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 إقامة نصب تذكاري دائم ختليدا لذكرى ضحااي الرق وجتارة الرقيق عرب احمليط األطلسي - 73/345
 

 ،اجلمعية العامةإن  

بذكرى مرور االحتفال ” املعنون 2006نوفمرب تشرين الثاين/ 28املؤرخ  61/19 قرارها إىل إذ تشري 
نصـــــا تذكارم دائم إقامة ”والقرارات الالحقة بعنوان  “األطلســـــ احمليط جتارة الرقيق عرب  مائيت عام على إلغاء

 ،“األطلس  الرق وجتارة الرقيق عرب احمليطلذكرى ضحااي ختليدا 

ذكرى ضـــــحااي الرق وجتارة  إلحياءدويل اليوم المارس آذار/ 25 إعالن يومإىل  وإذ تشريريريريري أي ريريريريا 
 ،سنواي الرقيق عرب احمليط األطلس 

يعرف عن جتارة الرقيق عرب احمليط األطلســـــ  وآارها الدائمة امللموســـــة    بضـــــالة ما وإذ تسريريريريلم 
هلذه القضــية احتفال اجلمعية العامة ســنواي،  ا    العامل، وإذ ترحا بتزايد االهتمام الذم جلبهمجيع أحناء 

 ذلك التوعية هبا   العديد من الدول،
 102 و 101إىل املبادرات اليت تتخذها الدول إلعادة أتكيد التزامها بتنفيذ الفقرتني وإذ تشري  

الذم اعتمده املؤمتر العامل  ملناهضــــــــــــة العنصــــــــــــرية والتمييز العنصــــــــــــرم وكراهية األجانا  من إعالن ديرابن
يتصـــذ بذلك من تعصـــا هبدف التصـــدم لخرف الذم  لفه الرق واإلســـهام   رد االعتبار لضــحااي  وما

 ،(1)الرق وجتارة الرقيق، ودعوة اجملتمع الدويل وأعضائه إىل تكرمي ذكرى الضحااي

_________________ 

 ، الفصذ األول.A/CONF.189/12/Corr.1و  A/CONF.189/12انظر  (1) 
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الذم أعلنت  2013كانون األول/ديســـــــمرب   23املؤرخ  68/237إىل قرارها وإذ تشريريريريريري أي ريريريريريا  
وينته     2015كانون الثاين/يناير   1 وجبه العقد الدويل للمنحدرين من أصـــــــــذ أفريق ، الذم يبدأ   

الذم  2014تشـــــــــــــــرين الثـاين/نوفمرب  18املؤرخ  69/16، وقرارها 2024كانون األول/ديســـــــــــــــمرب   31
 اعتمدت  وجبه برانمج أنشطة العقد،

أمهية تثقيف وإعالم األجيال احلالية واملقبلة أبســـــــــــــــبار الرق وجتارة الرقيق عرب احمليط  وإذ تؤكد 
 نهما،الدروس املستخلصة مموروثهما و األطلس  وعواقبهما و 

تثقيف األجيال القادمة وترســيف فهمها الرامية إىل  األعضــاء أنشــطة الدول ترى أنيشريععاا إذ و  
للدروس املســـــــتخلصـــــــة من الرق وجتارة الرقيق ومر،هما وعواقبهما، وكذلك أنشـــــــطتها الرامية إىل مكافحة 

 أشكال الرق املعاصرة،
دائم ه  تكملة للعمذ اجلارم   منظمة التذكارم النصــــــــــــــا الإىل أن مبادرة إقامة  وإذ تشريريريريريريريريريريري 

 األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة بشأن مشروع طريق الرقيق،
اجلماعة الكاريبية الدول األعضـــــــــــاء   بتتويج مبادرة الدول األعضـــــــــــاء، وال ســـــــــــيما  وإذ ترحب 

األمم املتحـدة للرتبيـة والعلم والثقـافـة و ثل  األمـانـة العـامـة واجملتمع واالحتـاد األفريق ، ابلتعـاون مع منظمـة 
  مقر األمم املتحدة بوصـــــــــفه النصـــــــــا التذكارم الدائم لتكرمي  “ســـــــــفينة العودة” نصـــــــــا قامةاملدين، إب

األطلســـــــــ  ضـــــــــحااي الرق وجتارة الرقيق عرب احمليط األطلســـــــــ ، إقرارا   أســـــــــاة الرق وجتارة الرقيق عرب احمليط 
 ملوروف الذم  لفاه،او 

ـــة صـــــــــــــــنـــدوق األمم املتحـــدة االســـــــــــــــت مـــاين  حتيط علمريريريا - 1  بتقرير األمني العـــام عن حـــال
النصـــا التذكارم الدائم، الذم أئنشـــت هبدف تنفيذ املبادرة الرامية إىل إقامة نصـــا تذكارم  - للشـــراكات

اصــــة عن التربعات اليت وردت واأل را  ضــــحااي الرق وجتارة الرقيق عرب احمليط األطلســــ ، وخ تكرميلدائم 
تشـــرين  21املؤرخ  69/19من القرار  6، وتذّكر   هذا الصـــدد،  ا قررته   الفقرة (2)اليت تســـتخدم فيها

 صـــــــيانةبشـــــــأن االحتفاو أبم أموال متبقية   الصـــــــندوق االســـــــت ماين لدعم أعمال  2014الثاين/نوفمرب 
 النصا التذكارم؛

بتقرير األمني العام عن برانمج التوعية التثقيفية بشـــــــــــأن جتارة الرقيق  أي ريريريريريريريريا حتيط علما - 2 
املتعلق ابســـــرتاتيلية التوعية التثقيفية املتنوعة الرامية إىل إذكاء وع  األجيال  (3)والرق عرب احمليط األطلســـــ 

وعواقبها وموروثها والدروس املستخلصة منها وتثقيفها   جتارة الرقيق عرب احمليط األطلس  املقبلة أبسبار 
التعصا العرق  والتعريف أب طار ، “سفينة العودة”العام بشأن وع  هذا املضمار بوسائذ تشمذ تعزيز ال

 ، وتشلع على مواصلة العمذ   هذا الصدد؛وكراهية األجانا
أن الرصـــيد املتبق    الصـــندوق االســـت ماين قد نئقذ إىل صـــندوق  تالحظ مع االرتياح - 3 

 النصا التذكارم؛ صيانة، أل را    األمانة العامة إدارة الدعم العمليايتتديره است ماين مناسا 
لالحتفال ابليوم السنوية تنظيم سلسلة من األنشطة أن يواصذ مني العام إىل األ تطلب - 4 

جلســــــــة تذكارية  الدويل إلحياء ذكرى ضــــــــحااي الرق وجتارة الرقيق عرب احمليط األطلســــــــ ،  ا   ذلك عقد
_________________ 

 (2) A/71/170. 
 (3) A/73/88. 

https://undocs.org/ar/A/RES/68/237
https://undocs.org/ar/A/RES/68/237
https://undocs.org/ar/A/RES/68/237
https://undocs.org/ar/A/RES/68/237
https://undocs.org/ar/A/RES/69/16
https://undocs.org/ar/A/RES/69/16
https://undocs.org/ar/A/71/170
https://undocs.org/ar/A/71/170
https://undocs.org/ar/A/73/88
https://undocs.org/ar/A/73/88


A/RES/73/345  الرقيق عرب احمليط األطلسيإقامة نصب تذكاري دائم ختليدا لذكرى ضحااي الرق وجتارة  

 

19-15934 3/3 

 

أبنشــــطة من  الل شــــبكة مراكز  ،حســــا االقتضــــاء ،لللمعية العامة   مقر األمم املتحدة واالضــــطالع
 األمم املتحدة لخعالم؛

البلدان    األمانة العامة أن تواصـــــــــــــذ، ابلتعاون معالتواصـــــــــــــذ العامل  إدارة  من تطلب - 5 
منظومة األمم املتحدة، اختاذ اخلطوات املناســـــــــــبة لتعزيز الوع  املنظمات واهلي ات ذات الصـــــــــــلة   املعنية و 

مقر  لنصــــــــــــــــا التــذكــارم الــدائم  واب ابلــذكرىيت يضـــــــــــــــطلع هبــا لالحتفــال العــام العــامل  ابألنشـــــــــــــــطــة ال
 املتحدة؛ األمم

، إىل 2009تشـــــــــــــــرين الثاين/نوفمرب  16املؤرخ  64/15، الوارد   القرار تكرر طلباا - 6 
ترم   مج تعليمية، بوســــائذ منها املناهج الدراســــية،الدول األعضــــاء أن تضــــع، وفقا لتشــــريعابا الوطنية، برا

إىل تثقيف األجيال القادمة وترســـــــــــــــيف فهمها للدروس املســـــــــــــــتخلصـــــــــــــــة من الرق وجتارة الرقيق ومر،هما 
 وعواقبهما، وأن تقدم هذه املعلومات إىل األمني العام إلدراجها   تقريره؛

تقريرا والســبعني  الســادســةإىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية العامة   دوربا  تطلب - 7 
عن العمذ املتواصـــــــذ لتنفيذ برانمج التوعية التثقيفية،  ا   ذلك اإلجراءات اليت تتخذها الدول األعضـــــــاء 

طلع هبا لالحتفال لتنفيذ هذا القرار، وعن اخلطوات الالزمة لتعزيز الوع  العام العامل  ابألنشـــــــــــــــطة املضـــــــــــــــ
 لنصا التذكارم الدائم؛ابابلذكرى و 
 عنونامل بندال والســــــــــبعني الســــــــــادســــــــــة أن تدرج   جدول األعمال املؤقت لدوربا تقرر - 8 

 .“األطلس  جتارة الرقيق عرب احمليطالرق و لغاء إباالحتفال ”
 

 107اجللسة العامة 
 2019أيلول/سبتمرب  16
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