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 جملس حقوق اإلنسان
 الدورة الثانية

  من جدول األعمال٢البند 

 ٢٠٠٦مارس / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١تنفيذ قرار اجلمعية العامة 
 "جملس حقوق اإلنسان"واملعنون 

 مشروع مقرر): موعة األفريقيةباسم اجمل(اجلزائر 

 اجلهود العاملية من أجل القضاء التام على العنصرية والتمييز          -/... ٢٠٠٦
العنصـري وكراهـية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب          

 والتنفيذ واملتابعة الشامالن إلعالن وبرنامج عمل ديربان

، وإىل مجيع قرارات    ٢٠٠٦يونيه  /يران حز ٣٠ املؤرخ   ١/٥إىل قراره    إذ يشري إن جملس حقوق اإلنسان،      
، ٢٠٠٢ديسمرب / كانون األول١٨ املؤرخ ٧٥/١٩٥اجلمعية العامة وجلنة حقوق اإلنسان، وخباصة قراري اجلمعية 

، ٢٠٠٥أبريل / نيسان٢٥ املؤرخ ٢٠٠٢/٦٨، وقرار اللجنة ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول١٦ املؤرخ ٦٠/١٤٤و
 :يقرربشأن هذا املوضوع، 

يـوىل االهـتمام ملقرر وإرشادات املؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره             أن   )أ( 
 بإنشاء فريق عامل مفتوح باب العضوية واليُته وضَع معايري         ٢٠٠١األجانـب وما يتصل بذلك من تعصُّب لعام         

لالتفاقية ) بروتوكوالت إضافية(تكميلية، على سبيل األولوية والضرورة، إما يف شكل اتفاقية أو بروتوكول إضايف 
الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، وذلك لسد الفجوات القائمة يف هذه االتفاقية وأيضاً لتوفري                
معايري جديدة ترمي إىل مكافحة مجيع أشكال العنصرية املعاصرة، مبا فيها التحريض العنصري والديين، وجعل هذا 

 أيام عمل وتقدمي تقارير إىل دورات جملس حقوق اإلنسان ١٠ات سنوية مدة كل منها  الفـريق العامل يعقد دور    
 املتعاِقبة ذات الصلة؛
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 بشأن ٦٠/١٤٤أن يوصي اجلمعية العامة بأن تقرر، يف دورهتا احلادية والستني، وامتثاالً لقرارها  )ب( 
 سنوات استعراضاً يركِّز على الواقع      إجـراء استعراٍض لتنفيذ إعالن وبرنامج عمل ديربان بعد صدورمها خبمس          

ولبلوغ هذه الغاية، يوصي اجمللس . احلايل للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصُّب
أيضـاً بأن تضمن اجلمعية، يف أثناء العمليات التحضريية لالستعراض املقترح، قيام مجيع الدول واملناطق بإظهار                

 لى التحرُّك بشكل بارز من اخلَطابة إىل الواقع يف إجراءاهتا املوّجهة ضد مجيع ويالت العنصرية؛عزمها وتصميمها ع

أن ينفِّذ من خالل عملية منظمة مجيع التوصيات الواردة يف تقرير مفوضة األمم املتحدة السامية                )ج( 
ذه األداة املقتَرحة باعتبارها املقياس  بشأن مؤشر املساواة العرقية، وأن يطبِّق ه(E/CN.4/2006/14)حلقوق اإلنسان 

 لتقييم التزام كل دولة مبكافحة العنصرية؛) سجل النقاط(الوحيد 

مكافحة أن يطلب إىل مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان إبراز وإظهار صورة وحدة               )د( 
 إىل  خاصة بالنظرإلضافية ضماناً لفعاليتها،التمييز داخل املفوضية، وأن تزود هذه الوحـدة جبميع املوارد الضرورية وا

ومن شأن الوحدة أن تضمن قيام املفوضة السامية بتقدمي    . التحديات العاملية اليت يشكلها التمييز العنصري والديين      
 .مسامهة إجيابية وبأداء دور قيادي يف اجلهود العاملية الرامية إىل مكافحة كل ما يظهر جمدداً من عذابات العنصرية

 : أن يوصي اجلمعيةَ العامةَ باعتماد مشروع املقرر التايلويقرر اجمللُس أيضاً 

تشرين ... املؤرخ  /... ٢٠٠٦إذ حتيط علماً مبقرر جملس حقوق اإلنسان        إن اجلمعـية العامة،     " 
منه املتعلقة بإجراء استعراض لتنفيذ إعالن وبرنامج       ) ب(، وخباصة الفقرة الفرعية     ٢٠٠٦أكتوبر  /األول
 ".ل ديربان بعد صدورمها خبمس سنوات، تقرر اعتماد مقرر اجمللسعم
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