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البند  9من جدول األعمال
العنصرية والتمييز العنصرر ورررا اانانرم ومرا يتصرك مر ل مر
أشكال التعصم ،متامعة وتنفي إعالن ومرنامج عمك ديرمان

تقريررر المقرررص المرراب المعنررم مااشرركال المعالرررز للعنص ررية والتمييررز
العنصررر وررررا اانانررم ومررا يتصررك م ر ل م ر تعصررم ،المق ر ع عم رالا
مقراص الجمعية العامة 179/71
م ررز م اامانة
يف هذ ذذتا ال ،ريذ ذذرر يبخلذ ذذع اب ذ ذذرر اخلذ ذذاع ابيذ ذذت ياأل ذ ذ ال ابيا ذ ذذرة ل ين ذ ذرية وال،مييذ ذذز
الين ذذرك و ذذرن األجانذذل ومذذا ي ،ذذا يذذتل مذذن ي ذذل ال ،ذذورا ال ذ و ذ ع ي ذذا يمذذا ي،ي ذ
ياسذذ،مرار ال،خلذذديا الذ واجذذه ح ذذوق اإلنسذذان والدر راةيذذةر الذ ي رح ذذا وجذذوا يحذزا سياسذذية
وحر ا وجمموعا م ،ر ةر مبا ي ا مجاع،ا النازيني اجلدا وح ي ي الرؤوس واحلر ذا اإليديولوجيذة
اب ،ر ذذة ابة ذذا ةز و ي ذزال اب ذذرر اخل ذذاع ية ذذير ي ذ يذذالت ازاط مة ذ ة اإلي ذذديولوجيا اب ،ر ذذةر
مبذذا يف ذل ذ احلر ذذا الةذذيبوية واسذذ،مرار ممتذذاهر نايذذد النازيذذة مذذن جانذذل يي ذ ا موعذذا ر يف
سذذياق ا  ،ذذااك عذذابي ية ذ د ا سذذاني الغاذذوة يذذني األ نيذذاط والغ ذراط و وزي ذ الثذذروة اليابيذذة ع ذ ذذو
مل ي ن ط م،غاو اً اىل هتا احلدز

ويالحظ اب ذرر اخلذاع ين و ذيا ه السذاي ة اىل اجلمييذة اليامذة وجم ذ ح ذوق اإلنسذان
يةأن ابسألة متا ساريةز

ويُ خص اب رر اخلاع يف ريرن ا جتاهذا اليامذة ادذداة حذا هذتا ال،ذاري يمذا ي،ي ذ
يال،خلذذديا اب ،ذ ة ذذوق اإلنسذذان ويالدر راةيذذة ال ذ ي ذزال ي رح ذذا وجذذوا يح ذزا سياسذذية
وحر ذ ذذا وجمموع ذ ذذا م ،ر ذ ذذةر مب ذ ذذا ي ذ ذذا مجاع ،ذ ذذا النذ ذذازيني اجل ذ ذذدا وح ي ذ ذذي ال ذ ذذرؤوس واحلر ذ ذذا
اإليديولوجي ذذة اب ،ر ذذة ابة ذذا ةز وي ذذد ال ذ ذ ة ي ذذني احلر ذذا الة ذذيبوية واإلي ذذديولوجيا اب ،ر ذذة
وحيذذتر مذذن ذذاةر ذل ذ ع ذ الغةذذا الاذذييغة واأل يذذا ز وا،ذذ،ي اب ذذرر اخلذذاع ال ،ريذذر ي ،ذرار
اس،ن،اجا ه و و يا ه الساي ةز
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تقرير ررر المقر رررص المر رراب المعنر ررم مااش ر ركال المعالر رررز للعنص ر ررية والتميير ررز
العنصر وررا اانانم وما يتصك مر ل مر تعصرم ،المقر ع عمرالا مقرراص
الجمعية العامة 179/71
أولا -مق مة
 -١ي ذذده هذذتا ال ،ريذذر اىل جم ذ ح ذذوق اإلنسذذان عم ذالً ي ذرار اجلمييذذة اليامذذة  ١٧9/٧١الذذتك
ة بت يه اجلميية اىل اب رر اخلاع ين يي ّد ريذراً عذن نغيذت ذلذ ال ذرار اب،ي ذ مبخلاريذة نايذد النازيذة
والنازيذذة اجلديذذدة وابمارسذذا األيتذذرا ال ذ سذذاهي يف اثذذارة األ ذ ال ابيا ذذرة مذذن الين ذرية وال،مييذذز
الين ذذرك و راهي ذذة األجان ذذل وم ذذا ي ،ذذا ي ذذتل م ذذن ي ذذلر مس ذذ،نداً يف ذلذ ذ اىل راط احل وم ذذا
وابنمتما ري احل وميةر ل ،ذد هذتا ال ،ريذر اىل جم ذ ح ذوق اإلنسذان يف اور ذه اخلامسذة والثالثذنيز
وة بت اجلميية اليامة ييااً د رير يتر الي ا عن ابسألة ذاهتا يف اورهتا الثانية والسبينيز

 -٢و يذذر اجلمييذذة اليامذذة عذذن ذذا البذذالت ع ذ وجذذه ال،خلديذذد ازاط نايذذد احلر ذذة النازيذذة
والنازيذذة اجلديذذدة واألعاذذاط السذذاي ني يف نمتذذيي ذذا ن  -اس اس ( )SSnnefWWيذذأك ذ ا مذذن
األ ذ الر ويسذذبا من ذذا ا امذذة اببذذال والن ذذل ال،ت اريذذة و نمتذذيي متذذاهرا عامذذة نايذذداً باضذذي
النازية واحلر ة النازية والنازية اجلديدة واع،بار يو حماولة اع،بار األعااط واأل خاع الذتين حذاريوا
ال،خلال ابناه هل ،ر و ياونوا م احلر ة النازية مةار ني يف حر ا ال،خلرير الوةنيةز
 -٣و ذذد يعذذاا اجلمييذذة اليامذذة ييا ذاً أ يذذد و ذذية اب ذذرر اخلذذاع يذذأن متذذر الذذدول يك
اح،غذذال ذذت ارك راذذد النمتذذاه النذذازك وح غذذاطن وابنمتمذذا اب ،ذ ة يذذهر سذواط ي ذذان ر يذاً يه ذذري
ر ي (انمتر A/71/325ر الغ ذرة )٦8ر مةذدااً ع ذ ين هذتن ابمتذاهر ةذ ا اجخلا ذاً ذ ذ ذرا
مذن ضذخلايا احلذر اليابيذة الثانيذة و ذ ثر سذ باً ع ذ األةغذال والةذبا ز ويف هذتا
يعداا
ال ذذدار يةذذدا اب ذذرر اخلذذاع ع ذ يويذذة ين ،خذذت الذذدول ذذدايري و ذاً ل ذذانون الذذدو حل ذذوق
اإلنس ذذان م ذذن يج ذذا ال ،ذذدك ألك اح،غ ذذال ر يا ذذد نمت ذذيي ذوا احلماي ذذة ابس ذ خلة اس اس ()WW
ومجي م ونا هر مبا يف ذلذ نمتذيي ذا ن اس اسز وعذده ذدك الذدول يغياليذة هلذتن ابمارسذا
ي،يارض م ا ل،زاما ال ي د ا الدول األعااط مبوجل ميثاق األمي اب،خلدةز
 -٤وعذ ذذالوة ع ذ ذ ذل ذ ذ ر يعريذ ذذت اجلمييذ ذذة اليامذ ذذةر يف رارهذ ذذا ١٧9/٧١ر عذ ذذن ال ذ ذ ازاط
اداو اب ،ررة الرامية اىل دني يو هده الن ل ال ي يمت ل،خ يد ذ را من حاريوا النازية
يثنذذاط احلذذر اليابيذذة الثانيذذةر واىل نذذبئ ر ذذا يولةذ األ ذذخاع يو ييتذذتها ي ذذرق ذذري مةذذروعةر
وحث ذذت ال ذذدول األعا ذذاط يف ه ذذتا اخل ذذوع ع ذ الو ذاط ال ،ذذاه يال،زاماهت ذذا ذا ال ذ ةر مب ذذا ي ذذا
ا ل،زامذذا ابب بذذة ع ذ ابذذااة  ٣٤مذذن التو و ذذول اإلضذذايف غا يذذا جنيذ اب ريتذذة / ١٢
ي س  ١9٤9اب،ي ماية ضخلايا ابنازعا ابس خلة الدوليةز
 -٥واض ذذا ة اىل ذلذ ذ ر حمت ذذت اجلميي ذذة اليام ذذة ي ذ ذ زاي ذذد ع ذذدا احلذ ذواا ذا ال ذذاي
الين رك يف مجي ي اط الياملر مبذا يف ذلذ و ذور مجاعذا ح ي ذي الذرؤوس ابسذ ولة عذن اليديذد
من هتن احلذواا وعذواة و ذور الينذ ال ذاعي ع ذ الين ذرية و راهيذة األجانذل الذتك يسذ ،د
ضمن من يس ،د ي األ راا ابن،مني اىل األ يا ال ومية يو اإلثنيذة يو الدينيذة يو ال يويذةر مبذا يف
ذل ا ع،داط ع البيو يإضراه احلراع ي ا وختريل ابدارس ويما ن اليبااةز
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 -٦وي ذذد اجلمييذذة اليامذذة مذذن جديذذد ين هذذتن األعمذذال ر ذذن اع،بارهذذا يعمذذا ً نذذدريف يف
ن ذاق ا غا يذذةر وينذه ر ذذن تيرهذا اذا مذذا يترجذت عذذن ن ذاق احلذ يف حريذة ال،امذ السذ مي
ويف وين اجلمييا واحل يف حرية ال،يبرير ويهنا ر ن ين ندريف يف ن اق ابااة  ٢٠من الي د
الدو اخلاع ياحل وق ابدنية والسياسية وجيوز ين ختا ل يوا ميينة ع النخلو ابن وع ع يه
يف ابواا  ١9و ٢١و ٢٢من الي دز
 -٧ويعري ذذت اجلميي ذذة اليام ذذة يف ال ذ ذرار ذا ذذه ع ذذن ي ذذالت ذذا ازاط حم ذذاو اس ذذ،يالل ميان ذذاة
ضذذخلايا مذذا ار بذذه النمتذذاه النذذازك مذذن ج ذراعي حذذر وج ذراعي يف ح ذ اإلنسذذانية يثنذذاط احلذذر اليابيذذة
الثاني ذذة يف اإلعالن ذذا ال،ااري ذذةز و ذذدا يياذ ذاً ع ذ ذ ين ابمارس ذذا اببين ذذة يف راره ذذا ١٧9/٧١
ذ مذذن ضذذخلايا اجلذراعي ابر بذذة ضذذد اإلنسذذانية يف احلذذر
ةذ ا اجخلا ذاً ذ ذ ذذرا يعذذداا
اليابية الثانيةر وخبا ة اجلراعي ال ار ب ا نمتيي وا احلماية واأل خاع الذتين حذاريوا ال،خلذال
ابنذذاه هل ،ذذر و يذذاونوا م ذ احلر ذذة النازيذذةر ور ذذن ين ذ ثر س ذ باً ع ذ األةغذذال والةذذبا ز وعذذده
دك الدول يغيالية هلتن ابمارسا ي،يارض مذ ا ل،زامذا الذ ي ذد ذا الذدول األعاذاط يف
األمي اب،خلدة مبوجل ميثاق ابنمتمةر مبا يف ذل ا ل،زاما ذا ال ة مب ا دن ومبااعهز
 -8وي ذذار اجلميي ذذة اليام ذذة ييا ذاً اىل ال،و ذذية ال ذ ذذدم ا اب ذذرر اخل ذذاع اىل اجلميي ذذة يف
اورهتا الرايية والس،ني وال ي د ي ا يوية دري مااة ال،اري ذذي ال،يري ياألحدا ابأساوية
وابيانذذاة البة ذرية ال ذ نةذذأ عذذن اع،مذذاا ايذذديولوجيا مذذن بيذذا النازيذذة والغا ذذية (A/64/295ر
الغ رة )١٠٤؛ وي د تل يوية ال،دايري وابباارا اإلجياييذة األيتذرا الراميذة اىل ال ،ريذل يذني
ا ،ميا وا احذة ا ذال هلذا إلجذراط حذوار ح ي ذي مذن بيذا اج،ماعذا ابواعذد ابسذ،ديرة واأل ر ذة
اليام ة واحل ا الدراسيةر مبا يف ذلذ ع ذد احل ذا ال،دريبيذة ل مذووغني احل ذوميني واإلعالميذنير
ويوية ينة ة ال،وعيةر و سيما األنةذ ة الذ يبذاار ذا ث ذو ا ،مذ ابذدل والذ  ،ذل الذدعي
اب،وا ا من الدولز
 -9وي،ناول اب رر اخلاع يف هتا ال ،رير مرة ييترار نا ياً م ابمارسذة اب رسذة يف ال ،ذارير
الساي ةر ا جتاها ال و ع ي ا ع ام،داا األعذواه يمذا ي،ي ذ يال،خلذديا اب ،ذ ة ذوق
اإلنسذان والدر راةيذذة الذ ي رح ذذا وجذوا يحذزا سياسذذية وحر ذا وجمموعذذا م ،ر ذةر مبذذا ي ذذا
مجاع،ذذا النذذازيني اجلذذدا وح ي ذذي الذذرؤوس واحلر ذذا اإليديولوجيذذة اب ،ر ذذة ابةذذا ة يف سذذياق األزمذذة
ا  ،ذذااية احلاليذذةز ويالحذذظ يأس ذ ين هذذتن ا جتاهذذا واألةذذا اسذذ،مر يذذال ه ذوااة يتذذالل
الغبة ابةمولة يال ،ريرز

ثانيا -المعلوم ر رراا ال ر ررواصدز يم ر ررا يتعلر ر ر مون ر ررود أحر ر رزاح كياك ر ررية وحرر ر رراا
ومجموعاا متطر ة ،مما يها نماعتا النازيي الج د وحليقرم الررسو ،
والحرراا اإلي يولونية المتطر ة المشامهة
 -١٠س مت الدولر يثنذاط ابذ نر اليذابي ب ا خلذة الين ذرية وال،مييذز الين ذرك و ذرن األجانذل
ومذذا ي ،ذذا يذذتل مذذن ي ذذلر الذذتك ُع ذذد يف ايريذذان جبنذذو ي ري يذذا يف عذذاه ٢٠٠١ر وو ذاً بذذا
يعريذذت عنذذه يف اعذذالن ويرنذذامر عمذذا ايريذذان ابنبث ذذني عذذن هذذتا اب ذ نرر يذذأن ال ذتامر وال،نمتيمذذا
السياسية ال اعمة ع ذ الين ذرية و ذرن األجانذل يو مذتاهل ال،غذوق الير ذي ومذا ي ،ذا يذتل مذن
نييز ،يارض م الدر راةية وم احلو مة ابس ولةز
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 -١١ويالحذذظ اب ذذرر اخلذذاع ين األحذزا السياسذذية واحلر ذذا وا موعذذا اب ،ر ذذة ا ،سذذبت نغذذوذاً يف
عذ ذذدا مذ ذذن الب ذ ذذدان وابنذ ذذاة ز و ذ ذذد ياا اسذ ذذ،مرار ثذ ذذار األزمذ ذذة اباليذ ذذة وا  ،ذ ذذااية اليابيذ ذذة الذ ذ يذ ذذدي يف
عاه  ٢٠٠8و ثار اليوبة اىل ي ذت غذاو يف وزيذ الثذروة يف ال،ذاري احلذديع واىل ذيوا احلر ذا واأل ذار
السياسية الةيبوية واب ،ر ة ال س ،د يس ولة يضي الغةا مثا اب اجرين والالجةني واأل يا ز

 -١٢و ذذد ذذدا ا مذ األوروو ل بخلذذو السياسذذيةر يف نةذذرة حديثذذةر ع ذ ال ذ ة يذذني ثذذار
األزمة ا  ،ااية و يوا احلر ا واأل ار الةيبوية:
يف عذذدة ي ذذدانر و ذذر ي ذذوة يثنذذاط األزم ذذة ج ذذا اع ذذة سياس ذذية جديذذدة م ذذن
ذدعمت يح ذزا اليمذذني اب ،ذذر
اليمذذني اب ،ذذر واليسذذار اب ،ذذر ي مذذار ززز يينمذذا ذ ّ
ابوجذواة يالغيذذاز وياإلضذذا ة اىل ذلذ ر ذ د ييذ الب ذذدان ذذيوا م،نا سذذني ذذيبويني
حيةدون ين ارهي ضد النمتاه السياسي ال د ز ويف ا م ذانر سذاوت األزمذة يف ذا
نمتذذي األح ذزا ال اعم ذذةز ويف الب ذذدان األ ث ذذر اذذرراًر ولذذت األزم ذذة ا  ،ذذااية اىل يزم ذذة
سياسذذية عمي ذذةز ويف ييذ الب ذذدانر يا اىل اضذ رايا اج،ماعيذذة ذذديدةر مبذذا يف ذلذ
ال،يبةة اجلماهريية واس،يمال عن الةوارني يحيانذاًر يذا يا اىل ذيوا ال ،ذر السياسذي
ل ذذدا اليم ذذني واليس ذذارز ويف ي ذذدان ييت ذذرار س ذذببت األزم ذذة يف يي ذريا عمي ذذة يف هي ذذا
النمتذذاه احلذذزو اب ذذرسززز وحذذا يف اهنيذذار ذل ذ النمتذذاهز ييذذد ينذذه ينبيذذي لنذذا ي ننس ذ ين
الةيبوية ززز عم ية ةوي ة األمد و ت مس،مرة من يياه ززز ال ساا اليمتيي()١ز
 -١٣و ذذد اق اب ذذرر اخلذذاع ابيذذت يذذالغ ر ابذذد وح ذذوق اإلنسذذانر ي يذذل يلسذذ،ونر نذذا وس
اخل ر يف ريرن اب ده اىل جم ذ ح ذوق اإلنسذان يف عذاه ٢٠١٥ر خب ذوع زايذد ال،غاو ذا يف
الذذديتا و وزي ذ الث ذذروةر م ذذداً ين اني ذذداه ابس ذذاواة ا  ،ذذااية ث ذذرياً م ذذا ي ذذون م ذذخلوياً ياني ذذداه
ابسذاواة السياسذذيةر مذا ييذذت ين ابذواةنني يسذذي ي مجييذاً ارسذذة ح ذو ي الدر راةيذذة ع ذ ذذده
ابساواة (انمتر الوثي ة A/HRC/29/31ر الغ را  8و ١٠و)١9ز
 -١٤ويابثذذار حذ ّتر اخلبذذري ابسذذ ،ا ابيذذت ي ثذذار الذذديون اخلارجيذذة و ريهذذا مذذن ال،زامذذا الذذدول
ابالية الدولية اب ،ة ا ع ال،م ،ال اما جبمي ح وق اإلنسانر وخبا ة احل ذوق ا  ،ذااية
وا ج،ماعيذذة والث ا يذذةر يتذوان يذذاي و يوهوسال سذ ير يف ريذذرن عذذن زيار ذذه اىل م سسذذا ا ذذاا
األوروور من زايد ال،باينا يف الديتا والثروة يف ا اا األوروور وي ار اىل ريذر ذدر مذ يتراً
عن و الة ا اا األوروو ل خل وق األساسية مل ي  ،يةال زيااة عدا األ ذخاع ابيرضذني
خل ر الغ ر يو اإل ذاط ا ج،مذاعي وال،ةذرار يذا حذ ّتر يياذاً مذن زايذد ا ضذ رايا ا ج،ماعيذة
وال،يب ذريا الينيغذذة عذذن اإليذذديولوجيا اب ،ر ذذة و راهيذذة األجانذذل يف سذذياق األزمذذة ا  ،ذذاايةر
ما ياي احل وق ابدنية والسياسية (انمتر الوثي ة A/HRC/34/57/Add.1ر الغ رة )٤٠ز
 -١٥ويف هتا ال دار يالحظ اب رر اخلاع ين اإليذديولوجيا الةذيبوية ان ،ذر يف ني ،ذني
منغ ذ ذ ،ني م ذذن احلم ذذال السياس ذذية يف يوروي ذذا اليريي ذذة ويمري ذذا الة ذذماليةر م ذذا ياا اىل ذذاعد
اهلاما ع اب اجرين والالجةني وي راا األ يا يف يع ا ن،ياة ال ،ويتز
 -١٦وييذذر اب ذذرر اخلذذاع ع ذن ذذه اب،وا ذذا واليمي ذ ازاط اسذذ،مرار ح ذواا الين ذ ال ذذاعي
ع النزعة ال ومية والين رية و رن األجانل وما ي ،ا يتل من ي ل يف مجي ي اط الياملز
__________
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 -١٧ويسذذاور اب ذذرر اخلذذاع ذ عمي ذ ازاط نذذامي نغذذوذ األح ذزا السياسذذية يو احلر ذذا يو
اجلماعذذا اب ،ر ذذة يف عذذدة ي ذذدانز ويف ذذرق يورويذذا ويمري ذذا الةذذماليةر اسذذ،مر ا جتذذان ذذو ذذو
ث ذذي األح ذزا السياسذذية اب ،ر ذذة يو الزعمذذاط السياسذذيني ذوك اعراط الةذذيبوية اب اعذذد التبانيذذة
ذدعمت م ان ذذة ع ذذدا م ذذن األح ذزا واحلر ذذا اليميني ذذة
و ذذتل ابنا ذذل احل ومي ذذة ال يااي ذذةز و ذ ّ
اب ،ر ذذة والةذذيبوية يف ا ن،خايذذا التبانيذذة اد يذذة والوةنيذذة يف هذذا ني ابن ،ذذني و ذذتل يف ي ذذدان
يورويذ ذذا اليرييذ ذذةر مبذ ذذا يف ذل ذ ذ يف التبذ ذذان األورووز وييذ ذذر اب ذ ذذرر اخلذ ذذاع عذ ذذن يذ ذذالت ال ذ ذ ازاط
مذذا ،سذذبه هذذتن األح ذزا مذذن نغذذوذر اذ ياا هذذتا ا جتذذان اىل نغيذذت ذذدايري وسياسذذا و ذوانني
نييزيذذة ع ذ ال ذذييد اد ذذي يو الذذوةتز ويذذت ّ ر يأويذذة ذذروير األح ذزا الدر راةيذذة ي ذرامر وينة ذ ة
اعم ذذة ع ذ اح ذباه ح ذذوق اإلنس ذذان واحلري ذذا األساس ذذيةز و غي ذذد ابي وم ذذا ال ذواراة ي ذذأن يي ذ
احل وما األوروييذة سذاوت يف ذأجير ال راهيذة واليذداط جتذان اب ذاجرين واأل يذا ر وذلذ مذثالً
يواس ة احلمال الةيبوية ابثرية ل ادل والبيانا اليامة الين رية وابيااية لألجانلز
 -١8وييذذر اب ذذرر اخلذذاع عذذن ذذه البذذالت ازاط ذذاعد ليذذة الةذذيبوية وال راهيذذة يف اخل ذذا
السياسير حا يف يوسا األحزا السياسية الرعيسيةز وورا ااعاطا يةذأن ييذان عن ذرك ياىل
يه يحد يعااط التبان يف ي د من ي دان جنو يورويار و تل ااعاطا يةأن ري عاذو يذارز
يف حز سياسي يف جنو رق سيا ع ذ ال،مييذز والينذ ضذد األ يذا ز وييذر اب ذرر اخلذاع
عذذن ذذه ازاط ال،خلالغذذا يذذني األحذزا الرعيسذذية واألحذزا اب ،ر ذذة ويذذت ّ ر يذذأن األحذزا السياسذذية
الرعيسية ينبيي ين دين ع ناً ويوضوح ممتاهر الين رية و رن األجانل وما ي ،ذا يذتل مذن عنذ ر
ما ي دن يف ريرن ابواضييي ال اار يف عاه )A/HRC/29/47( ٢٠١٦ز
 -١9وييذر اب ذرر اخلذذاع يياذاً عذن ذذه ازاط ذدايري حمذداة جيذذرك نغيذتها ب ا خلذة اإلرهذذا ر
سيما يف يي الب ذدان اليرييذةز و البذاً مذا نذنح هذتن ال،ذدايري ذوا الةذرةة سذ ة ديريذة بذريةر
سيما يف ون ال،خل من اهلويةر ور ن ين اك اىل مزيد من ال،مييز والينذ جتذان األ يذا ر
مبذا يف ذلذ زايذذد ذذدايري ال،نمذيط ال،مييذذزك الذ سذذ ،د اب ذاجرين واأل يذذا مذذن جانذذل مذذووغي
انغاذ ال انونز
 -٢٠واسذ ،دا الغةذذا الاذذييغةر مثذا اب ذذاجرين والالجةذذنير يذزال وذذاهرة م،ناميذذةز ومذذا زال
ابس مون والي وا واأل ذخاع ابنخلذدرون مذن ي ذا ي ري ذي والسذ ان األ ذ يون وي ذراا ةاعغذة الرومذا
ي،يرضذذون ل و ذذي والين ذ وانيذذداه األمذذن وال،ي ذذلر وي،ا ذ ذل ذ يف اح ذراق منذذازهلي يو ختريذذل
يمذا ن عبذذااهتي ومدارسذ يز و مذذا ورا يف ذذارير سذذاي ةر ُ ّمذذا األ يذذا ع ذ ذذو م،زايذذد ابسذ ولية
عن ار غاني ميد الب الة وختغي اإلعانا ا ج،ماعية و نامي الغ رز
 -٢١ويت ر اب رر اخلاع يأنه ينبيذي ااانذة هذتا ابمت ذر مذن ممتذاهر الين ذرية و راهيذة األجانذلر
و ذذتل اسذذ،خداه اخل ذذا اب ،ذذر ليذرض اعذذااة ا ن،خذذا ز وعذذالوة ع ذ ذلذ ر ينبيذذي ل زعمذذاط
السياسيني ال،ياما ية ا مالعي م ال اايا ا ج،ماعيذة وا  ،ذاايةر سذيما يثنذاط ذبا الر ذوا
ا  ،ااكز وي اا ابي وما الواراة يو ي ابس مني وهتديد ابسذ ما ادابذا ز مذا يي ذت عذن
يي اهلاما ع يعمة ابساجد يف يي ابناة ز
 -٢٢و اب رر اخلاع ييااً ارير يةأن وانني وسياسا يزعي يهنا نيز ضد ةاعغذة الرومذار
سذذيما يف يورويذذا الةذذر يةز ذذتل ي يذذت يعمذذال ال،مييذذز والينذ وال ،ديذذد الذ واج ذذا الةذذيو
األ يةر وخبا ة يف يي ي دان يمري ا الال ينيذةر مسذ،وا مثذرياً ل ذ ز ويةذير اب ذرر اخلذاع ي ذ
يذذالت ازاط و ذذي اب ذذاجرين والالجةذذني ويذذدين يةذذدة ينذذاط اجلذذدران واحلذواجز السياسذذية الذ سذذ ،د
األ خاع اد،اجني اىل نيايذة اوليذةز و غيذد ابي ومذا الذواراة يذأن الالجةذني واب ذاجرين وم ،مسذي
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ال اذذوط يواج ذذون ال ذذرا اجلمذذاعي و ذذاةر ع ذ ذذخل ،ي البدنيذذة والي يذذة واج ذراطا ال ذ ّد ور ذ
الديتول الذ ن ،ذ مبذدي عذده اإلعذااة ال سذريةر سذيما يف يورويذا وقذال ي ري يذاز ويالحذظ اب ذرر
اخل ذذاع يياذ ذاً ح ذذدو زي ذذااة ب ذذرية يف ح ذذا س ذذوط ابيام ذذة و ذذراك المت ذذرو الس ذذاعدة يف مرا ذذز
ا س ،بال ويف مناة اليبور يف مجي ي اط الياملز
 -٢٣و يذزال اب ذذرر اخلذذاع يةذذير يذذال ازاط ااعذذاطا اإل ذرا يف اسذذ،يمال ال ذذوة يف ال،يامذذا
م ذ اب ذذاجرين والالجةذذني وم ،مسذذي ال اذذوط اليذ ّذزلر س ذواط ي ذذان ذل ذ مذذن جانذذل مذذووغي انغ ذذاذ
ال ذذانون يو ذوا الة ذذرةةر يف س ذذياق عم ي ذذا اإلج ذذالط ال س ذذرك وا ع ،ذذا وال ذذرا اجلم ذذاعيز
ر يف غو وا الةرةة ويااعاطا يتيل ع ييذدك ي رااهذاز ويي ذت
ويي ت ييااً ا
اب ذذرر اخلذذاع يياذاً يااعذذاطا جمذذاهرة ي ذراا يف الةذذرةة ي،أييذذد األ ذذار اليمينيذذة اب ،ر ذذة والداعيذذة اىل
ذذرن األجانذذل يف سذذياق ارسذذة م ذذام ي الر يذذة خل ذراس ل نمتذذاه اليذذاه ومذذووغني عمذذوميني ذذاييني
ل دولة (انمتر الوثاع A/HRC/23/24ر  A/HRC/29/47و)A/HRC/32/49ز
 -٢٤وهو يةير ي يتاع ازاط ما وران من ارير غيد يأن يي ي راا الةذرةة حيامذون يحيانذاً
ع ذذن ال ،ذذديتا لو ذ ال،خل ذذرا يو اإلي ذذتاط ال غمت ذذي يو ا ع ،ذذداطا الينيغ ذذة و/يو ع ذذن ذذي الةذ ذ اوا
م ذذن ض ذذخلايا اجلذ ذراعي الين ذ ذرية واجلذ ذراعي ابر ب ذذة ي ذذدا ذذرن األجان ذذلر س ذذيما يف حال ذذة اب ذذاجرين
وي ذ ذراا األ ي ذذا ر وع ذذن ال،خل ي ذ ذ يف ذ ذ احل ذ ذواا ز و ي ذذزز ه ذذتن الينا ذذر ابخ ،غ ذذة ا جت ذذان ال ذذاعي
اب،مثذذا يف ذذدل اإليذذالجل يذذاجلراعي الين ذريةر وهتي ذ منايت ذاً مذذن اخلذذو ي،سذذبل يف اثنذذاط الاذذخلايا عذذن
اي ذذالجل الس ذ ذ ا ابخ ،ذذة ي ذذاحلواا ر س ذذيما اذا ذذان وض ذذي ي هة ذ ذاً يو ذذري نمت ذذاميز وي،غ ذذا ي
ذذو ي (انمت ذذر ال ذ ذوثي ،ني A/HRC/23/24
ذذيورهي ياني ذذداه الث ذذة يس ذذبل احل ذ ذواجز ال يوي ذذة واجل ذذا
اجلراعي احساساً ياإل ال من الي ا ز 
و )A/HRC/29/4ويولد لدا مر يب
 -٢٥ويو ذذي اب ذذرر اخلذذاع الذذدول ومنمتمذذا ا ،مذ ابذذدل جبمذ ييانذذا ا ي ذذة وحمدثذذة وم ذذنغة
سل اجلذن واإلثنيذةر سذيما يمذا ي،ي ذ ياب ذاجرين ذري النمتذاميني وم ،مسذي ال اذوطر اذالً عذن
وض نمتي مغ ة ل،سايا احلواا واإليالجل ا ور دها و ةاي الاخلايا ع ذ اإليذالجل ذاز
ذور ي ذراا الةذذرةة يف جذراعي الينذ
ويسذذاور اب ذذرر اخلذذاع ال ذ يياذاً ازاط ا اعذذاطا اب،ي ذذة ي،زايذذد ذ ّ
اجلنسذذي والينذ ال ذذاعي ع ذ نذوني اجلذذن ابر بذذة يف حذ النسذذاط ابنخلذذدرا مذذن ي ذذا ي ري ذذي ونسذذاط
األ يا اإلثنيةر وهي جراعي الباً ما يبّت ا و حي ي ا ي اً وا ياًز
 -٢٦ويي ذذر اب ذذرر اخل ذذاع ييا ذ ذاً ع ذذن ال ذ ذ ازاط ناي ذذد احلر ذذا النازي ذذة يف جم ذذا حم ذذداةز
ويالحظ رار ابمارسا الةيبوية ال جر األ ال ابيا رة ل ين ذرية و ةذ ا ذدياً يمذاه نيايذة
و يزيز الدر راةية وح وق اإلنسانر ونياية ي راا الغةا الاييغة مذن اجلذراعي الين ذرية واجلذراعي ابر بذة
يدا رن األجانلز
اب رر اخلاع ااعاطا يةأن حذواا ،ي ذ ي،مايذد النازيذة والذبوير
 -٢٧ويف هتا ال دار
هلذذار مثذذا الرسذذوه اجلداريذذة ابنا ذذرة ل نازيذذة ورسذذوه ال ذ يل ابي ذذو ع ذ ابيذذامل ابخ ذذة لاذذخلايا
ادر ذذة يو يف اب ذذدارس الي واي ذذةز وييي ذذد أ ي ذذد ااان ،ذذه هل ذذتن األعم ذذال وي ذذت ر ال ذذدول يأن ذذه ينبي ذذي حمت ذذر
ينة ة احياط ذ را النمتاه النازك جبمي ي اهلاز
 -٢8ويذت ر اب ذرر اخلذذاع يذاليوه الذدو إلحيذذاط ذ ذرا ضذخلايا ادر ذذة ويأويذة ال،ي ذيي يف منذ
مجي ذ ي ذ ال ال،مييذذز وميذذاااة السذذاميةر مذذا ي ذذار اليذذه مغذذوض األمذذي اب،خلذذدة السذذامي حل ذذوق
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اإلنسان يف ييانه ال اار يف  ٢٧انون الثال/يناير )٢(٢٠١٧ز وية ا ال،ي يي يحد يجن وساعا
م ا خلة ان ار ادر ة وال،خلري من با اجلماعا اليمينية اب ،ر ةز
 -٢9ويذذت ر اب ذذرر اخلذذاع يذذأن مذذن الاذذرورك جتذذر ا سذذ ،انة ذتن األعمذذال يو ان ارهذذار اذ
ورا ا ع،بذذار
هتي ذ ذ األ يذذال ييةذذة مالعمذذة لنةذذر النازيذذة و ريهذذا مذذن اإليذذديولوجيا اب ،ر ذذة ّ
الي ذذار و ة ذ ا يت ذذا راهي ذذة مبوج ذذل اب ذذااة (٤ي) م ذذن ا غا ي ذذة الدولي ذذة ل ا ذذاط ع ذ مجيذ ذ
ي ال ال،مييز الين ركز
 -٣٠وييت اب رر اخلاع عذن ذوا ا يةذأن اسذ،خداه األحذزا واجلماعذا اب ،ر ذةر مبذا يف ذلذ
احلر ذذا الةذذيبويةر ذذب ة اإلنبنذذت ووسذذاعط ال،وا ذذا ا ج،مذذاعي لنةذذر يت ذذا ال راهيذذة اب،ي ذذل
و سل األن ار يف مجي ي اط اليامل ينةر مواا اعالمية عامة ذ جر الين ذرية والينذ ز وييذر اب ذرر
اخلاع عن ه الةديد ازاط يذا اجلذزاطا يف حذا ان ،ذات ال،ةذرييا اب،ي ذة يوسذاعا ال،وا ذا
ا ج،ماعي يف اليديد من الدولز و ما يا ل نمتي اليدالة مروجي يت ذا ال راهيذة ع ذ اإلنبنذتر
م ذا ين ميذذد اإلاانذذة منخغاذذة جذذداًز و سذذ،خده ذذب ة اإلنبنذذت ووسذذاعط ال،وا ذذا ا ج،مذذاعي
ييا ذاً لنةذذر يت ذذا ال راهيذذة واخل ذذا السياسذذي ال،مييذذزك ع ذ يسذذاس اليذذرق يو الذذدينر سذذيما
حيال األ يا والالجةني وابس مني والي وا وي راا ةاعغة الروماز
 -٣١ويعمال الين ال يدع ار ا ا من با يي ا موعا الةذيبوية واليمينيذة اب ،ر ذة
والنازيذذة اجلديذذدة الب ذاً مذذا سذذ ،د جمموعذذا األ يذذا مثذذا ابث يذذني وابث يذذا ومزاوجذذي ابيذذا
اجلنسذذي وميذذايرك اهلويذذة اجلنسذذانيةز واجلماعذذا ذاهتذذا الذ ي،ذذدك ع ذ األ يذذا الير يذذة واإلثنيذذة
ونيز ضدها م،ورةة ييااً يف اع،داطا ع ي راا يسبل هوي ،ي اجلنسيةز

 -٣٢ويت ر اب رر اخلاع ياحلاجة اىل يزيز ال،سامح واحباه ال،نوني وال،غاهيز و يدا الينا ر
الذ ةذ ا هويذذة ذذا ذذرا ر ذذن ين يذ اك اىل نييذذز م،يذذدا اجلوانذذل ي،يذذني ع ذ الذذدول مياجل،ذذهز
ويالحظ اب رر اخلاع ي نامي اجتان دل اإليالجل يذاجلراعي الين ذرية ابر بذة يف حذ ابث يذا
وابث يني ومزاوجي ابيا اجلنسي وميايرك اهلوية اجلنسذيةر وهذي جذراعي ر ذن اع،بارهذا مذن ي ذ ال
ال،مييز ابباي ةز
 -٣٣و ذذد سذذب ل م ذذرر اخلذذاع ين يعذذر عذذن يذذالت ذذه ازاط زايذذد اسذذ،خداه الرمذذوز والةذذيارا
والال  ،ذ ذ ذذا الين ذ ذ ذرية يثن ذ ذ ذذاط األح ذ ذ ذذدا الرياض ذ ذ ذذية (انمت ذ ذ ذذر الوث ذ ذ ذذاع  A/HRC/26/50وA/HRC/29/47
و)A/HRC/32/49ز ويذذالنمتر اىل ذذأثري الرياضذذيني ادب ذذني ع ذ الةذذبا واىل زيذذااة احلذواا الين ذريةر
حيذ ذذع اب ذ ذذرر اخلذ ذذاع الذ ذذدول ع ذ ذ اختذ ذذاذ مجي ذ ذ ال،ذ ذذدايري الالزمذ ذذة بياجلذ ذذة هذ ذذتن ابة ذ ذ ة وال ،ذ ذذدك
ل ين اب،غةي ع ذ ييذدك مجاعذا ابةذايني اب ،ذر نيز ويذوا ين يذت ر يأح ذاه ذرار جم ذ ح ذوق
اإلنسذذان  ٢٧/١٣يةذذأن ضذذرورة ين ةذذدا الذذدول والراي ذذا الرياضذذية وابنمتمذذا اإل يميذذة يو الدوليذذة
ال غاح ضذد الين ذرية يف جمذال الرياضذةر ألن الرياضذة وسذي ة ل امذ يذني الث ا ذا وسذبيا اىل ال،ي ذل
ع ا ن ساما ا ج،ماعية والسياسية وينبيي ين متا تل ز

ثالثا -الكتنتاناا والتولياا
 -٣٤يكررص المقررص المراب التولرياا الرواصدز رم تقراصيرا السرامقة المق مرة إلر مجلررس
حقرروق اإلنسرران والجمعيررة العامررة ،انهررا ل ت رزال لررالحة وكرراصية و يمررا يلررم عرررل له ر ا
التولياا مصنَّفة محسم الموضوع لتيسير الرنوع إليها 

__________
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ألف -الت امير السياكية
 -٣٥يالحررل المقرررص المرراب متق ر ير أن ع ر ز دول ر م ر ل نهررودا ربيرررز لمكا حررة
ااح رزاح السياكررية والمجموعرراا والحرررراا المتطر ررة ،ويؤر ر م ر ن ي ر ضررروصز زيررادز
اليقظرة وإدانررة نميررس الركررا ك الترم تنشررر اا كرراص القا مررة علر التفرروق العر ررم أو الكرا يررة
العر ية وينبغم أن تكون القياداا وااحزاح السياكية واعية موانبها ااخال م وينبغرم أن
ويرحرم المقررص المراب أي ر ا مزيرادز
تستم ع موا عهرا القياديرة لتعزيرز التسراما والحترراع ل
المماصكرراا الجير ز التررم ينبغررم تبادلهررا يمررا مرري نميررس الجهرراا الفاعلررة العاملررة ررم ر ا
المي ان مي أنه ل تزال ناك تح ياا ربيرز ،وينبغم الم م م ملوصز نهج شرامك يسرتن
إل إطاص انونم و وتكملته مت امير أخرر مثرك التعلريب ومررامج التوعيرة واتبراع نهرج يرررز
عل ال حايا وينبغم لل ول أي ا معالجة تزاي التفاوا رم توزيرس الر خك والثرروز وإدصاك
أن نتا ج ا التفاوا تغ المطاماا الشعبوية واإلي يولونياا المتطر ة (انظرر الوثرا
 ،A/HRC/23/24الفقرررز  ،37و ،A/HRC/26/50الفقرررز  ،50و ،A/HRC/29/47الفقر ررتي 43
و ،44و ،A/HRC/32/49الفقرتي  17و)18

ماء -الت امير التشريعية
 -٣٦يقر ر ص المق رررص الم رراب المعلوم رراا ال ررواصدز مش ررنن التصر ر ي علر ر مجموع ررة مر ر
الصرركوك ،ممررا ررم تل ر التفا يررة ال وليررة للق رراء علر نميررس أشرركال التمييررز العنصررر ،
وإدصاج التفا ية م ااطر القانونية وال كتوصية الوطنية وير عو الر ول الترم لرب تفعرك تلر
مع إل التص ي عل التفا ية وتق يب اإلعالن المنصوب عليره رم المرادز  14وكريتيا
تل ر للجنررة المعنيررة مالق رراء عل ر التمييررز العنصررر تلقررم ودصاكررة البال رراا الررواصدز م ر
المجموعرراا أو اا رراد ال ر ي ي ر عون أنهررب ضررحايا انتهرراك دولررة طررر ا م ر الحقرروق
المنصوب عليها م التفا ية
 -٣٧ويود المقرص المراب التر رير مرنن الفقررز  13مر الوثيقرة المتاميرة لمرؤتمر اكرتعرال
نت ر ررا ج ديرم ر رران ت ر ررنة علر ر ر أن أ دع ر رروز إلر ر ر الكرا ي ر ررة القومي ر ررة أو العنصر ر ررية أو ال يني ر ررة
ينبغررم حظر ررا ممونررم القررانون ،رمررا ينبغررم حظررر نشررر اا كرراص القا مررة عل ر التفرروق العر ررم
أو الكرا ية العر ية والتحرري علر التمييرز العنصرر ورر ا أعمرال العنرف أو التحرري علر
ا ااعمال  
 -٣8ويالحل المقرص الماب أن ع ز دول ضرمن انونهرا الجنرا م حكمر ا يرنة علر أن
اصتكرراح أ نريمررة مر ا س أو رررل العنصررية أو ررررا اانانررم أو معرراداز السررامية أو المثليررة
يشكك ظر ا مش دا تستتبعه عقوماا أش ل للمحرضي حسم وإنما اتباعهب أي ا

 -٣9مي أن المقرص الماب يرود أن يؤرر الحانرة إلر أن ت رم الر ول التنفير الكامرك
والفعررال للت ر امير القانونيررة والسياكرراتية والمؤكسررية الراميررة إل ر حمايررة اا ليرراا وينبغررم
لل ر ول أي ر ا أن تكفررك مررنا ر ا الجماعرراا ،دون تمييررز م ر أ نرروع ،حقهررا ررم اام ر
والولررول إل ر الع الررة والجبررر المال ررب والمسرراع ز القانونيررة والمسرراع ز الطبيررة والنفسررية
وينبغم لل ول أي ا أن تيسر تحسي اإلمالغ مه ا الجرا ب
 -٤٠وال ول ملزمة ممقاضاز مرتكبم الجرا ب م ا س العنصرية أو ررا اانانم أو معاداز
السامية ،وممحاصمة إ التهب م العقاح ل ا ينبغم لل ول أن تكفك إنراء تحقيقراا كرريعة
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ووا ية رم ر ا الجررا ب ،ومعا برة المسرؤولي عر و وعهرا معقومراا مناكربة (انظرر الوثرا
 ،A/HRC/23/24الفق ر ر ر رررز  ،31و ،A/HRC/26/50الفقر ر ر ر ررتي  52و ،53و،A/HRC/29/47
الفقراا  ،47-45و ،A/HRC/32/49الفقراا )21-19

نيب -التثقيف ومناء الق

صاا

 -٤١يررود المقرررص المرراب أن ي ر رر ممررا نرراء ررم تقرراصيرا السررامقة ع ر أن التعلرريب الركررمم
و ير الركمم يظك م أرثر اادواا عالية م التصر للترنثير السرلبم المحتمرك لبحرزاح
السياكرية والحررراا والمجموعراا المتطر رة رم أوكراا الشرباح وينبغرم للر ول أن تعترر
من مية التعليب م مكا حرة العنصررية والتمييرز العنصرر ورررا اانانرم ومرا يتصرك مر ل مر
تعصم ،و م تفكي اا كراص المسربقة وتعزيرز مبر أ الحترراع والتسراما إزاء التنروع العر رم
وال ينم والثقا م (انظر الوثيقة  ،A/HRC/23/56الفقرز )57
 -٤٢ويولررم المقرررص المرراب متنظرريب دوصاا ت صيبيررة شرراملة وإلزاميررة ررم مجررال حقرروق
اإلنسرران لفا ر ز المرروظفي المكلفرري مقنفررات القررواني وأ رراد السررلطة الق ررا ية ،مررس الترريررز
عل الجررا ب العنصررية والقا مرة علر رررا اانانرم الترم يرتكبهرا أ رراد يرتبطرون مرااحزاح
السياك ررية والمجموع رراا والحرر رراا المتطر ررة ومر ر ش ررنن تلر ر أن يع ررزز ر ر صتهب علر ر
التص للجرا ب المرتكبة م ا س العنصررية ورررا اانانرم ومعراداز السرامية ورررا المثليري
(انظر ر ر ررر الوثر ر ر ررا  ،A/HRC/26/50الفقر ر ر رررز  ،54و ،A/HRC/29/47الفق ر ر ر ررتي  49و،50
و ،A/HRC/32/49الفقرز )23

دال -إنكاص محر ة اليهود
 -٤٣يعررح المقررص المراب مر ن ير عر إدانتره المطلقرة ا إنكراص أو محاولرة إنكراص
للمحر ررة (الهولوروكر ر ) ،ولجمي ررس مظ ررا ر التعص ررم الر ر ينم أو التحر رري أو الم ررايقة
أو العنررف حيررال ااشررماب أو الطوا ررف عل ر أكررا االررك اإلثنررم أو المعتق ر ال ر ينم
ويح ررل الر ر ول علر ر تنفير ر تر ر امير تشر رريعية وتعليمي ررة عال ررة لمن ررس تحري ررف ت رراصي الح رررح
العالميررة الثانيررة وإنكرراص المحر ررة واإلمررادز الجماعيررة النازيررة وي ر لرر من ميررة الحفررا عل ر
وكرمرز وكرجونا
الموا س التم اكتم مها النازيون معسكراا للموا ومعسركراا اعتقرال ر
(انظر الوثيقتي  ،A/HRC/29/47الفقرز  56و ،A/HRC/32/49الفقرز )24

اء -البياناا المصنفة
 -٤٤يكرررص المقرررص المرراب تول ررياته السررامقة مشررنن أ مي ررة نمررس ميانرراا وإحص رراءاا
مصنفة عر الجررا ب المرتكبرة مر ا س عنصرر أو مر ا س رررا اانانرم أو معرادز السرامية أو
ررا المثليي  ،مغية تح ي أنواع الجرا ب المرتكبة وخصا ة ال حايا والجناز وما إتا رانوا
ينتمون إل حرزح كياكرم متطرر أو حرررة أو نماعرة كياكرية متطر رة وينبغرم للر ول أن
تمصة ما يكفم م المواصد المالية لتحسي نوعية نظب نمس البياناا مرس ضرمان إشرراك
المجتمررس المر نم ررم ر ا العمليررة ،علر أن ترنفر مطريقررة تكفررك حمايررة المصولررية ومر
شررنن ر ر ا البيان رراا المص ررنفة أن تت رريا هم را أ ررك للظ ررا رز وأن تحر ر د التر ر امير الفعال ررة
لتل الجرا ب  (انظر الوثيقة  ،A/70/335الفقراا  )92-84
الوانم اتمات ا للتص
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واو -اإلنترن ووكا ط التوالك

النتماعم

 -٤٥يعرررح المقرررص المرراب م ر ن ي ر ع ر لقرره م ر تزاي ر اكررتم اع شرربكة اإلنترن ر
ووكا ط التوالرك النتمراعم لتررويج المحتويراا العنصررية ونشرر ا وينبغرم للر ول رر ل
أن تنتهررز نميررس الفرررب للتص ر لنشررر اا كرراص القا مررة عل ر التفرروق العر ررم أو الكرا يررة
العر ية وتعزيرز ريب المسراواز وعر ع التمييرز والتنروع وال يمقراطيرة ويرود المقررص المراب أن
ير رر ال ر ول مالتزاماتهررا ممونررم المررادتي  19و 20م ر العهر ال ر ولم المرراب مررالحقوق
الم نية والسياكية وينبغم لل ول اتمات ت امير لمكا حة اا كاص المتطر ة ومظا ر التحيرز
والسررعم إل ر تعزيررز حريررة التعبيررر التررم تررؤد دوصا حاكررب اا ميررة ررم تعزيررز ال يمقراطيررة
ومكا ح ررة اإلير ر يولونياا العنصر ررية والكاص ررة لبنان ررم (انظ ررر الوثيق ررة ،A/HRC/26/49
الفقراا )70-65

زا  -الرياضة
 -٤٦يود المقرص المراب أن يؤرر الر وص الر يسرم الر تؤديره الرياضرة رم تعزيرز التنروع
الثقا م والتساما والحتراع ويود الت رير أي ا مالفقرز  218م مرنامج عمك ديرمان التم
تحررل ال ر ول عل ر التعرراون مررس المنظمرراا الحكوميررة ال وليررة واللجنررة ااولمبيررة ال وليررة
والتحاداا الرياضية واإل ليميرة مر أنرك تكثيرف مكا حرة العنصررية رم الرياضرة ،متثقيرف
شباح العالب ع طري مماصكة الرياضة ماعتنراق الرروا ااولمبيرة ودون تمييرز مر أ نروع
ويكرررص المقرررص المرراب تولرريته متعزيررز الت ر امير الراميررة إل ر منررس الحررواد العنص ررية ررم
ااح ا الرياضية (انظر الوثيقة  ،A/69/340الفقراا  61و)66-64

حاء -المجتمس الم نم
 -٤٧ير رر المقرررص المرراب ممررا نرراء ررم تقرراصيرا السررامقة (انظررر الوثررا ،A/HRC/26/50
الفقر ر رررز  ،58و ،A/HRC/29/47الفقر ر رررز  ،57و ،A/HRC/32/49الفقر ر رررز  ،28و،A/71/325
الفقررز  )81ممصروب أ ميرة تعزيرز التعراون مرس المجتمرس المر نم وتليراا حقروق اإلنسران
اإل ليمير ررة وال ولير ررة لموانهر ررة ااح ر رزاح السياكر ررية والحررر رراا والمجموعر رراا المتطر ر ررة
وتؤد منظمراا ومؤكسراا المجتمرس المر نم دوصا امر ا رم نمرس البيانراا والمعلومراا،
إت تعمك ع رثم مس ال حايا وينبغم التش ي عل مسا متها وتعزيز تقاكب المماصكراا
الجي ز يما مي الجهاا المعنية نميعها ويكررص المقررص المراب تولرياته المتعلقرة موضرس
المؤكسرراا الوطنيررة لحقرروق اإلنسرران مررامج مناكرربة لتعزيررز التسرراما واحترراع اا رراد را ررة
ونمس رك المعلوماا تاا الصلة (انظر أي ا الوثيقة  ،A/71/301الفقرتي  84و)85
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