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 جملس حقوق اإلنسان
 الدورة األوىل

  من جدول األعمال٤البند 

  ٢٠٠٦مارس / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١تنفيذ قرار اجلمعية العامة 
 "نسانجملس حقوق اإل"املعنون 

 وكوبا وأوروغواي) نيابة عن دول اجملموعة األفريقية(اجلزائر 
 مشروع قرار: *واملكسيك وإندونيسيا وشيلي

 الفـريق احلكومـي الدويل العامل املعين بالتنفيذ الفعال         -/... ٢٠٠٦
 إلعالن وبرنامج عمل ديربان

 إن جملس حقوق اإلنسان،

 الذي أيدت مبوجبه إعالن     ٢٠٠٢مارس  / آذار ٢٧ؤرخ   امل ٥٦/٢٦٦إىل قرار اجلمعية العامة     إذ يشـري     
 اعتمدمها املؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية اللذين) ، الفصل األول A/CONF.189/12(وبـرنامج عمـل ديـربان       

 ٣١والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، املعقود يف ديربان جبنوب أفريقيا يف الفترة من 
 ،٢٠٠١سبتمرب / أيلول٨ أغسطس إىل/آب

 ٢٠٠٢/٦٨، و ٢٠٠١أبريل  / نيسان ١٨ املؤرخ   ٢٠٠١/٥قرارات جلنة حقوق اإلنسان      إىلوإذ يشري أيضاً     
 ٢٠ املؤرخ   ٢٠٠٥/٦٤، و ٢٠٠٣أبريل  / نيسان ٢٣ املؤرخ   ٢٠٠٣/٣٠، و ٢٠٠٢أبريل  / نيسـان  ٢٥املـؤرخ   

 ،، ومجيع القرارات ذات الصلة للجنة حقوق اإلنسان٢٠٠٥أبريل /نيسان
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 االستنتاجات والتوصيات الواردة يف تقرير الفريق احلكومي الدويل العامل املعين بالتنفيذ            يؤيـد  -١ 
 ؛(E/CN.4/2006/18)الفعال إلعالن وبرنامج عمل ديربان عن أعمال دورته الرابعة 

 مـن مفوضـية األمـم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن تقوم، بالتشاور الوثيق مع                يطلـب  -٢ 
موعـات اإلقليمـية، باختـيار مخسة خرباء مؤهلني تأهيالً عالياً من أجل دراسة مضمون ونطاق الفجوات                 اجمل

املوضوعية يف الصكوك الدولية القائمة ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من               
رئيس احللقة الدراسية الرفيعة املستوى اليت تعصب، مبا يشتمل ولكن ال يقتصر على اجملاالت احملددة يف استنتاجات 

ُعقـدت خالل الدورة الرابعة للفريق احلكومي الدويل العامل؛ وينبغي لفريق اخلرباء هذا أن يقوم، بالتشاور مع                 
اهليـئات املنشـأة مبوجب معاهدات حقوق اإلنسان، واملقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز               

ه األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وغريه من املكلفني بواليات ذات صلة، بإعداد وثيقة               العنصـري وكـر   
أساسية تتضمن توصيات حمددة بشأن الوسائل أو السبل الكفيلة بسد هذه الفجوات، مبا يشتمل ولكن ال يقتصر                 

 التمييز العنصري، أو    عـلى صياغة بروتوكول اختياري جديد ُيلحق باالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال            
 اعتماد صكوك أو اتفاقيات أو إعالنات جديدة؛

 من جلنة القضاء على التمييز العنصري إجراء دراسة أخرى بشأن التدابري اليت ميكن اختاذها يطلب -٣ 
 لتعزيز تنفيذ االتفاقية، من خالل تقدمي توصيات إضافية أو حتديث إجراءات رصدها؛

 تا الوثيقتني إىل الفريق احلكومي الدويل العامل خالل دورته اخلامسة؛ أن يتم تقدمي كليقرر -٤ 

أن ميدد لفترة ثالث سنوات أخرى والية الفريق احلكومي الدويل العامل املعين بالتنفيذ يقرر أيضاً  -٥ 
 الفعال إلعالن وبرنامج عمل ديربان؛

، مبسألة  ٢٠٠٦سبتمرب  /يف أيلول  مواصلة االهتمام، يف دورته الثانية اليت سُتعقد         يقـرر كذلك   -٦ 
 .العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب
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