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40 C/81 
 ٨١م/٤٠
١٢/١١/٢٠١٩ 

 إجنليزياألصل: 

  من جدول األعمال ٣٧-٥البند 

 القضاء على التمييز العنصري والكراهية العنصرية 
 والجرائم الناجمة عن الكراهية العنصرية في العالم

 التقديم

 .٤٩م ت/٢٠٧القرار  المصدر:

، إدراج هذا ٤٩م ت/٢٠٧قرر اجمللس التنفيذي، يف دورته السابعة بعد املائتني، يف القرار  :خلفيةال
 البند يف جدول أعمال الدورة األربعني للمؤمتر العام. 

لنامجة التمييز العنصري والتحريض على الكراهية العنصرية واجلرائم ا أشكال تؤكد الوثيقة أن الغرض:
. ومن هذا املنطلق، يُطلب برمته الشعوب واجملتمع الدويل لكلهتديدًا  متثلعن الكراهية العنصرية 

وكراهية  من املديرة العامة تعزيز مسامهة اليونسكو اجلوهرية يف مكافحة العنصرية والتمييز العنصري
ته العاشرة بعد املائتني، وما يتعلق هبا من تعصب، وموافاة اجمللس التنفيذي، إبّان دور  األجانب
 عن التقدم احملرز يف هذا الصدد. مبعلومات

 .٨ الفقرة القرار المطلوب:
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 الخلفية

 هتديداً لسالم األمم "ر األعراقنقاء عرق أو تفوقه على سائ"هبا تشكل األفعال اجلماعية أو الفردية اليت يزعم أصحا - ١
 . هاوأمن

وحيظر القانون الدويل كل اجلرائم املرتكبة على أساس التمييز العنصري، وكذلك التحريض على الكراهية العنصرية.  - ٢
الدويل أيضاً أي مذهب استعالئي قائم على التمييز بني األعراق، إذ يثبت العلم زيف وبطالن االدعاءات ويدين القانون 

املتعلقة هبذا األمر، فضًال عن كون هذا التمييز أمرًا مرفوضًا من الناحية األخالقية وظلمًا وخطراً من الناحية االجتماعية، 
 سواء أكان ذلك على الصعيد النظري أم العملي.و ، أينما كان فال يوجد أي مسوّغ للتمييز العنصري

وينبغي جلميع الدول أن حتظر وأن تنبذ كل الدعايات أو الدعوات واجلماعات اليت تتخذ األفكار أو النظريات  - ٣
اليت القائمة على التفوق املفرتض لعرق معّني أو فئة معّينة من لون أو أصل عرقي حمدد على سائر األعراق أو الفئات، أو 

تسعى إىل تربير وتسويغ أو نشر الكراهية العنصرية والتمييز العنصري بأي شكل كان، إذ ختالف هذه األفعال الـُمثل العليا 
 اليت يؤمن هبا اجملتمع البشري برمته، واليت تضم التعايش السلمي.

كل التدابري الالزمة للمسارعة إىل القضاء   ونظراً للعواقب الوخيمة هلذه األفكار العنصرية، تعهد اجملتمع الدويل باختاذ - ٤
على التمييز العنصري بكل أشكاله ومظاهره، واحليلولة دون انتشار املذاهب واملمارسات العنصرية ومكافحة تلك املذاهب 

 واملمارسات، من أجل تعزيز التفاهم وبناء جمتمع دويل خاٍل من كل أشكال الفصل العنصري والتمييز العنصري.

نشئت منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة (اليونسكو) بالتحديد من أجل التخلص من العواقب الوخيمة وأُ  - ٥
النامجة عن حرب تركت أثرًا ال ُميحى يف جبني البشرية وتارخيها بسبب أفكار قائمة على االستعالئية العنصرية. ولذلك 

و على أ�ا "تستهدف [...] املسامهة يف صون السلم واألمن بالعمل، عن تنص املادة األوىل من امليثاق التأسيسي لليونسك
طريق الرتبية والعلم والثقافة، على توثيق عرى التعاون بني األمم، لضمان االحرتام الشامل للعدالة والقانون وحقوق اإلنسان 

ين، كما أقّرها ميثاق األمم املتحدة جلميع واحلريات األساسية للناس كافة دون متييز بسبب العنصر أو اجلنس أو اللغة أو الد
 الشعوب".

وجيب على اليونسكو اآلن أن تدين جمددًا األفعال واجلرائم العنصرية، ومنها تلك اليت اقُرتفت يف شارلستون  - ٦
 وشارلوتسفيل وكرايستشريش وإلباسو.

وينبغي لليونسكو وفقًا للمهمة املسندة إليها، وبوصفها أفضل حمفل دويل مؤهل للتصدي هلذا التحدي املتمثل يف  - ٧
العنصرية وللذود عن حق أصحاب خمتلف الثقافات يف التعايش السلمي على أساس التسامح واالحرتام املتبادل واملساواة، 

أو احلضارات باعتباره أفضل وسيلة لضمان السالم واحرتام احلق يف احلياة؛  ) تعزيز احلوار بني الثقافات١أن تقوم مبا يلي: (
) اجلهر بالقول لتأكيد استحالة حلول ثقافة حمّل ثقافة أخرى؛ إذ ينبغي لنا مجيعاً يف زماننا هذا أن نعيش معاً بسالم يف ٢(
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ذ أي فعل من أفعال التمييز العنصري والتحريض ) نب٣عامل متعدد الثقافات يقتضي االحرتام املتبادل واالعرتاف املتبادل؛ (
على الكراهية العنصرية و/أو اجلرائم النامجة عن الكراهية العنصرية، إذ تشكل هتديدًا جلميع الشعوب وللمجتمع الدويل 

) حث الدول األعضاء يف اليونسكو على مكافحة التمييز العنصري والتحريض على الكراهية العنصرية و/أو ٤برمته؛ (
) إبراز ٥اجلرائم النامجة عن الكراهية العنصرية بكل الوسائل القانونية عن طريق الكشف عن شبكاهتا العمل وتفكيكها؛ (

 أمهية التعاون الدويل يف التصدي الفعال هلذا التحدي اهلائل.

 القرار المقترح 

  لعّل املؤمتر العام يرغب، بناًء على ما تقدم، يف اعتماد القرار التايل: - ٨

 إنَّ املؤمتر العام،

 ،٤٩م ت/٢٠٧بالقرار  إذ يذّكر

 ،٨١م/٤٠الوثيقة  وقد درس

ثقته التامة بالبشرية وبقدرة مجيع الدول األعضاء على املسامهة يف تطبيق مبادئ ميثاق األمم املتحدة  يؤكد جمدداً وإذ 
 ومبادئ امليثاق التأسيسي لليونسكو وحتويلها إىل واقع ملموس،

لتعزيز السياسات والربامج الرامية إىل حفظ السالم وإقامة احلوار بني الثقافات ومكافحة  القصوىاألمهية  ويويل
 العنصرية وكراهية األجانب، وتعزيز احرتام حقوق اإلنسان واملساواة بني اجلنسني، من خالل التعاون الدويل،

عنصرية واجلرائم النامجة عن الكراهية العنصرية الوالتحريض على الكراهية أن كل أشكال التمييز العنصري  ويرى
 تشّكل هتديداً لكل الشعوب وللمجتمع الدويل برمته،

أن القانون الدويل يدين أي مذهب استعالئي قائم على التمييز بني األعراق، إذ يثبت العلم  ويأخذ بعني االعتبار
التمييز أمراً مرفوضاً من الناحية األخالقية زيف وبطالن االدعاءات املتعلقة هبذا األمر، فضًال عن كون هذا 

سواء أكان ذلك و ، أينما كان وظلماً وخطراً من الناحية االجتماعية، فال يوجد أي مسوّغ للتمييز العنصري
 على الصعيد النظري أم العملي،

 ان،باالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري وبإعالن وبرنامج عمل ديرب ويذكر

املعنية اليت اعتمدها املؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية والتمييـــز  بأحكام إعالن وبرنامج عمل ديربان ويذكر أيضاً 
من  ٢، وال سيما الفقرة ٢٠٠١أيلول/سبتمرب  ٨العنصــري وكـره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب يف 

ن من برنامج العمل، وباألحكام املعنية يف الوثيقة اخلتامية ملؤمتر استعراض تنفيذ إعال ٨٦اإلعالن والفقرة 
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(انظر قرار اجلمعية  ٥٤و ١١، وال سيما الفقرتني ٢٠٠٩نيسان/أبريل  ٢٤وبرنامج عمل ديربان املعقود يف 
 )،٧٠/١٣٩العامة لألمم املتحدة 

أنه ال ميكن ألية ثقافة أن حتّل حمّل ثقافة أخرى، وأنه ينبغي لنا مجيعاً يف زماننا هذا أن نعيش معاً بسالم يف  ويؤكد
 فات يقتضي االحرتام املتبادل واالعرتاف املتبادل،عامل متعدد الثقا

بكون اليونسكو، نظراً للمهمة املسندة إليها، أقدر منظمات األمم املتحدة على تعزيز روح التعايش واحلوار بني  ويقر
 الثقافات أو احلضارات وداخلها، وعلى نشر ثقافة السالم،

 تُبىن يف عقول البشر رجاالً ونساًء،بأن حصون السالم جيب أن  فضالً عن ذلك ويذّكر

الدول األعضاء يف اليونسكو على نبذ كل أفعال التمييز العنصري والتحريض على الكراهية العنصرية  حيث - ١
و/أو اجلرائم النامجة عن الكراهية العنصرية، وعلى مكافحتها بكل الوسائل القانونية عن طريق الكشف عن 

 شبكاهتا وتفكيكها؛

أن التحريض على الكراهية العنصرية واجلرائم النامجة عن الكراهية العنصرية بكل أشكاهلا وأنواعها  جمدداً  ويؤكد - ٢
 تشّكل هتديداً لكل الشعوب وللمجتمع الدويل برمته؛

 على أمهية التعاون الدويل يف التصدي الفعال للتحدي اهلائل املتمثل يف التمييز العنصري؛ ويشدد - ٣

ملديرة العامة مضاعفة اجلهود الرامية إىل إقامة حوار مستفيض ونشيط وشامل بني الثقافات أو من ا ويطلب - ٤
 احلضارات؛

من املديرة العامة تعزيز مسامهة اليونسكو اجلوهرية يف مكافحة العنصرية والتمييز العنصري  ويطلب أيضاً  - ٥
ى الكراهية العنصرية واجلرائم النامجة وكراهية األجانب وما يتعلق هبا من تعصب، ويشمل ذلك التحريض عل

 عن الكراهية العنصرية؛

من املديرة العامة موافاة اجمللس التنفيذي إبّان دورته العاشرة بعد املائتني مبعلومات  ويطلب فضًال عن ذلك - ٦
 عن التقدم احملرز يف هذا الصدد.

 طُبعت هذه الوثيقة على ورق معاد تصنيعه
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