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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة اخلامسة عشرة

   من جدول األعمال٩البند 
  العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من

  ن وبرنامج عمل ديربانأشكال التعصب، متابعة وتنفيذ إعال
  مشروع مقرر): باسم اجملموعة األفريقية(، ونيجرييا *أستراليا    

    ١٥.../  
  اليوم العاملي لالحتفاء بنيلسون مانديال

  :، اعتماد النص التايل٢٠١٠...  يف ةاملعقود ... جلستهقرر جملس حقوق اإلنسان، يف   
  إن جملس حقوق اإلنسان،"    
دور القيادي الذي قام بـه نيلـسون رولـيهالهال           لل يعرب عن تقديره   إذ    

مانديال ردحاً من الدهر يف كفاح أفريقيا من أجل التحرير ومن أجل وحدة أفريقيا              
 يف إقامة جنوب أفريقيا دولةً دميقراطيـة دون         البارز وإلسهامه   ،ودعمه هلذا الكفاح  

  متييز عنصري أو جنسي،
ن هبا نيلسون مانديال ولتفانيـه يف        للقَيم اليت آم    عن تقديره  وإذ يعرب أيضاً      

خدمة البشرية، اهتماماً منه بالقضايا اإلنسانية، يف ميادين حل الرتاعات والعالقات           
 واملساواة بني اجلنسني وحقوق     ، واملصاحلة ،العرقية وتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها    

الطفل وحقوق فئات أخرى مستضعفة وحتـسني أحـوال الفقـراء واجملتمعـات             
  ،النمو لفةاملتخ

__________ 

  .دولة غري عضو يف جملس حقوق اإلنسان  *  
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نوفمرب / تشرين الثاين  ١٠ املؤرخ   ٦٤/١٣قرار اجلمعية العامة    بوإذ يرحب       
يوليه يوماً عاملياً لالحتفـاء بنيلـسون       / متوز ١٨، الذي أعلنت مبوجبه يوم      ٢٠٠٩

  ،٢٠١٠مانديال، خيلَّد يف كل عام ابتداًء من عام 
 كـانون   ١٨ املـؤرخ    ٦٤/١٦٩قرار اجلمعية العامـة     ب وإذ يرحب أيضاً      

دولية للمنحدرين  ال السنة ٢٠١١، الذي أعلنت مبوجبه عام      ٢٠٠٩ديسمرب  /األول
  من أصل أفريقي،

 إزاء استمرار األعمال اليت تنم عن العنـصرية والتمييـز           وإذ يشعر بالقلق      
تركيـز  العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وإذ يقر بـضرورة             

 من أجل إهناء النكبـات،      مستدميةانتباه العامل على توطيد عزمٍ أكرب وإرادٍة سياسية         
  أينما حدثت؛ 

 عقد حلقة نقاش رفيعة املستوى، خـالل دورتـه الـسابعة        يقرر  -١    
عشرة، بغية إمعان التفكري يف احلالة الراهنة حلقوق اإلنسان يف العامل فيمـا خيـص               

ي وكره األجانب وما يتصل بذلك مـن تعـصب، مـع            العنصرية والتمييز العنصر  
 بسبب العنصر االقتداء بنيلسون مانديال يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان دومنا تفريق           

  ؛العرقيأو اللون أو األصل القومي أو 
يقرر كذلك أن تركز حلقة النقاش على تعزيز ومحايـة حقـوق              -٢    

  اإلنسان عن طريق التسامح واملصاحلة؛
 املفوضية السامية حلقوق اإلنسان أن تتخـذ التـدابري           إىل يطلب  -٣    

  نيلسون مانديال؛ل الدويلاليوم ب االحتفالالالزمة لتمكني اجمللس من 
 مجيع الدول األعضاء يف األمم املتحدة وأصحاب املصلحة         يشجع  -٤    

تـوازن  ال بغية ضـمان      مشاركةً كاملةً  ذوي الصلة على املشاركة يف حلقة النقاش      
  ".ب وتنوع اآلراء بشأن هذه املسألةاملناس

        


