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(A)     GE.07-14211    250907    250907 

 جملس حقوق اإلنسان
 الدورة السادسة

  من جدول األعمال٩البند 

 :ما يتصل بذلك من تعصبالعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب و
 متابعة وتنفيذ إعالن وبرنامج عمل ديربان

 مشروع قرار): باسم دول اجملموعة األفريقية(مصر 

وضـع معايري دولية تكميلية لالتفاقية الدولية للقضاء على          -/... ٦
 مجيع أشكال التمييز العنصري

 إن جملس حقوق اإلنسان،

اللذين اعتمدمها املؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية والتمييز        إىل إعـالن وبـرنامج عمل ديربان         إذ يشـري   
 ،)Corr.1 وA/CONF.189/12 (٢٠٠١سبتمرب /العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، يف أيلول

 إىل االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، الصادرة عن اجلمعية             وإذ يشـري أيضاً    
 ،١٩٦٩يناير / كانون الثاين٤املؤرخ ) ٢٠-د( ألف ٢١٠٦قرار العامة يف ال

 إىل اإلعالن املتعلق بالقضاء على مجيع أشكال التعصب والتمييز القائمني على أساس             وإذ يشـري كذلك    
 ،١٩٨١نوفمرب / تشرين الثاين٢٥ واملؤرخ ٣٦/٥٥الدين أو املعتقد، الصادر مبوجب قرار اجلمعية العامة 

اليت اعتمدهتا جلنة القضاء على التمييز      ) ١٩٩٣(ن التوصـية العامة اخلامسة عشرة        عـلى أ   وإذ يؤكـد   
 من االتفاقية الدولية تنص على أن حظر نشر مجيع األفكار القائمة على التفوق العنصري               ٤العنصري بشأن املادة    

 أو الكراهية العنصرية إمنا ينسجم مع حرية الرأي والتعبري،

وبرنامج عمل ديربان حثا الدول اليت مل تنضم بعد إىل االتفاقية الدولية للقضاء              على أن إعالن     وإذ يشدد  
على مجيع أشكال التمييز العنصري على أن تفعل ذلك على وجه االستعجال، بغية حتقيق التصديق العاملي عليها                 
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 وأن تقوم بسحب     من هذه االتفاقية   ١٤، وأن تنظر يف إصدار اإلعالن املشار إليه يف املادة           ٢٠٠٥حبـول عـام     
 التحفظات اليت تتعارض مع موضوع االتفاقية والغرض منها، ومجيعها أمور مل تتحقق حىت اآلن مع األسف،

 جزعاً شديداً للزيادة احلادة يف نزعات كره األجانب والتعصب إزاء خمتلف اجلماعات العرقية              وقد جزع  
ىل األقليات، واملهاجرون، والالجئون، وملتمسو     والدينـية وخمتلف الثقافات، حيث يكون األشخاص املنتمون إ        

 اللجوء، واملهاجرون بصورة غري قانونية هم أشد ضحايا هذه النـزعات واألعمال تضرراً،

 إزاء االفتقار إىل اإلرادة السياسية الالزمة للتصدي على حنو شامل، وجبميع التدابري             وإذ يسـاوره القلق    
ة والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، ولتوفري           املتاحة، لشىت أشكال ومظاهر العنصري    

 سبل انتصاف مالئمة للضحايا،

، الذي قرر مبوجبه، اهتماماً منه      ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ٨ املؤرخ   ٣/١٠٣ إىل مقرره    وإذ يشـري   
ب وما يتصل بذلك من تعصب      مبقرر وإرشادات املؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجان         

، أن ينشئ اللجنة املخصصة التابعة جمللس حقوق اإلنسان املعنية بوضع معايري تكميلية، واملسندة إليها  ٢٠٠١لعام  
واليـة وضع معايري تكميلية، على سبيل األولوية والضرورة، إما يف شكل اتفاقية أو يف شكل بروتوكول إضايف                  

 الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، لسد الفجوات املوجودة يف            لالتفاقية) بروتوكوالت إضافية (
هذه االتفاقية وكذلك لتقدمي معايري جديدة ترمي إىل مكافحة مجيع أشكال العنصرية املعاصرة، مبا فيها التحريض                

 على الكراهية العنصرية والدينية،

 : ما يلييقرر -١ 

، لبدء ٢٠٠٨فرباير / شباط٢٢ إىل ١١لجنة املخصصة يف الفترة من     أن يعقد الدورة االفتتاحية ل     )أ( 
 واليتها؛

أن خيصـص يومـاً يف بدايـة الـدورة االفتتاحية للجنة املخصصة للتفكري يف مجيع املسامهات                  )ب( 
 والدراسات املقدمة من خمتلف أصحاب املصلحة واآلليات ذات الصلة، والالزمة لتحقيق واليتها؛

 فيما يتعلق بعمل اخلرباء البارزين اخلمسة       ٣/١٠٣قق الشروط املبينة يف مقرره       لعدم حت  يأسـف  -٢ 
 .املعنيني باملعايري التكميلية ولعدم إجناز واليتهم

 ـ ـ ـ ـ ـ


