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 جملس حقوق اإلنسان
 الدورة السابعة والثالثون

 2018آذار/مارس  23 -شباط/فرباير  26
 من جدول األعمال 3البند 

قتصةايية ة واالتعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان، املدنيةة والسيايةي
 ةواالجتماعية والثقافية، مبا يف ذلك احلق يف التنمي

 ،*الربتغةةةا  ،الربازيةةة  ،*إيطاليةةةا ،*آيسةةةلندا ،*آيرلنةةةدا ،*أوروغةةةوا  ،أملانيةةةا ،*إيةةةتونيا ،إيةةةيانيا  
 ،*الةدارر  ،جورجيةا ،*مجهوريةة وولةدوفا ،†توغو ،*تشيكيا ،*ركيات ،*بولندا ،*بلغاراي ،بلجيكا

 ،كةةةوا  ،*كنةةةدا  ،كرواتيةةةا  ،*قةةةرب  ،*فنلنةةةدا ،*فرنسةةةا ،شةةةيل  ،*السةةةويد ،يةةةلوفينيا ،يةةةلوفاكيا
اململكةةة املتةةةدة لربيطانيةةا  ،*ولةةدي  ،*والطةةة ،*ليختنشةةتاي  ،*ليتوانيةةا ،*لكسةةمرب  ،*التفيةةا

 : وشروع قرار*واليوانن ،*هولندا ،*هاييت ،*نيوزيلندا ،*النمسا ،الشمالية آيرلنداالعظمى و 

وناقشةةة رفيعةةة املسةةتول بةةني الةةدورتني احتفةةاال الةةالكرل امل ويةةة ملةةيالي  .../٣٧  
 نيلسون وانديال 

 إن جملس حقوق اإلنسان، 
 مببادئ ميثاق األمم املتحدة ومقاصده، إذ يسرتشد 
ابإلعدددان اليدددامل  إلقدددوق اإلنسدددان، وإعدددان و،دددر م  عمددد  فييندددا،  وإذ يسرتشدددد اي دددا   

 لى التوايل، عيوافق ذكرى صدورمها السبيني واخلامسة واليشرين،  2018يدرك ان عام  وإذ
إىل اليهددد الدددويل اخلدداق ابإلقددوق املدنيددة والسيا ددية واليهددد الدددويل اخلددداق  وإذ يشددر 

 فية،ابإلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقا
 ،2009 تشددرين الثدداف/نوفمرب 10، املددخر  64/13إىل قددرار اعمييددة اليامددة  وإذ يشددر اي ددا   

 انديا،ممتوز/يوليه اليوم الدويل لنيلسون  18الذي قررت فيه اعميية حتديد يوم 

__________ 

 غر ع و يف جملس حقوق اإلنسان.دولة  *
 اب م الدول األع اء يف األمم املتحدة األع اء يف جمموعة الدول األفريقية. †
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ابإلعددان املتيلددق ابلددذكرى امليويددة ملددياد نيلسددون مانددديا، الصددادر عددن  وإذ حيدديع علمددا   
نيدة الدورة اليادية الثاثني ملخمتر االحتاد األفريق ، وابلقدرار الدذي اهدذه املدخمتر يف دورتده الياديدة الثا

 عقد ماديبا نلسون مانديا للمصاإلة يف افريقيا، 2024-2014واليشرين إبعان الفرتة 
ىل كفددداي نيلسدددون ماندددديا هدددوال حياتددده مدددن اجددد  اإلريدددة وحقدددوق االنسدددان إ ذ يشدددرإو  

 ،1963والكرامة االنسانية واملساواة واليدالة، وإىل إدانته واحتجازه يف عام 
، ،يدددد 1990إىل ان نيلسدددون ماندددديا ا دددهم، عندددد اإلفدددرا  عنددده عدددام  وإذ يشدددر اي دددا   
يقيدددا إىل الداقراهيدددة، وانددده  ددددم ق دددية  دددنة يف السدددجن، يف عمليدددة حتدددول جندددو  افر  2٧ق ددداء 

 حقوق اإلنسان ،تفان ،صفته رج  دولة يتمتع مبكانة دولية،
أبن نيلسددددون مانددددديا رمددددن إلقددددوق االنسددددان ومدددددافع عددددن فقددددراء اليددددا  وعددددن   مواذ يسددددل    

 كرامتهم، وهو امر اقر ،ه ك  من اعميية اليامة ومخمتر االحتاد االفريق ،
رفييددة املسددتوى ،ددني الدددورتني احتفدداال ابلددذكرى امليويددة ملددياد عقددد مناقشددة  يقددرر -1 

نيلسدون ماندديا، تتنداول حياتده وإرثده، يف  دياق تينيدن ووايدة حقدوق االنسدان عدن هريدق اليدالددة 
، وهدددو اليدددوم الدددذي 2018،ري  انيسدددان/ 2٧االجتماعيدددة، واملصددداإلة واملثميددد  الداقراهيدددة، ،تددداري  

، أبصدوامم يف اول انتاداابت داقراهيدة  1994فريقيا، عدام ايف جنو   ادىل فيه مانديا واملايني
 للجميع؛ كان فيها التمثي  شاما  

إىل مفدددددوم األمدددددم املتحددددددة السدددددام  إلقدددددوق اإلنسدددددان ان يددددددعو إىل  يطلددددد  -2 
آ ددددرين  ابرزيددددن عملددددوا مددددع نيلسددددون مانددددديا واشااصددددا   املشدددداركة يف تلددددة املناقشددددة، اشااصددددا  

 يتالقون مبناقبه يف خمتلف منتدايت النهوم حبقوق اإلنسان؛
إىل املفدددوم السدددام  تدددوفر ديدددع املدددوارد الازمدددة ل دددمان فياليدددة  يطلددد  اي دددا   -3 

 املناقشة؛ هذه
إىل مفوضية األمدم املتحددة السدامية إلقدوق اإلنسدان إعدداد تقريدر مدوجن  يطل  -4 

 دورته التا ية والثاثني. عن املناقشة وتقداه إىل اجمللس يف 
    


