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  الدورة الرابعة والستون
  اللجنة الثالثة

  من جدول األعمال) ب (٦٩البند 
مـسائل حقـوق اإلنـسان،      : تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتـها    

مبا يف ذلك النهج البديلـة لتحـسني التمتـع الفعلـي حبقـوق              
      اإلنسان واحلريات األساسية

، )املتعـددة القوميـات    - ولة  د(بوليفيا  األرجنتني، إكوادور، أوروغواي، الربازيل، بنما،          
بــريو، بــيالروس، اجلمهوريــة الدومينيكيــة، شــيلي، غواتيمــاال، كوســتاريكا، كولومبيــا،   

  منقح مشروع قرار: اهلند، هندوراس
  

  السنة الدولية للمنحدرين من أصل أفريقي    
  

  إن اجلمعية العامة،  
 أن مجيـع النـاس      ، الـذي يعلـن    )١(اإلعالن العـاملي حلقـوق اإلنـسان      إذ تؤكد من جديد       

يولدون أحراراً ومتساوين يف الكرامة واحلقـوق، وأن لكـل إنـسان حـق التمتُّـع جبميـع احلقـوق                    
  ، دومنا متييز من أي نوع،املبينة فيهواحلريات 
، والعهــد الــدويل )٢( إىل العهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق املدنيــة والــسياسية وإذ تــشري  

االتفاقيــة الدوليــة للقــضاء علــى مجيــع ، و)٢( والثقافيــةاخلــاص بــاحلقوق االقتــصادية واالجتماعيــة
، واتفاقيـة   )٤(التمييز ضـد املـرأة     ، واتفاقية القضاء على مجيع أشكال     )٣(أشكال التمييز العنصري  

  ).٣-د( ألف ٢١٧لقرار ا  )١(  
 .، املرفق)٢١-د( ألف ٢٢٠٠القرار   )٢(  
  .٩٤٦٤، رقم ٦٦٠، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )٣(  
 .٢٠٣٧٨، رقم ١٢٤٩املرجع نفسه، اجمللد   )٤(  
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٦ (االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمـال املهـاجرين وأفـراد أسـرهم       و ،) ٥ ، )(حقوق الطفل 
ــة   و ــوق األشــخاص ذوي اإلعاق ــة حق ــة    )٧(اتفاقي ــصلة املعني ــة ذات ال ــصكوك الدولي ، وســائر ال

  اإلنسان، حبقوق
 إىل األحكام ذات الصلة يف نتائج املؤمترات الرئيسية ومـؤمترات القمـة             أيضا وإذ تشري   

إعــالن وبرنــامج عمــل   و)٨(إعــالن وبرنــامج عمــل فيينــا ، وخباصــة  املتحــدةاألمــمالــيت عقــدهتا 
٩  ،)(ديربان

، ٢٠٠٧ديـسمرب   / األول كـانون  ١٧ املـؤرخ    ٦٢/١٢٢ا   إىل قراراهت  وإذ تشري كذلك    
ــؤرخ ٦٣/٥ و ــشرين ٢٠ املـــ ــوبر / األولتـــ ــؤرخ ٦٤/١٥ ، و٢٠٠٨أكتـــ ــشرين ١٦ املـــ  تـــ

، بشأن إقامة نـصب تـذكاري دائـم ختليـداً لـذكرى ضـحايا الـرق وجتـارة              ٢٠٠٩نوفمرب  /الثاين
  الرقيق عرب احمليط األطلسي،

 الـــسنة الدوليـــة ٢٠١١ينـــاير /اين الثـــكـــانون ١ الـــسنة الـــيت تبـــدأ مـــن تعلـــن  - ١  
هبـدف تعزيـز اإلجـراءات الوطنيـة والتعـاون اإلقليمـي والـدويل              للمنحدرين مـن أصـل أفريقـي،        

الكامــل بــاحلقوق االقتــصادية والثقافيــة ضــمانا لتمــتعهم  ،أصــل أفريقــياملنحــدرين مــن لــصاحل 
 يــاة اجملتمـــع منــاحي ح  يف مجيــع  ومــشاركتهم وإدمــاجهم  واالجتماعيــة واملدنيــة والــسياسية،    

مبـا مهـا عليـه مـن        تراثهم وثقافتهم   بزيادة املعرفة   واالجتماعية والثقافية،   والسياسية واالقتصادية   
  تنوع واحترامهما؛

 الدول األعضاء واجملتمع املدين والوكاالت املتخصـصة لألمـم املتحـدة            تشجع  - ٢  
على القيام، يف حدود الوالية واملوارد املتاحة لكل منـها، علـى إعـداد وحتديـد مـا ميكـن اختـاذه                      

  ؛جناح السنة من شأهنا اإلسهام يف مبادراتمن 
ا اخلامــسة  األمــني العــام أن يقــدم إىل اجلمعيــة العامــة يف دورهتــ      مــنتطلــب  - ٣  
،  االعتبـار آخـذا يف الحتفـال بالـسنة الدوليـة،    ا تقريرا يتضمن مـشروع برنـامج أنـشطة        نيوالست

 األمــم املتحــدة الــسامية حلقــوق  ةمفوضــ وتوصــيات الــدول األعــضاء و آراء،حــسب االقتــضاء
فريق اخلرباء العامل املعـين باملنحـدرين مـن أصـل           وجلنة القضاء على التمييز العنصري      واإلنسان  

  .ها ذات الصلة وبراجمهاصناديقوأفريقي، وغريها من وكاالت األمم املتحدة 

__________ 
(   .٢٧٥٣١، رقم ١٥٧٧لد املرجع نفسه، اجمل  )٥
(   .٣٩٤٨١، رقم ٢٢٢٠املرجع نفسه، اجمللد   )٦
(   .، املرفق٦١/١٠٦القرار   )٧

 )٨( A/CONF.157/24 (Part I)الفصل الثالث ،.  
(    .، الفصل األولCorr.1 و  A/CONF.189/12انظر   )٩
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