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 مجلس حقوق اإلنسان
 والثالثون الخامسة الدورة

 2017 يونيه/حزيران 6-23

 األعمال جدول من 9 البند

 ،العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من أشكال التعصب
 متابعة وتنفيذ إعالن وبرنامج عمل ديربان 

ليشات*ت،  - تيماور ،†المتعاددة القومياا، ، بياروت، تاونس - ، البرازيل، بوليفياا ددولاة*أذربيجان  
 هايت*ت، هندوراست: مشروع قرار ،كوستاريكاتالبوليفارية ، كوبا،   - فنزويال دجمهورية

النظااااار فااااا* إعاااااداد مشاااااروع إعاااااالن بشااااا ن تعزياااااز حقاااااوق اإلنساااااان  .../٣٥  
 للمنحدرين من أصل أفريق* واحترامها على نحو تام

 اإلنسان، حقوق جملس إن 

 مبقاصد ميثاق األمم املتحدة ومبادئه،  إذ يسرتشد 

 نسان،اإل حلقوق العاملي اإلعالن جديد من يؤكد وإذ 

 مكن وغريهكا العنصكر،، التمييكز أشكاال مجيع على للقضاء الدولية االتفاقية إىل يشري وإذ 
 الصلة، ذات الدولية الصاوك

 ،2002 مككككا  /آذا  27 املككككؤ   56/266 العامككككة اجلمعيككككة قككككرا  إىل أيضككككا   يشككككري وإذ 
 ديربان، عمل وبرنامج إعالن اجلمعية فيه أيّدت الذ،

االلتزامكككات الكككوا دة   إعكككالن وبرنكككامج عمكككل ديربكككان فيمكككا يتعلككك   جديكككد وإذ يؤككككد مكككن 
 باملنحد ين من أصل أفريقي، 

، 2013ككانون األول/ديسكم    23املكؤ    68/237إىل قرا  اجلمعية العامكة  وإذ يشري 
كككانون   1الككذ، أعلنككه فيككه اجلمعيككة العقككد الككدوم للمنحككد ين مككن أصككل أفريقككي، الككذ، يبككدأ   

املنحككد ون مككن "، حتككه شككعا  2024كككانون األول/ديسككم    31وينتهككي    2015ينككاير الثاين/
 ،"أصل أفريقي: االعرتاف والعدالة والتنمية

__________ 

 دولة غري عضو   جملس حقوق اإلنسان. *
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 ،2014تشككرين الثككاين/نوفم   18املككؤ    69/16إىل قككرا  اجلمعيككة العامككة  وإذ يشككري أيضككا   
 الذ، اعتمدت فيه اجلمعية برنامج األنشطة لتنفيذ العقد الدوم، 

 الشاملة املتابعة بشأن السابقة اإلنسان حقوق جملس قرا ات مجيع إىل كذلك يشري وإذ 
 يتصكل ومكا األجانك  وككر  العنصكر، والتمييكز العنصرية ملاافحة 2001 لعام العاملي املؤمتر لنتائج
 ديربان، عمل وبرنامج إلعالن الفعال والتنفيذ تعص ، من بذلك

إىل مجيع قرا اته السابقة بشأن موضكو  القضكاء العكاملي علكى ويكالت العنصكرية  وإذ يشري 
 والتمييز العنصر،،

ملاافحككة  إىل العقككود الثال ككة الككأ سككب  أن أعلنتهككا اجلمعيككة العامككة عقككودا   وإذ يشككري أيضككا   
مكل العنصرية والتمييز العنصر،، وإذ يعرب عكن أسكفه ألن بكرامج عمكل تلكك العقكود   تنفكذ بالاا

 و  يتم بلوغ أهدافها بعد، 

 مككن باملنحككد ين املعككي العامككل اخلكك اء لفريكك  الصككلة ذات التقككا ير جبميككع علمككا   حيككي  وإذ 
  العنصر،، التمييز على القضاء للجنة الصلة ذات العامة التوصيات جبميع وكذا أفريقي أصل

بشكككأن برنكككامج األنشكككطة لتنفيكككذ العقكككد  69/16إىل قكككرا  اجلمعيكككة العامكككة  يشكككري -1 
الككدوم للمنحككد ين مككن أصككل أفريقككي الككذ، أوصككه فيككه اجلمعيككة بككالننر   إعككداد مشككرو  إعككالن 
 لألمم املتحدة بشأن تعزيز حقوق اإلنسان للمنحد ين من أصل أفريقي واحرتامها على حنو تام؛ 

لعنصرية والتمييز العنصر، وكر  األجان  ومكا يتصكل أن أشاال ا يالحظ بقل  -2 
بككذلك مككن تعصكك ، املباشككرة وغككري املباشككرة، والقائمككة حباككم الواقككع أو حباككم القككانون، مككا  الككه 
تتجلى   الالمساواة واحلرمان اللذين يستهدفان املنحد ين مكن أصكل أفريقكي، وذلكك علكى الكرغم 

 والوطي؛  من التقدم احملر  على صعيد القانون الدوم

قككة الشككتات   مجيككع أحنككاء العككا  أن املنحككد ين مككن أصككل أفريقككي وأفا   يالحككظ -3 
 ؛ وهتميشا   من بني أشد الفئات فقرا  

بككككأن املنحككككد ين مككككن أصككككل أفريقككككي قككككد يعككككانون مككككن أشككككاال متعككككددة  يسككككلم -4 
اجلككنس  متفاقمككة أو متداةلككة مككن التمييككز القككائم علككى أسككس أةككرل ذات صككلة، مثككل العمككر أو أو
اللغككككة أو الكككككدين أو الككككرأ، السياسكككككي أو غككككري  أو األصكككككل االجتمككككاعي أو امللايكككككة أو اإلعاقكككككة  أو
 املولد أو أ، وضع آةر؛ أو

جبميع الدول األعضاء اختاذ تدابري فعالة لإلسرا  بإعمال برنامج أنشطة  يهي  -5 
الدوليككة وامتمككع املككدين، تنفيككذ العقككد الككدوم، بشككراكة مككع البلككدان األةككرل واملننمككات احلاوميككة 

 حس  االقتضاء؛

أمهيكة توطيكد التعكاون الكدوم مكن أجكل تعزيكز مجيكع حقكوق اإلنسكان  يعيد تأكيكد -6 
ومحايتهككا وحتقيكك  أهككداف ماافحككة العنصككرية والتمييككز العنصككر، وكككر  األجانكك  ومككا يتصككل بككذلك 

 من تعص ؛ 

 لكدوم وأهدافكه وفقكا  الدول علكى أن تافكل ختطكي  وتنفيكذ أنشكطة العقكد ا حيث -7 
من برنامج أنشطة تنفيذ العقد، على أسا  التشاو  والتعاون الااملني مكع املنحكد ين  10للفقرة 

 من أصل أفريقي؛ 



A/HRC/35/L.17/Rev.1 

3 GE.17-10262 

إىل الفريكككك  العامككككل احلاككككومي الككككدوم املعككككي بالتنفيككككذ الفعككككال إلعككككالن  يطلكككك  -8 
 وبرنامج عمل ديربان القيام مبا يلي: 

مدتكه يكوم واحكد للننكر  دو ته السادسكة عشكرة اجتماعكا   أن ُيضّمن برنامج عمل ()أ 
  إعداد مشرو  إعالن لألمم املتحدة بشأن تعزيز حقوق اإلنسان للمنحد ين من أصكل أفريقكي 

 واحرتامها على حنو تام؛ 

أن يكككدعو الكككدول، وهيئكككات األمكككم املتحكككدة وصكككناديقها وبراجمهكككا ذات الصكككلة،  )ب( 
هيئككككات املعاهككككدات، واإلجككككراءات اخلاصككككة، وا ليككككات اإلقليميككككة واملننمككككات احلاوميككككة الدوليككككة، و 

حلقككوق اإلنسككان، ومننمككات امتمككع املككدين، واألوسككاو األكادتيككة، واملؤسسككات الوطنيككة حلقككوق 
اإلنسان، واجلهات املعنية األةرل ذات الصلة، إىل املشا كة بفعالية   املناقشكات املكذكو ة أعكال  

 للفري  العامل احلاومي الدوم؛ةالل الدو ة السادسة عشرة 

إىل األمككككني العككككام أن اّصككككز املككككوا د الال مككككة لضككككمان مشككككا كة مننمككككات  يطلكككك  -9 
عككككن أعضككككاء األوسككككاو  امتمككككع املككككدين، وال سككككيما مننمككككات املنحككككد ين مككككن أصككككل أفريقككككي، فضككككال  

 األكادتية،   اجتما  الفري  العامل احلاومي الدوم، مع مراعاة معايري التمثيل اجلغرا  واجلنساين؛

مقكر  ، تقكد   - إىل الفريك  العامكل احلاكومي الكدوم، مكن ةكالل  ئيسكه يطل  -10 
عكال ، مبكا   ذلكك أ، تقرير إىل جملس حقكوق اإلنسكان   دو تكه األ بعكني عكن املناقشكة املكذكو ة أ

 توصيات تنبث  عنها؛

املقككككر   مشككككا كة لضككككمان الال مككككة املككككوا د اصككككز أن العككككام األمككككني إىليطلكككك   -11 
اخلاص املعي باألشاال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصر، وكر  األجان  وما يتصل بذلك من 

ر  فريكك  اخلكك اء العامككل مقكك - تعصك ، وكككذلك  ئككيس جلنككة القضككاء علككى التمييكز العنصككر، و ئككيس
الفريككك  العامكككل احلاكككومي الكككدوم واملسكككامهة    اجتمكككا املعكككي باملنحكككد ين مكككن أصكككل أفريقكككي،   

حمتمكككل املناقشكككات املكككذكو ة أعكككال ، مبكككا   ذلكككك مناقشكككة املسكككائل املتعلقكككة بشكككال ونطكككاق إعكككالن 
 حنو تام؛بتعزيز حقوق اإلنسان للمنحد ين من أصل أفريقي واحرتامها على  يتعل 

الكككدول علكككى إجكككراء مشكككاو ات وطنيككة وإقليميكككة  كككدف التحضكككري لكككدو ة  يشككجع -12 
 الفري  العامل احلاومي الدوم؛ 

 إبقاء هذ  املسألة املهمة قيد ننر . يقر  -13 
    


