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  جملس حقوق اإلنسان
 الدورة العاشرة

   من جدول األعمال٩البند 

  :ا يتصل بذلك من تعصبالعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وم
  متابعة وتنفيذ إعالن وبرنامج عمل ديربان

  مشروع قرار): باسم جمموعة الدول األفريقية(جنوب أفريقيا 

وضع معايري تكميلية لالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع           -  .../١٠
  أشكال التمييز العنصري

  إن جملس حقوق اإلنسان،

بأحكـام    ، الذي قرر مبوجبه، عمالً    ٢٠٠٦ديسمرب  /انون األول  ك ٨ املؤرخ   ٣/١٠٣ إىل مقرره    إذ يشري   
 من إعالن وبرنامج عمل ديربان، أن ينشئ اللجنة املخصصة التابعة جمللس حقوق اإلنـسان املعنيـة               ١٩٩الفقرة  

بوضع معايري تكميلية، واملسندة إليها والية وضع معايري تكميلية، على سبيل األولوية والضرورة، إما يف شـكل                 
لالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييـز       ) بروتوكوالت إضافية (اقية أو يف شكل بروتوكول إضايف       اتف

العنصري، لسد الفجوات املوجودة يف هذه االتفاقية وكذلك لتقدمي معايري اشتراعية جديدة ترمي إىل مكافحة مجيع 
  العنصرية والدينية،أشكال العنصرية املعاصرة، مبا فيها التحريض على الكراهية 

لن يعـاد   الذي أكد مبوجبه أنه     ،  ٢٠٠٦ديسمرب  /كانون األول  ٨ املؤرخ   ٣/٢إىل قراره   اً  وإذ يشري أيض    
  ،إعالن وبرنامج عمل ديربانالتفاوض بشأن 

للجنـة  ين األول والثاين من الدورة األوىل        االجتماعات املعقودة أثناء اجلزأ    بالتقدم احملرز يف  وإذ يرحب     
لالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشـكال         التابعة جمللس حقوق اإلنسان املعنية بوضع معايري تكميلية        املخصصة

، ويعرب عن الرغبة اجلماعية للمنظومة الدولية حلقوق اإلنسان يف تعزيز الزخم الذي متيزت بـه           التمييز العنصري 
   تنفيذ والية اللجنة املخصصة يف الوقت املناسب،هذه العملية وعن احلاجة إىل حتقيق ذلك بغية ضمان 
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إىل ضرورة إجياد نظام دويل حلقوق اإلنسان كفيل بتقدمي احلماية املالئمة لضحايا العنـصرية              وإذ يشري     
عن سبل االنتصاف املناسبة، مع مكافحة        والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، فضالً         

  ن العقاب يف هذا اجملال،مجيع أشكال اإلفالت م

 خارطة الطريق اليت اعتمدهتا اللجنة املخصصة التابعة جمللس حقوق اإلنسان املعنية بوضـع              يؤيد  - ١  
معايري تكميلية، أثناء اجلزء الثاين من دورهتا األوىل، باعتبارها وثيقة إطارية توجيهية جلميع األعمال اليت ستجري                

  يف هذا اجملال؛ مستقبالً

 إىل الرئيس املقرر ضمان توزيع نص مشروع يف الوقت املناسب على مجيع اجلهات ذات               يطلب  - ٢  
مع خارطة الطريق املذكورة، وذلك للشروع يف وضع معايري تكميلية لالتفاقية الدولية للقـضاء              اً  املصلحة، متاشي 

   من الدورة الثانية؛اًعلى مجيع أشكال التمييز العنصري اعتبار

  يع الدورات القادمة للجنة املخصصة يف فترة واحدة تـستغرق عـشرة أيـام               أن ُتعقد مج   يقرر  - ٣  
  عمل متتالية؛

  ؛٢٠٠٩أكتوبر /أن تعقد الدورة الثانية للجنة املخصصة يف تشرين األولاً  أيضيقرر  - ٤  

 كذلك اإلبقاء على هذه املسألة ذات األولوية يف برنامج عمله واستعراض التقدم احملرز يف               يقرر  - ٥  
  .  الثالثة عشرةدورته
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