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(A)     GE.08-11873   200308    240308 

  جملس حقوق اإلنسان
   السابعةالدورة
   من جدول األعمال٩البند 

ومــا   العنصـرية والتمييز العنصري وكره األجانـب     
  ـابعة وتنفيـذ   مت :يتصـل بذلك مـن أشكال التعصب    

  إعالن وبرنامج عمل ديربان                  
  مشروع قرار): باسم اجملموعة األفريقية(كوبا، ومصر 

نداء عاملي من أجل اختـاذ إجـراءات        : من اخلطابة إىل الواقع     - /...٧
ملموسة ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره اجلانب وما        

  يتصل بذلك من تعصب

  اإلنسان،إن جملس حقوق 

 مجيع القرارات واملقررات الصادرة عن اجلمعية العامة، وجملس حقوق اإلنسان، وجلنة إذ يؤكد من جديد  
  حقوق اإلنسان بشأن القضاء على العنصرية، والتمييز العنصري، وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب،

 يف ختلف الدول عن ترمجة االلتزامات اليت  بأن انعدام اإلرادة السياسية يظل العامل الرئيسيوإذ هو مقتنع  
قطعتها على نفسها يف إعالن وبرنامج عمل ديربان إىل إجراءات ملموسة ونتائج حقيقية، ال سيما فيما يتعلـق                  
بتكرمي ذكرى ضحايا الظلم التارخيي واملآسي املاضية النامجة عن الرق، وجتارة الرقيق، وجتارة الرقيق عرب احملـيط                 

فصل العنصري، واالستعمار واإلبادة اجلماعية، وإذ يشدد أيضاً على أن األفارقة واملنحدرين مـن              األطلسي، وال 
أصل أفريقي، واآلسيـويني واملنحـدرين من أصل آسيوي والشعوب األصلية كانوا ضحايا هلذه املظامل واملآسي              

  وال يزالون ضحايا لعواقبها،

كافحة العنصرية، والتمييز العنصري، وكره األجانب وما  وقوع بعض التطورات اإلجيابية يف موإذ يالحظ  
  يتصل بذلك من تعصب،
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 الستمرار انعدام اإلرادة السياسية الختاذ خطوات حامسة بغية مكافحة العنصرية جبميـع             يأسف  - ١  
 أشكاهلا ومظاهرها والكف فعالً عن إنكار استمرار العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك              

  من تعصب؛

 باحلدث التارخيي املتمثل يف االعتذار الرمسي الذي أصدرته حكومة أستراليا بشأن القوانني يرحب  - ٢  
  والسياسات املاضية اليت أحلقت بشعوهبا األصلية شديد األسى واملعاناة والفقد؛

إىل ضحايا الظلـم املاضـي       احلكومات اليت مل تعتذر بعد على أن تصدر اعتذارات رمسية            حيث  - ٣  
  والتارخيي وأن تتخذ مجيع التدابري الالزمة لتضميد اجلراح وحتقيق املصاحلة؛

   عن دورته الثامنة؛)١( تقرير فريق اخلرباء العامل املعين باملنحدرين من أصل أفريقييؤيد  - ٤  

املعـين بالتنفيـذ    بعقد اجلزء األول من الدورة السادسة للفريق العامل احلكومي الدويل           يرحب    - ٥  
، ويطلب إليه أن يواصل توجيهه لفريق اخلرباء        ٢٠٠٨يناير  /الفعال إلعالن وبرنامج عمل ديربان يف كانون الثاين       

  العامل املعين باملنحدرين من أصل أفريقي؛

بعقد اجلزء األول من الدورة األوىل للجنة املخصصة املعنيـة باملعـايري التكميليـة يف                أيضاً يرحب  - ٦  
، ويطلب إىل اللجنة املخصصة أن تراعي، يف اجلزء الثاين من دورهتا األوىل، من باب األولوية مـا                  ٢٠٠٨فرباير  /شباط

 وما ٢٠٠١أمر به املؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب لعام                 
وحتديث الصكوك الدولية ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري      قرره فيما خيص إعداد معايري دولية تكميلية لتعزيز         

  وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب من مجيع جوانب هذه الصكوك؛

 بتقرير املقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية، والتمييز العنصري، وكره يرحب كذلك  - ٧  
  ؛)٢(قوق اإلنسان يف دورته السابعةاألجانب وما يتصل بذلك من تعصب املقدم إىل جملس ح

  .دعوة اخلرباء البارزين املستقلني اخلمسة إىل خماطبة اجمللس يف دورته العاشرةيقرر   - ٨  

 -  -  -  -  -  

                                                      

)١( A/HRC/7/36. 

)٢( A/HRC/7/19. 


