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(A)     GE.07-14522    280907    280907 

                جملس حقوق اإلنسان
        السادسة       الدورة 

                 من جدول األعمال ٩      البند 

 :العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب
 وتنفيذ إعالن وبرنامج عمل ديربانمتابعة 

 مشروع قرار): بالنيابة عن اجملموعة األفريقية(مصر 

                                            نداء عاملي من أجل اختاذ إجراءات ملموسة ملكافحة   :                    من اخلطابة إىل الواقع      /...   ٦
                                                           العنصرية والتمييز العنصري وكره اجلانب وما يتصل بذلك من تعصب

                    إن جملس حقوق اإلنسان،

  ،    ٢٠٠٦      ديسمرب  /            كانون األول ٨        املؤرخ    ١٠٣ / ٣   ره         إىل مقر      إذ يشري 

  ،    ٢٠٠٦      ديسمرب  /            كانون األول ٨        املؤرخ  ٢ / ٣           إىل قراره             ً وإذ يشري أيضاً 

                ، الذي قررت فيه     ٢٠٠٦      ديسمرب  /            كانون األول  ١٩        املؤرخ    ١٤٩ /  ٦١                       بقرار اجلمعية العامة             وإذ يرحـب   
   ،     ٢٠٠٩                           ً          ً         اجلمعية العامة أن تعقد مؤمتراً استعراضياً يف عام 

                                                                                     إزاء موجة كره اجلانب والزيادة احلادة يف الرتعات العنصرية يف مناطق معينة من                              عرب عن استيائه        وإذ ي  
               ُ                                                                                             العامل، وال سيما ُتجاه فئات الضحايا اليت حددها إعالن وبرنامج عمل ديربان كاملهاجرين والالجئني وملتمسي               

                            آسيوي واألقليات القومية                                                                                الـلجوء واألشـخاص املـنحدرين من أصل أفريقي واألشخاص املنحدرين من أصل            
         واإلثنية،

                                                                                            النعدام إرادة سياسية الختاذ خطوات حامسة بغية مكافحة العنصرية جبميع أشكاهلا ومظاهرها                      وإذ يأسف  
          ً                                                                               والكف فعالً عن إنكار استمرار العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب،
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                                                           جة امللحة إىل الكف عن اخلطابات الفضفاضة خبصوص العنصرية                                      يف السياق أعاله، على احلا               وإذ يشدد،  
                                                                                                   وعن مناشدة مجيع الدول السعي حبزم إىل إهناء اإلفالت من العقاب فيما يتعلق بأعمال العنصرية والتمييز العنصري 

                                                                                        وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وجماهبة احلقائق والتحديات اليومية اليت تفرضها هذه اآلفات،

        ً     ً                                                                                اقتناعاً تاماً بأن انعدام اإلرادة السياسية سيظل يشكل العامل الرئيسي الذي حيول دون                             إذ هـو مقتنع    و 
                                                                                                      توصل الدول إىل ترمجة االلتزامات اليت قطعتها على نفسها يف مؤمتر ديربان إىل إجراءات ملموسة ونتائج حقيقية،      

                                               ي املاضية النامجة عن الرق، واالجتار بالرقيق،                                                                          ال سـيما فـيما يتعلق بتكرمي ذكرى ضحايا الظلم التارخيي واملآس           
                                                                                 ً                 واالسترقاق عرب احمليط اهلادئ، والفصل العنصري، واالستعمار واإلبادة اجلماعية، وإذ يشدد أيضاً على أن األفارقة 
                                                                                                         واملـنحدرين من أصل أفريقي، واآلسيويني واملنحدرين من أصل آسيوي والشعوب األصلية كانوا ضحايا مظاهر               

                                     آسي هذه وال يزالون يعانون من عواقبها،         الظلم وامل

                                                                                            يف السـياق أعـاله على أمهية طي هذه الصفحات السوداء من التاريخ عن طريق املصاحلة                            وإذ يشـدد   
                                                                                                                      وتضـميد اجلـراح، ويطلب إىل مجيع الدول املعنية أن تفي بالتزامها املعنوي بوقف النتائج الباقية واملتعاقبة هلذه                  

  ،    ٢٠٠٩                                                     بل انعقاد مؤمتر استعراض إعالن وبرنامج عمل ديربان يف عام                        املمارسات وإبطال أثرها ق

                                                                                       جهود الفريق العامل احلكومي الدويل املعين بالتنفيذ الفعال إلعالن وبرنامج عمل ديربان منذ              وإذ يالحظ  
                                                                           ، ومـا قدمـه الفريق من دعم وتشجيع لروح ديربان، وما أحرزه من تقدم نسيب رغم       ٢٠٠٢                 نشـأته يف عـام    

           ت الواضحة،       التحديا

                                                                                          أن جيعل عمل وحدة مكافحة التمييز داخل مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان                  يقرر - ١ 
  ،  "                              وحدة مكافحة التمييز العنصري    "                                                              ً                وتسـميتها متسـقني مع واليتها، وبناء عليه تدعى الوحدة من هنا فصاعداً              

                                            وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب،                                    ً                                       وتركـز أنشطتها التنفيذية حصراً على العنصرية والتمييز العنصري        
                  من إعالن ديربان؛ ٢   و ١                             حسب التعريف الوارد يف الفقرتني 

                                                                                           على توثيق التعاون بني الفريق العامل احلكومي الدويل واخلرباء البارزين املستقلني بشأن                 يشجع - ٢ 
                                  ظاهر املعاصرة للعنصرية والتمييز                                                                                     السـبل والوسـائل الكفيلة بتعزيز اإلرادة السياسية وااللتزام مبكافحة مجيع امل           

                                           العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛

                                                                                  على أمهية إبداء النوايا احلسنة لإلنسانية وإعطاء األولوية للمصاحلة باختاذ خطوات ملموسة     يؤكد - ٣ 
                   نصري وكره األجانب                                                                                                 على درب معاجلة القضايا الرئيسية اليت تكتسي أمهية بالنسبة لضحايا العنصرية والتمييز الع            

                                                                                                              وما يتصل بذلك من تعصب، واليت تتعلق باستعادة كرامتهم واملساواة مع اآلخرين على النحو املنصوص عليه يف                 
                  من إعالن ديربان؛   ١٠٦     إىل   ٩٨        الفقرات 

                         ُ            من برنامج عمل ديربان مل ُتستوف بعد؛   ١٥٨   و   ١٥٧                              ألن االلتزامات املعلنة يف الفقرتني      يأسف  - ٤ 

  .                             بقي هذه املسألة اهلامة قيد نظره    ُ أن ُي     يقرر  - ٥ 

- - - - - 


