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جملس حقوق اإلنسان

الدورة الثالثة واألربعون
 24شباط/فرباير  13 -آذار/مارس و 23-15حزيران/يونيه 2020
البند  9من جدول األعمال
العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من
أشكال التعصب ،ومتابعة وتنفيذ إعالن وبرانمج عمل ديرابن

قرار اعتمده جملس حقوق اإلنسان يف  22حزيران/يونيه

2020

 -36/43والي ننة ارق ننررة املان ننة ارعني ننة ابألش ننكال ارعان ننرة للعنصن نرية والتميي ننز العنص ننري
تعصب
وُكره األجانب وما يتصل بذلك م
ّ
إن جملس حقوق اإلنسان،
إذ يشري إىل قراره  34/7املؤرخ  28آذار/مارس  2008وإىل مجيع قراراته املتعلقة بوالية املقرررة)
اخلاصة) املعينة) ابألشكال املعاصر) للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب ومرا يتصرب بر ل
من تعصب ،وك ل إىل قرارات جلنة حقوق اإلنسان،
وإذ يشري أيضاً إىل قراريه  1/5بشأن بناء مؤسسات جملس حقوق اإلنسان و 2/5بشأن مدونة
قواع ر ررد الس ر ررلوب للمكل ر ررا ب ر رروالخلت ة إل ر ررار اإلجر ر رراءات اخلاص ر ررة التابع ر ررة للم ل ر ررس ،امل ر ررؤر ا 18
حزيران/يونيه  ،2007وإذ يشدد على أن يؤدي/تؤدي املكلفة) ابلوالية واجباتهةا وفقاً هل ين القرارين
ومرفقاهتما،
وإذ يشررري ك ر ل إىل أمهيررة ررة التنميررة املسررتدامة لعررا  ،2030مبررا ة ذل ر اهلررد  10مررن
أهرردا التنميررة املسررتدامة ،وإعررجن وبررررمن عمررب ديررابن ،ة النعرروة ابملسرراوا) العرقيررة ،وك الررة تكررافؤ
ال رص لل ميع ،وضمان املساوا) أما القانون ،وتعزيز اإلدماج االجتماعي واالقتصادي والسياسي دون
متيير ز علررى أسرراس العرررق أو السررن أو اجلررنس أو اإلعاقررة أو النسررب أو األصررب القررومي أو اإل ررين أو الرردين
أو الوضع االقتصادي أو أي وضع آ ر،
يقر رررر جتدير ررد والير ررة املقر رررر) اخلاصر ررة املعنير ررة ابألشر رركال املعاصر ررر) للعنصر ررية والتميير ررز
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العنصري وكره األجانب وما يتصب ب ل من تعصب ل رت) جث سنوات أ رى ،وفقراً لج تصاصرات
الوارد) ة قرار جملس حقوق اإلنسان 34/7؛
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ي لر ررب إىل املقر ررررة) اخلر رراصة) أن يقد /تقر ررد إىل جملر ررس حقر رروق اإلنسر رران واجلمعير ررة
-2
العامة تقريراً سنوخلً عن مجيع األنش ة املتصلة ابلوالية بغية حتقيق أقصى من عة ممكنة من عملية اإلبجغ؛

ي لررب أيضراً إىل املقررررة) اخلرراصة) أن يشارب/تشررارب ة ااروارات الدوليررة ومنترردخلت
-3
ررة التنميررة املسررتدامة لعررا  ،2030وأن جيري/جتررري اثررووً مواضرريعية
السياسررات ذات الصررلة املتعلقررة بتن ير
بغية إسداء املشور) إىل الدول واملؤسسات ااكومية املعنية بشأن القضاء على مجيع أشكال العنصرية والتمييرز
ررة عررا  ،2030مبررا ة ذلر فيمررا يتعلررق
العنصررري وكررره األجانررب ومررا يتصررب بر ل مررن تعصررب ة تن ير
ابلغايتا  2-10و 3-10من أهدا التنمية املستدامة؛
ي لب ك ل إىل املقررة) اخلاصة) أن يسعم/تسعم ة ال كرى السنوية العشرين
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العتماد إعجن وبررمن عمب ديرابن ،بسبب منعا املشاركة ة االجتماعات ذات الصلة؛
ي ل ررب إىل األم ررا الع ررا وم وض ررة األم ررم املتح ررد) الس ررامية اق رروق اإلنس رران أن يق رردما
-5
إىل املقررة) اخلاصة) كب مرا يلزمرهةا مرن مروارد بشررية ومسراعد) تقنيرة وماليرة لجضر جة ابلواليرة علرى
حنو فعال؛
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يقرّر إبقاء ه ه املسألة ذات األولوية قيد نظره.

[اعتُ ِمد دون تصويت].
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