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تقريبببر اةقب ببررة اناةب ببة اةعنيب ببة ابألن ب ب اا اةعاةب ببرة للعنص ب برية والتمييب ببز
العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب
مذكرة من األمانة العامة
تتشرف األمانة أبن حتيل إىل جملس حقوو انناوان التقريور الوعد هعدتوه ا قورصة ا ا وة
ا عني ووة كألل ووعال ا عا وورة للعنم ورية والتميي ووز العنم وورد و وور األجان و وم وا يتم وول وعلك م وون
تعم  ،إد تندايي آتشيومي ،مبوج قراص جملس حقو انناان  .156/72ويف هوعا التقريور،
تتناول ا قرصة ا ا وة التحووت األخوةة الوي طوره علو األيوديولوجيا النازيوة والنازيوة اجلديودة
ومتجيودها والودع الوعد تلقوا  .وتشوعل ا ظواهر النازيوة والنازيوة اجلديودة حتوداي ماوتمرة حلقووو
انناوان والدميقراطيووة .وتووع ر ا قوورصة ا ا ووة كنطوواص القووانود الوودوي ا نطبووحل حلقوو انناووان يف
هعا الايا  .وتر ز ا قرصة ا ا ة عل متدد اجملموعا النازية اجلديدة لتحتضون القوومي البوي
واحلر ووا الش ووعبوية اليميني ووة ،وعل و هن طريق ووة ه ووعا التم وودد تش ووعل دي ووداً خط وةاً للعدي وود م وون
اجملموعووا العرقيووة وان نيووة والدينيووة .ويعوود وول موون ا ورهة والبعوود اجلنا واد ولووى فئووا الاووعان
ذا ا شاصب اجلناية ا ختلفة ،واأللخاص ذوو انعاقة ههدافاً يت الرت يز عليهوا .وتو وحل ا قورصة
ا ا ة ما ترت عل النازية اجلديدة من آاثص سياسية يف اآلونوة األخوةة والشوعبية الوي حتظو وا
وول تبنيه ووا م وون قب وول زعم ووا سياس ووي علو و هعل و ا ا ووتواي مياصس ووون احلع و يف ل وودا  .م ووا
تاوتعر دوص التعنولوجيووا يف توودعي النازيووة اجلديودة ومووا يرتتو علو ذلوك مون ضوورص ،وت سوويما
عنوودما يتعل ووحل األموور كألطف ووال والشووباب .ويف ا ت وواص ،تقوودص ا ق وورصة ا ا ووة تو وويا خبم وووص
البحوووا وا ش وواوصا ال ووي ينب ووي القي وواص ووا يف ا اووتقبل لع ووي ت ووتمعن الوودول م وون حتا و فه و
ومعاجلووة آفووة النازيووة اجلديوودة يف العموور احلوودير .وتوودعو ا قوورصة ا ا ووة هيض واً منظمووا اجملتم و
ا دد إىل تشعيل جبهة موحدة تض هلتا انئتالفا ا عاصضة للنازية اجلديدة.
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أولا -مقدمة
 -1يق ودهص ه ووعا التقري وور إىل جمل ووس حق ووو اننا ووان عم والً ق وراص اجلمعي ووة العام ووة 156/72
العد طلبت فيوه اجلمعيوة إىل ا قورصة ا ا وة هن تعود تقريوراً عون تنفيوع ذلوك القوراص ا تعلوحل مبحاص وة
متجيوود النازيووة والنازيووة اجلديوودة وا ماصسووا األخووريف الووي تاوواه يف إاثصة األلووعال ا عا وورة موون
العنم ورية والتمييووز العنموورد و وور األجان و ومووا يتموول ووعلك موون تعم و  ،لتقدمي وه إىل جملووس
حقو انناان يف دوصته الثامنة والثال  ،يف مجلة اجلها الي تُقدمه إليها.

 -2ويف هو و ووعا التقريو و وور ،تتنو و وواول ا قو و وورصة ا ا و و ووة التحو و وووت األخو و ووةة الو و ووي ط و و وره عل و و و
األيديولوجيا النازية والنازية اجلديدة ومتجيدها والدع العد تلقا  .وتالط ا قرصة الضو  ،علو
وجه ا موص ،عل عودة ظهوص األيديولوجيا النازية اجلديدة يف الوقت احلاضور وتزايود الودع
الووعد تلقووا يف تلووف هعووا العوواد ،والتهديوود ا طووة الووعد تشووعله هووع األيووديولوجيا لليهووود
وا الم واأللخاص ا نحدصين من ه ل هفريقي وال جر والشوعوب األ ولية والناوا واألقليوا
العرقي ووة وان ني ووة ،ومفه وووص اجلنا ووانية واخ ووتالف مش وواصب الا ووعان اجلنا ووية ،واألل ووخاص ذود
انعاقووة .واسووتناداً إىل التقوواصير الاووا قة ا قدمووة إىل اجلمعيووة العامووة وإىل جملووس حقووو انناووان،
فضالً عن البحوا ا عتبية ،خيلص التحليل العد هجرته إىل هن هع ا ظاهر تتعاص مو معواية
حقووو انناووان ،مبووا يف ذلووك مبووادا ا اوواواة والعرامووة انناووانية .وعل و ال ورغ موون هن ه ووول
األيديولوجيووة النازيووة اجلديوودة يتلووف موون حيوور نشووأ ا التاصخييووة و دوديووة الرقعووة اجل رافيووة الووي
توجد فيها فإ ا ت تزال متثل مشعلة قائمة تؤ ر عل تلف الناس.
 -3وتنوود ا قورصة ا ا وة ،وفقواً للمهموة الوي هو لهوا إايهوا قوراص اجلمعيوة العامووة  ،156/72هن
وواحبة ا م وولحة وور احلم ووول علو و
ترس وول اس ووتبياد إىل ال وودول األعض ووا وس ووائر اجله ووا
ا عطيووا الووي ستشووعل قوواص تقريرهووا القووادص إىل اجلمعيووة العامووة واسووتمزاج آصا هووع اجلهووا شوأن
معافحة النازية والنازية اجلديدة وما إىل ذلك مون ا ماصسوا الوي تاوه يف إذ وا جوعوة األلوعال
ا عا وورة موون العنمورية والتمييووز العنموورد و وور األجانو ومووا يتموول ووعلك موون تعمو  ،ومعافحووة
متجي وودها .ف ووإذا م ووا ق وودمت تل ووك اجله ووا همثل ووة علو و اتسو ورتاتيجيا وا ماصس ووا الناجح ووة ال ووي
تاتحد ها الدول يف معافحة هع الظواهر فإن ذلك سيعون ل ترحاب من جان ا قرصة.

اثنيا -النازية اجلديدة :نبذة موجزة
 -٤إن النازي ووة واأليديولوجي ووة النازي ووة اجلدي وودة همو وران يتناقض ووان مو و ا ب ووادا األساس ووية ال ووي
تش ووعل ج وووهر حق ووو اننا ووان الدولي ووة( .)1ذل ووك هن ا ووادة األوىل م وون انع ووالن الع ووا ي حلق ووو
انناان تؤ د عل هن مجي الناس يولدون هحوراصاً ومتاواوين يف العراموة واحلقوو  ،وهن النواس قود
وهب ووا العق وول والوج وودان وعل وويه هن يع وواملوا عض ووه عض واً وورو انخ ووا  .وق وود ه وودص ال وودول
األعضا يادً واضحاً يمر أبن هد معه يقول كلتفوو القوائ علو التفرقوة العنمورية موعه
__________

()1
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يشة ممطلح "النازية اجلديدة" ،مفة عامة ،إىل احلر ا واجلماعا الي تقوص عل هيديولوجية احلزب اتلرتا ي
الوطين حزب العمال األ اد .واحلر ا الي تندصج يف هع الفئة تاوتند ،عمومواً ،إىل الفلاوفة الاياسوية الوي سواقها
هدولف هتلر يف ه انيا النازية ،غة هن ا نخرط يف هع احلر ا يتبنون طائفة عريضة من ا عتقدا األخريف.
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خ وواطم علمي و واً ومش ووجوب هخالقي و واً وظ وواد وخط وور اجتماعي و واً ،وأبن ووه ت يوج وود هد م و و ص نظ وورد
هو عملي للتمييز العنمرد يف هد معان(.)2
 -5وت وورف النازي ووة والنازي ووة اجلدي وودة ال وودعوة إىل ا ا وواواة و األع ورا  ،وول إ ووا ت وودعو إىل
مماصسة العنف الشديد عند الضروصة من هجل حتقيحل صؤيتها الي تقوص عل اتضوطهاد والتمييوز(.)3
وتنطود هع األيديولوجيا عل جوهر يقول كتلتزاص الثا ت حبماية "نقا " "العور اآلصد" مون
الشو ووعوب األخو ووريف ا و و ووومة ك مجيو ووة .ومعو وواداة الاو ووامية هو ووي مو وون األدوا احملوصيو ووة يف هو ووع
األيديولوجيووة مووا هن إكدة اليهووود خووالل احملرقووة مووا رحووت تشووعل تووع رة قويووة تعيوود إىل األذهووان
األسووباب الداعيووة إىل وجوووب عوودص التاووامح م و هووع األيديولوجيووة وعوودص الت وواد يف معافحتهووا
شوودة .والتعم و الووعد مياصسووه النووازيون اجلوودد ت يقتموور عل و اليهووود هو ا نحوودصين موون ه وول
يهووودد ،وول إنووه ياووي إىل العديوود موون اجملموعووا العرقيووة وان نيووة والدينيووة مبوون فوويه الاووالف
واأللخاص ا نحدصون من ه ل هفريقي وا اولمون .وإذا انوت هلويا مثول معواداة الاوامية و ور
انسالص و ر األجان والعنمورية مون هساسويا النازيوة اجلديودة فوإن هوعا ا وعه يعتنوحل مبوادا
ر ا ثلية اجلناية والتمييز ضد األلخاص ذود انعاقة(.)٤
 -6وعل الرغ من هن اتلتزاما الفلافية الي هخع ا هدولف هتلر هي من ا واضي الي
تر ووز عليه ووا ه ووع األيديولوجي ووة ،ف ووإن النازي ووة اجلدي وودة أتخ ووع هل ووعاتً تلف ووة .وإذا ان ووت ع و
اجلماعووا تؤ وود علو مماصسووة العووداوة الباوويطة ضوود فئووا تعوود علو التمييووز ضوودها علو مووديف
التوواصيف فووإن هنووا مجاعووا هخووريف تر ووز عل و إنشووا دولووة سياسووية فالووية عوون طريووحل الثوووصة(.)5
وتتاووحل النازيووة اجلديوودة هيض واً ،يف ثووة موون األحيووان ،م و نزعووة القووومي البووي  ،الووي تعتنووحل يف
جوهرهووا التزام واً هساسووياً كلتفووو العنموورد للعوور األ ووي ودونيووة األلووخاص موون غووة البووي .
وجتوورد هدد مناقشووة ماووألة اتنتاوواب إىل قوميووة العوور األ ووي هووع  ،و ووفها موون اتجتاهووا
ا عا رة ذا الدتلة.
 -7ويعتقد ال الة من منتايب معه النازيوة اجلديودة هن احلورب و األعورا ولويعة وعليوه
فإ ياعون إىل تدصي هنفاه والتالح دف حتقيوحل النمور .وتتوألف هوع اجملوامي مون فئوا
ووب ة عاووعرية تض و هعضووا مموون يعتنقووون ا ووعه يتميووزون رؤوسووه احلليقووة وتوجهووا
ذا
العنم ورية واعتن ووا هيديولوجي ووة صاديعالي ووة يف هقم و اليم و  .و ع و النش ووطا مم وون ي ووعهبون ه ووعا
ا وعه يتحاووبون لتاولل الو ووات األمنيووة و ووفوفه فيعتموودون هسولوب "الووعاب ا نفووردة "
العد يتا تشعيل خالاي ةة من النشطا يتمرفون دون الرجوع إىل قيادة اجملموعة الرئياوية
ولعوون انطالق واً موون هيووديولوجيتها موون هجوول اصتعوواب هعمووال العنووف وانصهوواب عل و هسوواس تلووك
األيديولوجية .وتود ا قرصة ا ا ة هن تع ر كحلدا انصهوا الفظيو الوعد حودا يف النوروي يف
__________

()2
()3
()٤
()5

4

اتتفاقية الدولية للقضا عل مجي هلعال التمييز العنمرد ،الديباجة.
Holger H. Herwig, “Geopolitik: Haushofer, Hitler and lebensraum”, Journal of Strategic Studies,

.vol. 22, No. 2–3 (1999), pp. 218–241
Raphael S. Ezekiel, “An ethnographer looks at neo-Nazi and Klan groups: the racist mind

.revisited”, American Behavioral Scientist, vol. 46, No. 1 (2002), pp. 51–71
” .Southern Poverty Law Center, “Neo-Naziمتا عل الرا ط التاي:
.https://www.splcenter.org/fighting-hate/extremist-files/ideology/neo-nazi
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متوز/يولي ووه  2011عن وودما هق وودص هن وودصس رن ووف رايفي ووك علو و قت وول  77لخمو واً م وون ي وونه 69
لخم واً موون و اص الاوون خدمووة لقضووية التفووو العنموورد .و ووا ووان القاتوول موون ا نتاووب إىل
األيديولوجية النازية اجلديودة ،وحيور إن ا جووص الشوني الوعد هقودص عليوه صا ضوحيته العثوة مون
النروجيي البي  ،فإن هعان همران يدلالن وضوو علو هن النازيوة اجلديودة تشوعل ديوداً لألمو
عل ،وليس فقط للمجموعا العرقية وان نية الي هي ا دف ا بالر.
 -8وكنضافة إىل هؤت ا تطرف فإن داعمي هع األيديولوجية اليوص ،ممن ت تنطبحل عليه
هو وواف النووازي اجلوودد التقليديووة ،ت يطووئه الع و وول ه و يفخوورون كنتمووائه هووعا( .)6ويعتموود
النازيون اجلدد هيضاً عل هلعال تلفة من الثقافوة الشوعبية للورتوي لقضويته  .ففوي البلودان الوي
تعووون فيهووا النازيووة وإنعوواص رقووة اليهووود همووراً ظوووصاً ه ووبحت ا وسوويق هداة هامووة تاووتخدمها
مجاعا النازي اجلدد لنشر صسالته ولتاوييس األتبواع احملتملو  .واحلقيقوة هن األنشوطة الرئياوية
ال ووي متاصس ووها تل ووك ا نظم ووا تش وومل نش وور واس ووتهال ا وس وويق واألدب علو و هس وواس ال وورتوي
لأليديولوجية النازية ،وتنظي اتجتماعا الع يف ،وإلقا البياد العامة.
 -9والنازيوة اجلديوودة لياووت ظوواهرة جديوودة أبد حوال موون األحووال .وظهوووص النازيووة اجلديوودة
العووا رة للحوودود الوطنيووة ميعوون هن يعووزيف إىل عوواص 19٤9عنوود إنشووا جبهووة التحريوور األوصو يووة يف
لندن( .)7ومنع ذلك احل  ،زاد عدد ا نظما ا نتابة إىل موعه النازيوة اجلديودة وذلوك تو يود
منظمووا وجمموعووا جديوودة منشووقة عل و جوان و تلفووة موون األيديولوجيووة .ويف هواخوور القوورن
العشورين ،ووده قافووة جديوودة تقوووص علو مووعه النازيووة اجلديوودة تو ز علو عووو متزايوود يف عوودة
قوواع تلفووة يف مجي و هعووا العوواد ،وذلووك كعتموواد الزعمووا احمللي و هفعوواصاً ماووتوصدة موون البلوودان
اتسووعنددفية وغوورب هوصوك( .)8وقوود ووده ا نظمووا النازيووة اجلديوودة تطال و كلعووزل العنموورد
وترحي وول الا ووعان م وون غ ووة الب ووي  ،ت س وويما يف هوصوك وهمريع ووا الش وومالية .وق وود حاول ووت ه ووع
ا نظمووا خلووحل وعووي يف نفوووس البووي كلتفووو وإخوراج فئووا مثوول اليهووود والرومووا والاوويني موون
دائرة ا تفووق واسوتبعاده منهوا .ومبوروص الوقوت ،اتاو النودا الوعد وجهتوه حر وة النازيوة اجلديودة
تدصجيياً لينتشور خواصج احلودود اجل رافيوة التقليديوة ويشومل ا نظموا النازيوة اجلديودة يف لودان تقو
خاصج هوصوك وهمريعا الشمالية(.)9
__________

()6

()7
()8
()9

يشوومل القوميووون البووي مموون هو علو اسووتعداد لوودع األيديولوجيووة النازيووة ،يف هحوود البلوودان" ،لووبادً قمووا لووعر
ترموز إىل الفالوية ويرتودون الثيواب العوا ي وقمموان البولوو"Heidi Beirich and Susy Buchanan, “2017: the .
 .year in hate and extremism”, Southern Poverty Law Center, 11 February 2018متوا علو الورا ط التواي:
.https://www.splcenter.org/fighting-hate/intelligence-report/2018/2017-year-hate-and-extremism#neo-nazi
Jean-Yves Camus, “Neo-Nazism in Europe”, in The Extreme Right in Europe, Uwe Backes and

.Patrick Moreau, eds. (Göttingen, Vandenhoeck and Ruprecht, 2011), pp. 231–242
ا رج الاا حل ،المفحة .236
انظور ،علو سوبيل ا ثوالMarcos Chor Maio, “Against racism: search for an alliance between Afro-Brazilians ،
and Brazilian Jews in the early 1990s”, Estudios Interdisciplinarios de América Latina y el Caribe, vol. 10,
)2 (2014

 .No.متووا علو الورا ط التوواي.http://eial.tau.ac.il/index.php/eial/article/view/1009/1044 :

Jacqueline

Z. Wilson, “Racist and political extremist graffiti in Australian prisons, 1970s to 1990s”, Howard

).Journal of Crime and Justice, vol. 47, No. 1 (2008
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 -10وعلو مووديف سوونوا عديوودة ،انووت مجاعووا النووازي اجلوودد إىل حوود بووة خوواصج التيوواص
الرئياووي ،إذ وجوود ووا مووالذا آمنووة عل و لووبعة اننرتنووت هو يف ووفوف التجمعووا احملليووة
المو ةة ا ا ووة عمومواً .و انووت ا نظمووا النازيووة اجلديوودة تعموول علو ا ووام  ،عمومواً ،وتفتقوور
إىل الفعالي ووة الاياس ووية .غ ووة هن ووعود النزع ووة القومي ووة يف ووفوف الا ووعان الب ووي واألحو وزاب
الشعبوية اليمينية يف مجي هعوا العواد  -الوي تعتنوحل خطواك العراهيوة ا وجهوة ضود فئوا معينوة
من الناس تلقو ازدصا مون جانو مجاعوا النوازي اجلودد ،عمومواً - ،جعول مون النازيوة اجلديودة
همووراً متزايوود األمهيووة( .)10وتشووة التقوواصير انعالميووة إىل هن المووال و النووازي اجلوودد األموريعي
واألوصو يو قويووة وول تووزداد قوووة .وألسووباب وجيهووة ،فووإن تنووامي عوودد ا واق و الشووبعية الووي تووديرها
منظما النازي اجلدد والورؤوس احلليقوة ظواهرة تعتاوي همهيوة متزايودة لوديف ا ؤساوا األوصو يوة
وتثة قلقها البالف .ولاو الطال فإن ما يظل عالقاً كلعهن هو هن النازية اجلديدة هوي ه ثور مون
جموورد متجيوود حلر ووة موون حر ووا ا اضووي .فهووي حر ووة معا وورة ووا مموولحة قويووة يف وجووود ظوواهرة
التفوواو العنموورد واتسووتثماص يف اجلهووود ا بعولووة موون هجوول احلمووول عل و أتييوود واس و النطووا
تدعا ا ا العاذ ة الي تروج للتفو العرقي.

اثلثا -اإلطار القانوين اةالئم
 -11تود ا قرصة ا ا وة هن تشوة ،يف إطواص اص وة متجيود النازيوة والنازيوة اجلديودة وا ماصسوا
األخريف ا ما لة الي ت عد التمييز العنمورد و راهيوة األجانو والتعمو  ،إىل هن الودول تتحمول
اتلتزاما التالية.
 -12و ما جا يف ديباجة اتتفاقية الدولية للقضا عل مجي هلعال التمييز العنمرد ،فقد
ه وودص الوودول األعضووا يووادً هعلنووت فيووه اقتناعهووا أبن هد مووعه يقووول كلتف وو القووائ عل و
التفرقة العنمرية معه خاطم علمياً ومشجوب هخالقياً وظاد وخطر اجتماعياً ،وأبنه ت يوجود
هد م ص نظورد هو عملوي للتمييوز العنمورد يف هد معوان .وتونص ا وادة  5مون اتتفاقيوة علو هن
الدول تعهد حبظر التمييز العنمرد والقضا عليه عافة هلعاله ،و ضمان ححل ول إناوان يف
التمت و مبختلووف احلقووو ا دصجووة يف القائمووة .وتشووة ا ووادة  ٤موون اتتفاقي وة إىل هن الوودول جي و
عليها هن تدين ل الودعااي وا نظموا القائموة علو األفعواص هو النظوراي القائلوة تفوو عور
هو جمموعووة هلووخاص موون لووون هو ه وول إ ووين واحوود ،هو الووي حتوواول ت يوور هو تعزيووز هد لووعل موون
هلووعال العراهيووة والتمييووز عل و هسوواس قووومي وعنموورد وديووين .ومبوج و هووعا احلع و  ،تعهوود
الدول هيضاً كياذ تدا ة فوصيوة وإجيا يوة ترموي إىل استئموال ول حتوري علو هوعا التمييوز هو هد
فعل من هفعاله .وهخةاً ،فإن ا ادة  ٤هيضاً تطال الودول هن تعلون هن ول نشور لألفعواص القائموة
عل التفو العنمرد هو العراهية العنمرية؛ والتحري علو التمييوز هو العنوف العنمورد؛ ومجيو
هعمال العنف هو التحري عل اصتعاب هع األعموال ضود هد جمموعوة مون األلوخاص اوب
اخووتالف اللووون هو األ وول ان ووين؛ وتقوودة هد ماوواعدة لألنشووطة ذا الطووا العنموورد ،مب وا يف
ذلك متويلها؛ يعد من اجلرائ الي يعاق عليها القانون.
__________

( )10يف هحد لودان همريعوا الشومالية ،لوهد تنظيموا النوازي اجلودد ،يف إطواص حر وة القوومي البوي  ،وواً واقو 22
يف ا ائة ،حير اصتف عددها من  99إىل  121تنظيماً" ،Camus .النازية اجلديدة يف هوصوك" ،ص .238
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 -13موا تووود ا قورصة ا ا ووة هن توع ر الوودول كلتزامهوا مبوجو ا وادة  87موون إعوالن ديووركن
عل ا ضي قدماً يف اياذ إجرا ا ضد ا نظما الي تروج هفعاصاً قائمة علو التفوو العنمورد
هو العراهية العنمرية ،وإدانتها.
 -1٤وتعفوول ا ووادة  19موون العهوود الوودوي ا وواص كحلقووو ا دنيووة والاياسووية األساسووية احلووحل يف
اعتنوا آصا دون مضوايقة .ومون األمووص ذا ا وزيف هن ا وادة  20مون العهود توضوح ،شوعل يف غايوة
األمهية ،نطوا احلوحل يف حريوة التعبوة لوتعلن وجووب حظور القوانون أليوة دعايوة للحورب هو هيوة دعووة إىل
العراهية القومية هو العنمرية هو الدينية مما يشعل حتريضاً عل التمييز هو العداوة هو العنف.
 -15وإذ تشة ا قرصة ا ا ة إىل انطاص القانود ذد الملة ،فإ ا تود التأ يد هيضاً علو هن
ا راجع ووا ا تعلق ووة كحملرق ووة (ا ولو وس ووت) و وواوت تزوي وور الت وواصيف ت تا وواه يف أتهي وول ونش وور
النازية وغةها من األيديولوجيا ا تطرفوة فحاو  ،ول يوم تر وة خموبة لتجلوي ا ظواهر القوميوة
والنازية اجلديودة( .)11وهوع النزعوة التحريفيوة قود تقو حتوت طائلوة حظور خطواب العراهيوة مبوجو
ا ادة (٤ه) ،الي يتع عل الدول هن تعلن هنه يعد من اجلرائ الي يعاق عليها القانون.

رابعا -اةظاهر اةعاةرة لتمجيد النازية والنازية اجلديدة
ألف -القاع ببدة األيديولوجي ببة العريض ببة ال ببد تس ببتند إلي ببا النازي ببة وأثره ببا الجتم بباع
مسألة اةساواة بني األعراق
 -16هنا اليوص ما جيمو كنتظواص موا و النازيوة اجلديودة وسوائر هيوديولوجيا التفوو العنمورد
هو العراهيووة العنمورية وسوويلة لتوسووي تقبلهووا وتعزيووز القاعوودة الداعمووة ووا .وتالحووخل ا قوورصة ا ا ووة،
م و و القلو ووحل ،النجو ووا الو ووعد تلقو ووا هو ووع اتس و ورتاتيجية مو ووا يشو ووي و وعلك التأييو وود والقبو ووول ا تزايو وود
لأليديولوجيووة النازيووة اجلديوودة يف عوودد متزايوود موون البلوودان .فعل و سووبيل ا ثووال ت احلموور ،هن ا قوورص
ا اص الاا حل قد هعرب ،يف تقرير عن عثته إىل اليوودن( ،)12عون اسوتهجانه لبوزوم أو هيديولوجيوة
النازية اجلديدة واألحزاب الاياسية الوي تاوتند إىل تلوك األيديولوجيوة ،ومنهوا حر وة الفجور الوعهيب،
الووي دخلووت جملووس مدينووة ه ينووا ،يف عوواص  ،2010وال ووان يف  .2012وقوود ه ووى زعمووا وهعضووا
حر ة الفجر العهيب راحة علو النازيوة وهدولوف هتلور ،وخاضووا يف ماوألة إنعواص ا ولو وسوت ويف
خطاب العراهية ا عادد للاامية ما خاضوا يف خطاب العراهية ا عادد للمهاجرين.
 -17ولعووودة النازيووة إىل الظهوووص ،يف الوقووت احلاضوور ،عالقووة بووةة كتاوواع قاعوودة هووع احلر ووة
الووي تض و تلووف لووبعا مشوواصي التنظيمووا الووي تنووادد تفووو البووي وا شوواصي العنم ورية
ومشوواصي راهيووة األجانو  ،وت سوويما ا شووروع الووعد ينووادد تفووو العنموور األ ووي  ،وغووة ذلووك
م وون األي ووديولوجيا اليميني ووة ا تطرف ووة .واتا وواع قاع وودة النازي ووة اجلدي وودة ه ووعا ق وود جع وول م وون ه ووع
األيديولوجيووة همووراً ياووهل اتطووالع عليووه ،مووا هن مجاعووا النووازي اجلوودد وسوعت موون أت ةهووا يف
هووعا الموودد عوون طريووحل إقامووة عالقووا الوووت مو اجملموعووا األخووريف مموون يعتنقووون هيووديولوجيا
العراهيووة العنم ورية والتفووو  -مبووا يف ذلووك األيووديولوجيا الووي تنووادد تفووو العنموور األ ووي .
__________

( )11انظر  ،A/HRC/23/24الفقرة .12
( )12انظر  ،A/HRC/32/50/Add.1الفقرة .51
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وموون دواعووي األسووف ،مووا هووو مب و هدد مبزيوود موون التفموويل ،هن الزعمووا الاياسووي  ،وحووى
ا اؤول احلعومي عل هعل ا اتواي  ،يعدون متواطئ كلت اضي عن هعا التوس .
 -18وقوود ووان تسووتفحال مووعه النازيووة اجلديوودة يف هووعا الزمووان آاثص اجتماعيووة خطووةة منهووا
هعمال العنف الي ترتعبها اجلماعا ذا العالقة ع احلر ة والي تشواطرها األيوديولوجيا ذا
الموولة كلتفووو العرقووي والعراهيووة( .)13ويف هوصوك وهمريعووا الشوومالية ،عل و عووو ا موووص ،سووجلت
زايدا بووةة يف عوودد حووادا معوواداة الاووامية ممووا لووه عالقووة تنظيمووا النووازي اجلوودد والتنظيمووا
الووي تقووول تفووو العنموور األ ووي ومجعيووا القووومي البووي  .و مووا تحووخل ا قوورص ا وواص الاووا حل،
ف ووإن العدي وود م وون احلو ووادا ال ووي وقع ووت م ووؤخراً ق وود اصتعبته ووا مجاع ووا تنتاو و إىل م ووعه النازي ووة
اجلديوودة يف اليووودن( ،)1٤وإسووتونيا( ،)15وتتفيووا( ،)16و ل وواصاي( ،)17والوووتاي ا تحوودة األمريعيووة(،)18
وهو رانيووا( ،)19واتحتوواد الروسووي( ،)20واألصجنت و ( ،)21عل و سووبيل ا ثووال ت احلموور .وقوود زاد وتووةة
التم وريح كعتن ووا هيديولوجي ووة النازي ووة اجلدي وودة يف معاقله ووا التقليدي ووة وول إ ووا ،يف عو و احل ووات ،
جتاوز حدود تلك ا عاقل مبا يشعل خطراً عل ا ااواة العرقية يف تلف هعا العاد.
 -19ويف و ووانون الثاد/ين و وواير  ،2018اصتف و و ع و وودد الت و وودوينا ا عادي و ووة للا و ووامية يف مواق و و
التوا ل اتجتماعي واحلواصا الي تنعر وقوع ا ولو وست نابة ال يف ا ائوة تقريبواً ك قاصنوة
مو الفوورتة نفاووها موون عوواص  .)22(2016وقوود سووجل ،يف ا توسووط ،نشوور حوواي  550تدوينووة يف
اليوص تاتخدص صموزاً متداولة ا نتاب إىل هيديولوجية النازية اجلديدة ومعاداة الاوامية و108
تدوينا يومياً ،ينعر فيها حدوا ا ولو وست(.)23
 -20ويف الوووتاي ا تحوودة ،اصتفو عوودد حووادا معوواداة الاووامية ناووبة  60يف ا ائووة تقريبواً،
حيو و وور سو و ووجل وقو و وووع  1 986حاد و و ووة مو و وون ح و و ووادا مع و و واداة الاو و ووامية يف عو و وواص .)2٤(2017
__________

()13
()1٤
()15
()16
()17
()18
()19
()20
()21
()22
()23

OHCHR, “US racism on the rise, UN experts warn in wake of Charlottesville violence”, released on 16

.August 2017. Available at: www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21975
انظر الو يقة  ،A/72/291الفقرا .67-63
ا رج نفاه ،الفقرا  68إىل .70
ا رج نفاه ،الفقرا  71إىل .73
ا رج نفاه ،الفقرا  7٤إىل .76
انظر الو يقة  ،A/70/321الفقرا .62-57
ا رج نفاه ،الفقرا  63إىل .67
الو يقة  ،A/HRC/26/21المفحة  ،60وصسوالة مشورت ة مون ا قورص ا واص وا قورص ا واص ا عوين حبقوو انناوان
للمهاجرين ( )RUS 2/2014متا عل ا وق التاي:
.https://spdb.ohchr.org/hrdb/25th/Public_-_AL_Russia_20.02.14_(2.2014)_Pro.pdf
انظر  ،A/71/325الفقرة 10؛ و ،A/70/321الفقرة .9
انظ وور www.worldjewishcongress.org/en/news/holocaust-denial-and-anti-semitism-on-social-media-
.up-30-percent-in-january-2018-compared-to-2016-wjc-report-finds-2-3-2018
World Jewish Congress, “Anti-Semitic symbols and Holocaust denial in social media posts:

” .January 2018متا عل ا وق الشبعي يف احلالية الاا قة.

( .Anti-Defamation League, “2017 audit of anti-Semitic incidents” )2٤مت ووا عل و ال ورا ط الت وواي:
.https://www.adl.org/resources/reports/2017-audit-of-anti-semitic-incidents
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وك ثل ،ل وت حووادا العراهيوة ا عاديوة لليهوود ،يف ا ملعوة ا تحودة ،ماوتواي قياسوية ،إذ لوف
جمموعه ووا يف احملاض وور ا ا ووجلة  1 382حاد ووة يف ع وواص  .)25(2017هم ووا ه اني ووا فإ ووا ل ووهد ،
هيض واً ،زايدة يف اجل ورائ ا رتعبووة ووداف العراهيووة والووي تقرتفهووا مجاعووا النووازي اجلوودد( .)26مووا
تشووة تقوواصير و الووة اتس ووتخباصا احلعوميووة هيض واً إىل زايدة يف اجل ورائ العنيف ووة ا رتعبووة موون قب وول
تنظيما اليم (.)27
 -21وقوود ر ص ووط الموولة و تنظووي  Atomwaffenالووعد ووده يظهوور يف الوووتاي ا تحوودة معتنقواً
عه النازية اجلديدة و عدد من ا شتبه فويه يف موا ت يقول عون نوس مون حوات القتول الوي
سووجلت يف اآلونووة األخووةة( .)28وقوود ر ص ووط الموولة و موقو لووبعي يوودير القووائلون مبووعه تفووو
وهو حيمل اسو  ،Stormfront.orgهو الوعد يطلوحل عليوه مر وز Poverty Law Center
العنمر األ ي
الواق و يف اجلنوووب األمريعووي ،اس و "عا وومة اجلرميووة عل و اننرتنووت" ،و و وقوووع ح وواي 100
حاد ووة قتوول يف الفوورتة ا متوودة و عووامي  2009و .)29(2015وقوود تضوواعف عوودد جورائ القتوول
الي اصتعبها منتابو التنظيما الي تنادد تفو العنمور األ وي  ،يف عواص  ،2017ناوبة تزيود
عل و الضووعف ك قاصنووة عوواص  - 2016حيوور مثلووت  18جرميووة موون ه وول ج ورائ القتوول البووالف
جمموعها  3٤جرمية وا رتبطة كلتطرف يف الوتاي ا تحدة(.)30

ابء -اآلاثر السياسية اةرتتبة على النازيبة اجلديبدة
الد تتمتع هبا

اآلونبة األ ب ة واحلظبوة السياسبية

 -22تعوورب ا قوورصة ا ا ووة عوون قلقهووا العميووحل إزا الوج وود ا تنووامي للتعب وةا النازيووة والنازيووة
اجلديوودة والفالووية يف احليوواة الاياسووية يف مجي و هعووا العوواد ،وت سوويما يف العديوود موون البلوودان يف
هوصوك وهمريعا الشمالية .وتزداد تنظيما النازي اجلدد جرهة ،اليوص ،نتيجة التشجي العد تلقا
موون لوودن الزعامووا الشووعبوية البوواصزة الووي تقامسهووا معتقوودا ا وتتبووى نفووس ا طوواب الووعد تتبنووا .

__________

()25
()26

”Security Trust, “Antisemitic incidents report 2017

.https://cst.org.uk/data/file/a/b/IR17.1517308734.pdf

 .Communityمت ووا عل و ال ورا ط الت وواي:

Germany, Federal Ministry of the Interior, Versfassungschutzbericht 2016 (Berlin, 2017), pp. 23–24

 .and 40متا عل الرا ط التاي.https://www.verfassungsschutz.de/embed/vsbericht-2016.pdf :

( .Deutsche Welle, “Germany: far-right violence and Islamist threat on the rise”, 4 April 2017 )27متوا علو
الرا ط التاي.www.dw.com/en/germany-far-right-violence-and-islamist-threat-on-the-rise/a-39534868 :
(Anti-Defamation League, “Murder and extremism in the United States in 2017: an ADL Center on )28
” .extremism reportمتا عل الرا ط التاي:
.https://www.adl.org/resources/reports/murder-and-extremism-in-the-united-states-in-2017
( .Heidi Beirich, “White homicide worldwide” (Alabama, Southern Poverty Law Center, 2014) )29متوا علو
ال و و ورا ط التو و ووايhttps://www.splcenter.org/sites/default/files/d6_legacy_files/downloads/publication/ :
.white-homicide-worldwide.pdf
(Anti-Defamation League press release, “ADL report: white supremacist murders more than doubled )30
 .in 2017”, 17 January 2018متووا علو الورا ط التووايhttps://www.adl.org/news/press-releases/adl- :
 .report-white-supremacist-murders-more-than-doubled-in-2017انظر هيضاًRiver Donaghey, “Armed :
 .neo-Nazi attempted terror attack on Amtrak train”, Vice, 5 January 2018متووا علو الورا ط التوواي:
https://www.vice.com/en_us/article/7xewbg/armed-neo-nazi-attempted-terror-attack-on-amtrak-

.train-fbi-says-vgtrn
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واحلقيقووة هن ووعود النزعووة الشووعبوية ،وخا ووة اليمينيووة الشووعبوية والقوميووة يف ع و البلوودان ،قوود
ساعد عل إقبال الناس علو األيديولوجيوة النازيوة اجلديودة .وعلو الورغ مون هن العديود مون قوادة
الشعبوية القوميوة يف هوصوك وهمريعوا الشومالية وهسورتاليا( )31قود يلووا صمسيواً عون األيديولوجيوة النازيوة
اجلديو و وودة ،فو و ووإ يعر و و ووون عو و وون أتييو و ووده بو و ووادا العنم و و ورية و راهيو و ووة األجان و و و القائمو و ووة عل و و و
األيديولوجيا ا ما لة ا نادية كلتفو العرقي والي هي من ومي األيديولوجيوة النازيوة اجلديودة.
ومجي و نظ وراي التفووو العرقووي ،ومجي و اجلهووود ا بعولووة الووي ترمووي إىل حتميوول النوواس وول ا طووااي
اب انتمائه العنمرد هو العرقي هو ه له القومي هو ميو اجلناية هو ما يتمول وعلك مون
هحوال إ ا هي هموص تيار عمل النازي  .وحوى يف احلوات الوي ت تعوون فيهوا مجاعوا النوازي
اجلودد منخرطوة صمسيواً يف احلعوموة ،فوإن وجووود دعواة اليمو ا تطورف يف احلعوموة فيول أبن حيقوون
عملية ترليد احلع وا طاب الاياسي كأليديولوجيا ذا وا الوي جتعول مون النازيوة اجلديودة هموراً
كلف ا طوصة.
 -23و ما تحخل هحد ا قرصين ا ا و الاوا ق  ،فوإن الشوعبوية اليمينيوة يف انتشواص ماوت لة
النفوص العد يبديه الناس جتا األقليا ان نية هو العرقيوة هو الدينيوة مون خوالل ا واص هوع الفئوا
كستمالة النخ الاياسية حى حتان هوضواعها واتصتقوا وا .وعوالوة علو ذلوك ،و موا تحوخل
مقوورص خوواص آخوور ،فووإن هووعا النفوووص هياوور مووا يعووون يف ووفوف النوواس الووعين يوورون ،يف هوقووا
الضو ووائحل الش ووديدة والقل ووحل اتجتم وواعي والاياس ووي واتقتم ووادد يف ل وودان الش وومال ،ه و و ه ث وور
الفئووا ميش واً (مبوون فوويه موون ينتمووون إىل األغلبيووا البيضووا ) .وتسووت الل عوودص صضووا النوواس
وخوفه وسخطه عل هوضاع الدولة والظروف الشخموية الوي ميورون وا يعتمود دعواة الشوعبوية
اليمينية آصا وتوجها من ا رجح هن تؤج التعبئوة الشوعبوية موا ه و يعملوون علو دفعهوا .ويف
هووعا الموودد ،جياوود البيووان التوواي المووادص عوون مفوضووة األم و ا تحوودة الاووامية حلقووو انناووان،
دينامية ماتمرة:
يا ووتند دع وواة الش ووعبوية إىل هنم وواف احلق ووائحل وإىل انفو وراا يف التبا وويط ،ومه ووا
ا بض ووعان الل ووعان يا ووتخدمهما ده وواة ال وودعاة ،وهن ووا تع وود اننرتن ووت ووس ووائل التوا وول
اتجتموواعي ا طيووة ا ثاليووة كلناووبة إلوويه  ،وذلووك كختوزال الفعوور وحموور يف هضوويحل حيووز
موون قبيوول اللقطووا الموووتية والت ريوودا ( .)tweetsوصسو وووص غووة معتملووة يف هذهووان
النفوس القلقوة الوي قود تعوون معرضوة للشودائد اتقتموادية وقود تعوون معرضوة ،وعلك،
ع و طريووحل وسووائط انعووالص أله ووال انصهوواب .فووإذا جووريف دع و هووع الموووصة إبحووديف
هنموواف احلق ووائحل هن ووا وهنووا  ،فإن ووك ستا وومح للتحام وول الووعد يعتم وول ش ووعل طبيع وي
داخل النواس اود ا لول حوى تعتمول تلوك المووصة .فوإذا هضوفت إىل ا وقوف ا زيود مون
الدصاما ،مؤ داً عل هن سو الوض الاائد إ ا هو من فعل جمموعوة واضوحة ا ويوة فوإن
موون يقولووون ووع ا قولووة ،الووي هووي موون قبيوول القمووف ا وودفعي ،وهتبوواعه ميعوون و هن
يشعروا يف قراصة هنفاه أب د يقرتفوا ذنباً شعل هو آبخر.
للرهاب
ولعلك فإن الو فة ايطة وهي هن جتعل الناس ممن ه  ،ه الً،
ُ
يشووعرون كلفعوول أب و يف وض و لووني عليووك أبن تؤ وود هن وول مووا حيوودا إ ووا هووو
__________

( )31انظر  ،A/HRC/35/41/Add.4الفقرة .51
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اوب فئووة توجود يف الووداخل وهوي غريبووة عوون الووطن و وودد  .عليوك هن جتعوول النوواس
العين تر وز علويه خطا وك يشوعرون كتصتيوا وذلوك أبن تطور علويه ومهواً وخيواتً هوو
يف احلقيقووة مظلمووة مروعووة حبووحل اآلخ ورين .عليووك هن تنفوور يف النوواص هن تطفئهووا م وراصاً
وتعراصاً حى يمبح القلحل بة لبة من العراهية(.)32
 -2٤وقد ه ديف الزعموا الشوعبويون اليمينيوون يف عو الودول اسوتعداده للتمواهي مو دعواة
القوميووة البيضووا  ،وول حووى م و تنظيمووا النووازي اجلوودد .ويف اتنتخوواك الراسووية األخووةة الووي
ج وور يف ال وووتاي ا تح وودة هديف اعتم وواد الو ورئيس ترامو و علو و ووردم سياس ووي يتب ووى كنتظ وواص
معتقدا يدين وا القوميوون البوي وحتوط مون لوأن األقليوا العرقيوة والدينيوة والقوميوة إىل إجيواد
مالذ آمن حيتضن األيديولوجية النازية اجلديودة واألعموال الوي ترتعو توأ ة منهوا( .)33وقود فشول
الو ورئيس ترامو و  ،عقو و انتخا ووه صئياو واً لل وووتاي ا تح وودة ،يف مناس ووبة خط ووةة ،يف هن يش ووج
شعل واضح و ريح ،متجيد النازية اجلديدة(.)3٤
 -25ويف ع و البلوودان الووي ت حيظوور فيهووا التعبووة عوون مظوواهر النازيووة والفالووية ظهوور عوودة
هح وزاب تعتنووحل النازيووة اجلديوودة وده ووت عل و الطعوون يف العمليووا اتنتخا يووة .ويف ع و البلوودان
األوصو يووة ،وورز هح وزاب سياسووية مؤيوودة لأليووديولوجيا النازيووة اجلديوودة لتخووو معوورت احليوواة
الاياسووية .وحقووحل عو تلووك األحوزاب دصجووا تلفووة موون النجووا اتنتخووا  ،ممووا مسووح ووا ،يف
ع و و و احلو و ووات  ،ضو و وومان مقاعو و وود يف اجملو و ووالس التش و و وريعية .و و و ووان الوض و و و الاو و ووائد يف متو و وووز/
يوليه  ،2017هن األحزاب الشعبوية اليمينية ه بح ا هعضا ميثلو ا يف حعوموا مثانيوة لودان
__________

( )32خطاب هلقي يف حفل نظمته مؤساة الاالص والعدالة واألمن ،تهاد 5 ،هيلول/سبتم  .2016متا عل
الرا ط التاي.www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20452 :
( )33ا رج و نفاووه .ويف ذلووك البيووان ،هدان ا فووو الاووامي حلقووو انناووان ا رلووح الراسووي وغووة موون الزعمووا الاياسووي يف
هوصوك الووعين جعلووت األيووديولوجيا العنمورية الووي يعتنقو ووا هيووديولوجيا جعلووت العوواد معووادً حيتفووي شووعل ه و كلنازيووة
اجلديودة المورا  .انظورJessica Reaves, “White supremacists celebrate Trump’s victory”, Anti-Defamation :
( League, 10 November 2016متوا علو الورا ط التوايhttps://www.adl.org/blog/white-supremacists-celebrate- :
Anti-Defamation
)trumps-victory?_ga=2.8537333.1383705201.1522706891-505254518.1522706891؛
League, “ADL deeply concerned over reports of anti-Semitic & hate incidents following election
14 November 2016

( 2016”,متووا علو الورا ط التوواي:

https://www.adl.org/news/press-releases/adl-

)deeply-concerned-over-reports-of-anti-semitic-hate-incidents-following؛

Human Rights Watch,

( “Update: US President Trump’s response to Charlottesville events”, 14 August 2017متوا علو
ال و و و ورا ط التو و و وواي:
)events؛ ’Anti-Defamation League, “White supremacists react gleefully to President Trump’s ‘rogue
( press conference”, 17 August 2017مت ووا عل و ال ورا ط الت ووايhttps://www.adl.org/blog/white- :
)supremacists-react-gleefully-to-president-trumps-rogue-press-conference؛ و Anti-Defamation League,
( “Anti-Semitic incidents in the U.S. in the wake of Charlottesville rally”, 30 August 2017متوا علو
الرا ط التاي.)https://www.adl.org/blog/anti-semitic-incidents-in-the-us-in-the-wake-of-charlottesville-rally :
( )3٤انتقود اللجنووة ا عنيووة كلقضوا علو التمييووز العنمورد" ،وهووي هيئووة ة عوة لألمو ا تحوودة الووتاي ا تحوودة ‘نخفاقهووا علو
هعل و ماووتويف سياسووي ،يف صف و األحووداا العنيفووة العنم ورية الووي وقعووت وودون مواص ووة‘" 23 ،آب/هغاووطس .2017
متوا علو الورا ط التواي OHCHR, .ww.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21990
 .“US racism on the rise, UN experts warn in wake of Charlottesville violence”, 16 August 2017متوا
عل و و و و و و و ال و و و و و و ورا ط التو و و و و و وواي.www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21975 :
”.Beirich and Buchanan, “2017: the year in hate and extremism
https://www.hrw.org/news/2017/08/14/update-us-president-trumps-response-charlottesville-
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هوصو ية هي :فنلندا واليودن وهن اصاي وتتفيا والنروي و ولندا وسلوفا يا وسوياورا ،يف حو هنوا
ال ووة م وون األح و وزاب القومي ووة تش ووعل اآلن ج ووز اً م وون انئ ووتالف احل ووا يف ل وواصاي( .)35وتش ووة
التقووديرا إىل هن العوودد انمجوواي للنوواخب األوصو ي و الووعين هيوودوا األح وزاب الشووعبوية يف آخوور
انتخاك عامة ما ميثل نابة  21,٤يف ا ائة(.)36
 -26وكختم وواص ف ووإن هي ووديولوجيا تف ووو العنم وور األ ووي والنازي ووة اجلدي وودة تتم وواه م و و
الش ووعبوية اليميني ووة ،إذ تع ووزز وول واح وودة منه ووا األخ ووريف .وكعتم وواد الل ووة ال ووي تا ووتخدمها ه ووع
األيوديولوجيا ا تطرفوة واألفعواص الوي تعتنقهوا يعاو دعواة الشوعبوية اليمينيوة الاولطة الاياسووية
فضو وول حشو وود دع و و تلو ووك التنظيمو ووا وحمو وواد ه و ووا ا .ويف ا قا و وول ،عنو وودما حيقو ووحل الااسو ووة
الشوعبويون النجوا كتنودماج يف التيواص الاياسوي الاوائد فوإن األفعواص الوي يعتنقهوا دعواة القوميوة
البيضا والنازية اجلديدة تمبح مقبولة ه ثر اجتماعياً .وعندما يريف دعاة القومية البيضوا والنازيوة
اجلديدة هن هنا قيادا تنظر ع الرضا إىل قضيته يف احلعومة فإن ذلك يزيد من جره مما
يدفعه إىل احتالل حيز موصة متزايدة يف ا نتداي عامة وجتنيد هعضا جدد.

جيم -دور الت نولوجيا

نشر األيديولوجية النازية اجلديدة

 -27لقوود اسووتفاد تنظيمووا النووازي اجلوودد مووا اسووتفاد دعوواة تفووو العنموور البووي موون
التعنولوجيووا الرقميووة اجلديوودة ومواقو التوا وول اتجتموواعي لتعزيووز األيووديولوجيا الووي يعتنقو ووا
واحلج و ال ووي يا وووقو ا( .)37والواق و هن ل ووبعة اننرتن ووت متع وون الن وواس ع وول يا وور م وون التوا وول
وانعوراب عوون آصائهو وا ووو يف لووى الاووجات عو ماووافا لاسووعة .وقوود هةحووت لووبعة
اننرتنووت ووعلك للتنظيمووا الووي تعتنووحل مووعه التفووو العنموورد والعراهيووة منووا ر فعالووة لنشوور
صسووائلها ،وتنظووي الفعاليووا ومج و األم ووال( .)38ويوووفر هسوولوب التعووت عوون ا ويووة الووعد تتيح ووه
لبعة اننرتنت ومنما التوا ل اتجتمواعي للنواس فر وة التعبوة عون اآلصا الوي ينعرو وا علو
صؤوس ا ووأل( .)39وع ووالوة عل و ذل ووك ،ف ووإن إمعاني ووة التفاع وول ال ووي تتيحه ووا من ووا ر مواق و التوا وول

__________

( )35انظ و و و و و و وور .https://timbro.se/app/uploads/2017/07/briefing-timbro-authoritarian-populism-index-2017
األحزاب القومية الثال ة يف ل اصاي هي :حر ة هجوص واحلر ة الوطنية البل اصية واجلبهة الوطنية ننقاذ ل اصاي.
( )36ا رج نفاه.
( )37انظر  ،A/HRC/26/49الفقرة  .18من األمثلة يف هعا المدد هن منتوديف  ،Stormfrontوهوو مون ه و ا نموا
الوي تعتمود خطواب العراهيوة ،يبلوف هعضواؤ اآلن ه ثور مون  300 000عضووMark Potok, “The year in .
 .hate and extremism”, Southern Poverty Law Center, 17 February 2016متوا علو الورا ط التواي:
 .https://www.splcenter.org/fighting-hate/intelligence-report/2016/year-hate-and-extremismوهن و و و ووا
حواي  25 000من ا اتخدم العين تاجل همساؤه يف ا نتديف ل عاص ،عل مديف عدة سنوا .
(Francie Diep, “How social media helped organize and radicalize America’s white supremacists”, )38
 .Pacific Standard, 15 August 2017متوا علو الورا ط التوايhttps://psmag.com/social-justice/how- :
.social-media-helped-organize-and-radicalize-americas-newest-white-supremacists
(LaShel Shaw, “Hate speech in cyberspace: bitterness without boundaries”, Notre Dame Journal of )39
.Law, Ethics and Public Policy, vol. 25, No. 1 (2012), pp. 279–304
12
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اتجتموواعي تياوور ظووروف إنشووا اجملتمعووا اتفرتاضووية الووي ميعوون للمتطوورف اسووت ال ا اووهولة
لنشر ا علوما و ثها يف فوف اجلماهة ا اتهدفة(.)٤0
 -١توظيف الت نولوجيا الرقمية

عملية التجنيد ول سيما جتنيد الشباب

 -28ه بحت اننرتنت ومواق التوا ل اتجتماعي ،عل وجه ا موص ،مون الوسوائل الوي
تاووتخدص عل و ع ووو متزايوود لتجني وود هتبوواع تنظيمووا الن ووازي اجلوودد .وم وون ا و ووحل هن التنظيم ووا
الداعيووة إىل العراهيووة موون هووعا القبيوول تمو اجلهووود الووي تبووع ا ،عووادة ،علو جتنيوود األفوراد الووعين
يتوق و و ه و و ق ووا لون للتجني و ود وم وونه األف و وراد ال ووعين يعيش ووون منع و وزل واألطف ووال .وق وود عم وود
التنظيمووا الووي تعتنووحل مووعه التفووو العرقووي ،ومنهووا تنظيمووا النووازي اجلوودد ،إىل زايدة الرت يووز
عل األطفال والشباب ر التجنيد ألن هؤت ه  ،عادة ،ه ثر قا لية للتأ ر مون غوةه  ،فهو
()٤1
قد يشعرون كلوحدة وأب مهمشون ،ويرغبون يف هن تعون هويوة واتنتموا إىل جمموعوة .
و عو ا واقو الشووبعية الووي يووديرها النووازيون اجلوودد ووممت خميمواً موون هجوول األطفووال وودف
تلقينه مبادا ا عه  .وتتوىل ا واق الشوبعية الوي يوديرها النوازيون اجلودد اسوتهوا األطفوال عون
طري و ووحل ا وس و وويق واألنش و ووطة واأللع و وواب و"احملا و وواة" ولخم و وويا الرس و وووص ا تحر و ووة عل و و تل و ووك
ا واق و ( .)٤2وول إنووه توجوود ،يف الواق و  ،هلعوواب فيووديو معرسووة لنشوور األيووديولوجيا القائمووة عل و
التفووو العنموورد والعراهيووة العنم ورية .وموون األمثلووة عوول هووع اللعبووة الووي عرضووت عل و ا ق وورصة
ا ا ة لعبة يتقمص فيها الالع دوص لخص ممن يعتنقون معه النازيوة اجلديودة ومهمتوه قتول
غة البي هو اجلماعا الي تعت هوا التنظيموا النازيوة اجلديودة يف عوداد األعودا  .وعوالوة علو
ذلووك ،فووإن ع و ا واق و الشووبعية وا نتووداي الووي يووديرها النووازيون اجلوودد تعوور دصوس واً تر ويووة
ةصخيية ذا مضام فيها مراجعة للحقائحل التاصخيية وهي موجهة لألطفال.
 -29وهن ووا دصاس ووة هأز ووا منظم ووة األمو و ا تح وودة للرت ي ووة والعلو و والثقاف ووة عنو ووان "الش ووباب
والتطوورف العنيووف عل و وسووائط التوا وول اتجتموواعي" توضووح هن حتديوود هدواص اننرتنووت ومواق و
__________

()٤0

Gabriel Weimann, “Terrorist migration to social media”, Georgetown Journal of International

.Affairs, vol. 16, No. 1 (2015), pp. 180–187, at p. 181
( )٤1ا رج نفاه.
( )٤2يدعي مايعل إدياون هايدن ،وهو من هسرة حترير جملة نيوزويوك ،هن موقو  Daily Stormerالوعد يودير دزيوون
جوودد ‘ممووم تسووتهداف هطفووال‘ تبلووف هعموواصه إحووديف عشوورة سوونة فمووا فووو موون هجوول اسووتمالته تعتنووا
التطرف 16 ،انون الثاد/يناير  .2018متا عل الرا ط التاي:
.http://www.newsweek.com/website-daily-stormer-designed-target-children-editor-claims-782401
انظ وور هيض و واً ،جولي ووان كوم و ورين "مراجع ووة خط وواب العراهي ووة والتع ووديل األول للدس ووتوص األمريع ووي"Rutgers ،
 ،Computer & Technology Law Journalاجمللد صق  ،37العددان  ،)2011( 2-1الموفحة "( 230تشومل
هسووالي اتسووتقطاب النموذجيووة "التوود ة" ( )cloakingعوون طريووحل إقحوواص صسووائل عنمورية ومعاديووة لألجانو يف
ا وسوويق واأللعوواب واألنشووطة ولخموويا الرسوووص ا تحر ووة")؛ جووون ص .وووتر" ،ه ووا العراهيووة :الوورو آنوود
صول عن وود الفئ ووا ال ووي تق ووول ا وولطة العنم وور األ ووي ونش وور الثقاف ووة الفرعي ووة لل وورؤوس احلليق ووة يف إط وواص النازي ووة
اجلديوودة" وانصهوواب والعن ووف الاياسووي ،اجمللوود  ،11العوودد  ،)1999( 2المووفحة 121؛ ج وويمس ووول جووي
"قمو ووص وس و و آصا وهلعو وواب" ،سو وورد حتقيقو ووي ،اجمللو وود  21العو وودد  )2011( 2المو ووفحة 356؛ وفيلو وويس ب.
غرتنافلد ،ودايد ص .غرانت ولاو  -و ليانف" ،العراهيوة علو لوبعة اننرتنوت :حتليول توويف مواقو اننرتنوت
ا تطرفوة" ،حتلويال للقضوااي اتجتماعيوة والاياسوة العاموة ،اجمللود 3 ،العودد  ،)2003( 1الموفحا ٤٤-29
يف المفحة .35
GE.18-06574

13

A/HRC/38/53

التوا ل اتجتماعي يف انسهاص يف عملية التطرف يتطل مزيداً مون البحور ،وذلوك علو الورغ
من وجود ع الرتا ط العنف الشباب والدعاية ا تطرفة(.)٤3
 -٢اةنصات الرقمية كمواقع لبث طاب ال راهية والتحريض على العنف
 -30كنضووافة إىل جتني وود ا ريوودين يا ووتخدص النووازيون اجل وودد واجملموعووا األخ ووريف الووي تتب ووى
خطوواب العراهيووة هيض واً ا نمووا الرقميووة للتح وري عل و العراهيووة والعنووف العنموورد هو العرقووي
هو الديين وما يتمل ه مون هسوباب( .)٤5()٤٤وتعوين الاوهولة والاورعة الوي ميعون موا اآلن تقاسو
ا علومووا عل و لووبعة اننرتنووت ،ت سوويما موون خووالل منمووا مواق و التوا وول اتجتموواعي ،هن
ه ووع ا نم ووا والوس ووائل ميع وون الق ووول أب ووا ا واقو و األ ث وور اس ووتخداماً ط وواب العراهي ووة ،وول
والتحري عل العنف .وقد يار هوع ا نموا  ،علو الموعيد العوا ي ،ور القوالو النمطيوة
ا ؤذية ا اتخدمة ضد الفئا ا و ومة الي تاوتهدفها لوى التنظيموا ومنهوا مجاعوا النوازي
اجلوودد .وهووع الموووص النمطيووة ،ومووا يتموول ووا موون دعايووة ،جتعوول العنووف ا موواصس عل و الفئووا
ا اتهدفة هموراً ه ثور مقبوليوة وصمبوا ه ثور احتماليوة( .)٤6وكنضوافة إىل ذلوك ،اسوتند التنظيموا
النازية اجلديدة وما يتمل ا من مجاعا إىل استخداص ا نما انلعرتونية لوض ا طط و ر
ا علومووا عوون التظوواهرا العامووة موون قبيوول ا ظوواهرا وهعمووال العنووف ،مبووا يف ذلووك اسووتهداف
األفراد واجلماعا عل هساس العر واأل ول ان وين واأل ول القوومي والودين ونووع اجلونس وا يول
اجلناي وما إىل ذلك من هسباب.
 -31و ما سبحل هن قيل فإن ا نما الرقمية ه بحت مرتعاً تنتشاص األيوديولوجيا القائموة
علو التفووو العنموورد .وتعوود يوتيوووب ا ولوود الرئياووي حملتووواي عو هعنووف التيوواصا اليمينيووة يف
وسووائط انعووالص .وحتتووود هصلوويفا يوتيوووب عل و الي و الفيووديوها الووي يشوواهدها مووا ينوووف

__________

()٤3

Séraphin Alava, Divina Frau-Meigs and Ghayda Hassan, Youth and Violent Extremism on Social Media:

).Mapping the Research (Paris, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 2017
متا عل ا وق التاي.http://unesdoc.unesco.org/images/0026/002603/260382e.pdf :
( )٤٤انظوور عل و سووبيل ا ثووال ،كي وري (" )Beirichج ورائ القتوول ا رتعبووة موون قبوول البووي حووول العوواد" (حتليوول الموولة
القائمة العضوية يف منمة إلعرتونية تتبى عقائد التفو العرقي والتحوري علو العنوف والعنوف ضود الفئوا
ا اوتهدفة الفعليووة)؛ ودييو ( " ،)Diepيووف سوواعد وسووائط التوا ول اتجتموواعي علو تنظووي ووفوف دعوواة
تفووو العنموور البووي وت عيووة نزعووة التطوورف عنووده يف همريعووا" (مناقشووة اسووتخداص وسووائط التوا وول اتجتموواعي
من هجل تنايحل ا اةة الي ضمت مجاعوا النوازي اجلودد والفئوا الوي تتبوى خطواب العراهيوة والوي هد إىل
ممرع لخص وإ ا ة  19لخماً آخرين).
(.Beirich, “White homicide worldwide” )٤5
(Kusminder Chahal, Supporting Victims of Hate Crime: A Practitioner’s Guide (Bristol, Policy Press, )٤6
2016); Danielle Keats Citron and Helen L. Norton, “Intermediaries and hate speech: fostering digital
citizenship for our information age”, Boston University Law Review, vol. 91 (2011), p. 1437; Travis
Morris, “Networking vehement frames: neo-Nazi and violent jihadi demagoguery”, Behavioural
;Sciences of Terrorism and Political Aggression, vol. 6, No. 3 (2014), pp. 163–182, at pp. 163–171
and Linda M. Woolf and Michael R. Hulsizer, “Intra- and inter-religious hate and violence: a

.psychosocial model”, Journal of Hate Studies, vol. 2, No. 5 (2003), pp. 5–25
14
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عن  1,5ليون مشاهد لهرايً( .)٤7وهع ا نمة توجه ا شواهدين إىل مشواهدة فيوديوها هخوريف
استناداً إىل ما سوبحل و هن لواهدو مون هلورطة الفيوديو؛ وكلتواي ،فوإن الشوخص الوعد سوبحل لوه
هن لوواهد ل وريط فيووديو موون إعووداد تنظووي دزد جديوود سوويوجه إىل مشوواهدة ل وريط ذد تووويف
مما وول .واجلوودير كلووع ر هن التنظيمووا النازيووة اجلديوودة تاووتخدص هلوورطة الفيووديو للماوواعدة يف
خلووحل وووص زائفووة( .)٤8وموون األمثلووة يف هووعا الموودد ،ل وريط الفيووديو الووعد وووص هحوود جتمعووا
النووازي اجلوودد يف هحوود البلوودان والووعد طمووس معوواد وجووو احملتج و عل و دعوواة العنم ورية وذلووك
للمااعدة عل تقدة وصة قوية لفرع مع من مجاعا النازي اجلدد(.)٤9
 -32واسووتخدص "تووويرت" و ووفه منمووة موون منمووا التوا وول اتجتموواعي يف ا قوواص األول موون
هجل التحامل عل الموحفي  .ويعتمود الموحفيون علو توويرت مون هجول تبوادل ا علوموا ونشور
هعموا  .وخووالل احلملوة اتنتخا يووة الراسوية الووي جور مووؤخراً يف الووتاي ا تحوودة ،اسووتخدمت
عبوواصا معاديووة للاووامية يف إعووداد ه ثوور موون  2,6مليووون ت ريوودة ول ود  10الي و انطبوواع(.)50
وقوود قوودص عوودد بووة موون ا ووردين ا عووادين للاووامية هنفاووه عل و ه و موون هنموواص مرلووح احلووزب
القومي الشعبود العد او تلوك اتنتخواك يف ايوة ا طواف( .)51وهوع الت ريودا موجهوة،
يف ا قاص األول ،عو المحفي اليهود منه وغة اليهود ،فضوالً عون الموحفي الوعين وانوا مون
منتقدد ذلك ا رلح(.)52
 -33و ا ان من لأن منما وسائط التوا ل اتجتمواعي اولوة معافحوة النازيوة اجلديودة
وغةها من األيديولوجيا الداعية إىل العراهية ،فإ ا تواجه حتدايً يتمثل يف تباين ا عاية الوطنيوة
الي حتظر خطاب العراهية .فالبلدان الي متتلك األطور القانونيوة الوي حتموي ا طواب الوعد حيظور
يف هما ن هخريف تعون ،يف اية ا طاف ،مبثا ة مأويف يلوذ ه دعواة خطواب النازيوة اجلديودة(.)53
__________

()٤7
()٤8

Bob Moser, “How YouTube became the worldwide leader in white supremacy”, New Republic, 21

 .August 2017مت ووا علو و الو ورا ط الت وواي:
.worldwide-leader-white-supremacy

https://newrepublic.com/article/144141/youtube-became-

Brentin Mock, “Neo-Nazi groups share hate via YouTube”, Southern Poverty Law Center, 20
2007

 .Aprilمتووا عل و ال ورا ط التوواي:

https://www.splcenter.org/fighting-hate/intelligence-report/

.2007/neo-nazi-groups-share-hate-youtube
( )٤9ا رج نفاه.
(Anti-Defamation League, “Anti-Semitic targeting of journalists during the 2016 presidential campaign” )50
) .(New York, 19 October 2016متووا عل و ال ورا ط التووايhttps://www.adl.org/sites/default/files/ :
.documents/assets/pdf/press-center/CR_4862_Journalism-Task-Force_v2.pdf
( )51ا رج نفاه.
( )52ا رج نفاه.
( )53من األمثلة يف هعا المودد ،هن األطور القانونيوة يف هحود لودان همريعوا الشومالية حتوا التنظيموا النازيوة اجلديودة
ور العراهيوة الوي توروج طواب العراهيوةPeter J. Breckheimer, “A haven for hate: .
وغةهوا مون مجاعوا
the foreign and domestic implications of protecting internet hate speech under the First
Amendment”, Southern California Law Review, vol. 75 (2002), pp. 1493–1528, at p. 1506. Ira
Steven Nathenson, “Super-intermediaries, code, human rights”, Intercultural Human Rights Law

.Review, vol. 8, No. 19 (2013), pp. 96–97
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و نووا علو ذلووك ،فووإن العديوود موون اجلماعووا الداعيووة إىل العراهيووة تضو مواقعهووا الشووبعية علو
منما مقدمي خدما اننرتنت يف الوتاي ا تحدة(.)5٤
 -3٤وعلو الوورغ موون هن لوور ا مواق و التوا وول اتجتموواعي تعموول ووبط موون هجوول حتا و
الرقا ة عل احملتويف ا نشوص عل منما ا( )55عل النحو العد هو ت وه اللجنوة ا عنيوة كلقضوا
عل و التمييووز العنموورد يف تو وويتها العامووة صق و  )2013(35شووأن معافحووة خطوواب العراهيووة
العنموورد ،فإنووه ت ي وزال هنووا العثووة الووعد يتع و القيوواص ووه عل و عووو فعووال موون هجوول التموودد
للعراهية العنمرية والتعم عل اننرتنت(.)56

امسا -الستنتاج والتوةيات
 -35هن بباب أسب ببباب هي ليب ببة عميقب ببة ت مب ببن وراء قب ببو أيب ببديولوجيات التفب ببوق العنصب ببري
اةتطرفة ،مبا ذلك النازية اجلديدة والد لعت عن ا برقع احلياء .وتتطلب تلك األسباب
إد اا إةالحات على اةستوى األساس  ،مببا ذلبك م افحبة عبدس اةسباواة القتصبادية
الببد ن ببن أن افببز التعصببب والتمييببز .و الوقببت نفس ب  ،هنبباب تببداب متفببردة ن ببن أن
تتخببذها الببدوا مببن أجببل م افحببة بعببض الجتاهببات ا بددة هببذا التقريببر ،ول سببيما دور
الت نولوجيا مساعدة النازية والنازية اجلديدة واآلاثر الد ترتك با النازيبة اجلديبدة نفبو
األطفاا والشباب ،واخنراط م التنظيمات اةنتسبة إلي ا .وعلى سبيل األولوية ،ل بد مبن
إجراء مزيد من البحوث لتحسني ف م هاتني اةسألتني .ونتيجة لبذلك ،تقبدس اةقبررة اناةبة
التوةيات التالية إىل الدوا األعضاء:
ت رر اةقررة اناةبة التوةبيات البواردة التقبارير البد قبدم ا مبن سببق ا
(ه)
منصببب ا إىل جملببس حقببوق اإلنسببان واجلمعيببة العامببة ،أل ببا ل ت بزاا ة باحلة وسببارية .كمببا
اث الدوا على اختاذ تداب فورية ة افحة اةظباهر اةبانبرة و ب اةبانبرة للنازيبة اجلديبدة
والعنصرية وما يتصل هبا من تعصب ،مبا ذلك تنفيذ العقوابت القانونية؛
(ب) اث اةقررة اناةة الدوا على مساعدة منظمات اجملتمع اةدين الد متثبل
طائفة من الس ان ممن أتثروا مبانرة ابةظاهر اةعاةرة للنازية وما يتصل بذلك من تعصب،
بتزويببدها ابةببوارد الالزمببة لتشب يل االفببات متنوعببة عببابرة للحببدود الوطنيببة ودعم ببا .وعلببى
الر م من أن أةوا األيديولوجية النازية اجلديدة ختتلف من حيث نشأهتا التارخيية وحمدوديبة
الرقعة اجلغرافية الد توجد في ا فإ ا ل تزاا متثل مش لة قائمة تؤثر على خمتلف النا كما
متت مناقشت أعاله .وعلي فإن أثرها على الشعوب الد تنتم إىل خمتلف األقليات العرقيبة
واإلثنيبة والدينيبة أو اجلماعبات اةرتبطبة بب ينبغب أن يوحبد هبذه اجملموعبات ،مببا ذلببك
األماكن العابرة للحدود ،م افحة النازية اجلديدة؛
__________

( )5٤ا رج نفاه.
(.Julia Fioretti, “Social media companies accelerate removals of online hate speech: EU”, Reuters )55
مت ووا عل و ال ورا ط الت ووايhttps://www.reuters.com/article/us-eu-hatespeech/social-media-companies- :
.accelerate-removals-of-online-hate-speech-eu-idUSKBN1F806X
( )56انظر  ،A/HRC/26/49الفقرة .17
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ضببوء قبرار اجلمعيببة العامببة  ،١٥٦/٧٢الببذي كلبف إبعببداد هببذا التقريببر،
(ج)
تود اةقررة اناةة أن ااك اجلمعية العامة بتشجيع الدوا الد أبدت افظات على اةبادة ٤
م ببن التفاقيب ببة الدوليب ببة للقضب بباء عل ببى عيب ببع أن ب ب اا التمييب ببز العنص ببري علب ببى س ب بحب هب ببذه
التحفظببات وذلببك بسبببب طابع ببا اإللزام ب  .وه ب هتيببب ابلببدوا أن تواةببل اخت باذ انط بوات
اةناسبة بطرق من ا سن القوانني الوطنية ،طبقا للقانون البدو حلقبوق اإلنسبان ،مبن أجبل منبع
انطاب الذي يبث ال راهية وأعمباا التحبريض علبى العنبف؛ ولبب علبى البدوا أن تسبحب
الببدعم  -اةببا و ب ه  -مببن األح بزاب السياسببية واةنظمببات األ برى الببد تشببارب دعببم
النازية اجلديبدة أو طباب ال راهيبة أو ل تبدين بقبوة هبذا انطباب مبن جانبب أعضبائ ا .وإذا
كانت هذه األهداف اةتو اة من طاب ال راهية من اةعقوا أن يتوقبع من با التحبريض علبى
العنف فيجب على الدوا أن تتخذ انطوات الالزمة لتف يك اةنظمات اةسؤولة؛
(د) ينبغ ب أن تقببدس الببدوا اةببوارد الالزمببة ،ول سببيما ببذه الوليببة ،أل برا
البحث والتشاور مع أةحاب اةصلحة و هم ،مثل نركات الت نولوجيا اناةة ونركات
وسائط التواةل الجتماع  ،من أجل تعميق الف بم البدو لل يفيبة البد ن بن هببا للوسبائل
الت نولوجية اةساعدة على انتشار العنصرية وما يتصل بذلك من تعصب .وينبغ أن تؤدي
تلك البحوث إىل إةدار توةبيات مبن أجبل اختباذ طبوات ملموسبة ة افحبة زحبف النازيبة
اجلديدة بواسطة ت نولوجيات اإلنرتنت؛
(ه) ينبغ أن تقدس الدوا اةوارد إىل هذه الولية ،أل برا البحبوث والتشباور
مع نركات وسبائط التواةبل الجتمباع والت نولوجيبا وانب اء علبم نفبس األطفباا ،مبن
أجببل تعميببق الف ببم الببدو ألثببر النازيببة اجلديببدة علببى الشببباب واألطفبباا ،والعوامببل الببد
تستقطب الشباب إىل احلركات النازيبة اجلديبدة .وينبغب أن تبؤدي هبذه البحبوث ومبا يتصبل
هبببا مببن مشبباورات ،أيضبا ،إىل وضببع طببة ة افحببة انضببماس الشببباب واألطفباا إىل ةببفوف
التنظيمات النازية اجلديدة؛
(و) لب على الدوا أيضا أن تتخذ تداب فورية ة افحة اةظاهر اةبانبرة و ب
اةبانرة للنازية اجلديدة والعنصرية وكره األجانب وما يتصل ببذلك مبن تعصبب البد مبن نبأ ا
أن تؤثر على الشباب واألطفاا ،مبا ذلك التجنيد لالنضماس إىل اجلماعات اةتطرفة.
 -36وتببدعو اةقببررة اناةببة ،بغببر وضببع تقريرهببا القببادس إىل اجلمعيببة العامببة عببن النازيببة
اجلدي ببدة ،ال ببدوا ،وب ببل احب برتاس ،إىل تب ببادا اةعلوم ببات ع ببن ا ببواجس ال ببد تنتاهب ببا وع ببن
اةمارسببات اجليببدة فيمببا يتعلببق ابلت نولوجيببا والشببباب اجملببالت الببد يتعلببق في ببا األمببر
ابلنازية اجلديدة ،على النحو اةبني هذا التقرير .وسبوف تطلبق اةقبررة اناةبة نبداء رميبا
لتقدمي معلومات هذا الصدد الوقت اةناسب.
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