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مجلس حقوق اإلنسان

الدورة الرابعة والثالثون
 27شباط/فرباير  24 -آذار/مارس 2017
البند  9من جدول األعمال

قرار اعتمده مجلس حقوق اإلنسان في  24آذار/مارس 2017
 -35/34والية المقرر الخاص المعني باألشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز
العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب
إن جملس حقوق اإلنسان،
إذ يشيير إىل ق يرار  34/7امل ي ر  28آذار/مييارس  2008ومجيييق قرارا ييع امل بلق ي و ي ي
املقييرر اصيياع املبييك األشييصال املباصيير للبني يري وال ميي ي البنيييرا وتيير األجان ي ومييا ي ي ي
ذلك من بي  ،مبا فيها قرارات جلن حقوق اإلنسان،
وإذ يشيير أيضييا إىل قراري يع  1/5ش ي ن نيياس م سييات جملييس حقييوق اإلنسييان ،و2/5
ش ي ن مدون ي قواع ييد الس ييلوي ألص ييطار الو ي ييات ا إ ييار اإلج يراسات اصاص ي ل ييس حق ييوق
اإلنسان ،امل رخني  18ح يران/يونيع  ،2007وإذ يشدد على أن ي دا صياح الو يي واجبا يع
وفقا هلذين القرارين ومرفقاهتما،
 -1يقييرر متديييد و ي ي املقييرر اصيياع املبييك األشييصال املباصيير للبني يري وال ميي ي
البني ييرا وت يير األجاني ي وم ييا ي يي ي ييذلك م يين بيي ي لف ييال سي ي أ يينوات أخ يير  ،وفق ييا
ل خ ياصات الوارد ا قرار جملس حقوق اإلنسان 34/7؛
 -2يش ي ق املقييرر اصيياع علييى مواصييل نفيييذ الو ي ي  ،و
ا نبباأ احلالي جلميق آفات البنيري  ،واليت اختذ بضها مظا ر عنيف ؛

يييما ا ييوس مظييا ر

 -3يطلي إىل املقييرر اصيياع أن يقييدل إىل جملييس حقييوق اإلنسييان واجلمبيي البامي
قريرا نويا ي نياول مجييق األنشيط امل بلقي و ي يع ،يد ا ي فاد أقييى ميا صين مين عمليي
قدمي ال قارير؛
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 -4يطل إىل مفوض األمم امل طد السامي حلقوق اإلنسان ختييص ت ما يل ل
من موارد للمقرر اصاع ل مصينع من إجناز و ي ع على حنو فبال؛
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يقرر إ قاس ذ املس ل ذات األولوي قيد نظر .

اجللس 58
 24آذار/مارس 2017
[اع مد من دون يويت].
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