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جملس حقوق اإلنسان

الدورة السادسة والثالثون
 ٢٩-١١أيلول/سبتمرب ٢٠١٧
البند  ٩من جدول األعمال

قرار اعتمده جملس حقوق اإلنسان يف  29أيلول/سبتمرب 2017
 -2٣/٣٦والية فريق اخلرباء العامل املعين ابملنحدرين من أصل أفريقي
إن جملس حقوق اإلنسان،
إذ يشي يير إىل ق ي يجلاع ا ملع ي ي اللام ي ي  ٢٦٦/٥٦امل ي ي ع  ٢٧آذاع/مي يياع  ،٢٠٠٢ال ي ي
أيدت فعه ا ملع إعالن وبجلانمج عمل ديجلابن ،وإذ ي كد من جديد االلتزامات الواعدة فعيه بشي ن
املنحدعين من أصل أفجليقي؛ وقيجلاع ا ملعي  ١٩٥/٥٧املي ع  ١8كيانون األول/ديسيمرب ،٢٠٠٢
الي ي دع ييم فع ييه ا ملعي ي سع ييهل األج ييزة وامل سس ييات وا ع ييات ذات ال ييل منظومي ي األمي ي
املتحدة إىل املشياعك متابلي املي مجل اللياملي ملاافحي اللن يجلي والتمععيز اللن يجل وكيجلا األجاني
ومييا يت ييل ب ي لع ميين يل ي ؛ وسعييهل ق يجلاعات جملييس حقييوق اإلنسييان السييابق املتللق ي ابملتابل ي
الشامل للم مجل اللاملي والتنفع الفلال إلعالن وبجلانمج عمل ديجلابن،
وإذ يشر أيضا إىل سعهل القجلاعات واملقجلعات السابق ال يادعة عين ا ملعي اللامي  ،و ني
حقييوق اإلنسييان ،وجملييس حقييوق اإلنسييان بش ي ن القضييا علييي اللن يجلي والتمععييز اللن ييجل وكييجلا
األجان ي ي وم ييا يت ييل ب ي ي لع م يين يل ي ي  ،وال س ييعما الق ي يجلاع  ٦8/٢٠٠٢امل ي ي ع  ٢٥نعس ييان/
أبجلي ي ييل  ٢٠٠٢والقي ي يجلاع  3٠/٢٠٠3املي ي ي ع  ٢3نعس ي ييان/أبجليل  ٢٠٠3ال ي ييادعين ع ي يين اللجني ي ي ،
وق يجلاعات اسلييس  ١٤/٩امل ي ع  ١8أيلول/سييبتمرب  ،٢٠٠8و ٢8/١8امل ي ع  ١٧يش يجلين األول/
أكت ييوبجل  ،٢٠١١و ٢٥/٢٧امل ي ع  ٢٦أيلول/س ييبتمرب  ٢٠١٤بش ي ن والي ي فجلي ي ا يربا اللام ييل
امللين ابملنحدعين من أصل أفجليقي،
وإذ ي ك ييد م يين جدي ييد التزام ييات ال ييدول كوج ي ص يياو حق ييوق اإلنس ييان الدولع ي ذات
ال ييل  ،وال سييعما االيفاقع ي الدولع ي للقضييا علييي سعييهل أليياال التمععييز اللن ييجل  ،ال ييت اعتمييد ا
ا ملع اللام قجلاعها (٢١٠٦د )٢٠-امل ع  ٢١كانون األول/ديسمرب ،١٩٦٥
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وإذ يشييدد علييي أن إعييالن وب يجلانمج عمييل دييجلابن ،امللتمييدين امل ي مجل الليياملي ملاافح ي
اللن يجلي والتمععييز اللن ييجل وكييجلا األجان ي ومييا يت ييل ب ي لع ميين يل ي  ،ال يي يزاالن يشيياالن
النتعج ي اسدي ي الوحعييدة ي ا امل ي مجل ،اليييت اييدد يييدابر وعالجييات لييامل ملاافح ي سعييهل لييجلوع
اللن جلي ماافح فلال علي ال ُّلد كاف ،
وإذ يشر إىل قيجلاع جمليس حقيوق اإلنسيان  ١/٥بشي ن بنيا م سسيات اسليس ،و٢/٥
بشي ي ي ن مدوني ي ي قواع ي ييد الس ي ييلو للمالف ي ييل ب ي ييوال ت إ ي يياع اإلجي ي يجلا ات ا اصي ي ي للمجل ي ييس،
امل عخل  ١8حزيجلان/يونعه  ،٢٠٠٧وإذ يشدد علي اضطالع املالف ابلوالي ك امه وفقا ي ين
القجلاعين ومجلفقع ما،
وإذ يل ييجل ع يين جزع ييه إزا انبل يياظ املظ يياهجل اللنعفي ي لللن ي يجلي والتمعع ييز اللن ييجل وك ييجلا
عجلم به أيديولوجعات يقوم عليي أفاياع خا ي
األجان وما يت ل ب لع من يل  ،ال
َّ
علمع ي ييا ومدان ي ي أخالقع ي ييا ووامل ي ي اجتماعع ي ييا وخط ي ييرة ،م ي ييل يف ي ييوق الل ي ييجلق األب ي ييع  ،فض ي ييال ع ي يين
أيييديولوجعات قومع ي ولييلبوي متطجلف ي  ،وإذ يشييدد ه ي ا ال ييدد علييي أن النييا يولييدون أح يجلاعا
ومتساوين الاجلام واحلقوق ،وأن لال فجلد احل احلعاة واحلجلي و األمان علي لخ ه،
وإذ يشدد علي احلاج املاس ألن ينجز فجلي ا ربا اللامل امللين ابملنحيدعين ميين أصيل
أفجليقي واليته،
 -١يقييجلع مديييد واليي فجليي ا يربا اللامييل امللييين ابملنحييدعين ميين أصييل أفجليقييي لفي ة
ثالظ سنوات أخجلى ،وفقا لالخت اصات الواعدة قجلاع جملس حقوق اإلنسان ١٤/٩؛
-٢

يقجلع أيضا أن يقوم الفجلي اللامل بز عيل قطجليتل

السن علي األقل؛

 -3يطل إىل سعهل احلاومات أن يتلياون يلياوان كيامال ميهل الفجليي اللامييل
واليته ،بوسائل من ا الجلد السجليهل علي عسائل الفجلي ويقدمي املللومات املطلوب ؛

أدا

 -٤يطل إىل الفجلي اللامل أن يقيدم إىل جمليس حقيوق اإلنسيان يقجلييجلا سينو عين
سعهل األنشط املت ل بواليتيه ،وإىل ا ملعي اللامي سيعاق اللقيد اليدون للمنحيدعين مين أصيل
أفجليقي؛
 -٥يطلي إىل الفجلي ي اللامييل أيضييا أن يييون اهتمامييا خاصييا يقجليييجلا السيينو ملييد
اللن يجلي والاجلاهعي اللن يجلي املت يياعد ،كميا يظ يجل مين انبليياظ األييديولوجعات الييت يقيول بتفييوق
الل ييجلق األب ييع  ،واألي ييديولوجعات القومعي ي والش ييلبوي املتطجلفي ي  ،وأن يق ييدم يوص ييعات ييددة ي ي ا
الش ن؛
 -٦يطل ي ي إىل الي ييدول ،واملنظمي ييات ،ي يير احلاومع ي ي  ،وهع ي ييات ملاهي ييدات حقي ييوق
اإلنسان ذات ال ل  ،واإلججلا ات ا اص و،رها من آلعات جملس حقوق اإلنسان ،وامل سسات
الو نع حلقوق اإلنسان ،وامل سسات املالع واإلمنائع الدولع  ،ووكاالت األمي املتحيدة املتخ ي
وبجلاجم ييا وص ييناديق ا ،أن يتل يياون م ييهل الفجليي ي اللام ييل ،بط ييجلق من ييا يزوي ييدا ابملللوم ييات الض ييجلوعي
وحع مييا أمايين ابلتقيياعيجل ،كييي يتسييي لييه االضييطالع بواليتييه ،كييا ذلييع فعمييا يتلل ي ابلبل ييات
املعدانع ؛
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 -٧يطل إىل األمل اللام ومفوض األمي املتحيدة السيامي حلقيوق اإلنسيان يقيدمي
كييل مييا يلييزم ميين مسيياعدة بش يجلي ويقنع ي ومالع ي للفجلي ي اللامييل لاييي يضييطلهل بواليتييه علييي ييو
مستدام وفلال؛
 -8يشيير إىل إنشييا صييندوق يربعييات لتييوفر م يواعد إضييافع أل ،يجلاض من ييا مشيياعك
املنحييدعين ميين أصييل أفجليقييي ،ول لييي البلييدان النامعي  ،وال سييعما أقييل البلييدان منيوا ،واملنظمييات ،يير
احلاومع ي  ،وا يربا  ،دوعات الفجلي ي اللامييل املفتوح ي اللض ييوي  ،وي ييدعو ال ييدول إىل الت ييربع ي ا
ال ندوق؛
-٩

يقجلع إبقا ه ا املس ل ا ام قعد نظجلا.

ا لس ٤٢
 ٢٩أيلول/سبتمرب ٢٠١٧
[اعتُمد بدون ي ويم].
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