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A/64/439/Add.2( على تقرير اللجنة الثالثةبناء[ (Part II)([ 
 

 السنة الدولية للمنحدرين من أصل أفريقي - ٦٤/١٦٩
 

 ،إن اجلمعية العامة 
ــد   أن مجيــعنص علـى الـذي يــ)١(اإلعـالن العــاملي حلقـوق اإلنــسانإذ تؤكـد مـن جدي

 لكـل إنـسان التمتـع جبميـعه حيـقين يف الكرامـة واحلقـوق، وأنـالناس يولدون أحـرارا ومتـساو
  متييز من أي نوع،دوناحلقوق واحلريات املبينة فيه،

ــسياسيةوإذ تــشري  ــة وال ــاحلقوق املدني ــدويل اخلــاص ب ــدويل)٢( إىل العهــد ال  والعهــد ال
 علــى مجيــعاالتفاقيــة الدوليــة للقــضاء و)٢(اخلــاص بــاحلقوق االقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــة

 واتفاقيـة)٤( واتفاقية القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة)٣(أشكال التمييز العنصري
 )٦(االتفاقيـة الدوليـة حلمايـة حقـوق مجيـع العمـال املهـاجرين وأفـراد أسـرهم و)٥(حقوق الطفل

 ذات الــــصلةاألخــــرى والــــصكوك الدوليــــة)٧(اتفاقيــــة حقــــوق األشــــخاص ذوي اإلعاقــــةو
 إلنسان،ا حبقوق

_______________

 ).٣ - د( ألف٢١٧القرار )١(
.، املرفق)٢١ - د( ألف٢٢٠٠القرارانظر )٢(
لالطـالع علـى الـنص العـريب، انظـر القـرار .٩٤٦٤رقمال،٦٦٠، الدجمموعة املعاهداتاألمم املتحدة، )٣(

 ).٢٠ -د ( ألف٢١٠٦
.٢٠٣٧٨رقمال،١٢٤٩املرجع نفسه، الد )٤(
.٢٧٥٣١رقمال،١٥٧٧املرجع نفسه، الد )٥(
.٣٩٤٨١رقمال،٢٢٢٠املرجع نفسه، الد )٦(
. األول، املرفق٦١/١٠٦القرار )٧(
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املؤمترات الرئيـسية ومـؤمتراتمجيع إىل األحكام ذات الصلة يف نتائجأيضا وإذ تشري 
إعـالن وبرنـامج عمـل و)٨(إعالن وبرنامج عمل فيينا، وخباصة املتحدةاألممالقمة اليت عقدا

 ،)٩(ديربان
 ٢٠٠٧ديــسمرب/ األولكــانون ١٧ املــؤرخ٦٢/١٢٢ إىل قراراــاوإذ تــشري كــذلك 
 تــــــشرين١٦ املــــــؤرخ٦٤/١٥  و٢٠٠٨أكتــــــوبر/ األولتــــــشرين ٢٠ املــــــؤرخ٦٣/٥ و

 بـشأن إقامـة نـصب تـذكاري دائـم ختليـدا لـذكرى ضـحايا الـرق وجتـارة٢٠٠٩نوفمرب/الثاين
 الرقيق عرب احمليط األطلسي،

ــدأ يفتعلـــن - ١  ــيت تبـ ــسنة الـ ــانون ١  الـ ــاير/ الثـــاينكـ ــة٢٠١١ينـ ــسنة الدوليـ  الـ
ـدف تعزيـز اإلجـراءات الوطنيـة والتعـاون اإلقليمـي والـدويلقـي،للمنحدرين مـن أصـل أفري

 واالجتماعيـةباحلقوق االقتصادية والثقافيةضمانا لتمتعهم ،أصل أفريقياملنحدرين منلصاحل
 الـسياسيةاتمـعجوانـب يف مجيـعومـشاركتهم وإدمـاجهم علـى حنـو تـامواملدنية والسياسية

مبــا مهــا عليــه مــن تنــوعتــراثهم وثقافتــهمبزيــادة املعرفــةوفيــةاالجتماعيــة والثقاوواالقتــصادية
 واحترامهما؛

  الدول األعضاء والوكاالت املتخصصة التابعـة ملنظومـة األمـم املتحـدةتشجع - ٢ 
  وحتديـد لالحتفـال بالـسنةعـداداإلب،هلـا واملوارد املتاحةوالية كل منها، يف حدودعلى القيام

ــادراتميكــن اختــاذه مــن مــا ،أن يكلــل االحتفــال بالــسنة بالنجــاح مــن شــأا اإلســهام يفمب
 ؛وتشجع اتمع املدين على القيام بذلك

 األمـــني العـــام أن يقـــدم إىل اجلمعيـــة العامـــة يف دورـــا اخلامـــسةإىل تطلـــب - ٣ 
حـسب، االعتبـارآخـذا يفالحتفـال بالـسنة،ا تقريرا يتضمن مشروع برنامج أنـشطةنيوالست

 األمـم املتحــدة الـسامية حلقــوق اإلنــسانةمفوضــ وتوصــيات الـدول األعــضاء وء آرا،االقتـضاء
 فريق اخلرباء العامـل املعـين باملنحـدرين مـن أصـل أفريقـيوجلنة القضاء على التمييز العنصريو

هـا ذات وبراجمهاصـناديقو، وغريهـا مـن وكـاالت األمـم املتحـدةالتابع لس حقوق اإلنـسان
 .الصلة

 ٦٥اجللسة العامة
 ٢٠٠٩ ديسمرب/ كانون األول١٨

 
_______________
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