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(A)     GE.07-15173    121207    121207 

                جملس حقوق اإلنسان
               الدورة السادسة

                 من جدول األعمال ٣      البند 

 تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان، املدنية والسياسية واالقتصادية
 اعية والثقافية، مبا يف ذلك احلق يف التنميةواالجتم

           ، بوليفيا،  *               ، الربازيل، بنما *                           ، أنغوال، أوروغواي، باراغواي *       إكوادور  ،  *       األرجنتني
   ،  *                            ، سري النكا، سويسرا، شيلي     *         ، اجلزائر  *       ليشيت -          ، تيمور    *               بـريو، تايلنـد  

           مشروع قرار  :  *         ، هندوراس *                 ، نيكاراغوا، هاييت *        كولومبيا                          

                                ُ              ً                         أهداف طوعية يف جمال حقوق اإلنسان، ي علن عنها رمسيا  مبناسبة االحتفال بالذكرى وضع
 الستني لإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان

                    إن جملس حقوق اإلنسان،

                                           مبقاصد ميثاق األمم املتحدة ومبادئه وأحكامه،         إذ يسترشد 

                            اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان،              وإذ يعيد تأكيد 

                                    ة صكوك حقوق اإلنسان الدولية األساسية،      بأمهي       ِّ  وإذ يسلِّم 

                                                              وجاهة الربوتوكوالت االختيارية لصكوك حقوق اإلنسان الدولية األساسية،     ً   أيضاً        ِّ  وإذ يسلِّم 

  ،                                             يصادف الذكرى الستني لإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان    ٢٠٠٨         أن عام                  وإذ يضع يف اعتباره 

                                                      

  .                              دول غري أعضاء يف جملس حقوق اإلنسان *
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                                         السوق املشتركة لبلدان املخروط اجلنويب ودول                          مببادرة الدول األعضاء يف            ع التقدير     م             ً       وإذ حيـيط عـلماً     
                                                                                                              منتسبة إليه املتمثلة يف تقدمي مقترح يرمي إىل وضع جمموعة من األهداف يف جمال حقوق اإلنسان يتم السعي إىل                   

            وإذ حييط                                                                                           ستلهم من األهداف اإلمنائية لأللفية، من أجل تعزيز تنفيذ اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان،                     ُ    حتقـيقها وتُ  
  ،                                                              أيضا بالعملية الرامية إىل توسيع نطاق دعم املبادرة من خمتلف املناطق   ً اً   علم

                               ُ                                                               أن املبادرة املذكورة أعاله ميكن أن ُتربز أكثر منظومة حقوق اإلنسان يف األمم املتحدة وتزيد                           وإذ يراعي  
                                                     من الوعي العام هبا، بغية تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان،

                 ً  ويعزز بعضها بعضاً،               تتجزأ ومترابطة                    إلنسان حقوق عاملية ال            ن مجيع حقوق ا أ      إىل     يشري   وإذ 

                                                                                          إنشاء عملية حكومية دولية مفتوحة العضوية للقيام، على أساس توافقي، باقتراح جمموعة                  يقرر - ١ 
                             ً         اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان وفقاً ملا                                                                            مـن األهداف الطوعية يف جمال حقوق اإلنسان، للنهوض بإعمال وتنفيذ          

      ديسمرب  /            كانون األول  ١٠                                                ُ              ً      من واجبات والتزامات دولية يف ميدان حقوق اإلنسان، ُيعلن عنها رمسياً يف          على الدول
                                                        أثناء االحتفال بالذكرى الستني لإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان،    ٢٠٠٨

  :                             أعاله أن يتخذ اخلطوات التالية ١                                 من أجل حتقيق اهلدف املبني يف الفقرة          ً يقرر أيضاً - ٢ 

                                                                                الدول إىل أن تشري إىل مناسبة الذكرى الستني لإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان وإىل                         أن يدعـو      ) أ ( 
                                                                                                         األهـداف الطوعية يف جمال حقوق اإلنسان يف سياق اجلزء الرفيع املستوى جمللس حقوق اإلنسان وذلك يف دورة                  

                 بادل وجهات النظر                                             ، وأن تعقد خالل تلك الدورة حلقة نقاش من أجل ت    ٢٠٠٨     مارس  /                     اجمللس اليت ستعقد يف آذار
                                             بشأن مسألة األهداف الطوعية يف جمال حقوق اإلنسان؛

                                                                               أن يدعو مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان إىل أن تقدم إىل جملس حقوق اإلنسان يف   ) ب ( 
                                          ً                       معلومات عن الربامج واألنشطة املنظمة احتفاالً بالذكرى الستني            ٢٠٠٨       يونيه   /                                دورتـه الـيت ستعقد يف حزيران      
                          لإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان؛

                                                                                       أن جيـري بعدئـذ مشاورات حكومية دولية غري رمسية مفتوحة إلعداد جمموعة من األهداف                 ) ج ( 
                                                                                                      الطوعية يف جمال حقوق اإلنسان لكي تعرض على جملس حقوق اإلنسان، على أساس توافقي، من خالل مشروع                 

  .    ٢٠٠٨      سبتمرب  /                                     قرار يعتمده اجمللس يف هناية دورته يف أيلول

    ُ                                                                              أن ُتفضي العملية احلكومية الدولية املفتوحة إىل إعداد أهداف طوعية يف جمال                           يقـرر كذلـك    - ٣ 
  :                املسائل التالية            تندرج يف إطار            حقوق اإلنسان 

                                                            التصديق على صكوك حقوق اإلنسان الدولية األساسية على نطاق عاملي؛  ) أ ( 

      إنشاء  ب   و                 حيثما ال توجد،                  حلقوق اإلنسان،   ة                                                      القـيام، يف كل بلد من البلدان، بوضع برامج وطني           ) ب ( 
  ؛              ومبادئ باريس    ١٩٩٣                                             ً                              هيئات وطنية مسؤولة عن مسائل حقوق اإلنسان، وفقاً إلعالن وبرنامج عمل فيينا لعام 
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                           تعزيز ومحاية مجيع حقوق          لضمان                       على املستوى الوطين              وسياسي                           عتماد إطار قانوين ومؤسسي    ا  ) ج ( 
  ؛      اإلنسان

                                                              ج حقوق اإلنسان الوطنية، بتحديد األهداف واإلجراءات يف ميدان بناء                             القـيام، يف إطـار برام       ) د ( 
     ً                                                                                 ، فضالً عن وضع برنامج للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان وحتديد االحتياجات وأوجه القصور فيما يتصل        القدرات

                بالتعاون الدويل؛

                 لإلعالن العاملي                               ً     ، بتحديد أهداف وإجراءات وفقاً                                         يف إطار برامج حقوق اإلنسان الوطنية              القيام،      ) ه ( 
                               التمييز بسبب العنصر، أو اللون،  ك  ،      كان               تمييز من أي نوع                                                    حلقوق اإلنسان ترمي يف مجلة أمور إىل القضاء على ال        

                                                                                                      أو اجلنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي السياسي أو غري السياسي، أو األصل الوطين أو االجتماعي، أو الثروة، أو 
  ؛                    املولد، أو أي وضع آخر

                                                          ً    ِّ                            أن تلك األهداف الطوعية يف جمال حقوق اإلنسان جيب أن تعترب أهدافاً معزِّزة للواجبات                 كد  يؤ - ٤ 
                                                                                                               وااللـتزامات احلالية املتعلقة حبقوق اإلنسان، مبا يف ذلك تنفيذ اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، وأهنا ال حتل حمل                  

                                               ً         ً   تلك الواجبات وااللتزامات بأي وجه كان، سواء كلياً أو جزئياً؛

                                                                    ً               مبشاركة ممثلي األمم املتحدة ومنظومات حقوق اإلنسان اإلقليمية يف العملية، فضالً عن                 ِّ  يرحِّب - ٥ 
                                     ً                                 مشاركة مجيع أصحاب املصلحة املعنيني، وفقاً للنظام الداخلي جمللس حقوق اإلنسان؛

     هداف                     إعداد جمموعة من األ             املتعلقة ب        فتوحة    امل       دولية    ال       كومية    احل                                أن ينظر يف نتائج العملية           يقـرر  - ٦ 
         من خالل                     على أساس توافقي،          وذلك                                عرض على جملس حقوق اإلنسان،             اليت ست    ،                             الطوعية يف جمال حقوق اإلنسان    

  ؛    ٢٠٠٨      سبتمرب  /       يف أيلول        املعقودة                    يقدم إىل دورة اجمللس           مشروع قرار 

                                                                                 الـدول ومجيع أصحاب املصلحة املعنيني على أن يعرضوا على جملس حقوق اإلنسان                    يشـجع  - ٧ 
                                                                                              شطة املنفذة على املستوى الوطين واإلقليمي والدويل مبناسبة الذكرى الستني لإلعالن العاملي حلقوق                          املشاريع واألن 

  .      اإلنسان

- - - - - 

 


