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  الدورة الرابعة والستون
  اللجنة الثالثة

  من جدول األعمال) ب (٦٩البند 
مــسائل حقــوق  : تعزيــز حقــوق اإلنــسان ومحايتــها   

اإلنسان، مبا يف ذلك النهج البديلة لتحـسني التمتـع          
      الفعلي حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية

  مشروع قرار: ال، كولومبيااألرجنتني، أوروغواي، الربازيل، بنما، بريو، شيلي، غواتيما    
    

  عقد األمم املتحدة للمنحدرين من أصل أفريقي    
  

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

يولدون أحراراً ومتساوين يف الكرامة واحلقـوق، وأن لكـل إنـسان حـق التمتُّـع جبميـع احلقـوق                    
 أي نـوع، وال سـيما التمييـز بـسبب العنـصر، أو اللـون، أو                 مـن  دومنا متييـز     املبينة فيه  اتواحلري

  األصل القومي،
، والعهــد الــدويل )٢( إىل العهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق املدنيــة والــسياسية وإذ تــشري  

  ، واتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال)٢(اخلــاص بــاحلقوق االقتــصادية واالجتماعيــة، والثقافيــة
  

  ).٣-د( ألف ٢١٧القرار   )١(  
 .، املرفق)٢١-د( ألف ٢٢٠٠القرار   )٢(  
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(، واتفاقية حقوق الطفل) ٤(التمييز ضد املرأة   ، واالتفاقيـة الدوليـة للقـضاء علـى مجيـع أشـكال       )٣
٥  ، وسائر الصكوك الدولية ذات الصلة املعنية حبقوق اإلنسان،)(التمييز العنصري

 مـن العهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق           ٢٦، علـى وجـه اخلـصوص، إىل املـادة           وإذ تشري   
 تنص على أن الناس مجيعا سـواء أمـام القـانون ويتمتعـون دون أي متييـز                  املدنية والسياسية، اليت  

حبــق متــساو يف التمتــع حبمايتــه، وأنــه جيــب، يف هــذا الــصدد، أن حيظــر القــانون أي متييــز، وأن 
يكفل جلميع األشـخاص علـى الـسواء محايـة فعَّالـة مـن التمييـز ألي سـبب، كـالعرق أو اللـون                        

، أو األصــل القــومي أو االجتمــاعي، الــسياسي أو غــريه الــرأي اجلــنس أو اللغــة أو الــدين أو أو
  الثروة أو النسب، أو غري ذلك من األسباب، أو

 من العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق       ٢، على وجه اخلصوص، إىل املادة       وإذ تشري أيضا    
، اليت تنص على أن تتعهد كـل دولـة طـرف يف هـذا العهـد                )٢(االقتصادية واالجتماعية والثقافية  

متييــز بــسبب العــرق أو اللــون أو فيــه دون أي احلقــوق املنــصوص عليهــا اســتعمال بــأن تــضمن 
، أو األصــل القــومي أو االجتمــاعي أو  الــسياسي أو غــريهاجلــنس أو اللغــة أو الــدين أو الــرأي  

  الثروة أو النسب، أو غري ذلك من األسباب،
دة حتقيــق التعــاون  أن مــن بــني املقاصــد األساســية لألمــم املتحــ وإذ تؤكــد مــن جديــد  

  الدويل على تعزيز وتشجيع احترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للجميع دون متييز،
 إىل األحكام ذات الصلة يف نتائج املـؤمترات الرئيـسية ومـؤمترات القمـة الـيت                 وإذ تشري   
  ، املتحدةاألممعقدهتا 

ــضا    ــ/ األولكــانون ١٧ املــؤرخ ٦٢/١٢٢ إىل قرارهــا وإذ تــشري أي ، ٢٠٠٧سمرب دي
، بـشأن إقامـة نـصب تـذكاري دائـم      ٢٠٠٨أكتـوبر  / األولتشرين ٢٠ املؤرخ ٦٣/٥وقرارها  

  ختليداً لذكرى ضحايا الرق وجتارة الرقيق عرب احمليط األطلسي،
   االلتزام مبنع العنصرية والتمييز العنصري ومكافحتهما واستئصاهلما،وإذ تعيد تأكيد  
ــد     ــضا تأكي ــد أي ــة     الطــابع العــ وإذ تعي ــسياسية والثقافي ــة وال ــوق املدني ــع احلق املي جلمي

  واالقتصادية واالجتماعية وتشابكها وترابطها وتعاضدها وعدم قابليتها للتجزئة،

__________ 

(   .٢٠٣٧٨، رقم ١٢٤٩، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )٣
(   .٢٧٥٣١، رقم ١٥٧٧املرجع نفسه، اجمللد   )٤
(   .٤٩٦٤، رقم ٦٦٠املرجع نفسه، اجمللد   )٥
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 على االعتراف بقيمة وتنُّوع التراث الثقـايف للمنحـدرين مـن أصـل              وإذ تكرر التأكيد    
 تاما يف احليـاة االجتماعيـة   أفريقي، وإذ تؤكد من جديد أمهية وضرورة كفالة إدماجهم إدماجاً 

ــشاركتهم         ــسري م ــة تي ــك بغي ــة، وذل ــا أقلي ــون فيه ــيت ميثل ــدان ال ــسياسية يف البل ــصادية وال واالقت
  ، املستويات يف عملية صنع القرارمشاركة كاملة على كل

 باإلسهامات القيمـة ملختلـف املبـادرات املتخـذة علـى الـصعيد الـوطين              وإذ حتيط علما    
نفعــة املنحــدرين مــن أصــل أفريقــي، وإعمــال حقــوق اإلنــسان واحلريــات واإلقليمــي والــدويل مل

  ، هلمالواجبةاألساسية 
 مـن أنـه علـى الـرغم ممـا ُيبـذل مـن جهـود، فـإن بعـض أشـكال                    وإذ تعرب عن القلـق      

ــة علــى هتمــيش املنحــدرين مــن أصــل أفريقــي، واالســتبعاد        ــار املترتب ــز، واآلث العنــصرية والتميي
  تئصاهلا بعد من بعض مناطق العامل،االجتماعي هلم، مل يتم اس

ــسلم   ــدويل      وإذ ت ــوطين وال ــصعيدين ال ــى ال ــد مــن اإلجــراءات عل ــضرورة اختــاذ املزي  ب
لضمان متتع املنحدرين من أصـل أفريقـي، رجـاالً ونـساًء وأطفـاالً، متتعـا كـامال جبميـع حقـوق                    

ز، فـضال عـن التحـسني       اإلنسان االقتصادية واالجتماعية والثقافية واملدنية والسياسية، دون متييـ        
  املستمر ألحواهلم املعيشية،

، عقـد   ٢٠١٠ينـاير   / الثـاين  كـانون  ١ فترة السنوات العشر اليت تبدأ مـن         تعلن  - ١  
  األمم املتحدة للمنحدرين من أصل أفريقي؛

  : أن تشمل أهداف العقد، فيما تشمل، ما يليتقرر  - ٢  
جراءات الوطنية املتخذة ملنفعة املنحـدرين مـن أصـل          إلتعزيز التعاون الدويل وا     )أ(  

ــة،       ــة، والتنمي أفريقــي، يف جمــاالت مــن قبيــل حقــوق اإلنــسان، واملــساواة بــني اجلنــسني، والبيئ
والتعليم، والصحة، والعمل، والسكن، واحلصول على تكنولوجيات املعلومـات واالتـصاالت،           

  وغري ذلك؛
عزيز إشـراك وإدمـاج املنحـدرين مـن أصـل           جراءات الرامية إىل ت   إلدعم تنفيذ ا    )ب(  

ــق       ــة، ويف حتقي ــة والثقافي ــصادية واالجتماعي ــسياسية واالقت ــع جوانــب اجملتمــع ال أفريقــي يف مجي
  التقدم والتنمية االقتصادية لبلداهنم، مع احترام هوياهتم الثقافية والعرقية؛

  العمل على تعزيز معرفة واحترام تراثهم املتنوع وثقافتهم؛  )ج(  
التــــسليم باإلســــهام الثقــــايف واالقتــــصادي والــــسياسي والعلمــــي امللمــــوس     )د(  

للمنحدرين من أصل أفريقي يف تنمية جمتمعاهتم وتارخيها، وإعادة التأكيـد علـى إسـهامهم هـذا      
  والتعريف به على حنو أفضل؛
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على اختاذ أو تعزيز ما يلزم من تدابري تتعلق بـأمور منـها               الدول األعضاء  حتث  - ٣  
شريعي، وسياســايت، ومؤسـسايت، وعملــي، مــن أجــل القيـام علــى حنــو فعَّــال بتحقيــق   مـا هــو تــ 

األهداف احملددة يف هـذا القـرار، وسـائر األهـداف ذات الـصلة املتفـق عليهـا دوليـاً والـيت تـؤثر                        
   هلم؛الواجبةتأثرياً إجيابياً يف رفاه املنحدرين من أصل أفريقي وإعمال حقوق اإلنسان 

 املتخصصة يف منظومـة األمـم املتحـدة علـى القيـام، حـسب          الوكاالت تشجع  - ٤  
ــر            ــوارد وأُط ــن م ــائم م ــو ق ــا ه ــاد م ــز أو اعتم ــها، بتعزي ــة كــل من ــضاء، ويف حــدود والي االقت

  استراتيجية وأهداف وأنشطة حمددة، دعما لتحقيق أهداف العقد؛
 املنظمـات غـري احلكوميـة، والقطـاع اخلـاص، وسـائر األطـراف الفاعلـة                 تدعو  - ٥  

  عنية يف اجملتمع املدين، إىل النظر يف األنشطة اليت ميكن أن تسهم يف جناح العقد، وتنفيذها؛امل
 يف عمليـة التـشاور      ٢٠١٠ الدول األعضاء على املشاركة خـالل عـام          تشجع  - ٦  

الرامية إىل إعداد إجراءات أكثر فعالية، مبا يف ذلك مـشروع برنـامج العمـل الـشامل املنـصوص        
، وتـدعو سـائر    املتحـدة األمـم رار، وتطلب من الكيانات املتخصصة يف منظومة  عليه يف هذا الق   

  املنظمات احلكومية الدولية وغري احلكومية املعنية إىل املشاركة يف هذه العملية؛
 إىل األمني العام، بالتعاون مع املفوضة الـسامية حلقـوق اإلنـسان، ومـع               تطلب  - ٧  

القضاء على التمييز العنصري، والكيانات املتخصـصة       مراعاة مسامهات الدول األعضاء، وجلنة      
، وفريـــق اخلـــرباء العامـــل املعـــين باملنحـــدرين مـــن أصـــل أفريقـــي،   املتحـــدةاألمـــميف منظومـــة 

واملنظمات احلكوميـة الدوليـة وغـري احلكوميـة املعنيـة، مبـا فيهـا منظمـات املنحـدرين مـن أصـل                       
امــسة والــستني، تقريــرا يتــضمن توصــيات  يف دورهتــا اخل العامــة اجلمعيــةأن يقــدم إىل أفريقــي، 

يف  ، مبـا  )٢٠١٩-٢٠١٠(للمنحدرين من أصل أفريقـي       املتحدة   األممبشأن تعزيز فعالية عقد     
ذلــك مــشروع برنــامج عمــل شــامل للعقــد، مــع بــرامج عمليــة املنحــى، ومقترحــات للتعــاون     

  .واجملتمعيواملساعدة التقنية، جيري تنفيذها على الصعيد الدويل واإلقليمي والوطين 
  


