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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة احلادية والعشرون

   من جدول األعمال٩البند 
العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك 

   إعالن وبرنامج عمل ديربانمتابعة وتنفيذ: من أشكال التعصب

  *قرار اعتمده جملس حقوق اإلنسان    

    ٢١/٣٠  
وضع معايري دولية تكميلية لالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال               

  التمييز العنصري
  إن جملس حقوق اإلنسان،  

 بشأن وضـع    ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ٨ املؤرخ   ٣/١٠٣ إىل مقرره    إذ يشري   
ميلية لالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، وإنـشاء           معايري دولية تك  

  جلنة خمصصة هلذا الغرض،

 بالتقدم احملرز ويشري إىل اآلراء اليت أُعرب عنها يف الدورة الرابعة للجنـة    وإذ يرحب   
  املخصصة،

ـ           وإذ يشري    صري  إىل ضرورة توفري احلماية املالئمة لضحايا العنصرية والتمييـز العن
د الوطين واإلقليمي والدويل، فـضالً      ُعوكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب على الصُ        

  عن سبل االنتصاف املناسبة، مع مكافحة مجيع أشكال اإلفالت من العقاب يف هذا اجملال،

__________ 
سترد القرارات واملقررات اليت يعتمدها جملس حقوق اإلنسان يف تقرير اجمللس عن دورته احلادية والعشرين                 *  

(A/HRC/21/2)الفصل األول ،. 
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 على احلاجة املاسة إىل إجناز جلنة خمصصة ُتعىن بوضع معايري دولية تكميلية        وإذ يشدد   
 من برنـامج    ١٩٩دولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري وفقًا للفقرة          لالتفاقية ال 

  عمل ديربان،

 ١٩ إىل   ٨ أن تعقد اللجنة املخصصة دورهتا اخلامسة يف الفترة مـن            يقرر  -١  
  ؛٢٠١٣أبريل /نيسان

  ؛)١( بتقرير اللجنة املخصصة عن دورهتا الرابعةحييط علماً  -٢  
 املخصصة إىل عقد مشاورات غـري رمسيـة،          مقرر اللجنة  - رئيس   يدعو  -٣  
 املوارد القائمة، مع منسقي اجملموعات اإلقليمية والسياسية يف الفترة الفاصلة بـني             باستخدام

الدورتني الرابعة واخلامسة للجنة املخصصة هبدف التحضري للدورة اخلامسة ومجع مقترحات           
عملية للمناقشة بشأن مواضيع كره األجانب، وإنشاء أو تعيني أو إبقاء آليات وطنية معنيـة               

يع أشكال ومظاهر العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتـصل           باحلماية من مج  
بذلك من تعصب، والثغرات اإلجرائية فيما يتعلق باالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال             

  التمييز العنصري، وفقاً لوالية اللجنة املخصصة؛

عمم استبياناً،   إىل مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن ت         يطلب  -٤  
باستخدام املوارد القائمة، جلمع معلومات عن املواضيع الثالثة اليت ناقشتها اللجنة املخصصة            

كره األجانـب، واآلليـات الوطنيـة، والثغـرات         (دورهتا الرابعة وتناولتها يف تقريرها       يف
ملوضـوعية  ، مبا يف ذلك اُألطُر واملمارسات القانونيـة والقـضائية، والتـدابري ا            )اإلجرائية

  والية اللجنة املخصصة، والتوصيات املمكنة؛ واإلجرائية، مبا يتوافق مع

 املفوضية السامية إىل إدراج االستبيان على موقعها الشبكي والقيـام،           يدعو  -٥  
 املقرر، بإعداد موجز للردود الواردة على االستبيان يف الفترة الفاصلة           -بالتشاور مع الرئيس    
  اقشها اللجنة املخصصة يف دورهتا اخلامسة؛بني الدورتني لكي تن

 بأن تناقش اللجنة املخصصة، يف دورهتا اخلامسة، مواضيع جديـدة           يوصي  -٦  
، أو أية مواضيع إضافية تقـدم يف الفتـرة          )٢(على النحو الوارد يف تقريرها عن دورهتا الثالثة       

  الفاصلة بني الدورتني؛

  .يد نظره إبقاء هذه املسألة ذات األولوية قيقرر  -٧  

  ٣٩اجللسة 
  ٢٠١٢سبتمرب / أيلول٢٨

  ].اعُتمد دون تصويت[

        
__________ 
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