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(A)     GE.07-14341    260907    260907 

 جملس حقوق اإلنسان 
 الدورة السادسة

  من جدول األعمال٩البند 

 :ري وكره األجانب وما يتصل بذلك من أشكال التعصبالعنصرية والتمييز العنص
 ابعة وتنفيذ إعالن وبرنامج عمل ديربانمت

 مشروع قرار): باسم جمموعة الدول األفريقية(مصر 

 األعمال التحضريية ملؤمتر ديربان االستعراضي/...  ٦

 إن جملس حقوق اإلنسان،

دعت فيه إىل     الذي ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ١٩ املؤرخ   ٦١/١٤٩ بقرار اجلمعية العامة     إذ يرحب  
 ،٢٠٠٩بان االستعراضي يف عام عقد مؤمتر دير

 الذي وضع فيه اجمللس العمليات      ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ٨ املـؤرخ    ٣/٢إىل قـراره    وإذ يشـري     
التحضـريية العديـدة ملؤمتر ديربان االستعراضي يف سياقها املناسب وأوضحها وتناوهلا مبزيد من التفصيل وفقاً                

 للممارسة اليت تسري عليها اجلمعية العامة،

للجنة التحضريية ملؤمتر ديربان االستعراضي يف جنيف ) الدورة التنظيمية(بانعقاد الدورة األوىل وإذ يرحب  
، وإذ يتطلع يف هذا الصدد إىل الدورتني الفنيتني للجنة التحضريية           ٢٠٠٧أغسطس  / آب ٣١ إىل   ٢٧يف الفترة من    

أكتوبر / تشرين األول١٧ إىل ٦ ومن ٢٠٠٨مايو /ار أي٢أبريل إىل / نيسان٢١املقرر عقدمها مبدئياًً يف جنيف من 
  على التوايل،٢٠٠٨

 مع بالغ األسف، يف السياق الوارد أعاله، عدم مشاركة املنظمات غري احلكومية املختصة، مبا   وإذ يالحظ  
يف ذلـك ضحايا العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وإذ يعرب أيضاً عن                  
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 أهداف" لعـدم متكـن هـذه الكـيانات مـن اإلسهام يف احلوار الذي أجرته اللجنة التحضريية بشأن                    أسـفه 
 ،"املؤمتر االستعراضي

 مجيع املقررات اليت اختذهتا اللجنة التحضريية فيما يتعلق بتيسري مجيع العمليات التحضريية ملؤمتر وإذ يالحظ 
 ،٢٠٠٩ديربان االستعراضي لعام 

 اللجنة التحضريية ملؤمتر ديربان االستعراضي أن تقدم تقريرها إىل اجلمعية العامة  من رئيسة يرجو   -١ 
أثناء انعقاد دورهتا الثانية والستني على أن يشمل أنشطة اللجنة التحضريية والتقدم احملرز لدى إعداد مؤمتر ديربان          

 ؛٢٠٠٩االستعراضي لعام 

على كيان سياسي يف منظومة األمم املتحدة يقدم        إىل اجلمعية العامة لكي تقوم، بصفتها أ      يتطلع   -٢ 
التوجـيه يف جمال السياسة العامة ويتخذ مزيداً من املقررات كلما كان ذلك ضرورياً، بتأمني عقد املؤمتر بشكل                  

 منسق وناجح مبا يكفل حتقيق نتائج موضوعية ذات صلة تكمل إعالن وبرنامج عمل ديربان؛

 .م من جدول األعمال قيد نظرهأن يبقي هذا البند اهلايقرر  -٣ 

- - - - - 


