  من الترشح يف االنتخابات الربملانية والرئاسية الرومايستبعد القانون االنتخايب    

 مل تنفـذ ثالث سنوات على حكم احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان بأن هـذا القـانون متييـزي،          
  . تغيرياتأياحلكومة املعنية 

ويف أحـد   .  وتبيَّن أن مثة سخطا متزايدا على طـاليب اللجـوء والالجـئني يف عـدة بلـدان                 - ١٣٣
ويف بعـض   .  اللجـوء لعـدة سـنوات      البلدان، ينص قانون متعلق مبنـع التـسلل علـى سـجن طـاليب             

البلدان يف شرق وجنوب شرق أفريقيا، يتعرض الالجئون وطالبو اللجـوء بوجـه خـاص إللقـاء                 
 وواسـع النطـاق     شـديدا القبض عليهم واحتجازهم عند وصوهلم، وشهدت هذه البلـدان عـداء            

 وُيستبعد بعض األشخاص من إجراءات حتديـد مركـز الالجـئ علـى أسـاس أصـلهم            . لألجانب
ــز وعــدم التــسامح إزاء  . واإلبعــاداإلثــين، ويواجهــون خطــر مــضايقات الــشرطة    ويــشيع التميي

  .الشعوب األصلية يف أمريكا الالتينية وبعض أجزاء الشرق األوسط
ــة       - ١٣٤ ــة املتعلق ــة والعقابي ــسياسات التقييدي ــر ال ــذا، تظه ــداء ه  ونتيجــة خلطــاب كــبش الف

مـا تـنص هـذه الـسياسات علـى احتجـاز املهـاجرين        وكـثريا  . باهلجرة واللجوء يف بعض البلدان 
  .غري املوثقني وطاليب اللجوء

    
   االستنتاجات والتوصيات    -خامسا  

عـن التـدابري     يعرب املقرر اخلاص عن امتنانه جلميع الدول ملا قدمته من معلومات             - ١٣٥ 
عـن تقـديره لإلسـهامات       ويعـرب أيـضا     . ٦٧/١٥٤اليت نفذهتا عمال بقرار اجلمعية العامة        
وهـو يـشري إىل أمهيـة       . للمجتمـع املـدين    اليت تلقاها من منظمات أخرى ومـن جهـات تابعـة             
املنــصوص عليــه يف قــرار جملــس حقــوق اإلنــسان  التعــاون الكامــل مــع واليتــه علــى النحــو  
  ١٦/٣٣.   
شـهدت   أقاليمه    بعض الدول قد أشار يف ردوده إىل أن          ويالحظ املقرر اخلاص أن     - ١٣٦ 

للجماعـات   وشهدت انتـشارا      ٦٧/١٥٤زيادة يف الظواهر احملددة يف قرار اجلمعية العامة         
قـّرر  ويـوّد امل  . حـدوده  وأكد بعض آخر عدم وجود هذه الظواهر داخـل          . اليمينية املتطرفة 
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ــى أن   ــد علـ ــاص التأكيـ ــسياسية     اخلـ ــزاب الـ ــا األحـ ــيت تطرحهـ ــديات الـ ــات  التحـ واحلركـ
حتـديات عامليـة     لدميقراطيـة هـي     أمام إعمال حقـوق اإلنـسان وإرسـاء ا         واجلماعات املتطرفة   

استباقي يف   هنج   وهو يدعو الدول إىل توّخي مزيد من اليقظة واتباع          . منها أي بلد   يأمن   ال
  . بصورة فعالة والتصدي هلا  اإلرادة السياسية للتعّرف على هذه التحديات تعزيز اجلهود و

رمسـي، يـتم فيـه       ويود املقرر اخلاص أن يشّدد على أن أي احتفال، رمسـي أو غـري                - ١٣٧  
هو أمـر ينبغـي أن حتظـره    )  Waffen  SS (متجيد ذكرى تنظيم قوات احلماية املسلحة النازي  
، ٦٧/١٥٤مـن قـرار اجلمعيـة العامـة           ٩اص أن يـشري إىل الفقـرة        ويوّد املقـرر اخلـ    . الدول 

إجحافا حبق ذكرى أعداد ال حتصى من ضـحايا          تنّص على أن هذه املمارسات تشكل        اليت  
ئم الــيت ارتكبــها يف احلــرب العامليــة الثانيــة، وخباصــة اجلــرا اجلــرائم املرتكبــة ضــد اإلنــسانية  

واألشــخاص الــذين حــاربوا التحــالف املنــاهض هلتلــر )  SS (املــسلحة  قــوات احلمايــة  تنظــيم 
احلركـــة النازيـــة، وتـــؤثر ســـلبا يف األطفـــال والـــشباب، وأن عـــدم تـــصدي   وتعـــاونوا مـــع 

األعـضاء يف    املمارسات يتعارض مع االلتزامات اليت تعهدت هبا الدول          بفعالية هلذه     الدول
   . ألمم املتحدةا
نوعة تم طائفة  ويرحب املقرر اخلاص باملعلومات املقدمة بشأن تصديق الدول على        - ١٣٨ 

العنـصري،   أشـكال التمييـز    من الصكوك، مبا يف ذلك االتفاقية الدولية للقضاء علـى مجيـع            
الـيت  الدول   وهو حيث   . والدستورية الوطنية  وإدراجها أحكام الصكوك يف أطرها القانونية       

القيـام    منـها علـى   ١٤االتفاقيـة وإصـدار إعـالن مبوجـب املـادة       مل تقم بعد بالتـصديق علـى     
يــصبح مــن اختــصاص جلنــة القــضاء علــى التمييــز العنــصري تلقّــي ودراســة  بــذلك، حبيــث 

عون الواردة من األفراد أو جمموعات األفراد املشمولني بنطـاق واليتـها والـيت يـدّ              الرسائل   
املنـصوص عليهـا يف     ضحايا النتهاك من جانب دولة طرف ألي من حقوقهم       فيها وقوعهم   
بدولـــة طـــرف مل ُتـــصدر  فاللجنـــة ال جيـــوز هلـــا تلقـــي أي رســـائل متعلقـــة . هــذه االتفاقيـــة  

   .اإلعالن  هذا
مبادئ املـساواة    وأبلغت عدة بلدان املقرر اخلاص أن دساتريها وتشريعاهتا تكّرس            - ١٣٩ 
. عنــصرية ودينيــة وقوميــة ظــر التحــريض علــى الكراهيــة مــن منطلقــات  وعــدم التمييــز وحت 

البلــدان اعتمــد تــشريعات حمــّددة   وعــالوة علــى ذلــك، يالحــظ املقــرر اخلــاص أن بعــض    
الـسياسية واحلركـات واجلماعـات املتطرفـة،         للتحـديات الـيت تـشكلها األحـزاب          للتصدي  

معيـــات الوطنيـــة الـــيت حتـــّرض حتظـــر املنظمـــات واجل قانونيـــة أو دســـتورية  وســـّن أحكامـــا 
والعنـــف مـــن منطلقـــات قوميـــة وعرقيـــة ودينيـــة وتنـــشر  الكراهيـــة  التمييـــز وتبـــث  علـــى

   . األيديولوجيات الفاشية
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ــالربامج واألنــشطة الــيت جيــري تنــسيقها علــى       - ١٤٠  الــصعيد  ويرحــب املقــرر اخلــاص ب
الــيت اتُّخــذت يف   القويــة وإن التــدابري. الــوطين ملكافحــة ومنــع انتــشار التطــرف يف اجملتمــع  

املتطرفـة العنيفـة الـيت تـشكل         ة  يـ األخرية يف بعض البلـدان ملناهـضة اجلماعـات اليمين          اآلونة  
املمارسات اجليدة اليت جيـدر االحتـذاء هبـا مـع       للفئات الضعيفة ولألمن الوطين لَمن       هتديدا  
ــادة   البقــاء  ــة للقــضاء علــى     مــن ٤ضــمن نطــاق امل ــة الدولي ــز  االتفاقي ــع أشــكال التميي مجي

   . العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية  من ٢٠واملادة  العنصري 
العنـصرية،   ويشجع املقرر اخلاص الدول على اعتماد التشريعات الالزمة ملكافحة       - ١٤١ 
الدوليـة للقـضاء علـى        من االتفاقيـة     ١مع ضمان توافق تعريف التمييز العنصري مع املادة          
التشريعات الوطنية اخلاصة مبكافحة  وهو يدعو إىل حتديث . يع أشكال التمييز العنصريمج 
متزايد من ترديد علين خلطاب الكراهيـة والتحـريض          العنصرية على ضوء ما جيري بشكل        
ويف هـذا الـصدد، يـشري املقـرر اخلـاص إىل وجـوب أن       . الـضعيفة  على العنف ضد الفئـات      
ــش  يراعــى يف أي   ــدابري ت ــسياسية     ت ــضة األحــزاب ال ــصد مناه ــد بق ــتورية ُتعتم ريعية أو دس
شـابه مـن     واحلركات واجلماعات املتطرفة، مبا فيها النـازيون اجلـدد وحليقـو الـرؤوس ومـا                  
معايري حقوق اإلنسان    احلركات اليت تعتنق األيديولوجيات املتطرفة، أن تكون متوافقة مع           
الكامــل ملــا عليهــا مــن التزامــات    االحتــرام وهــو حيــث الــدول علــى. الــصلة الدوليــة ذات 

على مجيع أشكال التمييـز العنـصري واملـواد           من االتفاقية الدولية للقضاء      ٤املادة   مبوجب  
اخلــاص بــاحلقوق املدنيــة والــسياسية، وعلــى الوفــاء هبــذه     مــن العهــد الــدويل  ٢٢   إىل ١٩

بعنايـة مـن قبـل هيئـات     قـوانني  الأيـضا أن يـتم اسـتعراض مـشاريع      ومـن املهـم     . االلتزامات
للتأكد من عدم املـساس حبقـوق الـشرائح األضـعف، وخاصـة فيمـا يتعلـق                  وذلك   مستقلة،  

   .بقوانني اهلجرة 
اجلنائيـة   ويالحظ املقـرر اخلـاص مـع التقـدير أن عـدة دول قـد نـّصت يف قوانينـها                   - ١٤٢ 
مــشددا للعقوبــة،  رفــا علــى أن الــدوافع العنــصرية واملتــصلة بكراهيــة األجانــب تــشكل ظ   

وملــن ينــساقون وراءهــم  تنــشأ عنــها عقوبــات أشــد، ال للمحّرضــني فحــسب، بــل   وبالتــايل 
حـاالت إلطـالق خطـاب كراهيـة         ضوء خمتلف البالغـات الـيت تفيـد حبـدوث            وعلى  . أيضا
حالة اإلفالت من العقاب اليت ينعم هبا اجلنـاة،          عقاب، وبتفشي    املسؤولون عنه بال   زال   ما
 اإلفـالت مـن العقـاب أمـر         إضفاء الطابع املؤسسي على   أن   املقرر اخلاص التأكيد على       يود

وهو يكـّرر  . إىل اجلناة ويضعف من سيادة القانون   برسالة خاطئة    بالغ اخلطورة، فهو يبعث     
) ٣٢، الفقـــرة  A/HRC/23/24 (إىل جملـــس حقـــوق اإلنـــسان   التوصـــية الـــواردة يف تقريـــره 

مـن مـسؤولية تتمثـل يف حماكمـة مـن يرتكبـون اجلـرائم                الوفـاء مبـا عليهـا        ويدعو الدول إىل    
ــا مــن   ــدوافع املتــصلة بالعنــصرية   انطالق ــة    ال ــسامية وكراهي ــة األجانــب ومعــاداة ال وكراهي
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هبـذه االلتزامـات     وفاء  فتقاعس أي دولة عن ال     . املثليني، وإىل مكافحة اإلفالت من العقاب      
   . الدميقراطية يشكل خطرا على سيادة القانون وعلى 

املتخــذة ملنــع  ومــع ترحيــب املقــرر اخلــاص باملعلومــات املقدمــة خبــصوص التــدابري     - ١٤٣ 
ــي         ــن أصــل أفريق ــسكان املنحــدرين م ــات وال ــز ضــد أعــضاء األقلي ــا  والتميي ــة الروم طائف
يف اجملتمع، فإنه حيث الدول على      وء، ولكفالة إدماجهم    واملهاجرين والالجئني وطاليب اللج    
القانونيـة والـسياساتية واملؤسـسية الراميـة إىل محايـة            كفالة التنفيذ الكامل والفعال للتـدابري        

ويظــل مــن بواعــث القلــق بــشكل خــاص الفجــوة القائمــة         . الفئــات مــن األفــراد   هــذه 
ة واملؤسـسية وبـني التحـديات الـيت تواجـه           عليهـا يف األطـر القانونيـ       املنصوص   األحكام   بني

الضعيفة، مبـا يف ذلـك فيمـا يتعلـق باألعمـال الـيت يرتكبـها املتطرفـون، أفـرادا                      هذه الفئات   
بالتـايل بـأن     ويوصـي املقـرر اخلـاص       . منطلقات العنصرية وكراهية األجانـب     ومجاعات، من    

احلـق يف األمـن، ويف       ،  الفئـات بـشكل فعلـي، ودون متييـز مـن أي نـوع              تكفل الدول هلـذه     
واملعونـة القانونيـة، ويف احلـصول علـى          القضاء، ويف التعويض املناسـب       إمكانية اللجوء إىل    

فضال عن مقاضاة املسؤولني عن اجلـرائم العنـصرية          يتعلق حبقوقها،    املعلومات املالئمة فيما    
ود املقـرر اخلـاص     ويف هـذا الـصدد، يـ      . العقوبـات املناسـبة علـيهم       املرتكبة ضـدهم وتوقيـع      

من إعالن ديربان، اليت تقّر بوجوب احلرص على أن تكـون             ٨٨إىل الفقرة    أيضا أن يشري    
تقوم بدور يف    به اجملتمعات املتعددة الثقافات من تنّوع، وأن         وسائط اإلعالم ممثِّلة ملا تتمتع       

  . تعصبيتصل بذلك من العنصري وكراهية األجانب وما  مكافحة العنصرية والتمييز 
اختاذ  نـزوع إىل   وما زال املقرر اخلاص يساوره بالغ القلق إزاء ما تأكّد من وجود               - ١٤٤ 

األقليـات   اللجوء واملنتمون إىل  أكباش فداء من الفئات الضعيفة، ومنها املهاجرون وطالبو       
أداة فعالة   ظاهرة اختاذ أكباش الفداء هذه متثل        وما زالت   . العرقية، وال سيما طائفة الروما    

االجتمــاعي  إال حــشد اجلمــاهري علــى حــساب التماســك   للــسياسيني الــذين ال هــدف هلــم  
الفجة اليت   ورمبا يكون استمرار الزعماء السياسيني يف إطالق العبارات          . وحقوق اإلنسان 

رقيـب    عـن نعـرات التفـوق العرقـي ومعـاداة الـسامية واآلراء املفعمـة بالكراهيـة، دون                تنم  
خطـاب   ومتزايـد إىل تقبُّـل       ، مؤشرا على أن اجملتمعات باتت تتجه بشكل خطري          حسيب أو

مـسؤولية   يؤكـد جمـددا علـى أن هنـاك      ويود املقرر اخلـاص أن  . الكراهية واألفكار املتطرفة 
إدانـة   واألحزاب الـسياسية للتعـبري بقـوة ووضـوح عـن             تقع على عاتق الزعماء السياسيني      

فكــارا منطلقــة مـن نعــرات التفــوق العرقــي أو الكراهيــة، والــيت  أ مجيـع الرســائل الــيت تبــث  
وعلــى الزعمــاء الــسياسيني واجــب . التمييــز العنــصري أو كراهيــة األجانــب حتــّرض علــى  
االئتالفــات مــع  أخالقــي لتــشجيع التــسامح واالحتــرام، كمــا ينبغــي أن ميتنعــوا عــن إقامــة     
  .األجانب و كراهية األحزاب السياسية املتطرفة املتسمة بالعنصرية أ 
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اختذهتا الـدول   ويالحظ املقرر اخلاص مع االهتمام والتقدير التدابري املؤسسية اليت    - ١٤٥ 
الـرؤوس، وذلـك عـرب سـبل منـها           للتعامل مع اجلماعات املتطرفة والنازيني اجلدد وحليقـي          
واليـات  مرتبطـة حبقـوق اإلنـسان بوجـه عـام، أو ب            إنشاء مؤسسات وطنية مكلفة بواليـات        
العنصري حتديدا، ويكون من اختصاصها تلقي الشكاوى من  ختّص مسألة مكافحة التمييز      
وينبغي تزويد هذه املؤسسات بـاملوارد املاليـة والبـشرية الكافيـة، مـع              . فيها األفراد والنظر    
ق حلقـو  االحترام الكامل الستقالهلا متاشـيا مـع املبـادئ املتعلقـة مبركـز املؤسـسات الوطنيـة                    
الـدول الـيت مل تقـم بعـد          ويـدعو املقـرر اخلـاص       ). ٤٨/١٣٤قرار اجلمعية العامة    (اإلنسان   
   . بإنشاء هذه املؤسسات إىل تصحيح هذا الوضع 
قـا مـن    انطال وحييط املقرر اخلاص علمـا بـاجلهود املبذولـة لتوثيـق اجلـرائم املرتكبـة                  - ١٤٦ 
بيـد أن  . الربامج القائمـة  الدوافع العنصرية، وال سيما إجراء الدراسات املتخصصة وتقييم      
وهـو يكـّرر التوصـية الـواردة يف          . هذه اجلهود مـا زالـت تـتم علـى اهلـامش وبـشكل حملـي                
ــره إىل جملــس حقــوق اإلنــسان      بــشأن مجــع البيانــات   ) ٣٣، الفقــرة  A/HRC/23/24 (  تقري
املصنفة ضرورية لفهم نطاق وطبيعة العنصرية وكراهية األجانب         فالبيانات  . واإلحصاءات 
وهلذه البيانات قيمتها أيـضا يف تـصميم وتنفيـذ          . هبما من تعصب يشهده اجملتمع     وما يتصل    
   . السياسات الفعالة ملنع ومكافحة هذه اآلفة  
مبـا يف ذلـك      وقد لوحظ من ردود الدول أن هناك عددا مـن املبـادرات اإلجيابيـة،                 - ١٤٧ 
ويـرى املقـرر   . الثقـايف  أنشطة التوعية اهلادفة إىل تعزيز التسامح والتفـاهم واحتـرام التنـوع           
حبثيــة ومهرجانــات ومــؤمترات  اخلــاص أن مــا جيــري تنظيمــه مــن مناســبات ثقافيــة وأعمــال   
تـدابري إجيابيـة تـسهم يف بنـاء جمتمـع قوامـه               إعالمية كلـها متثـل       وندوات ومعارض ومحالت   
ولذلك، فهو يشجع الدول علـى تعزيـز تنفيـذ    . التمييز التعددية والتفاهم والتسامح وعدم   
    .هذه املبادرات 
إنفـاذ القـوانني،    ويرحب املقرر اخلاص باجلهود املبذولة لتدريب العـاملني يف جمـال          - ١٤٨ 
حقـوق اإلنـسان وعـدم       رطيون وموظفـو اهلجـرة والقـضاة واحملـامون، بـشأن            فيهم الـش   مبن 
العرقــي والعنــف اللــذين متارســهما   غــري أن املقــّرر اخلــاص يالحــظ أن التــصنيف   . التمييــز 
ظهورمها يف العديد من البلدان، وهو ما يثين  الشرطة ضد الفئات الضعيفة مسألتان يتكرر      
. نتـصاف، وذلـك نظـرا لعـدم ثقتـهم يف النظـام القـانوين       اال الـضحايا عـن اللجـوء إىل سـبل      
اخلاص الدول على اختـاذ وتعزيـز التـدابري الراميـة إىل زيـادة التنـوع داخـل                   ويشجع املقرر    
يـدانون   وكاالت إنفاذ القـوانني، وفـرض العقوبـات املالئمـة علـى املـوظفني العـامني الـذين                     
وينبغـي  . خطاب الكراهيـة    يدانون بإطالق    باستخدام العنف انطالقا من دوافع عنصرية أو       
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مــن محايــة حقــوق الفئــات األضــعف  حتــسني قــدرات مــوظفي إنفــاذ القــوانني كــي يتمكنــوا  
ويلــزم القيــام . بــدوافع عنــصرية علــى حنــو أفــضل والتعامــل مــع حــاالت ارتكــاب اجلــرائم  
ــستمرة     ــة وم ــصورة منهجي ــار وامل     ب ــشأن اإلط ــة ب ــدريب والتوعي ــشطة الت ــوفري أن مارســة بت
مبكافحة التمييز جلميع املعينني حديثا كموظفي إنفاذ قوانني ومـدعني           القانونيني فيما يتصل     
   .وقضاة، إىل جانب موظفي اهلجرة وحرس احلدود عند االقتضاء عامني  
ثقافـة الـسالم    وقد قدم بعض الدول معلومـات عـن اسـتخدام اإلنترنـت يف تعزيـز            - ١٤٩ 
األجانــب وخطــاب  ألحكــام القانونيــة املــضادة للتطــرف وكراهيــة  والتــسامح، والتــرويج ل 
ويرحب املقرر اخلاص باملبادرات اليت      . الكراهية، والترويج لتدابري الوقاية من هذه األمور       
الـشبكية اخلاصـة باجلماعـات املتطرفـة وإغالقهـا عنـد             قام هبـا بعـض الـدول ملراقبـة املواقـع             
ع إطار قانوين قوي فيما خيص نشر خطاب الكراهيـة          كذلك إىل وض   وهو يدعو   . الضرورة 
اإلجيـايب   ويرحب املقـرر اخلـاص باالسـتخدام    . الناس للتطّرف على شبكة اإلنترنت وحشد   
الفقــرة (ديربــان  لإلنترنــت، ويــشري يف هــذا الــصدد إىل األحكــام ذات الــصلة مــن إعــالن    

املعلومـات واالتـصاالت     حيث تقّر الـدول بـضرورة تعزيـز اسـتخدام تكنولوجيـات              ،  )٩٢
العنصرية والتمييز العنصري وكراهية   مبا يف ذلك اإلنترنت، لإلسهام يف مكافحة         اجلديدة،  
وكذلك يوصي اللجنـة بتنفيـذ التوصـيات الـواردة      . وما يتصل بذلك من تعصب األجانب  
  ).  A/67/326 (عن العنصرية واإلنترنت  إىل اجلمعية العامة  يف تقريره 

الـسياسية   ويرحب املقرر اخلاص بالتدابري اليت طّورها بعض الدول ملنع األحـزاب              - ١٥٠ 
مبـا يف ذلـك التـدابري        واحلركات واجلماعات املتطرفة من إحداث تـأثري سـليب يف الـشباب،              
وتنميـة قـدرهتم علـى التفاعـل         صغار  والدورات التثقيفية الرامية إىل إذكاء وعي األطفال ال        

اخلاص بزيادة التدابري الراميـة إىل إذكـاء         ويوصي املقرر   . والعقائداإلثنيات  بيئة متعددة    يف  
ــشباب باألخطــار النامجــة عــن    وعــي  ــسياسية    ال ــديولوجيات الــيت تعتنقهــا األحــزاب ال األي

 عليم هذا الصدد، يظل التويف. املتطرفة وعن األنشطة اليت متارسها واجلماعات  واحلركات 
مكافحـة   عام، والتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان بوجـه خـاص، ميثـل أداة رئيـسية يف        بوجه  
   .هذه األيديولوجيات يف الشباب تأثري 

مـن تركيـز     ويشري املقرر اخلاص مع التقدير إىل ما الحظـه يف ردود بعـض الـدول                  - ١٥١ 
اخلاص بأن تواصـل الـدول    ويوصي املقرر . نسانعلى موضوع التثقيف يف جمال حقوق اإل     
التقليدية وغري التقليديـة علـى الـسواء،         االستثمار يف التثقيف، من خالل املناهج الدراسية         
وتــصحيح األفكــار الــيت تــرّوج هلــا األحــزاب الــسياسية   هبــدف إحــداث حتــّول يف املواقــف  
راق وتفـّوق بعـضها علـى بعـض،         املتطرفـة فيمـا خيـص تراتبيـة األعـ          واحلركات واجلماعات    
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وهـو يوصـي كـذلك بالتعـاون مـع          . معاجلة التأثري السليب هلذه املواقف واألفكار      أجل   ومن  
الصلة اليت   األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة، مبا يف ذلك يف إطار الربامج ذات              منظمة   

يتعلــق بالعنــصرية  وفيمــا املنظمــة فيمــا يتعلــق بــالتثقيف يف جمــال حقــوق اإلنــسان،    أقامتــها 
   .العنصري والتمييز 

ــسيق بــني       - ١٥٢  ــواردة فيمــا يتعلــق بالتن اهلياكــل  ويرحــب املقــرر اخلــاص باملعلومــات ال
مبـسألة املـساواة وعـدم       احلكومية من أجل تعظيم االستفادة من اجلهود املبذولة فيما يتعلق            
وهـو يـشجع هـذه اجلهـود        . العـام  قطاع  التمييز، وبتعميم السياسات املناهضة للتمييز يف ال       
من اجلهات الفاعلـة، مثـل اجلهـات الفاعلـة           املنّسقة، ويوصي أيضا بإشراك جمموعة متنوعة        

ويالحـظ املقـرر   . حلقـوق اإلنـسان ووسـائط اإلعـالم     اجملتمع املدين واملؤسسات الوطنيـة      يف  
حـدى احملـاكم الوطنيـة      نشأت عـن التعـاون الـذي جـرى بـني إ            اخلاص املمارسة اجليدة اليت      
التواصل االجتماعي من أجل مقاضـاة شـخص ثبتـت عليـه هتمـة نـشر رسـائل                   وأحد منافذ    
   .معادية للسامية يف صفحته الشخصية  
اإلعــالم يف  ويــود املقــرر اخلــاص أن يــشدد علــى الــدور الــذي تقــوم بــه وســائط       - ١٥٣ 
مــسؤولية مكافحــة  ط اإلعــالم وتقــع علــى عــاتق وســائ. مكافحــة انتــشار األفكــار املتطرفــة 
التسامح، واالضطالع بدور تكـاملي      القوالب النمطية، واملساعدة على إقامة ثقافة قوامها         
    .كي ُتسمع صوهتا عن طريق إتاحة اجملال لألقليات العرقية  
التعـاون   وعالوة على ذلك، يرحب املقرر اخلاص باملبادرات املتخذة هبدف كفالة           - ١٥٤ 

مناسـبات   فهـذه احملافـل متثـل    . اإلقليمي عـرب سـبل منـها النـدوات واملـؤمترات      يد على الصع 
التحـديات الـيت     وكـذلك لتحديـد   واملمارسات اجليدة، بـل  هامة لتبادل الدروس املستفادة     

بتــصديق  ويرحــب املقــرر اخلــاص أيــضا   . تــذلّل بعــد علــى الــصعيدين اإلقليمــي والــدويل  مل
   .ن اإلقليمية ذات الصلةالدول على صكوك حقوق اإلنسا
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	أولا - مقدمة
	1 - يقدم هذا التقرير إلى الجمعية العامة عملا بالقرار 67/154 بشأن ”تمجيد النازية: عدم جواز ممارسات معينة تساهم في إثارة الأشكال المعاصرة من العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب“.
	2 - وقد أشارت الجمعية العامة، وإذ يثير جزعها انتشار أحزاب سياسية وحركات وجماعات متطرفة مختلفة، بما فيها جماعتا النازيين الجدد وذوي الرؤوس الحليقة، وحركات إيديولوجية متطرفة مماثلة، في أنحاء كثيرة من العالم، مما أدى إلى تزايد عدد أعمال العنف التي ترتكب على أساس عنصري وتصاعد خطاب الكراهية في نواحي الحياة العامة، كما لاحظه المقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب (انظر A/HRC/23/24 و A/67/328)، في الفقرة 31 من القرار 67/154، إلى طلب لجنة حقوق الإنسان، في قرارها 2005/5، أن يواصل المقرر الخاص التفكير مليا في هذه المسألة وأن يقدم توصيات بشأنها في تقاريره المقبلة وأن يلتمس آراء الحكومات والمنظمات غير الحكومية في هذا الصدد ويضعها في اعتباره. وفي الفقرة 9 من القرار 67/154، أكدت الجمعية أن عدم تصدي الدول بفعالية لهذه الممارسات يتعارض مع الالتزامات التي تعهدت بها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بموجب ميثاقها ويتنافى مع مقاصد المنظمة ومبادئها.
	3 - وفي الفقرة 32 من القرار 67/154، طلبت الجمعية العامة إلى المقرر الخاص أن يعد تقريرا عن تنفيذ القرار، استنادا إلى الآراء التي يتم جمعها وفقا لطلب لجنة حقوق الإنسان، وأن يقدمه إليها في دورتها الثامنة والستين.
	4 - ووفقا للممارسة المتبعة في التقارير السابقة، يلخص المقرر الخاص في هذا التقرير ما ورد من معلومات عن الأنشطة ذات الصلة التي قامت بها الدول الأعضاء عملا بالقرار 67/154. وعند إعداد التقرير، بعثت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في 18 نيسان/أبريل 2013 بمذكرة شفوية إلى الدول الأعضاء ورسالة إلى المنظمات غير الحكومية تطلب فيهما معلومات عن تنفيذ القرار. وتم استلام ردود من كل من الاتحاد الروسي، وأذربيجان، والأرجنتين، وإسبانيا، وإكوادور، وأوكرانيا، وبوركينا فاسو، وبيلاروس، وتايلند، وسنغافورة، وصربيا، والعراق، وقبرص، والكاميرون، والمملكة العربية السعودية، ونيكاراغوا. وتلقى المقرر الخاص أيضا مساهمات من الرابطة الدولية للمحامين والحقوقيين اليهود، ومركز العمل الاجتماعي/مشروع ”لا حدود“، ولجنة لاتفيا لحقوق الإنسان. وتم استلام تقارير أيضا من المعهد الألماني لحقوق الإنسان، ومجلس أوروبا، والاتحاد الأوروبي. ويعرب المقرر الخاص عن شكره لجميع من ساهموا في هذا التقرير.
	5 - وقد تم تلخيص ما ورد من معلومات في التقرير، مع إيلاء اهتمام خاص للمعلومات المتصلة بالفقرات 4، و 5، و 7 إلى 9، و 16، و 17 من القرار 67/154، حسبما هو مطلوب في الفقرة 32 من القرار. والمساهمات الأصلية متاحة للاطلاع عليها في أمانة مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
	ثانيا - المساهمات الواردة من الدول الأعضاء
	ألف - الأرجنتين
	6 - تشير الحكومة إلى قانونها المتعلق بالأعمال التمييزية (القانون رقم 592،23) لعام 1988 الذي يرسي الأساس لمحاربة جميع أشكال التمييز في البلد. ويهدف المعهد الوطني لمحاربة التمييز وكراهية الأجانب والعنصرية تحديدا إلى بذل جهود لمحاربة التمييز. والمعهد هو الجهة المسؤولة عن تنفيذ المقترحات الواردة في الخطة الوطنية لمحاربة التمييز التي تم اعتمادها في المرسوم رقم 1086/2005، تمشيا مع الالتزامات التي تعهدت بها الأرجنتين في المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، الذي عقد في ديربان عام 2001.
	7 - والهدف من برنامج القضاء على التمييز في الإنترنت الملحق بمكتب تنسيق مراصد محاربة التمييز التابع للمعهد هو القضاء على أشكال التعبير التمييزية وخطاب الكراهية في الإنترنت بالكشف عن المخالفات للقانون المتعلق بالأعمال التمييزية. ومنذ أوائل عام 2013، تم إغلاق 70 موقعا على الإنترنت بها محتويات معادية للسامية. وتقوم إدارة مساعدة الضحايا بالمعهد بتسجيل شكاوى التمييز، بما في ذلك ما تتضمنه مواقع الإنترنت.
	8 - ويعالج عدد من المنشورات التي يدعمها المعهد قضايا العنصرية ومعاداة السامية بصورة خاصة. وثمة كتابان يناقشان محرقة اليهود وإضفاء الطابع المؤسسي على العنصرية هما ”العنصرية: نحو أرجنتين متعدد الثقافات“ و ”حكايات للأطفال ... شهادات ناجين من محرقة اليهود في الأرجنتين“. وقد صدر أيضا تقرير عن معاداة السامية في الأرجنتين في أواخر عام 2012. ومنذ عام 2010، أقرت الحكومة رسميا باليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا محرقة اليهود.
	9 - وفي كانون الأول/ديسمبر 2011، أطلق المعهد مركز البحوث والتطوير والتدريب بشأن التنوع الثقافي والديني والإثني (المعروف باسم DIVERSIA). وعقد المركز منذ إنشائه مختلف الدورات التدريبية وحضر الممثلون اجتماعات مشتركة بين المدارس بهدف الترويج للتنوع الثقافي.
	10 - ويسّر المعهد قيام اتحاد كرة القدم الأرجنتيني بالتوقيع على اتفاق إطاري للتعاون ضد التمييز وكراهية الأجانب والعنصرية، اتفق بموجبه الأطراف على العمل معا لمحاربة التمييز بتنفيذ إجراءات مشتركة، وتنظيم الحملات، ونشر القيم السليمة وأفضل الممارسات.
	بـاء - أذربيجان 
	11 - وجهت الحكومة الانتباه إلى المادة 25 من الدستور التي تكفل مساواة الجميع في الحقوق والحريات. ويتولى أمين مظالم مستقل المسؤولية عن حماية حق جميع الناس في المساواة، كما تضمنه المادة 25، بالمساعدة على ضمان الانتصاف في انتهاكات حقوق الإنسان والحريات التي يرتكبها مسؤولون حكوميون وبإجراء أنشطة توعية. 
	12 - ويقوم مفوض حقوق الإنسان بتعزيز حقوق الإنسان والحريات التي تضمنها القوانين الوطنية والاتفاقات الدولية، من قبيل الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري التي أذربيجان طرف فيها. وتقدم مفوض حقوق الإنسان بمقترحات من أجل التصديق على اتفاقية مناهضة التمييز في التعليم والبروتوكول رقم 12 لمجلس أوروبا الملحق باتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (تم التوقيع عليهما في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2003، إلا أنه لم يتم التصديق عليهما بعد). إضافة إلى ذلك، يقوم المفوض بأنشطة للتوعية، من قبيل الأنشطة المبينة في خطة العمل الوطنية التي وضعت بموجب المرسوم رقم 27 لعام 2011. وتتمثل بعض الأنشطة المبينة في خطة العمل الوطنية في جلسات استماع علنية بشأن أهمية عدم التمييز، حيث تعقد الجلسات لفائدة طائفة واسعة من الجهات المعنية، من قبيل المسؤولين الحكوميين، والمنظمات غير الحكومية المحلية، ووسائط الإعلام، واللاجئين، والمشردين داخليا. 
	جيم - بيلاروس
	13 - أشارت الحكومة إلى عدد من مواد القانون المدني، والقانون الجنائي، وقانون الإجراءات الجنائية، وقانون المخالفات الإدارية، وقانون الانتخابات، بوصفها تتضمن أحكاما تتصل بالتصدي للعنصرية. وذكرت أيضا عددا من القوانين، بما في ذلك القوانين المتعلقة باللغات، والأقليات الوطنية، وحرية الضمير والمنظمات الدينية، والوضع القانوني للأجانب والأشخاص عديمي الجنسية في بيلاروس، والجمعيات الطوعية، والأحزاب السياسية، والمناسبات العامة، وتنفيذ إجراء حق المواطنين في المبادرة بالتشريع، ومنع غسل الأموال وتمويل الأنشطة الإرهابية، ومكافحة الإرهاب، ومكافحة الفساد، ومكافحة التطرف، والجريمة المنظمة. إضافة إلى ذلك، ذكرت الحكومة ثلاثة مراسيم رئاسية، هي: المرسوم رقم 300 المؤرخ 1 تموز/يوليه 2005، والمرسوم رقم 302 المؤرخ 1 تموز/يوليه 2005، والمرسوم رقم 575 المؤرخ 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2010.
	14 - وبغية تعزيز التسامح فيما بين الإثنيات والديانات، قام مكتب مفوض الشؤون الدينية والإثنية في عام 2011 بوضع برنامج والبدء في تنفيذه لتعزيز المجال الديني والترويج للعلاقات بين الإثنيات والتعاون مع المواطنين في الخارج. 
	15 - وبيلاروس طرف في المنتدى الثلاثي للتعاون بين الأديان من أجل السلام والتنمية، ومؤتمر حوار الأديان والتعاون من أجل السلام، وعضو في فريق أصدقاء تحالف الحضارات.
	دال - بوركينا فاسو
	16 - تواجه بوركينا فاسو أعمالا نازية جديدة وفاشية جديدة كما وصفها القرار. إلا أنها وضعت تدابير قانونية وتدابير أخرى مصممة لمحاربة جميع أشكال التمييز.
	17 - وتنص المادة 1 من الدستور على حظر جميع أشكال التمييز، خاصة التمييز بسبب العرق، والأصل الإثني، والإقليم، واللون، ونوع الجنس، واللغة، والديانة، والطائفة، والآراء السياسية، والحظ من الثروة، والمولد.
	18 - ويحظر على القادة السياسيين والأحزاب السياسية التحريض على التمييز العنصري وكراهية الأجانب والعنف. وتحظر المادة 13 من الدستور تشكيل الأحزاب السياسية على أسس قبلية أو إقليمية أو عنصرية أو طائفية. علاوة على ذلك، تنص المادة 4 من ميثاق الأحزاب والجماعات السياسية على ضرورة قيام الأحزاب والجماعات السياسية بنبذ جميع أشكال عدم التسامح، والنزعات الإقليمية، والتعصب للأصل الإثني، والتعصب، والعنصرية، وكراهية الأجانب، والحض على العنف، في برامجها وأنشطتها. 
	19 - وتنص المادة 47 من القانون رقم 10/92/ADP بشأن حرية تكوين الجمعيات على أنه يجوز حل أي جمعية متى ما ثبت أن لها غرضا أو هدفا غير مشروع، لا سيما تبرير أو ممارسة التمييز العرقي أو كراهية الأجانب. ويمكن إخضاع قادة تلك المنظمات لمحاكمة قضائية بموجب المادة 132 من القانون الجنائي التي تنص على عقوبات على جميع الأعمال والأنشطة التمييزية. وتشمل العقوبات الحكم بالسجن لفترة تتراوح بين سنة وخمس سنوات والحظر من الإقامة في الإقليم الوطني لمدة خمس سنوات.
	20 - وتنص المادة 112 (2) من قانون المعلومات على إدانة إشانة سمعة جماعات الناس بسبب العرق والإقليم والديانة، بهدف التحريض على الكراهية فيما بين المواطنين، والمعاقبة على ذلك بالسجن لفترات تتراوح من شهر إلى سنة وغرامات تتراوح من 000 100 إلى مليون فرنك من فرنكات الجماعة المالية الأفريقية.
	21 - وتشارك وزارات العدل وحقوق الإنسان والنهوض بالمرأة والعمل الاجتماعي في منع جميع أشكال العنصرية ومظاهرها والحماية منها. والمحاكم بمختلف أنواعها مخولة لتلقي الشكاوى المتصلة بحالات العنصرية وكراهية الأجانب.
	22 - وتضطلع مؤسسات أخرى بدور أيضا، بما في ذلك اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ولجنة التكنولوجيات والحريات، والمجلس الأعلى للاتصالات. ويخول للمجلس الأعلى، في جملة أمور، وقف وإغلاق قنوات الاتصالات التي تدعو إلى العنصرية وكراهية الأجانب أو تنشر الأفكار المتطرفة.23 - وتتضمن المناهج التعليمية للمدارس الابتدائية وما بعد الابتدائية والثانوية وحدات دراسية عن الحرب العالمية الثانية، والنازية والفاشية، وذلك بهدف توعية الشباب بالفظائع الناجمة عن الأفكار المتطرفة وغرس قيم السلام والتسامح والتضامن في المجتمع. ويقوم التلفزيون الوطني أيضا ببث برامج عن الحربين العالميتين وعن النازية والفاشية بغية إعلام الجمهور وتوعيته.
	24 - وتهدف الخطة الاستراتيجية الوطنية لعام 2008 إلى تعزيز السلام والتسامح بينما تهدف خطة العمل الثلاثية لعام 2010 إلى تعزيز ثقافة سلام وتسامح سعيا إلى تنمية قيم التسامح والسلام في جميع قطاعات المجتمع.
	25 - وبينت دراسة أجريت عام 2011، بدعم من مفوضية حقوق الإنسان، أن أشكالا عديدة من التمييز العرقي لا تزال قائمة على الصعيد الوطني. ونتيجة لتلك الدراسة، تم وضع خطة العمل الوطنية لمحاربة التمييز العنصري وكراهية الأجانب وجميع أشكال التعصب ذات الصلة، على أن تُنفذ في الفترة بين عام 2012 وعام 2016. وتشكل خطة العمل أداة لمحاربة العنصرية عن طريق التوعية. وبغية تعزيز ثقافة السلام والتسامح، أُنشئت إدارة لتعزيز السلام والتسامح في وزارة حقوق الإنسان والتعزيز المدني.
	26 - وبغية تيسير إدماج الأجانب وتعزيز التجانس، فإن اللجنة الوطنية للإدماج، التابعة لوزارة الخارجية والتعاون الإقليمي، تقوم سنويا بتنظيم أيام المجتمعات المحلية التي تمكن الأجانب الذين يعيشون في بوركينا فاسو من عرض ثقافاتهم على المجتمعات المحلية. 
	27 - ويسهم التلفزيون الوطني أيضا في الإدماج من خلال برامج تركز على المجتمعات الأجنبية التي تعيش في بوركينا فاسو وثقافة مختلف المجموعات الإثنية الوطنية.
	28 - وتشمل خطة العمل الوطنية تنظيم حلقات عمل مع منظمات المجتمع المدني وإنتاج نشرات إعلامية.
	هاء - الكاميرون
	29 - الكاميرون دولة طرف في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري منذ 24 حزيران/يونيه 1973. وينص دستورها، في فقرات الديباجة، على أن الفرد يمتلك حقوقا مقدسة غير قابلة للتصرف، دون تمييز بسبب العرق أو الدين أو نوع الجنس أو المعتقد.
	30 - وتنص المادة 7 من القانون رقم 98/4 على أن الدولة تضمن لكل شخص تكافؤ الفرص فيما يتعلق بإمكانية الحصول على التعليم، دون تمييز بسبب نوع الجنس أو الآراء السياسية والفلسفية والدينية أو الانتماء الاجتماعي أو الثقافي أو اللغوي أو الجغرافي. وبالمثل، تؤكد المادة 6 (2) من القانون رقم 005 على أن التعليم العالي يسهم في تعزيز سيادة القانون عن طريق نشر ثقافة احترام العدالة وحقوق الإنسان والمشاركة في القضاء على جميع أشكال التمييز، ويشجع على تعزيز السلام والحوار.
	31 - ويُنفَّذ البرنامج الوطني للتثقيف في مجال حقوق الإنسان في المناهج التعليمية للمدارس الابتدائية والثانوية لتوعية السكان بحقوقهم وبضرورة احترام حقوق الآخرين، مع كفالة تعزيز قيم المساواة وعدم التمييز. وتكمِّل هذا البرنامج حملات للتوعية بحقوق الإنسان تنفَّذ أساسا عن طريق وسائط الإعلام.
	32 - وتُجرَّم الممارسات التمييزية وفقا للمادة 4 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. فالمادة 241 من القانون الجنائي، المتعلقة بإهانة الأعراق والأديان، تنص على معاقبة أي شخص يدان بارتكاب تهمة الإهانة، بمفهومها المحدد في المادة 152 من القانون، ضد عرق أو دين ينتمي إليه عدد من المواطنين والمقيمين، بالسجن لمدة تتراوح بين ستة أيام وستة أشهر ودفع غرامة تتراوح بين 000 5 و000 500 فرنك من فرنكات الجماعة المالية الأفريقية؛ وفي حال ارتكاب هذا الجرم عن طريق الصحافة أو الإذاعة، فإن مبلغ الغرامة قد يصل إلى 20 مليون فرنك. وتُضاعَف تلك العقوبات عندما يُرتكَب الجرم بهدف إثارة مشاعر الكراهية أو الاحتقار بين المواطنين. 
	33 - وتنص المادة 242 من القانون، المتعلقة بالتمييز، على السجن لمدة تتراوح بين شهر واحد وعامين وغرامة تتراوح بين 000 5 و000 500 فرنك لكل من يمنع شخصا من الدخول إلى مكان من الأماكن المفتوحة أو العامة أو الحصول على عمل على أساس انتمائه العرقي أو الديني.
	34 - ويعاقَب على التمييز المهني باعتباره جريمة مدنية. فالقانون المدني يعترف بأن التسريح بدافع التمييز عمل جائر. والتمييز في الاستفادة من استحقاقات الضمان الاجتماعي وفرص العمل محظور قانونا بموجب المادة 180 من الأمر رقم 73/15 والمادتين 4 و 168 من قانون العمل. 
	35 - وعلاوة على ذلك، وتمشيا مع القانون رقم 2012/001، تُعرَض جميع الوثائق المعدَّة للحملات الانتخابية على المؤسسة الوطنية لإدارة الانتخابات للتدقيق فيها قبل نشرها. ولا يُوافق على أي وثائق تدعو إلى العنف أو تحرض على الكراهية ضد إحدى السلطات العامة أو أحد المواطنين أو مجموعة من المواطنين. 
	36 - وتقتضي المادة 151 من قانون الانتخابات من الأحزاب السياسية الراغبة في تقديم مرشحين للانتخابات التشريعية أن تعكس في قوائم المرشحين التنوع الاجتماعي للدوائر الانتخابية التي يتنافسون فيها.
	37 - ولا تتضمن سجلات الحالة المدنية أو بطاقات الهوية الوطنية أو غيرها من الوثائق الرسمية أي بيانات مصنفة على أساس الأصل الإثني أو العرقي. ولا يراعى الانتماء الإثني ولا العرقي ضمن العوامل المتغيرة أثناء عمليات التعداد.
	واو - قبرص
	38 - يعد التعليم من أهم أدوات المكافحة الفعالة لجميع أشكال العنصرية. فالنظام التعليمي متاح للجميع، بصرف النظر عن الخلفية الاجتماعية أو الإثنية للشخص أو جنسيته. وتقدم وزارة التعليم دورات معجَّلة في اللغة اليونانية، أثناء ساعات الدوام المدرسي وبعدها، لغير الناطقين بها.
	39 - وقدمت الحكومة عددا من الأمثلة في مجال إصلاح التعليم بهدف القضاء على جميع أشكال التمييز. ومن هذه الأمثلة برنامج ”المناطق ﺫﺍﺕ الأولوية التعليمية“ الذي تديره وزارة التعليم والثقافة. ويُمنح هذا الوضع للمناطق التي تشهد ارتفاع معدلات الأمية والتوقف عن الدراسة والعنف في المدارس بشكل غير عادي. وتخصص الوزارة موارد إضافية للفئات الضعيفة في تلك المدارس. 
	40 - ويقوم مرصد العنف في المدارس بتسجيل ودراسة حوادث العنف، ويركز على الحوادث التي تقع بدافع العنصرية وكراهية الأجانب. وفي عامي 2009 و 2010، نُفّذ برنامج تموله المفوضية الأوروبية ويهدف إلى القضاء على التمييز وتعزيز مبدأ المساواة في المعاملة. ويستهدف عدد من البرامج، ومنها على سبيل المثال مختلف برامج التعلم مدى الحياة وبرامج المجلس الأوروبي وبرامج مجلس شباب قبرص، الشباب على وجه التحديد من أجل ترسيخ مفاهيم قبول ثقافة الآخر.
	41 - وتركز المناهج الدراسية على زيادة احترام الثقافات الأخرى وفهمها. وتتناول دروس التاريخ على وجه التحديد موضوع الحرب العالمية الثانية والفظائع التي ارتكبها النظام النازي في اليونان ومحرقة اليهود. ويُستخدَم الدليل المعنون ’Compassito‘، وهو دليل لتثقيف الأطفال في مجال حقوق الإنسان، على نطاق واسع في المدارس القبرصية باعتباره أداة من أدوات مكافحة العنصرية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن برامج التربية البدنية ومشروعا بعنوان ”الرياضة للجميع“ تعزز الإدماج الاجتماعي وتقلل من حوادث السلوك الجانح.
	42 - وتقر قبرص يوم 27 كانون الثاني/يناير باعتباره اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا محرقة اليهود، وقد أُدرج هذا التاريخ في الأنظمة المتعلقة بتشغيل المدارس الثانوية منذ عام 2009. 
	زاي - إكوادور
	43 - تضمن المادة 11-2 من الدستور المساواة للجميع وتنص على أن جميع أشكال التمييز يعاقَب عليها بموجب القانون.
	44 - ويقر الفصل السابع من القانون الجنائي الجرائم المتصلة بالتمييز العنصري ويعرّفها ويحدد العقوبات المفروضة على مرتكبيها.
	45 - ووفقا لأحكام الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، اعتُمدت عام 2009 خطة متعددة القوميات مدتها ثلاث سنوات للقضاء على التمييز العنصري والإقصاء العرقي والثقافي، وهي خطة يشار إليها اختصارا بخطة مكافحة التمييز. والهدف الرئيسي لهذه الخطة هو القضاء على مختلف الأشكال والممارسات المنهجية للتمييز العنصري والإقصاء الثقافي والعرقي وتعزيز مواطنة متنوعة ومتعددة الثقافات وشاملة للجميع من خلال السياسات العامة للدولة على الصعيد الوطني.
	46 - وأول مجال من مجالات تركيز الخطة هو العدالة والتشريع، وهو مجال تنسقه وزارة التراث بالتعاون مع وزارة العدل وحقوق الإنسان والشؤون الدينية، ومكتب أمين المظالم، ووزارة الدفاع الوطني. وقدمت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الدعم في تنفيذ التدريب التقني في هذا المجال. وأُعدت أربع وحدات تدريبية بشأن الحقوق الجماعية للشعوب والأمم: واحدة مصممة خصيصا للقوات المسلحة، وأخرى للشرطة الوطنية، والثالثة لمسؤولي العدالة، والرابعة لمكتب أمين المظالم. وتلقى ما مجموعه 47 من سلطات تلك المؤسسات ومسؤوليها تدريبا في مجال الحقوق الجماعية في إطار حلقات عمل شارك فيها خبراء وطنيون ودوليون، وذلك لتمكين المشاركين من تولي مسؤولية تكرار هذا النوع من التدريب داخل منظماتهم. وستقوم القوات المسلحة والشرطة الوطنية بإدراج الوحدات التدريبية المتعلقة بالحقوق الجماعية في المناهج الخاصة بالدورات التدريبية لكلا المؤسستين. ونُشرت الوحدات عام 2012، وبلغ عدد النسخ المطبوعة 200 1 نسخة لكل وحدة.
	47 - وتسهم هذه الأدوات أيضا في التوعية بالآليات القانونية المتاحة لإحالة الشكاوى المتعلقة بالتمييز وكراهية الأجانب وأي شكل آخر من أشكال الإقصاء أو التقييد، وبالتالي تحسين إمكانية اللجوء إلى القضاء على قدم المساواة وتعزيز الحق في الحصول على المعلومات. 
	48 - وأفادت الحكومة بإحراز تقدم في التعريف بالصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي صدقت عليها ووقعتها، وذلك بسبل منها على وجه الخصوص نشر النصوص القانونية بلغات الأسلاف، بدءا بإصدار 000 1 نسخة منها بالشوارية.
	49 - وتركز خطة مكافحة التمييز أيضا على التثقيف والتواصل والإعلام. وتَعتبر الحكومة أن تعزيز التعليم على أساس التنوع الثقافي أمر لا بد منه للقضاء على جميع أشكال التمييز والعنف.
	50 - وعُزِّز نظام التعليم الثنائي اللغة المتعدد الثقافات من خلال إعداد ونشر معاجم ومواد تدريس وكتب دراسية بلغات الأسلاف، وهي: السيونية والكوفانية والواودانية والأتشوارية. 
	51 - وهناك أيضا برنامج لإنشاء شبكات إذاعية محلية في أقاليم 13 شعبا من الشعوب المحلية (الأتشوار وكيتشوا الأمازون والهواوراني والأندوا والزابارا والشيويار والشوار والسيوني والسيكويا والكوفان والتساتشيلا والآوا والتشاتشي والإيبيرا)، وقد بلغ مجموع محطات الإذاعة المحلية 14 محطة. ويتضمن هذا البرنامج تدريب مذيعين جدد من أبناء الشعوب الأصلية على تشغيل محطات إذاعية وتقديم برامج إذاعية في أقاليمهم. 
	52 - وقامت وزارة التراث المعنية بالتنسيق بتنظيم ندوة دولية للكاتبات المنتميات إلى الشعوب الأصلية والمنحدرات من أصل أفريقي في عامي 2010 و 2011، وندوة دولية لشاعرات البلدان الأمريكية في عام 2012، إلى جانب نشر مقتطفات مختارة من أشعار وقصص إكوادوريات من الشعوب الأصلية وآخريات ينحدرن من أصل أفريقي. 
	53 - وبالإضافة إلى ذلك، واعترافا بضرورة التنوع والاندماج والرفاه الاجتماعي والعدالة الاقتصادية واستعادة وتعزيز التراث الثقافي لجميع مناطق إكوادور، فإن برنامج التراث الموسيقي المعنون ’’آباؤنا وأمهاتنا، أساطير حية قديمة‘‘ يهدف إلى البحث في التراث الموسيقي للشعوب الأصلية وتجميعه، ثم نشره عبر وسائط الإعلام. 
	54 - وأخيرا، أُنشئ مرصد للتمييز العنصري والإقصاء العرقي، وهو مرصد يتعاون مع المؤسسات الأكاديمية والمنظمات المعنية بالإكوادوريين المنتمين إلى الشعوب الأصلية وأولئك المنحدرين من أصل أفريقي. وأصدر المرصد ثلاث نشرات إعلامية عن عمله، تشمل الفترات من كانون الثاني/يناير إلى آذار/مارس، ومن نيسان/أبريل إلى حزيران/يونيه، ومن تموز/يوليه إلى كانون الأول/ديسمبر 2012، حيث بلغ عدد النسخ المطبوعة منها 000 1 نسخة لكل نشرة. 
	حاء - العراق
	55 - أشارت الحكومة إلى أهمية الجهود الرامية إلى مكافحة الإيديولوجيات المتطرفة والخطاب المفعم بالكراهية. وشددت أيضا على أهمية الإطار القانوني في مكافحة الجماعات المتطرفة، وأشارت إلى أن الدول ملزمة بمكافحة الإرهاب. وأشارت الحكومة إلى فقرات الديباجة وإلى المواد 10 و 14 و 38 و 42 من الدستور باعتبارها تضمن الحريات الأساسية وتحظر التمييز.
	طاء - نيكاراغوا
	56 - أشارت الحكومة إلى أن نيكاراغوا صدقت على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في 3 كانون الأول/ديسمبر 1977. 
	57 - وتقر المادة 5 من الدستور بتعدد اللغات والثقافات والأعراق في البلد. وتعترف الدولة بوجود الشعوب الأصلية. وينص قانون التعليم العام (رقم 582) على إنشاء نظام تعليم مستقل بمختلف المناطق. ويقر قانون تعليم لغات ساحل المحيط الأطلسي، الذي اعتُمد بموجب المرسوم رقم 571، حق الشعوب المنحدرة من المناطق الساحلية للمحيط الأطلسي، وهي شعوب الميسكيتو والسومو والراما والكريول، في التعليم بلغاتها الأصلية باعتبار ذلك مظهرا أساسيا من مظاهر وجود وهوية الأفراد والشعوب.
	58 - وتنص المادة 4 من الدستور على أنه يتعين على الدولة أن تعزز التنمية البشرية لجميع النيكاراغويين، دون استثناء، وأن تحميهم من أي شكل من أشكال الاستغلال أو التمييز أو الإقصاء. وتنص المادة 27 على المساواة أمام القانون وتحظر التمييز على أساس المولد أو الجنسية أو الآراء السياسية أو العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي. 
	59 - وتجرِّم المادة 427 من القانون الجنائي أي أعمال تهدف إلى عرقلة أو منع شخص ما من ممارسة حق أو خيار منصوص عليه في الدستور أو القوانين أو الأنظمة أو أي أحكام أخرى، على أساس تمييزي. وتجرِّم المادة 428 التشجيع علنا على أي من الأعمال التمييزية المشار إليها في المادة السابقة. وتجرّم المادة 315 التمييز في العمل على أساس المولد أو الجنسية أو الانتماء السياسي أو العرق أو الأصل الإثني أو التوجه الجنسي أو نوع الجنس أو الدين أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الإعاقة أو الحالة البدنية أو أي جانب آخر من جوانب الوضع الاجتماعي.
	60 - وأقرت الجمعية الوطنية القانون رقم 757 (2 آذار/مارس2011) المتعلق بالمعاملة العادلة والكريمة للشعوب الأصلية والشعوب المنحدرة من أصل أفريقي من أجل توفير إطار تنظيمي في هذا المجال وكفالة المساواة والعدل في معاملة الشعوب الأصلية وتلك المنحدرة من أصل أفريقي في منطقة ساحل البحر الكاريبي، وشعب الألتو وانغكي، والشعوب الأصلية في منطقة المحيط الهادئ والمناطق الوسطى والشمالية. وينص هذا القانون على خضوع كل منظمة من المنظمات غير الحكومية وكل كيان من كيانات القطاعين الخاص والعام لأحكام الدستور والمعاهدات الدولية والقوانين المجسدة لمبدأ عدم التمييز بأي شكل من الأشكال.
	61 - ولتجاوز النقص الحاصل في الإحصاءات الوطنية من حيث كونها لا تعكس التنوع الثقافي للبلد، أُضيفت خانة خاصة بالمعلومات المحددة لهوية الشخص إلى استمارات التعداد الثامن للسكان والتعداد الرابع للمساكن اللذين أجريا عام 2005. واتُّخذت إجراءات مماثلة لإدراج المتغيرات الإثنية في الإحصاءات المتعلقة بقطاعي الصحة والتعليم، وبالأخص في المناطق المتمتعة بحكم ذاتي، حيث توجد مدارس ثنائية اللغة متعددة الثقافات، ومؤسسات متعددة الثقافات لتدريب المعلمين، ومدارس لتدريب الممرضين والممرضات، وجامعات أهلية متعددة الثقافات. وأُدرجت متغيرات متعلقة بالأوبئة، مصنفة حسب الأعراق، في النظام الصحي، ويجري حاليا اتخاذ مجموعة من الإجراءات للمواءمة بين الممارسات الطبية العصرية ونظيرتها التقليدية الموروثة عن الأسلاف.
	62 - ولمكافحة التحيز، فإن الحكومة تشجع على إدراج محتوى متعدد الثقافات في جميع مستويات النظام التعليمي. وقد تولى المجلس الوطني للجامعات مهمة تعزيز التعددية الثقافية في التعليم العالي، وهو ما يعني إدراج المتغيرات الإثنية في الإحصاءات المتعلقة بالجامعات، بالإضافة إلى الاعتبارات التربوية والمعرفية.
	63 - ولتعزيز التعددية الثقافية، ما فتئت الجمعية الوطنية تضع سياسات لتعزيز أوجه التفاعل الثقافي القائم على مبدأ الرفاه الجماعي كوسيلة لبناء أمة يكون فيها الجميع سواسية، قوامها التنوع الثقافي، لا العنصرية والتمييز.
	ياء - الاتحاد الروسي
	64 - نوهت الحكومة في ردها إلى أن المادة 19 من الدستور تضمن المساواة للجميع أمام القانون. وتنص المادة 26 (2) على الحق في استخدام الفرد لغته الخاصة في مجالي الاتصال والتعليم. 
	65 - ويحظر الدستور إنشاء المنظمات التي تهدف أساساً إلى التحريض على الكراهية والانقسام على الصعيدين الاجتماعي والوطني في المجتمع. وتحظر المادة 29 من الدستور أيضا الدعاية للكراهية والتحريض عليها، فضلا عن الخطاب الاستعلائي. 
	66 - يحظر القانون الدعاية للأفكار الاستعلائية على أساس الأصول الوطنية والاجتماعية. وتنص المادة 15 من القانون الجنائي الاتحادي على العقوبات الجنائية والإدارية والمدنية. وتعتبر الدوافع التمييزية ظروفا مشددة للعقوبة. كما تم التسليم بأن الظروف المشددة للعقوبة تشمل الأعمال التي تتم على أساس العداوة أو الكراهية السياسية أو الأيديولوجية تجاه فئة اجتماعية معينة. 
	67 - وينص القانون على أن الجماعات الضالعة في أنشطة متطرفة تفضي إلى إلحاق الضرر بالمواطنين والنظام العام والفئات الضعيفة والبيئة، أو تشكل خطرا حقيقيا عليها، يمكن حلها بقرار من المحكمة. ويرصد المكتب الاتحادي للمدعي العام نشر المواد الداعية للتطرف وتوزيعها. وتتاح قائمة بأسماء هذه المواد للجمهور على الموقع الشبكي لمكتب المدعي العام. 
	68 - ويشارك العديد من الوزارات في مكافحة تصاعد الخطاب الذي يحض على التطرف والكراهية ومنعه، بما في ذلك وزارة الإعلام، والداخلية، والتعليم والعلوم، ووزارة الثقافة، التي وضعت كل منها برامج وخطط عمل محددة رامية إلى معالجة التطرف. 
	69 - وأنشأت وكالة أنباء الاتحاد الروسي بوابة على الإنترنت باسم ”روسيا للجميع“ باللغات المختلفة لمواطني المهجر المقيمين في الاتحاد. 
	70 - وترصد وزارة الداخلية المواقع الشبكية بصفة دائمة لتحديد المواد التي تنشرها الجماعات الراديكالية المتطرفة لإشاعة الكراهية والعنف. 
	كاف - المملكة العربية السعودية 
	71 - تحظر الشريعة الإسلامية، التي تستمد منها المملكة العربية السعودية جميع قوانينها، جميع أشكال التمييز، بما في ذلك التمييز العنصري. وتحظر المادة 39 من النظام الأساسي للحكم انتهاكات حقوق الإنسان، وكذلك التحريض على الاضطرابات أو الفتنة، وتطلب من وسائط الإعلام تثقيف الأمة وتوطيد وحدتها. ويحظر كذلك إنشاء المجموعات على أساس التمييز العنصري.
	72 - وعدلت المملكة العربية السعودية، بعد انضمامها إلى الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في عام 1997، بعض القوانين من أجل فرض عقوبات صارمة على النيل من كرامة الآخرين. ويجرم التعديل المدخل على قانون الصحافة والمطبوعات، بموجب مرسوم ملكي صادر في تموز/يوليه 2001، أي انتقاص من السمعة أو الكرامة، أو الاستخفاف بأي شخص أو تحقيره، أو التحريض على التعصب ونشر الشقاق بين المواطنين. ويحظر التعديل الذي أدخل على قانون قمع الجرائم الحاسوبية، الصادر في إطار قرار لمجلس الوزراء في آذار/مارس 2007، تشويه سمعة الآخرين أو إلحاق الضرر بهم من خلال مختلف نظم تكنولوجيا المعلومات.
	73 - وانضمت المملكة إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية (رقم 100) المتعلقة بتساوي أجر العمال والعاملات عن العمل المتساوي في القيمة (رقم 111) المتعلقة بالتمييز في العمالة والمهن.
	74 -  وأفادت المملكة بأنها قد طبقت المعايير الدولية للقضاء على التمييز العنصري وكراهية الأجانب الواردة في إعلان وبرنامج عمل ديربان، وكذلك الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض ديربان.
	75 - وتشدد لجنة حقوق الإنسان بالمملكة على التسامح من خلال النظام التعليمي ووسائط الإعلام وفقا لإطار البرنامج المتعلق بتعزيز ثقافة حقوق الإنسان.
	76 - ويحظر توجيه صادر عن وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في عام 2011 على الأئمة أو الدعاة مهاجمة الأشخاص أو الطوائف الدينية في خطبهم. ونتيجة لذلك، أقالت الوزارة الأئمة والدعاة الذين تشمل خطبهم التحريض على الكراهية أو أي شكل من أشكال التمييز.
	لام -  صربيا
	77 - أشارت الحكومة في ردها إلى قانون يحظر مظاهر المنظمات والجمعيات النازية الجديدة أو الفاشية، وعرض رموز وشعارات النازية الجديدة أو الفاشية. ويحظر القانون جميع الخطب العامة أو الأعمال أو مواد الدعاية أو الرموز أو العلامات المحرضة على كراهية أي شعب أو أقلية قومية أو كنيسة أو جماعة دينية، أو تشجع على تلك الكراهية أو تنشرها. ويحظر القانون أيضا ترويج أفكار وإجراءات الأشخاص الذين أدينوا بارتكاب جرائم حرب، أو تبريرها. كما يفرض القانون غرامات على الأفراد المشاركين في المظاهرات أو الجمعيات المسؤولة عن انتشار الكراهية والتعصب أو التشجيع عليهما. 
	78 - ويحظر قانون الإعلام نشر المعلومات التي تشجع على التمييز أو الكراهية أو العنف ضد الأشخاص أو الجماعات على أساس العرق أو الدين أو الجنسية أو الأصل الإثني أو نوع الجنس أو التوجه الجنسي. ويسمح القانون للضحايا ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان على حد سواء برفع الدعاوى.
	79 - وتختص هيئة البث بمنع بث البرامج التي تحرض على التمييز أو الكراهية أو العنف. ويحظر البروتوكول الإضافي للاتفاقية بشأن الجرائم الحاسوبية والمتعلق بتجريم الأعمال ذات الطابع العنصري والتي تتسم بكراهية الأجانب والمرتكبة عن طريق استخدام النظم الحاسوبية لتأييد الأفكار أو النظريات التي تدعم الكراهية والتمييز أو تشجع عليهما أو تعززهما. 
	80 - ويعاقب القانون الجنائي على أعمال من قبيل: تشويه السمعة على أساس العرق أو الدين أو الأصل الإثني أو ما شابه ذلك (المادة 174)؛ والتي تحرض على الكراهية والتعصب على أساس قومي وعرقي وديني (المادة 317)؛ والتمييز العنصري وغيره من أنواع التمييز (المادة 387). ويقر القانون الجنائي أيضا بأن الدافع العنصري يشكل أحد الظروف المشددة للعقوبة. 
	81 - وتجرم المادة 344 (أ) من القانون الجنائي التي اعتمدت في الآونة الأخيرة السلوك العنيف في المناسبات الرياضية، بما يشمل التحريض على الكراهية أو التعصب الوطني أو العرقي أو الديني خلال الألعاب الرياضية من خلال أنماط السلوك أو الشعارات التي تفضي إلى العنف أو المواجهة البدنية مع المشاركين في المناسبة الرياضية. 
	82 - وينص قانون الجمعيات على ضرورة عدم توجيه أهداف الجمعية وعملها نحو التحريض أو التشجيع على عدم المساواة والكراهية والتعصب، في جملة أمور. وينص قانون الأحزاب السياسية على ضرورة عدم توجيه أعمال الأحزاب السياسية نحو انتهاكات حقوق الإنسان وحقوق الأقليات المكفولة دستوريا أو التحريض على الكراهية العنصرية أو الوطنية أو الدينية والتشجيع عليها، في جملة أمور. وينص قانون مكافحة التمييز على ذلك أيضا. 
	83 - وتفيد الحكومة في ردها بأن هناك زيادة في أنشطة المنظمات ذات النزعة القومية على شبكة الإنترنت. وسجل مكتب المدعي العام المعني بجرائم التكنولوجيا المتقدمة، الذي أنشئ في إطار مكتب المدعي العام، ما يزيد على 700 1 حالة، مع الإشارة بوضوح إلى أن هناك زيادة سنوية في عدد القضايا التي وردت. 
	84 - وبالمثل، لوحظ تزايد مظاهر العنصرية وكراهية الأجانب، ولا سيما ضد طائفة الروما وأفراد الأقليات القومية الأخرى بما في ذلك البيانات العنصرية تجاه التلاميذ والطلاب الروما. وقدمت الحكومة بيانات إحصائية مفصلة من وزارة العدل والإدارة العامة توثق عدد القضايا الجنائية الواردة والمنتهية والعالقة.
	85 - واعتمدت وزارة الداخلية القاعدة التنظيمية المتعلقة بالتدريب مما أدى إلى اعتماد برامج التدريب المهني لضباط الشرطة وتنفيذها سنوياً. وتركز الدورات التدريبية على مواضيع من قبيل أعمال الخفارة ذات الصلة بجماعات الأقليات، مثل احترام الاختلافات ونبذ التحيز. 
	86 - وقامت وزارة الداخلية، منذ عام 2012، بتنفيذ سلسلة من الإجراءات الإيجابية من أجل زيادة تمثيل أفراد الأقليات الوطنية في إدارات الشرطة التي يقطنها السكان المختلطون إثنيا. وعقدت اجتماعات المائدة المستديرة بشأن سلامة طائفة الروما والفئات والمجتمعات المحلية المستضعفة الأخرى، وذلك بغية تطوير اتصالات الشرطة مع ممثلي الروما وغيرهم من طوائف الأقليات. 
	87 - وأشارت الحكومة إلى استراتيجية التعليم حتى عام 2020، وقانون التعليم الابتدائي الذي ينص على شروط إدماج جميع الأطفال في النظام التعليمي والتدريب المهني دون تمييز، الأمر الذي يسَّر التحاق الأطفال من فئات الأقليات في الصفوف التي يمكن للمعلمين أن يتحدثوا فيها بلغتهم.
	88 - وتطبق جمهورية صربيا برنامجاً لتدريب المعلمين على التوعية بمحرقة اليهود. ويُدرج التثقيف في مجال حقوق الإنسان في المنهاج الدراسي من خلال دورات أخرى للتربية الوطنية تُدرَس في المدارس الابتدائية والثانوية كمادة إلزامية. وقدمت الحكومة أمثلة تفصيلية على المشاريع والبرامج المتعلقة بمكافحة العنصرية والتمييز للطلاب والمعلمين والمجتمعات المحلية والوزارات الأخرى.
	89 - ومع ذلك، أفادت الحكومة بأن التقارير الواردة من هيئات مستقلة تشير إلى أنه لا تزال هناك حالات تمييز في مختلف مناطق البلد. وحذر المفوض المعني بحماية المساواة من الحوادث المتكررة ضد جماعات الروما. 
	90 - وبدأ المفوض برنامج بحث من أجل تقييم فهم عامة الجمهور لخطاب الكراهية وتعريفهم له للمساعدة في وضع سياسات مستنيرة رامية إلى مكافحة العنصرية وكراهية الأجانب والجماعات المتطرفة. 
	ميم - سنغافورة 
	91 - ناقشت الحكومة المبادئ التي تقوم عليها سياساتها، وهي الجدارة والعلمانية والتعدّدية العرقية. ويتم تشجيع إقامة العلاقات بين مختلف المجتمعات المحلية وتعزيزها من خلال الخدمات الاجتماعية، من قبيل برامج الإسكان العام، والمدارس، والخدمة الوطنية المتاحة للجميع.
	92 - وتنص المادة 12 من الدستور على أنه لا يجوز التمييز ضد مواطني سنغافورة على أساس الدين أو العرق أو النسب أو محل الميلاد، ولا سيما عندما يتعلق الأمر بالحق في التعليم (المادة 16). وتكلف المادة 152 الحكومة برعاية مصالح الأقليات العرقية والدينية في سنغافورة.
	93 - ويمحص المجلس الرئاسي لحقوق الأقليات التشريعات المقترحة من أجل ضمان أن القوانين الجديدة لن تنطوي على تمييز ضد الأقليات العرقية أو الدينية. ويمنع الباب 4 من قانون المنشورات غير المرغوب فيها بيع أو تداول المنشورات غير اللائقة التي من المرجح أن تثير العداء بين الجماعات العنصرية أو الدينية. وتجرم المادة 4 (1) من قانون الفتنة (الفصل 290 من قوانين سنغافورة) توجهات إحداث الفتنة، بما في ذلك التوجه إلى تعزيز الأعمال العدائية بين الأعراق.
	94 - ويمنع نظام الحصص الإثنية للإسكان الحكومي الفصل بين السكان. وتجمع الخدمة العسكرية الإلزامية بين الشباب من مختلف الأعراق والأديان. ويستند النظام الانتخابي للهيئة التشريعية على نظام الدوائر الانتخابية القائمة على التمثيل حيث يُنتخب فيه الأعضاء في مجموعات ويجب أن تشمل كل مجموعة أقلية إثنية واحدة على الأقل. وبالإضافة إلى ذلك، تعمل مجالس تنمية المجتمعات المحلية كإدارات على الصعيد المحلي في كل من المقاطعات الرئيسية الخمس في سنغافورة، وتقدم برامج التخطيط والدعم التي تعزز الروابط المجتمعية والتماسك الاجتماعي.
	95 - ويسعى برنامج الإشراك المجتمعي إلى إقامة شبكات لبناء الثقة بين المجتمعات المحلية في سنغافورة. وأنشئت اللجنة التوجيهية الوطنية المعنية بالوئام العرقي والديني في إطار برنامج الإشراك المجتمعي من أجل منح زعماء الجماعات الإثنية والدينية منهاجا وطنيا للاجتماع مع بعضهم البعض من أجل تعزيز التفاعل والتواصل بين المجتمعات المحلية. وتضطلع أوساط بناء الثقة بين الأعراق والأديان بأعمال موازية على المستوى المحلي.
	نون - إسبانيا
	96 - أشارت الحكومة إلى استراتيجيتها الشاملة لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب التي تشمل عدة جوانب واردة في القرار 67/154. وتشمل الاستراتيجية، في جملة أمور، نظاما لجمع البيانات الإحصائية بشأن الحوادث ذات الطابع العنصري، وتدريب موظفي الخدمة المدنية، وسلطات إنفاذ القوانين على التناول الملائم للأعمال العنصرية. وقد تم حتى الآن تدريب 690 2 من أفراد الحرس المدني وقوة الشرطة الوطنية وقوات شرطة المجتمعات المحلية ذات الاستقلالية وقوات الشرطة المحلية. 
	97 - واعتمد مجلس تعزيز المساواة في المعاملة بين جميع الأشخاص دون تمييز على أساس الأصل العرقي أو الإثني الاقتراح الداعي إلى تجنب استخدام الخطاب القائم على التمييز أو العنصرية أو كراهية الأجانب في الحملات الانتخابية. 
	98 - ويعاقب القانون الجنائي مختلف الجرائم التي ترتكب لأسباب تمييزية والهيئات التي ترتكبها، لا سيما التعذيب الذي يحدث على يد سلطة عامة أو مسؤول على أي أسس تمييزية (المادة 174)، والتمييز في مكان العمل (المادة 314)، والتحريض على الكراهية أو العنف أو التمييز (المادة 510)، ورفض موظف خدمة مدنية أو سلطة أو فرد تقديم خدمة عامة (المادة 511)، ورفض الاستحقاقات في سياق الأنشطة المهنية أو التجارية (المادة 512)، وتكوين الجمعيات غير المشروعة لمن يشجعون أو يحرضون على الكراهية أو العنف أو التمييز (المادة 515-5)، ونشر الأفكار التي تبرر أعمال الإبادة الجماعية (المادة 607-2).
	99 - ويشمل مكتب الأمين العام لشؤون الهجرة والنزوح البرامج التعليمية خارج المناهج الدراسية التي تعزز التكامل والتفاعل بين الثقافات، وتساعد في تصحيح أوجه عدم المساواة وتلبية الاحتياجات التعليمية الخاصة. 
	100 - كما تركز الاستراتيجية الشاملة لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب على تحسين مهارات الأخصائيين الاجتماعيين والمهنيين العاملين في مجال مناهضة التمييز.
	101 - ويمثل استخدام الإنترنت لنشر أفكار وأعمال العنصرية وكراهية الأجانب مصدر قلق متزايد بالنسبة لإسبانيا. وقامت الحكومة بتعيين مدع عام خاص معني بالجرائم الشبكية في جميع مكاتب المدعين العامين في جميع أنحاء البلد، وإنشاء وحدات متخصصة بشأن الجرائم الشبكية داخل قوات أمن الدولة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن مكتب الأمين العام لشؤون الهجرة والنزوح يدعم الأنشطة الشبكية التي تضطلع بها المنظمات غير الحكومية لمكافحة العنصرية.
	سين - تايلند
	102 - ركزت الحكومة على حماية وتعزيز وتنفيذ الحقوق المكفولة في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. وخلال عامي 2011 و 2012، قدمت الحكومة وعرضت تقريرها الأول إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري. ونشرت الحكومة أيضا مبادئ الاتفاقية من خلال دورات تدريبية للمسؤولين الحكوميين تضطلع بها إدارة حماية الحقوق والحريات التابعة لوزارة العدل.
	103 - ونشرت الحكومة أحكام الاتفاقية وروّجت لها بين السكان، خصوصا من خلال شبكة الإنترنت.
	104 - ويجري المسؤولون الحكوميون زيارات منتظمة لكل منطقة من أجل وضع سياسات غير رسمية ترمي إلى تحسين نوعية حياة الأقليات.
	عين - أوكرانيا
	105 - تكفل الحكومة لأفراد الجماعات الإثنية المختلفة القاطنين على أراضيها حقوقا سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية متساوية. 
	106 - ويرمي الإطار الوطني للسياسات المتعلقة بالهجرة إلى منع العنصرية وكراهية الأجانب وعدم التسامح الديني، وتشجيع التسامح في المجتمع، خصوصا تجاه المهاجرين.
	107 - وتوفر خطة العمل المعتمدة بالأمر رقم 1058-r لمجلس الوزراء (12 تشرين الأول/أكتوبر 2011) تدابير لشحذ الوعي العام بشأن التنوع الثقافي وأسلوب عيش المهاجرين. وإضافة إلى ذلك، اعتُمدت خطة عمل لبناء ثقافة المواطنة ورفع مستوى التسامح في المجتمع في الأمر رقم 236-r (25 نيسان/أبريل 2012). وتوفر الخطة حزمة واسعة من الأنشطة، بما في ذلك التوعية، وتحسين الفهم القانوني داخل المجتمع، وتطوير الحوار الاجتماعي، وتعزيز التعاون مع المجتمع المدني بشأن تلك المسائل. 
	108 - وبموجب التفويض الوارد في المرسوم الرئاسي رقم 388/2011 (6 نيسان/أبريل 2011)، أولت وزارة الثقافة عناية كبيرة لاستئصال شأفة العنصرية وكراهية الأجانب بالتعاون مع الآليات الإقليمية والدولية. وجرى تقديم الدعم التنظيمي والمالي للمبادرات الثقافية والفنية والتعليمية والعلمية التي تضطلع بها الجمعيات الثقافية الإثنية في أجزاء مختلفة من البلد بغية الإسهام في تعزيز تقاليد وثقافات جميع الجماعات الإثنية في أوكرانيا.
	109 - وعملا بالأمر رقم 528 (25 أيار/مايو 2012)، أنشأت وزارة الثقافة وحدات تنظيمية للحيلولة دون الحالات التي من شأنها الإخلال بالاستقرار الاجتماعي والسياسي أو تغذية العداء الإثني أو العرقي أو الديني، وذلك من خلال أنشطة الرصد والتوعية الملائمة.
	110 - وتضطلع المؤسسات الثقافية الحكومية بدور هام. فالمكتبات والمتاحف، مثلا، تجري أعمالا تعليمية ترمي إلى تعزيز التسامح واحترام ثقافة الجماعات الإثنية المختلفة ولغتها وأعرافها وتقاليدها.
	111 - وللهيئات الاستشارية المشتركة بين الأديان دور إيجابي للغاية تضطلع به على الصعيد الوطني في نسج العلاقات بين الأديان. وفي ذلك السياق، يمارس عمل مجلس عموم أوكرانيا للكنائس والمنظمات الدينية، المكوَّن من أعضاء الكنائس الرئيسية في أوكرانيا، تأثيرا كبيرا على العلاقات بين الأديان، مثله في ذلك مثل رؤساء المراكز الدينية الإثنية العاملة في البلد، بما فيها مركز يهودي واحد وثلاثة مراكز إسلامية. ووفقا لما أفادت به الحكومة، اتسمت جهود المجلس الرامية إلى تعزيز التجانس والتسامح بين المنظمات الدينية لمختلف الأديان وأعضائها بالفعالية. 
	ثالثا - الإسهامات الواردة من المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية ومنظمات أخرى
	ألف - الاتحاد الأوروبي
	112 - في أيار/مايو 2013، اعتمدت المديرية العامة للعدالة التابعة للمفوضية الأوروبية تقريرها السنوي الثالث بشأن تطبيق ميثاق الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية، الذي يغطي عام 2012 ويرصد مظاهر عدم التسامح إزاء التعددية في الاتحاد الأوروبي. وشهد عام 2012 وقوع عدد من الحوادث الجسيمة المتعلقة بالعنصرية وكراهية الأجانب في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك خطاب الكراهية والعنف العنصريان والكارهان للأجانب الموجَّهان ضد طائفة الروما والمهاجرين.
	113 - ووفقا للنتائج التي توصل إليها تقرير صادر عن وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية بشأن الجرائم المرتكبة بدافع الكراهية والتعصب في الاتحاد الأوروبي، فإن قرابة خُمس الروما والأشخاص المنحدرين من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ممن أجريت معهم مقابلات اعتبروا أنهم وقعوا ضحايا لجريمة اعتداء بدافع عنصري أو تلقوا تهديدات أو تعرضوا لمضايقات خطيرة مرة واحدة على الأقل خلال الشهور الاثني عشر السابقة. ولكن كثيرا ما يكون ضحايا الجرائم غير قادرين أو غير راغبين في التماس الانتصاف ضد مرتكبيها. ولذا، فإن جرائم كثيرة لا يجري الإبلاغ عنها ولا المقاضاة بشأنها، الأمر الذي يدلل على الحاجة إلى بناء الثقة في نظام العدالة الجنائية وهيئات إنفاذ القوانين بين ضحايا جرائم الكراهية والشهود عليها. 
	114 - وأظهر مسح أجراه برنامج يوروبارومتر (Eurobarometer) بغرض تقييم التمييز في الاتحاد الأوروبي في عام 2012 أن التمييز على أساس الأصل الإثني لا يزال يُعتبر أوسع أشكال التمييز انتشارا.
	115 - ويقيِّم الاتحاد الأوروبي تطبيق توجيه الاتحاد الأوروبي المتعلق بالمساواة والمناهض للتمييز (2000/43/EC) والتوجيه المتعلق بالمساواة في العمل (2000/78/EC) بغرض النظر في التحديات القائمة أمام تنفيذهما بشكل كفء.
	116 - وسوف يصدر تقرير عن إدراج القرار الإطاري 2008/913/JHA الصادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي بشأن مكافحة أشكال ومظاهر معينة للعنصرية وكراهية الأجانب بواسطة القانون الجنائي في قوانين الدول الأعضاء، حيث يُقيِّم التقرير مدى امتثال الدول الأعضاء لأحكام القرار الإطاري ويكون قابلا للاستخدام كأساس للتصدي لانتهاكات القرار عن طريق استهلال الإجراءات الضرورية اعتبارا من 1 كانون الأول/ديسمبر 2014.
	117 - وسوف يُعرض قبل انتهاء عام 2013 اقتراح المفوضية الأوروبية بأن يقدم مجلس أوروبا توصية عن إدماج الروما. والغرض من التوصية هو تعزيز تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية لإدماج الروما عن طريق التصدي لعدد من المسائل الشاملة لعدة قطاعات، مثل حالة أطفال الروما، ونساء الروما، والتعاون عبر الحدود الوطنية. وإضافة إلى ذلك، اقترحت المفوضية تحسين توجيه صناديق الاتحاد الأوروبي لدعم إدماج الروما.
	118 - وسعيا إلى مكافحة معاداة السامية، احتفل الاتحاد الأوروبي، للمرة الثانية، باليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا محرقة اليهود.
	باء - مجلس أوروبا
	119 - بعد زيارة إلى اليونان، قدَّم مفوض حقوق الإنسان لمجلس أوروبا عرضا مفصلا لاحظ فيه أنه بالإضافة إلى المهاجرين، استُهدفت فئات اجتماعية أخرى مثل الروما، وأفراد الأقلية المسلمة من أصل تركي، والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية، والمدافعين عن حقوق الإنسان، بخطاب الكراهية والعنف.
	120 - وقدم المفوض تقارير عن حالات المعاملة السيئة، بما في ذلك التعذيب، المرتكبة من قِبَل موظفي إنفاذ القانون ضد المهاجرين والروما. ومما يؤسف له أن خطاب وصم المهاجرين قد استُّخدم على نطاق واسع في السياسة اليونانية، وأفضت تدابير مراقبة الهجرة إلى مزيد من الوصم للمهاجرين. ويضاف إلى ذلك أن إمكانية اللجوء إلى القضاء وسبل الانتصاف الفعالة للضحايا قد أعيقت بفعل الإجراءات القضائية المفرطة الطول.
	121 - وجرت الإشارة إلى وظيفة المدعي العام المعني بمكافحة العنصرية المنشأة حديثا في أثينا، وهي الوظيفة التي تحتاج إلى تعزيز خاص وإلى توسيع نطاقها إلى مناطق أخرى بحيث يُطبَّق قانون مكافحة العنصرية تطبيقا فعالا في جميع أنحاء البلد. وذُكِر أيضا أن إنشاء 70 وحدة جديدة لمكافحة العنصرية وخط ساخن للإبلاغ عن حوادث العنصرية يمثلان خطوتين مشجعتين للأمام.
	جيم - الرابطة الدولية للمحامين والحقوقيين اليهود
	122 - قُدِّمت معلومات عن الحزب اليميني المتطرف، الفجر الذهبي، الذي حصل على 6.7 في المائة من الأصوات في الانتخابات الوطنية التي جرت مؤخرا في اليونان عن طريق تعزيز الأيديولوجيا الفاشية والنازية، والدعوة إلى العنف، ودعم الهجمات على الفئات الضعيفة. 
	123 - ولُفت الانتباه أيضا إلى حوادث أدلت فيها شخصيات عامة بالعديد من البيانات المعادية للسامية في أجزاء مختلفة من العالم، بما في ذلك أوروبا الشرقية وأمريكا اللاتينية. وفي بعض هذه البيانات، اتُّهم اليهود بممارسة عمليات القتل الطقسي. وفي أحد البلدان، خضع برلمانيون لاختبارات وراثية لإثبات خلوهم من الأسلاف اليهود أو الروما، وقدم برلماني طلبا بإعداد قائمة بجميع المسؤولين الحكوميين اليهود بحيث يتسنى تمييزهم بوصفهم يشكلون خطرا على الأمن الوطني.
	دال - المعهد الألماني لحقوق الإنسان
	124 - شدّد المعهد الوطني لحقوق الإنسان على أهمية تجريم الموافقة على محرقة اليهود أو إنكار وقوعها أو التقليل من شأنها في القانون الوطني، بالنظر إلى أن الإنكار يمكن أن يعزز الأيديولوجيات العنصرية ويُشكِّل من ثم جريمة خطاب الكراهية المنصوص عليها في المادة 4 (أ) من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
	125 - ولاحظ المعهد أيضا أن المادة 130 (3) من القانون الجنائي الألماني تجرِّم الموافقة على المحرقة أو إنكار وقوعها أو التقليل من شأنها.
	هاء - لجنة لاتفيا لحقوق الإنسان
	126 - قدمت المنظمة غير الحكومية معلومات عن التأييد العام والسياسي القائم للاحتفال التذكاري بفيلق وطني لتنظيم Waffen SS حارب إلى جوار النازيين. ويفاد أن المسيرات السنوية يتواصل تنظيمها وأنها تجتذب عدة آلاف من المشاركين. ويفاد أيضا أن سياسيين ومسؤولين حكوميين رفيعي المستوى يحضرون المسيرات ويدعمونها.
	127 - وفي أيلول/سبتمبر 2012، افتُتح نُصُب في مدينة لاتفية يحمل شارة فيلق لاتفي من تنظيم فافن إس إس (Waffen SS) يحمل النقش التالي: ”لاتفيا يجب أن تكون بلدا للاتفيين الإثنيين“. وبالرغم من الانتقادات الواردة من المجتمع المدني والمجتمع الدولي، فقد رفضت السلطات المحلية معالجة المسألة.
	128 - وأشير أيضا إلى أن حالات خطاب الكراهية لا تجري المقاضاة بشأنها في لاتفيا.
	واو - مركز العمل الاجتماعي/مشروع ”لا حدود“
	129 - قدمت المنظمة غير الحكومية معلومات عن أوكرانيا وأفادت أنه لم تُبذل سوى جهود قليلة للتحقيق في جرائم الكراهية والمقاضاة بشأنها، بما في ذلك الجرائم المرتكبة ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية. وأشير أيضا إلى أن الروما، إلى جوار أقليات أخرى، يواجهون التمييز في حياتهم اليومية.
	130 - وذكرت المنظمة غير الحكومية أيضا إضفاء الطابع المؤسسي على العنصرية من خلال ممارسة التنميط العنصري من قِبَل الشرطة والحوادث المتكررة لعنف الشرطة بدافع عنصري ضد الأقليات، بما في ذلك المهاجرون غير القانونيين، وطالبو اللجوء، والأقليات. وجرى التشديد على غياب الإرادة السياسية لمواجهة العنصرية وكراهية الأجانب.
	زاي - المساهمات الأخرى
	131 - قُدِّمت نتائج عن 48 بلدا حول العالم. وأشير إلى أن زيادة كبيرة في التمييز والعنصرية ضد بعض الفئات قد لوحظت خلال السنوات القليلة الماضية في عدة بلدان. 
	132 - ويلاحَظ التمييز الواسع والمتزايد ضد جماعات الروما في سبعة بلدان في أوروبا الشرقية والوسطى. ويتعرض الروما لجرائم كراهية وهجمات متواترة. وفي أحد البلدان، يستبعد القانون الانتخابي الروما من الترشح في الانتخابات البرلمانية والرئاسية. وبعد أكثر من ثلاث سنوات على حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن هذا القانون تمييزي، لم تنفذ الحكومة المعنية أي تغييرات.
	133 - وتبيَّن أن ثمة سخطا متزايدا على طالبي اللجوء واللاجئين في عدة بلدان. وفي أحد البلدان، ينص قانون متعلق بمنع التسلل على سجن طالبي اللجوء لعدة سنوات. وفي بعض البلدان في شرق وجنوب شرق أفريقيا، يتعرض اللاجئون وطالبو اللجوء بوجه خاص لإلقاء القبض عليهم واحتجازهم عند وصولهم، وشهدت هذه البلدان عداء شديدا وواسع النطاق للأجانب. ويُستبعد بعض الأشخاص من إجراءات تحديد مركز اللاجئ على أساس أصلهم الإثني، ويواجهون خطر مضايقات الشرطة والإبعاد. ويشيع التمييز وعدم التسامح إزاء الشعوب الأصلية في أمريكا اللاتينية وبعض أجزاء الشرق الأوسط.
	134 - ونتيجة لخطاب كبش الفداء هذا، تظهر السياسات التقييدية والعقابية المتعلقة بالهجرة واللجوء في بعض البلدان. وكثيرا ما تنص هذه السياسات على احتجاز المهاجرين غير الموثقين وطالبي اللجوء.
	خامسا - الاستنتاجات والتوصيات 
	135 - يعرب المقرر الخاص عن امتنانه لجميع الدول لما قدمته من معلومات عن التدابير التي نفذتها عملا بقرار الجمعية العامة 67/154. ويعرب أيضا عن تقديره للإسهامات التي تلقاها من منظمات أخرى ومن جهات تابعة للمجتمع المدني. وهو يشير إلى أهمية التعاون الكامل مع ولايته على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس حقوق الإنسان 16/33.
	136 - ويلاحظ المقرر الخاص أن بعض الدول قد أشار في ردوده إلى أن أقاليمه شهدت زيادة في الظواهر المحددة في قرار الجمعية العامة 67/154 وشهدت انتشارا للجماعات اليمينية المتطرفة. وأكد بعض آخر عدم وجود هذه الظواهر داخل حدوده. ويودّ المقرّر الخاص التأكيد على أن التحديات التي تطرحها الأحزاب السياسية والحركات والجماعات المتطرفة أمام إعمال حقوق الإنسان وإرساء الديمقراطية هي تحديات عالمية لا يأمن منها أي بلد. وهو يدعو الدول إلى توخّي مزيد من اليقظة واتباع نهج استباقي في تعزيز الجهود والإرادة السياسية للتعرّف على هذه التحديات والتصدي لها بصورة فعالة. 
	137 - ويود المقرر الخاص أن يشدّد على أن أي احتفال، رسمي أو غير رسمي، يتم فيه تمجيد ذكرى تنظيم قوات الحماية المسلحة النازي (Waffen SS) هو أمر ينبغي أن تحظره الدول. ويودّ المقرر الخاص أن يشير إلى الفقرة 9 من قرار الجمعية العامة 67/154، التي تنصّ على أن هذه الممارسات تشكل إجحافا بحق ذكرى أعداد لا تحصى من ضحايا الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية في الحرب العالمية الثانية، وبخاصة الجرائم التي ارتكبها تنظيم قوات الحماية المسلحة (SS) والأشخاص الذين حاربوا التحالف المناهض لهتلر وتعاونوا مع الحركة النازية، وتؤثر سلبا في الأطفال والشباب، وأن عدم تصدي الدول بفعالية لهذه الممارسات يتعارض مع الالتزامات التي تعهدت بها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. 
	138 - ويرحب المقرر الخاص بالمعلومات المقدمة بشأن تصديق الدول على طائفة متنوعة من الصكوك، بما في ذلك الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وإدراجها أحكام الصكوك في أطرها القانونية والدستورية الوطنية. وهو يحث الدول التي لم تقم بعد بالتصديق على الاتفاقية وإصدار إعلان بموجب المادة 14 منها على القيام بذلك، بحيث يصبح من اختصاص لجنة القضاء على التمييز العنصري تلقّي ودراسة الرسائل الواردة من الأفراد أو مجموعات الأفراد المشمولين بنطاق ولايتها والتي يدّعون فيها وقوعهم ضحايا لانتهاك من جانب دولة طرف لأي من حقوقهم المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. فاللجنة لا يجوز لها تلقي أي رسائل متعلقة بدولة طرف لم تُصدر هذا الإعلان.
	139 - وأبلغت عدة بلدان المقرر الخاص أن دساتيرها وتشريعاتها تكرّس مبادئ المساواة وعدم التمييز وتحظر التحريض على الكراهية من منطلقات عنصرية ودينية وقومية. وعلاوة على ذلك، يلاحظ المقرر الخاص أن بعض البلدان اعتمد تشريعات محدّدة للتصدي للتحديات التي تشكلها الأحزاب السياسية والحركات والجماعات المتطرفة، وسنّ أحكاما قانونية أو دستورية تحظر المنظمات والجمعيات الوطنية التي تحرّض على التمييز وتبث الكراهية والعنف من منطلقات قومية وعرقية ودينية وتنشر الأيديولوجيات الفاشية. 
	140 - ويرحب المقرر الخاص بالبرامج والأنشطة التي يجري تنسيقها على الصعيد الوطني لمكافحة ومنع انتشار التطرف في المجتمع. وإن التدابير القوية التي اتُّخذت في الآونة الأخيرة في بعض البلدان لمناهضة الجماعات اليمينية المتطرفة العنيفة التي تشكل تهديدا للفئات الضعيفة وللأمن الوطني لَمن الممارسات الجيدة التي يجدر الاحتذاء بها مع البقاء ضمن نطاق المادة 4 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري والمادة 20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. 
	141 - ويشجع المقرر الخاص الدول على اعتماد التشريعات اللازمة لمكافحة العنصرية، مع ضمان توافق تعريف التمييز العنصري مع المادة 1 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. وهو يدعو إلى تحديث التشريعات الوطنية الخاصة بمكافحة العنصرية على ضوء ما يجري بشكل متزايد من ترديد علني لخطاب الكراهية والتحريض على العنف ضد الفئات الضعيفة. وفي هذا الصدد، يشير المقرر الخاص إلى وجوب أن يراعى في أي تدابير تشريعية أو دستورية تُعتمد بقصد مناهضة الأحزاب السياسية والحركات والجماعات المتطرفة، بما فيها النازيون الجدد وحليقو الرؤوس وما شابه من الحركات التي تعتنق الأيديولوجيات المتطرفة، أن تكون متوافقة مع معايير حقوق الإنسان الدولية ذات الصلة. وهو يحث الدول على الاحترام الكامل لما عليها من التزامات بموجب المادة 4 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري والمواد 19 إلى 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وعلى الوفاء بهذه الالتزامات. ومن المهم أيضا أن يتم استعراض مشاريع القوانين بعناية من قبل هيئات مستقلة، وذلك للتأكد من عدم المساس بحقوق الشرائح الأضعف، وخاصة فيما يتعلق بقوانين الهجرة.
	142 - ويلاحظ المقرر الخاص مع التقدير أن عدة دول قد نصّت في قوانينها الجنائية على أن الدوافع العنصرية والمتصلة بكراهية الأجانب تشكل ظرفا مشددا للعقوبة، وبالتالي تنشأ عنها عقوبات أشد، لا للمحرّضين فحسب، بل ولمن ينساقون وراءهم أيضا. وعلى ضوء مختلف البلاغات التي تفيد بحدوث حالات لإطلاق خطاب كراهية ما زال المسؤولون عنه بلا عقاب، وبتفشي حالة الإفلات من العقاب التي ينعم بها الجناة، يود المقرر الخاص التأكيد على أن إضفاء الطابع المؤسسي على الإفلات من العقاب أمر بالغ الخطورة، فهو يبعث برسالة خاطئة إلى الجناة ويضعف من سيادة القانون. وهو يكرّر التوصية الواردة في تقريره إلى مجلس حقوق الإنسان (A/HRC/23/24، الفقرة 32) ويدعو الدول إلى الوفاء بما عليها من مسؤولية تتمثل في محاكمة من يرتكبون الجرائم انطلاقا من الدوافع المتصلة بالعنصرية وكراهية الأجانب ومعاداة السامية وكراهية المثليين، وإلى مكافحة الإفلات من العقاب. فتقاعس أي دولة عن الوفاء بهذه الالتزامات يشكل خطرا على سيادة القانون وعلى الديمقراطية. 
	143 - ومع ترحيب المقرر الخاص بالمعلومات المقدمة بخصوص التدابير المتخذة لمنع التمييز ضد أعضاء الأقليات والسكان المنحدرين من أصل أفريقي وطائفة الروما والمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، ولكفالة إدماجهم في المجتمع، فإنه يحث الدول على كفالة التنفيذ الكامل والفعال للتدابير القانونية والسياساتية والمؤسسية الرامية إلى حماية هذه الفئات من الأفراد. ويظل من بواعث القلق بشكل خاص الفجوة القائمة بين الأحكام المنصوص عليها في الأطر القانونية والمؤسسية وبين التحديات التي تواجه هذه الفئات الضعيفة، بما في ذلك فيما يتعلق بالأعمال التي يرتكبها المتطرفون، أفرادا وجماعات، من منطلقات العنصرية وكراهية الأجانب. ويوصي المقرر الخاص بالتالي بأن تكفل الدول لهذه الفئات بشكل فعلي، ودون تمييز من أي نوع، الحق في الأمن، وفي إمكانية اللجوء إلى القضاء، وفي التعويض المناسب والمعونة القانونية، وفي الحصول على المعلومات الملائمة فيما يتعلق بحقوقها، فضلا عن مقاضاة المسؤولين عن الجرائم العنصرية المرتكبة ضدهم وتوقيع العقوبات المناسبة عليهم. وفي هذا الصدد، يود المقرر الخاص أيضا أن يشير إلى الفقرة 88 من إعلان ديربان، التي تقرّ بوجوب الحرص على أن تكون وسائط الإعلام ممثِّلة لما تتمتع به المجتمعات المتعددة الثقافات من تنوّع، وأن تقوم بدور في مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب.
	144 - وما زال المقرر الخاص يساوره بالغ القلق إزاء ما تأكّد من وجود نـزوع إلى اتخاذ أكباش فداء من الفئات الضعيفة، ومنها المهاجرون وطالبو اللجوء والمنتمون إلى الأقليات العرقية، ولا سيما طائفة الروما. وما زالت ظاهرة اتخاذ أكباش الفداء هذه تمثل أداة فعالة للسياسيين الذين لا هدف لهم إلا حشد الجماهير على حساب التماسك الاجتماعي وحقوق الإنسان. وربما يكون استمرار الزعماء السياسيين في إطلاق العبارات الفجة التي تنم عن نعرات التفوق العرقي ومعاداة السامية والآراء المفعمة بالكراهية، دون رقيب أو حسيب، مؤشرا على أن المجتمعات باتت تتجه بشكل خطير ومتزايد إلى تقبُّل خطاب الكراهية والأفكار المتطرفة. ويود المقرر الخاص أن يؤكد مجددا على أن هناك مسؤولية تقع على عاتق الزعماء السياسيين والأحزاب السياسية للتعبير بقوة ووضوح عن إدانة جميع الرسائل التي تبث أفكارا منطلقة من نعرات التفوق العرقي أو الكراهية، والتي تحرّض على التمييز العنصري أو كراهية الأجانب. وعلى الزعماء السياسيين واجب أخلاقي لتشجيع التسامح والاحترام، كما ينبغي أن يمتنعوا عن إقامة الائتلافات مع الأحزاب السياسية المتطرفة المتسمة بالعنصرية أو كراهية الأجانب.
	145 - ويلاحظ المقرر الخاص مع الاهتمام والتقدير التدابير المؤسسية التي اتخذتها الدول للتعامل مع الجماعات المتطرفة والنازيين الجدد وحليقي الرؤوس، وذلك عبر سبل منها إنشاء مؤسسات وطنية مكلفة بولايات مرتبطة بحقوق الإنسان بوجه عام، أو بولايات تخصّ مسألة مكافحة التمييز العنصري تحديدا، ويكون من اختصاصها تلقي الشكاوى من الأفراد والنظر فيها. وينبغي تزويد هذه المؤسسات بالموارد المالية والبشرية الكافية، مع الاحترام الكامل لاستقلالها تماشيا مع المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (قرار الجمعية العامة 48/134). ويدعو المقرر الخاص الدول التي لم تقم بعد بإنشاء هذه المؤسسات إلى تصحيح هذا الوضع. 
	146 - ويحيط المقرر الخاص علما بالجهود المبذولة لتوثيق الجرائم المرتكبة انطلاقا من الدوافع العنصرية، ولا سيما إجراء الدراسات المتخصصة وتقييم البرامج القائمة. بيد أن هذه الجهود ما زالت تتم على الهامش وبشكل محلي. وهو يكرّر التوصية الواردة في تقريره إلى مجلس حقوق الإنسان (A/HRC/23/24، الفقرة 33) بشأن جمع البيانات والإحصاءات. فالبيانات المصنفة ضرورية لفهم نطاق وطبيعة العنصرية وكراهية الأجانب وما يتصل بهما من تعصب يشهده المجتمع. ولهذه البيانات قيمتها أيضا في تصميم وتنفيذ السياسات الفعالة لمنع ومكافحة هذه الآفة. 
	147 - وقد لوحظ من ردود الدول أن هناك عددا من المبادرات الإيجابية، بما في ذلك أنشطة التوعية الهادفة إلى تعزيز التسامح والتفاهم واحترام التنوع الثقافي. ويرى المقرر الخاص أن ما يجري تنظيمه من مناسبات ثقافية وأعمال بحثية ومهرجانات ومؤتمرات وندوات ومعارض وحملات إعلامية كلها تمثل تدابير إيجابية تسهم في بناء مجتمع قوامه التعددية والتفاهم والتسامح وعدم التمييز. ولذلك، فهو يشجع الدول على تعزيز تنفيذ هذه المبادرات. 
	148 - ويرحب المقرر الخاص بالجهود المبذولة لتدريب العاملين في مجال إنفاذ القوانين، بمن فيهم الشرطيون وموظفو الهجرة والقضاة والمحامون، بشأن حقوق الإنسان وعدم التمييز. غير أن المقرّر الخاص يلاحظ أن التصنيف العرقي والعنف اللذين تمارسهما الشرطة ضد الفئات الضعيفة مسألتان يتكرر ظهورهما في العديد من البلدان، وهو ما يثني الضحايا عن اللجوء إلى سبل الانتصاف، وذلك نظرا لعدم ثقتهم في النظام القانوني. ويشجع المقرر الخاص الدول على اتخاذ وتعزيز التدابير الرامية إلى زيادة التنوع داخل وكالات إنفاذ القوانين، وفرض العقوبات الملائمة على الموظفين العامين الذين يدانون باستخدام العنف انطلاقا من دوافع عنصرية أو يدانون بإطلاق خطاب الكراهية. وينبغي تحسين قدرات موظفي إنفاذ القوانين كي يتمكنوا من حماية حقوق الفئات الأضعف والتعامل مع حالات ارتكاب الجرائم بدوافع عنصرية على نحو أفضل. ويلزم القيام بصورة منهجية ومستمرة بتوفير أنشطة التدريب والتوعية بشأن الإطار والممارسة القانونيين فيما يتصل بمكافحة التمييز لجميع المعينين حديثا كموظفي إنفاذ قوانين ومدعين عامين وقضاة، إلى جانب موظفي الهجرة وحرس الحدود عند الاقتضاء.
	149 - وقد قدم بعض الدول معلومات عن استخدام الإنترنت في تعزيز ثقافة السلام والتسامح، والترويج للأحكام القانونية المضادة للتطرف وكراهية الأجانب وخطاب الكراهية، والترويج لتدابير الوقاية من هذه الأمور. ويرحب المقرر الخاص بالمبادرات التي قام بها بعض الدول لمراقبة المواقع الشبكية الخاصة بالجماعات المتطرفة وإغلاقها عند الضرورة. وهو يدعو كذلك إلى وضع إطار قانوني قوي فيما يخص نشر خطاب الكراهية وحشد الناس للتطرّف على شبكة الإنترنت. ويرحب المقرر الخاص بالاستخدام الإيجابي للإنترنت، ويشير في هذا الصدد إلى الأحكام ذات الصلة من إعلان ديربان (الفقرة 92)، حيث تقرّ الدول بضرورة تعزيز استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات الجديدة، بما في ذلك الإنترنت، للإسهام في مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب. وكذلك يوصي اللجنة بتنفيذ التوصيات الواردة في تقريره إلى الجمعية العامة عن العنصرية والإنترنت (A/67/326).
	150 - ويرحب المقرر الخاص بالتدابير التي طوّرها بعض الدول لمنع الأحزاب السياسية والحركات والجماعات المتطرفة من إحداث تأثير سلبي في الشباب، بما في ذلك التدابير والدورات التثقيفية الرامية إلى إذكاء وعي الأطفال الصغار وتنمية قدرتهم على التفاعل في بيئة متعددة الإثنيات والعقائد. ويوصي المقرر الخاص بزيادة التدابير الرامية إلى إذكاء وعي الشباب بالأخطار الناجمة عن الأيديولوجيات التي تعتنقها الأحزاب السياسية والحركات والجماعات المتطرفة وعن الأنشطة التي تمارسها. وفي هذا الصدد، يظل التعليم بوجه عام، والتثقيف في مجال حقوق الإنسان بوجه خاص، يمثل أداة رئيسية في مكافحة تأثير هذه الأيديولوجيات في الشباب.
	151 - ويشير المقرر الخاص مع التقدير إلى ما لاحظه في ردود بعض الدول من تركيز على موضوع التثقيف في مجال حقوق الإنسان. ويوصي المقرر الخاص بأن تواصل الدول الاستثمار في التثقيف، من خلال المناهج الدراسية التقليدية وغير التقليدية على السواء، بهدف إحداث تحوّل في المواقف وتصحيح الأفكار التي تروّج لها الأحزاب السياسية والحركات والجماعات المتطرفة فيما يخص تراتبية الأعراق وتفوّق بعضها على بعض، ومن أجل معالجة التأثير السلبي لهذه المواقف والأفكار. وهو يوصي كذلك بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، بما في ذلك في إطار البرامج ذات الصلة التي أقامتها المنظمة فيما يتعلق بالتثقيف في مجال حقوق الإنسان، وفيما يتعلق بالعنصرية والتمييز العنصري.
	152 - ويرحب المقرر الخاص بالمعلومات الواردة فيما يتعلق بالتنسيق بين الهياكل الحكومية من أجل تعظيم الاستفادة من الجهود المبذولة فيما يتعلق بمسألة المساواة وعدم التمييز، وبتعميم السياسات المناهضة للتمييز في القطاع العام. وهو يشجع هذه الجهود المنسّقة، ويوصي أيضا بإشراك مجموعة متنوعة من الجهات الفاعلة، مثل الجهات الفاعلة في المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ووسائط الإعلام. ويلاحظ المقرر الخاص الممارسة الجيدة التي نشأت عن التعاون الذي جرى بين إحدى المحاكم الوطنية وأحد منافذ التواصل الاجتماعي من أجل مقاضاة شخص ثبتت عليه تهمة نشر رسائل معادية للسامية في صفحته الشخصية.
	153 - ويود المقرر الخاص أن يشدد على الدور الذي تقوم به وسائط الإعلام في مكافحة انتشار الأفكار المتطرفة. وتقع على عاتق وسائط الإعلام مسؤولية مكافحة القوالب النمطية، والمساعدة على إقامة ثقافة قوامها التسامح، والاضطلاع بدور تكاملي عن طريق إتاحة المجال للأقليات العرقية كي تُسمع صوتها. 
	154 - وعلاوة على ذلك، يرحب المقرر الخاص بالمبادرات المتخذة بهدف كفالة التعاون على الصعيد الإقليمي عبر سبل منها الندوات والمؤتمرات. فهذه المحافل تمثل مناسبات هامة لتبادل الدروس المستفادة والممارسات الجيدة، بل وكذلك لتحديد التحديات التي لم تذلّل بعد على الصعيدين الإقليمي والدولي. ويرحب المقرر الخاص أيضا بتصديق الدول على صكوك حقوق الإنسان الإقليمية ذات الصلة.

