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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة السادسة عشرة

   من جدول األعمال ٩البند 
   منالعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك

  وبرنامج عمل ديربانأشكال التعصب، متابعة وتنفيذ إعالن 

  مشروع قرار): باسم اجملموعة األفريقية(نيجرييا     

    ١٦.../  
والية املقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره 

  األجانب وما يتصل بذلك من تعصب
  إن جملس حقوق اإلنسان،  
 ١٥ املـؤرخ    ٦٠/٢٥١ من قـرار اجلمعيـة العامـة         ٦ الفقرة   إذ يضع يف اعتباره     

  ،٢٠٠٦مارس /آذار
وق اإلنسان الدولية ذات الصلة، وبـصفة خاصـة         ـ صكوك حق  وإذ يعيد تأكيد    

االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، اليت أعلنتها اجلمعية العامـة يف              
  ،١٩٦٥ديسمرب / كانون األول٢٠املؤرخ ) ٢٠-د(٢١٠٦قرارها 

 مجيع القرارات واملقررات السابقة الصادرة عن اجلمعية العامة         كيد تأ وإذ يعيد أيضاً    
وجلنة حقوق اإلنسان وجملس حقوق اإلنسان بشأن القضاء على العنصرية والتمييز العنصري            

 / آذار٢٨ املؤرخ   ٧/٣٤وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وال سيما قرار اجمللس            
  ،٢٠٠٨مارس 

 بشأن بناء مؤسسات جملس حقوق اإلنسان التابع        ٥/١س  إىل قراري اجملل  وإذ يشري     
 بشأن مدونة قواعد السلوك ألصحاب الواليات يف إطار اإلجـراءات           ٥/٢لألمم املتحدة، و  
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، وإذ يؤكد أن صـاحب  ٢٠٠٧يونيه / حزيران ١٨اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان، املؤرخني      
  الية جيب أن يؤدي واجباته وفقا هلذين القرارين وملرفقيهما،الو

 متديد والية املقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز          يقرر  -١  
  العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب لفترة أخرى مدهتا ثالث سنوات؛

 نسان واجلمعية العامة   إىل املقرر اخلاص أن يقدم إىل جملس حقوق اإل         يطلب  -٢  
ما أجري خالل العام من أنشطة متعلقة بواليته، على أن تراعى أمهية            يشمل كل     سنوياً تقريراً

  كفالة التكامل وحتقيق أقصى حد من فوائد اإلبالغ للهيئتني؛
تقدمي  إىل األمني العام ومفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان   يطلب  -٣  

عدة بشرية وتقنية ومالية إىل املقرر اخلاص لتمكينه من االضطالع بواليته        كل ما يلزم من مسا    
  ؛على حنو فعال

  . إبقاء هذه املسألة ذات األولوية قيد نظرهيقرر  -٤  

        


