
اجلمعيـة العامـة
  A  األمم املتحدة

 

 

 

(A)     GE.08-15918    220908    220908 

  جملس حقوق اإلنسان
  التاسعةالدورة
  من جدول األعمال ٩البند 

     ُ                            وك ره األجانب وما يتصل بذلك من يالعنصرية والتمييز العنصر
  صب؛ متابعة وتنفيذ إعالن وبرنامج عمل ديربانأشكال التع
  ، *) البوليفارية- مجهورية (، وفرتويال )باسم اجملموعة األفريقية(جنوب أفريقيا 

  مشروع قرار: وكوبا

  لسكان املنحدرين من أصل أفريقيا والية فريق اخلرباء العامل املعين ب- /...٩

                     إن جملس حقوق اإلنسان،

    ٣٠ /    ٢٠٠٣    و     ٢٠٠٢         أبريـل    /          نيـسان    ٢٥          املؤرخ     ٦٨ /    ٢٠٠٢             قوق اإلنسان                       إىل قراري جلنة ح           إذ يشري   
   ،    ٢٠٠٣      أبريل  /       نيسان  ٢٣      املؤرخ 

   ،    ٢٠٠٦     مارس  /      آذار  ١٥        املؤرخ    ٢٥١ /  ٦٠                        من قرار اجلمعية العامة  ٦         الفقرة                  وإذ يضع يف اعتباره  

         قضاء على                                                                    الصكوك الدولية ذات الصلة حلقوق اإلنسان، وال سيما االتفاقية الدولية لل                وإذ يؤكد من جديد  
           كـانون     ٢٠         املـؤرخ     )   ٢٠-  د   (    ٢١٠٦                                                                           مجيع أشكال التمييز العنصري اليت أعلنتها اجلمعية العامـة يف قرارهـا             

           ِّ                                  ً     ً    ، وإذ يشدِّد على أمهية تنفيذ هذه الصكوك تنفيذاً كامالً،    ١٩٦٥      ديسمرب  /    األول

         ة قواعد               بشأن مدون   ٢ / ٥                                            بشأن بناء مؤسسات جملس حقوق اإلنسان، و        ١ / ٥                    إىل قراري اجمللس             وإذ يشري   
       ِّ    وإذ يشدِّد     ،      ٢٠٠٧       يونيه   /         حزيران   ١٨        املؤرخني                                            واليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة للمجلس،                أصحاب ال       سلوك  

                     ً                           يؤدوا واجباهتم وفقاً هلذين القرارين ومرفقاهتما، ن أ              أصحاب الواليات            على أن على 

                                                      

   .                             دولة غري عضو يف جملس حقوق اإلنسان   *
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                           افحة العنصرية والتمييـز                                                                        أمهية إعالن وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدمها املؤمتر العاملي ملك                    وإذ يؤكد     
ـ           ُ                                                    ً      ً                                 العنصري وكُره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، واللذين يشكالن أساساً متيناً للقضاء على مجيع أ                    وال    ه

                                     ُ                                 ومظاهر العنصرية والتمييز العنصري وكُره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب،

                                    لسياسية والتمويل الكايف على املستويات                                          ُّ           بأن التنفيذ الناجح لربنامج العمل يتطلب توفُّر اإلرادة ا       ِّ   وإذ يسلِّم   
   ، ً اً      دولي ً اً                                          الوطنية واإلقليمية والدولية كما يتطلب تعاون

                                                                     ِّ                                بالدور اهلام الذي تؤديه آليات متابعة إعالن وبرنامج عمل ديربان، وإذ يشدِّد على أمهية خلق                       ِّ   وإذ ينوِّه   
   ،         يف عملها     تداخل                            وضرورة تفادي االزدواجية وال            هذه اآلليات                       أوجه التآزر الضرورية بني

        لـسكان                                                                            بأمهية وجدوى العمل الذي يضطلع به فريق اخلرباء العامـل املعـين با                ِّ      ِّ    يرحِّب وينوِّه   -  ١  
                                                                                                       ملنحدرين من أصل أفريقي يف دراسة احلالة واألوضاع الراهنة لألفارقة واملنحدرين من أصـل أفريقـي ومـدى             ا

َ         العنصرية اليت متاَرس ضدهم؛                  

                                                                يات متابعة إعالن وبرنامج عمل ديربان الـواردة يف قـرارات                                       على النظر يف توصيات آل       حيث  -  ٢  
                                 اجلمعية العامة وجملس حقوق اإلنسان؛

                                                                                           بأن تتخذ الدول تدابري لضمان التمثيل الكايف للمنحدرين من أصل أفريقـي يف جهـاز                    يوصي  -  ٣  
  ِّ                     حتدِّد العوامـل الـيت                                                                                              القضاء وغريه من جماالت نظام العدالة، دون اإلخالل مببدأ اجلدارة، ويطلب إىل الدول أن               

                                                                                                            أسفرت عن العدد غري املتناسب لعمليات إلقاء القبض على أشخاص من األفارقة واملنحدرين من أصل أفريقـي                 
                                                                                    حبقهم وحبسهم، وخباصة الشبان منهم، وأن تتخذ تدابري فورية ومناسبة إلزالة هـذه                       القضائية                  وإصدار األحكام   

                            رمية تشتمل على بدائل للحبس؛                                         العوامل واعتماد استراتيجيات وبرامج ملنع اجل

ّ      على احلاجة إىل استحداث أساليب ميكن هبا القيام على حنو فعال بتجميع معلومات مفّصلة    ِّ  يشدِّد  -  ٤                                                                           
                                                                واملعاملة يف نظام العدالة اجلنائية، واملـشاركة والتمثيـل           ،                                                 بشأن الصحة والتعليم واحلصول على السكن والعمل      

                                    ِّ                                ألفارقة واملنحدرين من أصل أفريقي، ويشدِّد على أن هذه املعلومات ينبغي أن                                  السياسيني، فيما يتعلق بفئات منها ا
   ؛     وجوده    ثبت  ي   ِّ                                                توفِّر األساس لوضع ورصد سياسات وممارسات تتصدى ألي متييز 

ّ                                                         على أمهية جتميع معلومات مفّصلة وحيث مفوضية األمم املتحدة الـسامية حلقـوق                 ِّ      ً   يشدِّد أيضاً   -  ٥                            
                                       ل اليت تطلبه من أجل جتميع هذه املعلومات؛                          اإلنسان على توفري الدعم للدو

                                                                                              أمهية أن تكفل الدول واملنظمات الدولية واإلقليمية أن يكون الوصول إىل اآلليات القائمة              ُ  ِ   ُيربِز  -  ٦  
                                      ً                                  لتقدمي الشكاوى املتعلقة بالتمييز متاحاً لألفارقة واملنحدرين من أصل أفريقي؛

                                              ة من أفضل املمارسات يف جماالت كإتاحة احلصول                               ُ   ِّ               إىل املفوضية السامية أن ُتجمِّع سلسل          يطلب  -  ٧  
                                                                                                    على السكن والتعليم والصحة والعمل، واألطر املؤسسية والقانونية املتصلة باألفارقة املنحدرين من أصل أفريقي؛
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                                      نحدرين من أصل أفريقي ملـدة ثـالث                سكان امل                                              متديد والية فريق اخلرباء العامل املعين بال          ِّ  يقرِّر  -  ٨  
                                                                                            الوالية التالية، على أن جيتمع يف دورتني مدة كل منهما مخسة أيـام عمـل يف جلـسات                                  سنوات لالضطالع ب  

   :            مغلقة وعلنية

                                      املنحدرون من أصل أفريقي ممن يعيشون              السكان                                                دراسة مشاكل التمييز العنصري اليت يواجهها          ) أ (  
    ها                     مات غري احلكومية وغري                                                                                      يف الشتات، والقيام هلذه الغاية جبمع كل املعلومات ذات الصلة من احلكومات واملنظ            

                                                                من املصادر ذات الصلة، مبا يف ذلك عن طريق عقد اجتماعات علنية معها؛

              علـى حنـو                                                  املنحدرين من أصل أفريقي إىل نظام العدالة                السكان                              اقتراح تدابري لضمان وصول        ) ب (  
             كامل وفعال؛

       للسكان                  لتنميط العنصري                                                         تصميم وتطبيق وإنفاذ تدابري فعالة للقضاء على ا           وضع              تقدمي توصيات      ) ج (  
                        ملنحدرين من أصل أفريقي؛ ا

َ                                     مقترحات بشأن القضاء على التمييز العنصري الذي مياَرس ضد األفارقة واملنحدرين مـن           وضع   ) د (                                                   
                              أصل أفريقي يف مجيع أحناء العامل؛

        ملنحدرين                                                                                معاجلة مجيع القضايا الواردة يف إعالن وبرنامج عمل ديربان فيما يتعلق برفاه األفارقة وا   ) ه (  
                من أصل أفريقي؛

         الـسكان                                                                               وضع مقترحات قصرية ومتوسطة وطويلة األجل للقضاء على التمييز العنصري ضـد             ) و (  
                                                                                                                 املنحدرين من أصل أفريقي، مع مراعاة احلاجة إىل التعاون الوثيق مع املؤسسات الدولية واإلمنائية ومع الوكاالت                

                                                            تعزيز حقوق اإلنسان للمنحدرين من أصل أفريقي عن طريـق                                                           املتخصصة التابعة ملنظومة األمم املتحدة من أجل        
   :                                       االضطالع باألنشطة التالية، يف مجلة أمور أخرى

             اهتمام خاص      تكريس                              ملنحدرين من أصل أفريقي عن طريق  ا       للسكان                      حتسني حالة حقوق اإلنسان    ‘ ١ ‘
                                                       الحتياجاهتم، وذلك بوسائل من بينها إعداد برامج عمل حمددة؛

                                                  املنحدرين من أصل أفريقي، لدعم مبادراهتم علـى                السكان                    ة، بالتعاون مع                  مشاريع خاص     وضع   ‘ ٢ ‘
                                 نية بني هؤالء السكان واخلرباء يف        تق                                                           مستوى اجملتمعات احمللية وتيسري تبادل املعلومات والدراية ال       

            هذه اجملاالت؛

              بعة ملنظومـة                                                                                  االتصال باملؤسسات املالية واإلمنائية والربامج التشغيلية والوكاالت املتخصصة التا           ‘ ٣ ‘
                          ملنحدرين من أصل أفريقي، عن         للسكان ا                                                األمم املتحدة بغية اإلسهام يف الربامج اإلمنائية املخصصة 

                   ، والكهرباء، ومياه     سكان                ة، والتعليم، واإل ي    الصح        الرعاية                             ُ  ُ    طريق ختصيص استثمارات إضافية لُنظُم 
                        ذلـك مـن تـدابري            ً         ، فضالً عن غري        العمل                                 بة البيئة، وتعزيز تكافؤ فرص       ق  را م                الشرب، وتدابري   

                       يف إطار حقوق اإلنسان؛     اإلجيايب      العمل             استراتيجيات  و
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َ                   إىل الفريق العامل أن يقدم إىل اجمللس تقارير عن التقدم احملَرز يف صياغة واليته؛    يطلب  -  ٩                                                          

                                                                                            مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان على اختاذ تدابري يف إطار املـؤمتر العـاملي                  حيث  -   ١٠  
                          ُ                                                                        عنصرية والتمييز العنصري وكُره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، مبا يف ذلك تسليط الضوء على                        ملكافحة ال 

                                                                                                            حمنة الضحايا والشروع يف مشاورات مع خمتلف املنظمات الرياضية وغريها من املنظمات الدولية لتمكينها مـن                
                                            اإلسهام يف مكافحة العنصرية والتمييز العنصري؛

                                                                   ظمات غري احلكومية وهيئات معاهدات حقـوق اإلنـسان ذات الـصلة                              إىل الدول واملن       يطلب  -   ١١  
                                                                                                            واإلجراءات اخلاصة وغريها من آليات اللجان، واملؤسسات الوطنية، واملؤسسات املاليـة واإلمنائيـة الدوليـة،               
                                                                                                             والوكاالت املتخصصة والربامج والصناديق التابعة لألمم املتحدة، التعاون مع الفريق العامل عن طريـق تزويـده            

                                                                              باملعلومات الضرورية وكذلك، حيثما أمكن، بتقارير من أجل متكينه من االضطالع بواليته؛

                                                                                                           على احلاجة إىل ضمان توفري املوارد املالية والبشرية الكافية، مبا يف ذلك عن طريق امليزانية العادية                    ِّ يشدِّد  -  ١٢  
                                           ا بكفاءة يف تنفيذ إعالن وبرنامج عمل ديربان؛                                                            لألمم املتحدة، للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان لكي تضطلع مبسؤولياهت

                                                                                        بإنشاء صندوق للتربعات لتوفري موارد إضافية ألغراض من بينها مشاركة املنحدرين من             ُ   ِّ   ُيذكِّر  -   ١٣  
                                                              ً                                                    أصل أفريقي، وممثلني من البلدان النامية، وخباصة من أقل البلدان منواً، واملنظمات غري احلكوميـة واخلـرباء، يف                  

   .                                                       عامل املفتوحة العضوية، ويدعو الدول إىل التربع لذلك الصندوق               دورات الفريق ال

 -  -  -  -  -  


