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 جملس حقوق اإلنسان
  الدورة الرابعة عشرة

   من جدول األعمال٩البند 
  العنصرية والتمييز العنصـري وكره األجانب وما يتصل بذلك 

  برنامج عمل ديربانمتابعة وتنفيذ إعالن و: من أشكال التعصب

  مشروع قرار): باسم اجملموعة األفريقية(نيجرييا     

    ١٤/....  
نداء عاملي من أجل اختاذ إجراءات ملموسة ملكافحـة         : من اخلطابة إىل الواقع   

  العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب
  إن جملس حقوق اإلنسان،  
 الـذي   ٢٠٠٢مارس  /آذار ٢٧ املؤرخ   ٥٦/٢٦٦العامة   إىل قرار اجلمعية     إذ يشري   

أيدت مبوجبه اجلمعية إعالن وبرنامج عمل ديربان، وإىل قراري جلنـة حقـوق اإلنـسان               
  ،٢٠٠٣ أبريل/نيسان ٢٣ؤرخ  امل٢٠٠٣/٣٠ و٢٠٠٢أبريل /نيسان ٢٥ املؤرخ ٢٠٠٢/٦٨

ديسمرب /ولكانون األ  ١٨ املؤرخ   ٥٧/١٩٥ إىل قرار اجلمعية العامة      وإذ يشري أيضاً    
 الذي أسندت اجلمعية مبوجبه إىل مؤسسات األمم املتحدة ذات الصلة مـسؤوليات             ٢٠٠٢

   عمل ديربان على املستوى الدويل،ضمان التنفيذ الفعال إلعالن وبرنامج
  ،٢٠٠٨سبتمرب /أيلول ٢٤ املؤرخ ٩/١٤ إىل قرار اجمللس وإذ يشري كذلك  
ديـسمرب  /كـانون األول   ١٨ملـؤرخ    ا ٦٤/١٦٩ بقرار اجلمعية العامة     وإذ يرحب   
  لدولية للمنحدرين من أصل أفريقي، السنة ا٢٠١١ الذي أعلنت مبوجبه اجلمعية عام ٢٠٠٩
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ديسمرب /كانون األول  ١٨ املؤرخ   ٦٤/١٤٨ بقرار اجلمعية العامة     وإذ يرحب أيضاً    
د إعالن  اقتراب موعد إحياء الذكرى السنوية العاشرة العتما      إىل   فيه اجلمعية    أشارت ٢٠٠٩

مة لألمم املتحـدة خـالل      وبرنامج عمل ديربان، اليت سُيحتفل هبا على مستوى اجلمعية العا         
  ،٢٠١٠ عام

  لواليته، ملنحدرين من أصل أفريقي ضرورة إجناز فريق اخلرباء العامل املعين باوإذ يؤكد  
اجلهود اليت بذهلا الفريق العامل احلكومي الدويل من أجل التنفيذ الفعـال             وإذ يقدِّر   

فعال إلعالن وبرنـامج    الن وبرنامج عمل ديربان يف إطار عمله البنَّاء الرامي إىل التنفيذ ال           إلع
  عمل ديربان،

ـ          يرحب  -١   ، يـ بتقرير فريق اخلرباء العامل املعين باملنحدرين من أصل أفريق
(A/HRC/14/18) ٢٠١١ قر ما ورد به من توصيات إىل اجلمعية العامة باالحتفـال بعـام            وي 

  باعتباره السنة الدولية للمنحدرين من أصل أفريقي؛
 عقد اجتماع رفيع املستوى خالل دورته السادسة عشرة، يتـضمن           يقرر  -٢  

حلقة نقاش تركز على إعمال حقوق السكان املنحدرين من أصل أفريقي، واستغالل املناسبة             
  أفريقي؛  باعتباره السنة الدولية للمنحدرين من أصل٢٠١١اساً كعملية حتضريية لالحتفال بعام أس

 أن يعقد الفريق العامل احلكومي الدويل املعين بالتنفيذ الفعـال           يقرر أيضاً   -٣  
ـ            /ن األول ـتـشري  ٢٢ إىل   ١١ن  ـإلعالن وبرنامج عمل ديربان دورته الثامنة خالل الفتـرة م

  ؛٢٠١٠أكتوبر 
 ختصيص يومي عمل يف الدورة الثامنة للفريق العامل احلكومي          يقرر كذلك   -٤  

  الدويل للتحضري لالحتفال بالذكرى السنوية العاشرة العتماد إعالن وبرنامج عمل ديربان؛
 إىل مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان إعـداد تقريـر            يطلب  -٥  

دولية للمنحدرين من أصل أفريقي، يقـدَّم إىل        حيتوي على مقترحات لربنامج عمل السنة ال      
  اجمللس يف دورته اخلامسة عشرة؛

 إىل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان تزويد فريق اخلرباء العامل          يطلب أيضاً   -٦  
  املعين باملنحدرين من أصل أفريقي باملوارد اإلدارية واملالية والتقنية الالزمة الضطالعه مبهام واليته؛

  .إبقاء هذه املسألة املهمة موضع نظره يقرر  -٧  

        


