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 جملس حقوق اإلنسان
 الدورة السادسة والثالثون

 ٢٠١٧أيلول/سبتمرب  ٢٩-١١
 جدول األعمالمن  ٩البند 

ك من  بذل العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل
 نيرابأشكال التعصب، متابعة وتنفيذ إعالن وبرانمج عمل د

 : مشروع قرار*البوليفارية(، هاييت -فنزويال )مجهورية  ،†تونس  

 والية فريق اخلرباء العامل املعين ابملنحدري  م  أصل أفريقي …/٣٦  
 حقوق اإلنسان، إن جملس 
، الييييي   ٢٠٠٢آذاع/مييييياع   ٢٧املييييي ع   ٥٦/٢٦٦إىل قيييييجلاع ا ملعييييي  اللامييييي   إذ يشييييير 

عدة فعيه بشي ن مات الواأيدت فعه ا ملع  إعالن وبجلانمج عمل ديجلابن، وإذ ي كد من جديد االلتزا
، ٢٠٠٢ديسيمرب /كيانون األول  ١8املي ع   ٥٧/١٩٥املنحدعين من أصل أفجليقي؛ وقيجلاع ا ملعي  

ميييي  نظوميييي  األليييي   دعييييم فعييييه ا ملعيييي  سعييييهل األج ييييزة وامل سسييييات وا ع ييييات ذات ال ييييل    ما
جاني  لن يجل  وكيجلا األتمععيز الاملتحدة إىل املشياعك    متابلي  املي اجل اللياملي ملةافحي  اللن يجلي  وال

تابليي  لقيي  ابملومييا يت ييل بيي لع ميين يل يي ؛ وسعييهل قييجلاعات جملييس حقييوق اإلنسييان السييابق  املتل
 امل  للم اجل اللاملي والتنفع  الفلال إلعالن وبجلانمج عمل ديجلابن،الش

إىل سعهل القجلاعات واملقجلعات السابق  ال يادعة عين ا ملعي  اللامي ، و ني   وإذ يشر أيضا   
كييجلا للن ييجل  و احقييوق اإلنسييان، وجملييس حقييوق اإلنسييان بشيي ن القضييا  علييي اللن ييجلي  والتمععييز 

 سييييان/نع ٢٥امليييي ع   ٢٠٠٢/٦8 يييي ، وال سييييعما القييييجلاع األجانيييي  ومييييا يت ييييل بيييي لع ميييين يل
للجنيييييي ، اال ييييييادعي ن عيييييين  ٢٠٠3نعسييييييان/أبجليل  ٢3امليييييي ع   ٢٠٠3/3٠والقييييييجلاع  ٢٠٠٢ أبجليييييييل

شييييييييجلين ي ١٧امليييييييي ع   ١8/٢8، و٢٠٠8أيلول/سييييييييبتمرب  ١8امليييييييي ع   ٩/١٤وقييييييييجلاعات ا لييييييييس 
ق اخلييييربا  فجلييييي بشيييي ن والييييي  ٢٠١٤أيلول/سييييبتمرب  ٢٦امليييي ع   ٢٧/٢٥، و٢٠١١األول/أكتييييوبجل 

 اللامل امللين ابملنحدعين من أصل أفجليقي،
__________ 
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التزاميييات اليييدول كوجييي  صيييةون حقيييوق اإلنسيييان الدولعييي  ذات وإذ ي كيييد مييين جدييييد  
ا ال ييل ، وال سييعما االيفاقعيي  الدولعيي  للقضييا  علييي سعييهل ألييةال التمععييز اللن ييجل ، اليي  اعتمييده

 ،١٩٦٥كانون األول/ديسمرب   ٢١( امل ع  ٢٠-)د٢١٠٦ا ملع  اللام    قجلاعها 
علييي أن إعييالن وبييجلانمج عمييل ديييجلابن، امللتمييدين   امليي اجل الليياملي ملةافحيي   وإذ يشييدد 

اللن ييجلي  والتمععييز اللن ييجل  وكييجلا األجانيي  وميييا يت ييل بيي لع ميين يل يي ، ال ييييزاالن يشيييةالن 
ةافحييي  سعيييهل ليييجلوع النتعجييي  ا ديييي  الوحعيييدة  ييي ا املييي اجل، الييي  ايييدد ييييدابر وعالجيييات ليييامل  مل

 اللن جلي  مةافح  فلال  علي ال ُّلد كاف ،
 ٥/٢بشي ن بنيا  م سسيات ا ليس، و ٥/١إىل قيجلاع   جمليس حقيوق اإلنسيان وإذ يشر  

بشيييييي ن مدونيييييي  قواعييييييد السييييييلون للمةلفييييييل بييييييوال ت   إ يييييياع اإلجييييييجلا ات اخلاصيييييي  للمجلييييييس، 
 ي ين ا  ملةلف ابلوالي  ك امه وفق، وإذ يشدد علي اضطالع ا٢٠٠٧حزيجلان/يونعه  ١8 امل عخل  

 القجلاعين ومجلفقع ما،
إزا  انبليييياظ املظيييياهجل اللنعفيييي  لللن ييييجلي  والتمععييييز اللن ييييجل  وكييييجلا  وإذ يلييييجل  عيييين جزعييييه 

األجان  وما يت ل ب لع من يل  ، ال   عجَّلم به أيديولوجعات يقوم عليي أفةياع خا  ي  
عييييين  ، مثيييييل يفيييييوق الليييييجلق األبيييييع ، فضيييييال  علمعيييييا  ومدانييييي  أخالقعيييييا  وواملييييي  اجتماععيييييا  وخطيييييرة

 أيييديولوجعات قومعيي  ولييلبوي  متطجلفيي ، وإذ يشييدد   هيي ا ال ييدد علييي أن النييا  يولييدون أحييجلاعا  
 ومتساوين   الةجلام  واحلقوق، وأن لةل فجلد احلق   احلعاة واحلجلي  و  األمان علي لخ ه،

امل امللين ابملنحيدعين ميين أصيل علي احلاج  املاس  ألن ينجز فجليق اخلربا  اللوإذ يشدد  
 أفجليقي واليته،

اديييد والييي  فجليييق اخلييربا  اللامييل امللييين ابملنحييدعين ميين أصييل أفجليقييي لفيي ة  يقييجلع -١ 
 ؛٩/١٤لالخت اصات الواعدة   قجلاع جملس حقوق اإلنسان ا  ثالظ سنوات أخجلى، وفق

 لسن  علي األقل؛أن يقوم الفجليق اللامل بز عيل قطجليتل   ا ع أيضا  يقجل  -٢ 
إىل سعهل احلةومات أن يتلياون يلياوان  كيامال  ميهل الفجلييق اللامييل   أدا   يطل  -3 

 واليته، بوسائل من ا الجلد السجليهل علي عسائل الفجليق ويقدمي املللومات املطلوب ؛
عين  إىل الفجليق اللامل أن يقيدم إىل جمليس حقيوق اإلنسيان يقجلييجلا  سينو    يطل  -٤ 

  املت ل  بواليته، وك لع إىل ا ملع  اللام    سعاق اللقد اليدو  للمنحيدعين مين سعهل األنشط
 أصل أفجليقي؛

  يقجلييييجلا السييينو  مليييد   ا  خاصيييا  أن ييييو  اهتمامييي أيضيييا  إىل الفجلييييق اللاميييل  يطلييي  -٥ 
اللن يييجلي  والةجلاهعييي  اللن يييجلي  املت ييياعد، كميييا يظ يييجل مييين انبلييياظ األييييديولوجعات الييي  يقيييول بتفيييوق 
 اللجلق األبع ، واأليديولوجعات القومع  والشلبوي  املتطجلف ، وأن يقدم يوصعات حمددة هب ا الش ن؛

إىل الييييييدول، واملنظمييييييات غيييييير احلةومعيييييي ، وهع ييييييات ملاهييييييدات حقييييييوق  يطليييييي  -٦ 
اإلنسييان ذات ال ييل ، واإلجييجلا ات اخلاصيي  وغرهييا ميين آلعييات جملييس حقييوق اإلنسييان، وامل سسييات 

ان، وامل سسييات املالعيي  واإلةائعيي  الدولعيي ، ووكيياالت األميي  املتحييدة املتخ  يي  الو نعيي  حلقييوق اإلنسيي
وبجلاجم ا وصناديق ا، أن يتلياون ميهل الفجلييق اللاميل، بطيجلق من يا يزوييدا ابملللوميات الضيجلوعي  وحعثميا 

 أمةن ابلتقاعيجل، كي يتسىن له االضطالع بواليته، كا   ذلع فعما يتللق ابلبلثات املعدانع ؛



A/HRC/36/L.16 

3 GE.17-16758 

إىل األمل اللام ومفوض األمي  املتحيدة السيامي حلقيوق اإلنسيان يقيدمي   يطل  -٧ 
للفجلييييق اللاميييل لةيييي يضيييطلهل بواليتيييه عليييي  يييو  م مييين مسييياعدة بشيييجلي  ويقنعييي  ومالعييي كيييل ميييا يليييز 

 مستدام وفلال؛
إىل إنشييا  صييندوق يربعييات لتييوفر مييواعد إضييافع  ألغييجلاض  من ييا مشيياعك   يشيير -8 

، واملنظمييات غيير جليقييي، ولثلييي البلييدان النامعيي ، وال سييعما أقييل البلييدان ةييوا  املنحييدعين ميين أصييل أف
احلةومعييي ، واخليييربا ،   دوعات الفجلييييق اللاميييل املفتوحييي  اللضيييوي ، وييييدعو اليييدول إىل التيييربع  ييي ا 

 ال ندوق؛
 إبقا  ه ا املس ل  ا ام  قعد نظجلا. يقجلع -٩ 

    


