
 A/RES/70/140 األمــم املتحـدة 

 

 اجلمعية العامة
Distr.: General 

5 February 2016 

 

 

 السبعونالدورة 
من جدول األعمال)ب(  70البند   

 

 الرجاء إعادة االستعمال
15-16894 (A) 

*1516894* 

 

 
  

  2015كانون األول/ديسمرب  17 يف قرار اختذته اجلمعية العامة
 ](A/70/487) على تقرير اللجنة الثالثة بناء[

 
دعوة عاملية من أجل اّتخاذ إجراءات ملموسة للقضـاء التـاع علـ      - 70/140

العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب ومـا يتصـل لـذل     
مــن تعّصـــب والتنليــذ الالـــامل معــمن ولرنـــام  عمــل ديرلـــان     

 ومتالعتهما
 

 ،اجلمعية العامة نإ 
إىل مجيع قراراهتا السالقة لالأن املتالعة الالاملة لنتـاج  املـر ر العـاملن ملناهضـة      إذ تشري 

العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب وما يتصل لذل  مـن تعّصـب، والتنليـذ اللعـال     
، وإذ تالــدد يف هــذا الصــدد (1)معــمن ولرنــام  عمــل ديرلــان اللــذين اعتمــداا املــر ر العــاملن

 املاسة إىل تنليذاا تنليذا كامم وفعاال، عل  احلاجة
أّن نتاج  املر ر العاملن ملناهضة العنصرية والتمييـز العنصـري وكراهيـة     عل  وإذ تشدد 

األجانب وما يتصل لذل  من تعّصب هلا مركـز مسـاو ملركـز نتـاج  مجيـع املـر رات الرجيسـية        
مــم املتحــدة يف حــال إلقــو  امنســان ومــر رات القمــة والــدورات االســتلناجية الــل تعقــدها األ

وأّن إعمن ولرنام  عمل ديرلـان يالـّمن أساسـا اـلبا والنتيملـة امللموسـة       واجملال االجتماعن، 
الوإليدة للمر ر العاملن الل تنص عل  تـدال  اـاملة ملفافحـة ويـمت العنصـرية كافـة، وعلـ         

 ُسبِل االنتصاف املمجمة للضحايا،
اللمثــة الــل ســبأ وأن أعلنتــها اجلمعيــة العامــة عقــودا ملفافحــة   إىل العقــود  وإذ تشييري 

العنصــرية والتمييــز العنصــري، وإذ تعــرب عــن أســلها ألن لــرام  عمــل تلــ  العقــود   تنلــذ    
 لالفامل و  يتم للوغ أهدافها لعد،

_______________ 

 ، اللصل األول.Corr.1و  A/CONF.189/12انالر  (1)
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عل  أن مجيع البالر يولدون أإلرارا متساوين يف الفرامـة واحلقـو     وإذ تكرر التأكيد 
هنم أن يسهموا عل  حنـو لنـاء يف تنميـة حتمعـاهتم و قيـأ رفاههـا، وأن أي مـذهب        وأن لإمفا

يقـوع علـ  التلــو  العنصـري مــذهب ماجـ  علميـا، مــدان أ مقيـا، جــاجر و  ـ  اجتماعيــا،        
 لد من نبذه ونبذ النالريات الل هتدف إىل القول لوجود أجناس لالرية متميزة، وال

رة الرقيـأ، اـا يف ذلـ  جتـارة الرقيـأ عـرب ا ـي         عل  ادة وطأة الر  وجتا وإذ تركز 
األطلسن، وضخامة إلملمها وطالعها املنالم، وما يرتب  هبا من مالـا  تارييـة، وعلـ  املعانـاة     

تالـدد علـ  أن األفارقـة واملنحـدرين      اجلمة الل تسبب فيها االستعمار واللصل العنصري، وإذ
مالـوا   ول آسيوية وألناء الالعوب األالية مـا من أاول أفريقية واآلسيويني واملنحدرين من أا

 ينوؤون لتبعات ذل  امرث،
لاجلهود الل لذلتها الدول واملبادرات الل اختذهتا حلالـر التمييـز العنصـري     وإذ تعترف 

وكـذل    ،واللصل العنصري ولتحقيأ التمتع التاع لـاحلقو  االقتصـادية واالجتماعيـة واللقافيـة    
 ،احلقو  املدنية والسياسية

مال املميـني مـن    عل  أنه، لالرغم من اجلهـود املبذولـة يف هـذا الصـدد، مـا      وإذ تشدد 
البالـر يقعـون ضــحية للعنصـرية والتمييـز العنصــري وكراهيـة األجانـب ومــا يتصـل لـذل  مــن         

 تعّصب، اا يف ذل  األافال واملالاهر املعاارة منها الل يتخذ لعضها أافاال عنيلة،
 يبــذهلا اجملتمــع املــدآ لــدعم آليــات املتالعــة يف ســبيل تنليــذ   لــاجلهود الــل وإذ ترحيي  

 إعمن ولرنام  عمل ديرلان،
ــّين يف   وإذ تشيييري  ــاع عـ ــني العـ ــه  16إىل أن األمـ ــرار  2003إلزيران/يونيـ ــم لقـ ، عمـ

ــة   ــة العام ــرر   56/266اجلمعي ــارس  27امل ــارمين مســتقلني  ، مخســ2002آذار/م ة  ــرباء ل
أسندت إلـيهم مهمـة متالعـة تنليـذ األإلفـاع الـواردة يف إعـمن ولرنـام  عمـل ديرلـان وتقـد             

قـاع لـه هـرالء اخلـرباء      الصدد، وإذ تالدد يف هذا اخلصوص علـ  مـا   التوايات املناسبة يف هذا
عامليـة مـن أجـل    البارمون املستقلون، وما سـيقومون لـه، مـن دور يف إلالـد امرادة السياسـية ال     

اختاذ إجراءات ملموسة للقضاء التـاع علـ  مجيـع آفـات العنصـرية والتمييـز العنصـري وكراهيـة         
 تعّصب، يتصل لذل  من األجانب وما
يلـزع مـن إرادة سياسـية وتعـاون      عل  األولوية الواجـب إيمؤهـا لتـوف  مـا     تشدد وإذ 

دويل و ويل كاف عل  كـل مـن الصـعيد الـوطإل وامقليمـن والـدويل مـن أجـل معاجلـة مجيـع           
أافال ومالاهر العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب وما يتصل لذل  من تعّصـب،  

  قيقا للنملاح يف تنليذ إعمن ولرنام  عمل ديرلان،

http://undocs.org/ar/A/RES/56/266
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، 1966تالـرين األول/أكتـولر    26( املـرر   21 -)د  2142إىل قرارهـا   وإذ تشري 
 العنصري، آذار/مارس يوما دوليا للقضاء عل  التمييز 21الذي أعلنت فيه 

ــرر   62/122إىل قرارهــا وإذ تشييري ضي ييا    ، 2007كــانون األول/ديســمرب   17امل
/مارس يومـا دوليـا سـنويا مإليـاء ذكـري ضـحايا الـر  وجتـارة         آذار 25الذي إلددت اوجبه 

 الرقيأ عرب ا ي  األطلسن،
إىل معاناة ضـحايا العنصـرية والتمييـز العنصـري وكراهيـة األجانـب       وإذ تشري كذلك  

 يتصل لذل  من تعصب، وإىل ضرورة إإلياء ذكراهم، وما
ة عالــرة معــمن  ســيوافأ الــذكري الســنوية اخلامســ    2016إىل أن عــاع وإذ تشييري  

 ولرنام  عمل ديرلان، وتت لع إىل إإلياء هذه الذكري،
ــة األجانــب     وإذ تقيير وتدكييد  ــز العنصــري وكراهي أن مفافحــة العــا  للعنصــرية والتميي

لذل  من تعّصـب ومجيـع أاـفاهلا ومالاهرهـا الب يضـة واملعااـرة هـن مسـألة ذات         يتصل  وما
 ،أولوية لالنسبة للمملتمع الدويل

 
 أوال

 لية للقضاء عل  مجيع أافال التمييز العنصريواالتلاقية الد
األاية القصوي النضماع مجيع الدول إىل اتلاقية القضـاء علـ  مجيـع     تدكد جمددا - 1 

( 20 -ألـــ  )د  2106الــل اعتمـــدهتا اجلمعيــة العامــة يف قرارهــا      (2)أاــفال التمييــز العنصــري   
ذها لصورة كاملة وفعالـة، يف التصـدي آلفـل    ، وتنلي1965كانون األول/ديسمرب  21املرر  

 العنصري؛ العنصرية والتمييز
الل   تنالر لعد يف االنضماع إىل االتلاقيـة، ولالـدول األطـراف     لالدولهتي   - 2 

 السرعة؛   من االتلاقية، أن تلعل ذل  عل  وجه 14الل   تصدر لعد امعمن اوجب املادة 
ــا  ،تشييدد - 3  ــيا  م ــدع،  يف س ــة ال  تق ــ  أن أإلفــاع االتلاقي ــة   عل تتصــدي للعالي

ملالاهر التمييز العنصري املعاارة، و صواا املتعلقة منها لفراهية األجانب وما يتصـل لـذل    
يعتـرب األسـاس املن قـن لعقـد املـر ر العـاملن ملناهضـة العنصـرية والتمييـز           من تعّصـب، وهـو مـا   

 ؛2001 يف عاعيتصل لذل  من تعّصب  العنصري وكراهية األجانب وما

_______________ 

(2) .United Nations, Treaty Series, vol. 660, No. 9464 

http://undocs.org/ar/A/RES/62/122
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لاعتراف حلس إلقو  امنسان وهياكلـه اللرعيـة لوجـود ث ـرات      حتيط علما - 4 
إجراجية وموضـوعية يف االتلاقيـة املـذكورة أعـمه يـتعني سـدها علـ  وجـه االسـتعملال لاعتبـار           

 ذل  مسألة ضرورية ذات أولوية؛
خصصـة  حلس إلقو  امنسـان إىل أن يوااـل، لاالاـتراع مـع جلنتـه امل      تدعو - 5 

املعنيـة لوضـع معــاي  تفميليـة لمتلاقيـة الدوليــة للقضـاء علـ  مجيــع أاـفال التمييـز العنصــري، ويف         
سيا  تنليذ واليته، وضع املعاي  التفميلية لسّد الل رات املوجودة يف االتلاقيـة، وذلـ  علـ  اـفل     

جــدة للالهــور، معــاي  اــارعة جديــدة هــدفها القضــاء علــ  مجيــع أاــفال العنصــرية املعااــرة والعا   
والتصدي يف هذا الالـأن للمسـاجل مـن قبيـل كراهيـة األجانـب وكراهيـة امسـمع ومعـاداة السـامية           

 املوضوعية؛ الدينية، الل إُلدِّدت لاعتبارها من الل راتوواحلض عل  الفراهية القومية أو امثنية 
 ثانيا

 العقد الدويل للمنحدرين من أال أفريقن
لإعمن العقد الدويل للمنحدرين مـن أاـل أفريقـن، لالصـي ة الـواردة       ترح  - 6 
، ولـان م  االإلتلـاالت هبـذا    2013كـانون األول/ديسـمرب    23املرر   68/237يف قرارها 
 ؛2014كانون األول/ديسمرب  10العقد يف 
ــام    ضي ييا ترحيي  - 7  ــن    لاعتمــاد لرن ــدويل للمنحــدرين م ــذ العقــد ال األنالــ ة لتنلي

 ؛(3)أفريقن أال
إىل حلس إلقو  امنسان، عن طريأ رجيس فريأ اخلرباء العامل املعـإل   تطل  - 8 

لاملنحدرين من أال أفريقـن، أن يقـّدع تقريـرا إىل اجلمعيـة العامـة عـن أعمـال اللريـأ العامـل،          
وتدعو يف هذا السيا  رجيس اللريأ العامل إىل املالاركة يف إلـوار تلـاعلن مـع اجلمعيـة  ـمل      

القضــاء علـ  العنصــرية والتمييــز العنصــري  ”يف إطـار البنــد املعنــون   دورهتـا احلاديــة والســبعني، 
 ؛“يتصل لذل  من تعّصب وكراهية األجانب وما

 
 ثاللا

 ملوضية األمم املتحدة حلقو  امنسان
األمـم املتحـدة حلقـو  امنسـان ل لبـات كـل مـن         يةلاسـتملالة ملوضـ   ترّح  - 9 

واجلمعيـة العامـة    (4)2007أيلول/سـبتمرب   28املـرر    6/22حلس إلقو  امنسـان يف قـراره   
_______________ 

 ، املرفأ.69/16القرار  (3)

(، اللصـل األول،  A/63/53) 53الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثالثة والستون، امللحق رقم انالر:  (4)
 اللرع أل .

http://undocs.org/ar/A/RES/68/237
http://undocs.org/ar/A/63/53
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لالــأن إعــادة مواءمــة عمــل   2013كــانون األول/ديســمرب  18املــرر   68/151يف قرارهــا 
أيضا لت ي  اسم هـذه الوإلـدة    لملوضية، وترإلبل، التالعة سالقا افحة التمييزواسم وإلدة مف

ــ        ــة لترّكــز إلصــرا عل ــز العنصــري، وإعــادة مواءمــة أنالــ ته التنليذي إىل قســم مفافحــة التميي
يتصـل لـذل  مـن تعّصـب، وذلـ   سـب        العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب وما

 ؛(1)ديرلان من إعمن 2 و 1التعري  الوارد يف اللقرتني 
ملناهضـة العنصـرية والتمييـز     2001 لـإدرا  املـر ر العـاملن لعـاع    ترح  ضي ا  - 10 

ــذي         ــارين ال ــذل  مــن تعّصــب، وهــو املــر ر الت ــا يتصــل ل ــة األجانــب وم العنصــري وكراهي
امات الرجيسـية العالـرين الـل إلققتـها امللوضـية      عممة فارقة يف هذا املضـمار، ضـمن ام ـ    يعد

 ؛(5)1993منذ اعتماد إعمن ولرنام  عمل فيينا يف عاع 
إىل األمــني العــاع وإىل امللوضــية تــوف  املــوارد المممــة للوفــاء للعاليــة   تطليي   - 11 

لـان،  لواليات اللريأ العامل احلفومن الدويل املعإل لالتنليذ اللعـال معـمن ولرنـام  عمـل دير    
وفريأ اخلـرباء العامـل املعـإل لاملنحـدرين مـن أاـل أفريقـن، وفريـأ اخلـرباء البـارمين املسـتقلني            

 تفميلية؛ املعإل لتنليذ إعمن ولرنام  عمل ديرلان، واللملنة املخصصة املعنية لوضع معاي 
 

 رالعا
 فريأ اخلرباء البارمين املستقلني املعإل لتنليذ إعمن ولرنام  عمل ديرلان

ــهاتكيييرر تأكييييد   - 12  ــا     طلبـ ــاع قرارهـ ــم لأإلفـ ــد، عمـ ــاع أن ُيعيـ ــني العـ إىل األمـ
 ، تنالي  وتلعيل األنال ة التال يلية للريأ اخلرباء البارمين املستقلني؛  68/151

ن قـرار  مـ  16إىل حلـس إلقـو  امنسـان، عمـم لـاللقرة       تعيد تأكيد دعوهتا - 13 
، أن يضـمن السـبل الـل تفلـل للريـأ اخلـرباء البـارمين املسـتقلني أن         68/151اجلمعية العامـة  

يفون له إلضور لارم ومالـاركة فعالـة، وأن يسـتلاد علـ  الوجـه األملـل مـن معارفـه و رباتـه          
لــة لواليــة ومســرولية املتالعــة الالــاملة للمــر ر العــاملن   الــوف ة يف هياكــل اجمللــس اللرعيــة املفل 

ملناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب وما يتصل لذل  من تعّصب، والتنليـذ  
ــان   ــام  عمــل ديرل ــدع إىل    ،(1)اللعــال معــمن ولرن وت لــب يف هــذا الصــدد إىل اجمللــس أن يق

 اجلمعية يف دورهتا احلادية والسبعني تقريرا عن التقّدع ا رم هبذا الالأن؛

_______________ 

(5) Part I) )A/CONF.157/24.اللصل اللالث ، 

http://undocs.org/ar/A/RES/68/151
http://undocs.org/ar/A/RES/68/151
http://undocs.org/ar/A/RES/68/151
http://undocs.org/ar/A/CONF.157/24


دعوة عاملية من أجل اّتخاذ إجراءات ملموسة للقضاء التاع عل  العنصرية والتمييز العنصري وكراهيـة  
 A/RES/70/140 األجانب وما يتصل لذل  من تعّصب والتنليذ الالامل معمن ولرنام  عمل ديرلان ومتالعتهما

 

6/7 

  امسا
 الصندو  االستئماآ لربنام  عقد مفافحة العنصرية والتمييز العنصري

الصـندو  االسـتئماآ لربنـام      1973أن األمني العاع أنالأ يف عـاع   إىل تشري - 14 
عقد مفافحة العنصرية والتمييز العنصري لاعتباره آلية  ويل ُتستخدع يف تنليذ أنالـ ة العقـود   
اللمثة ملفافحة العنصرية والتمييز العنصري الل أعلنتها اجلمعية العامة، وتدرع يف هـذا الصـدد   

آ قد استخدع أيضـا يف  ويـل الـربام  واألنالـ ة التنليذيـة المإلقـة الـل        أن الصندو  االستئما
 تتملاوم العقود اللمثة؛

األمني العـاع أن يـدر  يف التقريـر الـذي يقدمـه إىل اجلمعيـة العامـة         إىل تطل  - 15 
 18يف دورهتا احلادية والسبعني عن تنليذ هذا القرار فرعـا يبـّين التقـدع ا ـرم يف تنليـذ اللقـرة       

ل ــرك كلالــة  ــاح تنليــذ  لالــأن إعــادة تنالــي  الصــندو  االســتئماآ 68/151مــن قرارهــا 
أنال ة العقد الدويل للمنحدرين من أال أفريقن وتعزيـز فعاليـة املتالعـة الالـاملة لنتـاج  املـر ر       
العاملن ملناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانـب ومـا يتصـل لـذل  مـن تعّصـب       

 ديرلان؛   وضمان التنليذ اللعال معمن ولرنام  عمل
كــل مــن يســت يع التــربع للصــندو  االســتئماآ مــن إلفومــات   وةتناشييد بقيي - 16 

إلفوميــة وأفـراد وجهــات ماحنـة أ ــري أن يتــربع    ومنالمـات إلفوميــة دوليـة ومنالمــات غـ    
للصــندو  لســخاء، وت لــب إىل األمــني العــاع،  قيقــا هلــذه ال ايــة، أن يــداوع علــ  إجــراء           

 التربعات؛ االتصاالت واالض مع لاملبادرات املناسبة تالمليعا لتقد 
 

 سادسا
املعإل لاألافال املعاارة للعنصرية والتمييز جمللس إلقو  امنسان املقرر اخلاص 

 يتصل لذل  من تعّصب العنصري وكراهية األجانب وما
لتقريــر املقــرر اخلــاص جمللــس إلقــو  امنســان املعــإل لاألاــفال    حتيييط علمييا - 17 

، (6)جانــب ومــا يتصــل لــذل  مــن تعّصــباملعااــرة للعنصــرية والتمييــز العنصــري وكراهيــة األ
وتالــملع املقــرر اخلــاص علــ  أن يوااــل، يف إلــدود الواليــة املنوطــة لــه، التركيــز علــ  قضــايا   

يتصـل لـذل  مـن تعّصـب و ـريض علـ         العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانـب ومـا  
لس إلقو  امنسـان  يعو  التعايش السلمن والوجاع دا ل اجملتمعات، وأن يوايف ح الفراهية اا

 الصدد؛ هذا واجلمعية العامة لتقارير يف

_______________ 

(6) A/70/321. 

http://undocs.org/ar/A/RES/68/151
http://undocs.org/ar/A/70/321
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دعوهتــا املقــرر اخلــاص إىل إيــمء االعتبــار لدراســة النمــاذ  الوطنيــة         تكييرر - 18 
لآلليات الل تقيس مدي املساواة لني األجنـاس، والقيمـة املضـافة الـل  ققهـا يف القضـاء علـ         

بل التحـديات القاجمـة والنملاإلـات ا ـرمة وأفضـل      التمييز العنصري، وأن يتناول يف تقريره املق
 الصدد؛ هذا املمارسات يف

 
 سالعا

 أنال ة املتالعة والتنليذ
حلس إلقو  امنسان وضع واعتمـاد لرنـام  أنالـ ة متعـدد      إىل طلبهاتكرر  - 19 

الســنوات للنــهوك لأنالــ ة التوعيــة املتملــددة واملعــزمة المممــة معــمع وتعبئــة اجلمهــور علــ   
يف مفافحـة   لإسـهامهما الصعيد العـاملن دعمـا معـمن ولرنـام  عمـل ديرلـان، وتعزيـز الـوعن         

 تعّصب؛ يتصل لذل  من العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب وما
ــة    تطلييي   - 20  ــا احلاديـ ــة يف دورهتـ ــة العامـ ــدع إىل اجلمعيـ ــاع أن يقـ ــني العـ إىل األمـ

 والسبعني تقريرا عـن تنليـذ هـذا القـرار، اـا يف ذلـ  عـن التقـّدع ا ـرم يف التحضـ  لمإلتلـال           
نـها  لالذكري السنوية اخلامسة عالرة العتماد إعمن ولرنام  عمـل ديرلـان، وذلـ  لوسـاجل م    

 ؛اللريأ العامل احلفومن الدويل املعإل لالتنليذ اللعلن معمن ولرنام  عمل ديرلان
إىل رجـيس اجلمعيـة العامـة ورجـيس حلـس إلقـو  امنسـان أن يوااـم         تطل   - 21 

لـس أثنـاء االإلتلـال لـاليوع     اجملالدعوة إىل عقد اجتماعات تذكارية سـنوية لفـل مـن اجلمعيـة و    
مييز العنصري، اا يناسب مـن التركيـز ومـن املواضـيع، وإجـراء مناقالـة       الدويل للقضاء عل  الت

حلالــة التمييــز العنصــري يف مجيــع أحنــاء العــا  االــاركة األمــني العــاع وملــوك األمــم املتحــدة    
السامن حلقو  امنسان، وتالملع يف هـذا السـيا  علـ  مالـاركة الالخصـيات البـارمة العاملـة        

والـدول األعضـاء ومنالمـات اجملتمـع املـدآ، وفقـا للنالـاع         يف حال مفافحة التمييـز العنصـري،  
 ملمعية واجمللس؛لالدا لن ل
أن تبقن هذه املسألة ذات األولوية قيد نالرها اللعلـن يف دورهتـا احلاديـة     تقّرر - 22 

القضاء عل  العنصرية والتمييـز العنصـري وكراهيـة األجانـب     ”والسبعني يف إطار البند املعنون 
 “.من تعّصبوما يتصل لذل  
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