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 جملس حقوق اإلنسان
 الدورة الثالثة

  من جدول األعمال٢البند 

 ٢٠٠٦مارس / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١تنفيذ قرار اجلمعية العامة 
 "جملس حقوق اإلنسان"واملعنون 

 ررمشروع مق): باسم اجملموعة األفريقية(اجلزائر 

اجلهـود العاملية من أجل القضاء التام على العنصرية والتمييز           -/... ٢
العنصـري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب ومتابعة          
املؤمتـر العـاملي ملكافحـة العنصرية والتمييز العنصري وكره          
األجانـب وما يتصل بذلك من تعصب والتنفيذ الفعال إلعالن          

 وبرنامج عمل ديربان

 قوق اإلنسان،إن جملس ح

، وإىل مجيع قرارات اجلمعية العامة وجلنة حقوق ٢٠٠٦يونيه / حزيران٣٠ املؤرخ ١/٥إىل قراره إذ يشري  
 ١٦ املؤرخ   ٦٠/١٤٤، و ٢٠٠٢ديسمرب  / كانون األول  ١٨ املؤرخ   ٥٧/١٩٥اإلنسـان، وخباصة قراري اجلمعية      

املعتمد يف  ) A/C.3/61/L.53/Rev.1(عية العامة   ، وقرار اللجنة الثالثة التابعة للجم     ٢٠٠٥ديسمرب  /كـانون األول  
 ، بشأن  ٢٠٠٢أبريل  / نيسان ٢٥ املؤرخ   ٢٠٠٢/٦٨ إضافة إىل قرار اللجنة      ٢٠٠٦نوفمرب  / تشـرين الـثاين    ٢٢

 هذا املوضوع،
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 :يقرر ما يلي 

ما أن يهتم مبقرر وإرشادات املؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب و           )أ( 
 بإنشاء جلنة خمصصة تابعة جمللس حقوق اإلنسان معنية بوضع معايري تكميلية، ٢٠٠١يتصل بذلك من تعصُّب لعام 

ُتسند إليها والية وضع معايري تكميلية، على سبيل األولوية والضرورة، إما يف شكل اتفاقية أو بروتوكول إضايف                 
يع أشكال التمييز العنصري، وذلك لسد الفجوات       لالتفاقـية الدولية للقضاء على مج     ) بـروتوكوالت إضـافية   (

املوجودة يف هذه االتفاقية وأيضاً لتقدمي معايري جديدة ترمي إىل مكافحة مجيع أشكال العنصرية املعاصرة، مبا فيها               
 التحريض على الكراهية العنصرية والدينية؛

أيام عمل تبدأ بعد دورة      ١٠أن يوصـي بـأن تعقد اللجنة املخصصة دورات سنوية مدة كل منها               )ب( 
 اجمللس السادسة وأن تقدم اللجنة تقارير منتظمة إىل اجمللس عن التقدم احملرز يف العملية الفعلية لوضع املعايري التكميلية؛

أن يرحـب بقيام املفوضة السامية حلقوق اإلنسان مؤخراً بتعيني اخلرباء اخلمسة املعنيني باملعايري               )ج( 
إليهم والية وضع وثيقة أساسية تبني الفجوات اجلوهرية يف االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع              التكميلية واملسندة   

 أشكال التمييز العنصري؛

أن يطلب إىل الفريق العامل احلكومي الدويل املعين بالتنفيذ الفعال إلعالن وبرنامج عمل ديربان               )د( 
أويل لآلراء والرؤية ملدة يوم واحد بشأن املعايري التكميلية         دعوة اخلرباء اخلمسة إىل دورته اخلامسة، هبدف تبادل         
 بوصف ذلك تدبرياً مؤقتاً يف انتظار إكمال تقريرهم؛

يونيه /أن يطلـب إىل اخلـرباء اخلمسة وضع اللمسات األخرية على تقريرهم قبل هناية حزيران                )ه( 
 املفوضية أيضاً العمل على التعميم الفوري    لـتقدميه إىل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وأن يطلب إىل          ٢٠٠٧

لتقرير اخلرباء على مجيع احلكومات وغريها من مجيع اجلهات املعنية من شركاء وجهات ذات مصلحة حىت يتاح                 
 جلميع هذه املؤسسات ما يكفي من الفرصة والوقت لدراسة التوصيات الواردة يف التقرير؛

كومي الدويل املعين بالتنفيذ الفعال إلعالن وبرنامج عمل        أن يوصي بأن يقوم الفريق العامل احل       )و( 
 وأن تشكل هذه الدورة السادسة خامتة تغلق باب مناقشات          ٢٠٠٧يوليه  /ديـربان بعقد دورته السادسة يف متوز      

 الفريق العامل ومداوالته بشأن مسألة املعايري التكميلية؛

 العامل احلكومي الدويل املعين بالتنفيذ الفعال       أن يدعو، يف السياق املذكور أعاله، رئيس الفريق        )ز( 
 إلعالن وبرنامج عمل ديربان إىل إحالة تقرير اخلرباء اخلمسة إىل اللجنة املخصصة عرب جملس حقوق اإلنسان؛

أن يطلب إىل الفريق العامل احلكومي الدويل املعين بالتنفيذ الفعال إلعالن وبرنامج عمل ديربان               )ح( 
ام فيما يتعلق باحلرص على التنفيذ الفعال إلعالن وبرنامج عمل ديربان على النحو الذي عهد به                مواصلةَ عمله اهل  

 من خالل التركيز على األجزاء احلامسة       ٢٠٠٢أبريل  / نيسان ٢٥ املؤرخ   ٢٠٠٢/٦٨قـرار جلنة حقوق اإلنسان      
 األخرى من إعالن وبرنامج عمل ديربان اليت تقتضي اهتماماً فورياً؛
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 وأن تستعمل ٢٠٠٧سبتمرب /ب إىل اللجنة املخصصة عقَد دورهتا األوىل يف غضون أيلول         أن يطل  )ط( 
مجيع الوثائق املعروضة عليها بصفتها مواد ذات خلفية أساسية للبدء يف عملية وضع املعايري التكميلية، وأن يكون                 

 الصكوك للمفاوضات؛/من بني أولوياهتا الرئيسية العمل على تقدمي مشروع الصك

مكافحة التمييز داخل املفوضية، وأن     أن يطلـب إىل املفوضة السامية إبراز وإظهار صورة وحدة            )ي( 
 إىل التحديات احلالية اليت      خاصة بالنظر  تـزود هـذه الوحـدة جبميع املوارد الضرورية واإلضافية ضماناً لفعاليتها،          
ملفوضة السامية بتقدمي مسامهة إجيابية وبأداء يشكلها التمييز العنصري والديين، حىت يتسىن للوحدة أن تضمن قيام ا

 دور قيادي يف اجلهود العاملية الرامية إىل مكافحة كل ما يظهر جمدداً من ويالت العنصرية؛

أن حيـتفظ هبذه القضية ذات األولوية ضمن برنامج عمله وأن يستعرض التقدم احملرز بشأهنا يف                 )ك( 
 .دورته الرابعة
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