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  جملس حقوق اإلنسان
   العاشرةالدورة
   من جدول األعمال٩البند 

  العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من
   وتنفيذ إعالن وبرنامج عمل ديربانأشكال التعصب، متابعة

  مشروع قرار): باسم اجملموعة األفريقية(جنوب أفريقيا 

  نداء عاملي من أجل اختاذ إجراءات ملموسة ملكافحة: من اخلطابة إىل الواقع/... ١٠
  العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب

  إن جملس حقوق اإلنسان،

 الذي أيدت مبوجبه اجلمعيـة      ٢٠٠٢مارس  / آذار ٢٧ املؤرخ   ٥٦/٢٦٦ قرار اجلمعية العامة      إىل إذ يشري   
 ٢٠٠٢أبريـل  / نيـسان ٢٥ املـؤرخ  ٢٠٠٢/٦٨إعالن وبرنامج عمل ديربان، وقراري جلنة حقوق اإلنـسان          

  ،٢٠٠٣أبريل / نيسان٢٣ املؤرخ ٢٠٠٣/٣٠و

ديسمرب / كانون األول٨ املؤرخ ٣/٢، و٢٠٠٦يونيه / حزيران٣٠ املؤرخ ١/٥ إىل قراراته وإذ يشري أيضاً  
  ،٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٤ املؤرخ ٩/١٤، و٢٠٠٦

 فريق اخلرباء العامل املعين باملنحدرين من أصل أفريقي على االستمرار يف إجياد السبل والوسائل               وإذ حيث   
تمعات املنحدرين من أصل أفريقي ألداء واليته على النحو األمثل، وخباصة يف جمايل االتصال والتشاور املباشر مع جم

املعنية اليت تعيش يف الشتات، مبا يف ذلك تعبئة األموال باالشتراك مع املؤسسات املالية الدولية لتمويل املـشاريع                  
  املفيدة للمنحدرين من أصل أفريقي والقيام بالزيارات القطرية،

 يف حبث اجملاالت احلرجـة للعنـصرية         التأكيد على ضرورة استمرار اخلرباء البارزين اخلمسة       وإذ يكرر   
   لواليتهم،والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وخباصة أشكاهلا ومظاهرها املعاصرة، وفقاً
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يبذهلا الفريق العامل احلكومي الدويل املعين بالتنفيذ الفعال إلعالن وبرنـامج            مجيع اجلهود اليت     وإذ يقدر   
  عمل ديربان يف عمله البناء الرامي إىل التنفيذ الفعال إلعالن وبرنامج عمل ديربان، وفقاً لواليته،

اخلمسة  إىل األمني العام دراسة التحديات اليت أعاقت عمل فريق اخلرباء البارزين املستقلني يطلب  - ١  
بغية حتسني فعالية هذه اآللية حىت تتمكن من أداء واليتها بالكامل يف جمال متابعة تنفيذ إعالن وبرنـامج عمـل                    
ديربان ويطلب يف هذا الصدد أن يتخذ اجمللس اإلجراءات املناسبة وفقاً لعمليته املتعلقة باسـتعراض الواليـات                 

  وترشيدها وحتسينها؛

 العامل املعين باملنحدرين من أصل أفريقي، وخباصة خطة عمله للفتـرة             تقرير فريق اخلرباء   يؤيد  - ٢  
، ويطلب باإلضافة إىل ذلك من مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان إتاحـة املـوارد                ٢٠١١- ٢٠٠٩

 وعقـد   الالزمة والدعم الالزم لتمكني الفريق العامل من أداء واليته بالكامل، وخباصة القيام بالزيارات القطرية             
  فريقي الذين يعيشون يف الشتات؛أاالجتماعات العامة مع املنحدرين من أصل 

 الفريق العامل احلكومي الدويل املعين بالتنفيذ الفعال إلعالن وبرنامج عمل ديربان            بتقرير يرحب  - ٣  
ألخرى وضمان  عن دورته السادسة ويطلب إىل الفريق مواصلة عمله اهلام الذي يركز فيه على اجملاالت احلرجة ا               

 ٢٥ املؤرخ   ٢٠٠٢/٦٨التنفيذ الفعال إلعالن وبرنامج عمل ديربان وفقاً لتكليف جلنة حقوق اإلنسان يف قرارها              
  ؛٢٠٠٢أبريل /نيسان

  .يقرر أن يبقي هذه املسألة اهلامة قيد النظر  - ٤  

 -  -  -  -  -  

  


