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 جملس حقوق اإلنسان 
 الدورة السادسة

  من جدول األعمال٣البند 

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

 ، بريو، *، الربازيل، بوليفيا، بنما*، أوروغواي، باراغواي*، إكوادور*األرجنتني
 مشروع قرار*: ، هندوراس*، نيكاراغوا، هاييت*، كولومبيا*شيلي

إنشـاء فريق عامل يعىن بوضع جمموعة أهداف طوعية يف جمال حقوق اإلنسان،              -/...٦
 ا رمسياً مبناسبة االحتفال بالذكرى الستني لإلعالن العاملي حلقوق اإلنسانُيعلن عنه

 إن جملس حقوق اإلنسان،

  مبقاصد ميثاق األمم املتحدة ومبادئه وأحكامه،إذ يسترشد 

  اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان،وإذ يعيد تأكيد 

 والهتا االختيارية، بوجاهة صكوك حقوق اإلنسان الدولية األساسية وبروتوكوإذ يسلِّم 

 األنشطة اليت سيتم االضطالع هبا احتفاالً بالذكرى الستني لإلعالن العاملي حلقوق            وإذ يضـع يف اعتباره     
 ،١٩٤٨اإلنسان لعام 

 باقتراح الربازيل الذي حيظى بدعم دول أخرى أعضاء يف السوق املشتركة            مع التقدير  وإذ حيـيط علماً    
، فضالً عن شيلي بصفة عضو منتسب، والرامي إىل         )نتني وأوروغواي وباراغواي  األرج(لبلدان املخروط اجلنويب    

                                                      

 .دول غري أعضاء يف جملس حقوق اإلنسان *
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إنشاء فريق عامل لوضع جمموعة من األهداف يف جمال حقوق اإلنسان يتم السعي إىل حتقيقها وتستلهم باألهداف                 
 اإلمنائية لأللفية،

سان يف األمم املتحدة ويزيد من  كون املبادرة أعاله ميكن أن ُتربز أكثر دور منظومة حقوق اإلنوإذ يراعي 
 فعاليتها، بغية تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان،

 : أن الفريق العامل ميكن أن ينظر، يف مجلة أمور، يف جمموعة األهداف التاليةوإذ يرى 

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

بوضع برنامج وطين حلقوق اإلنسان، وإنشاء هيئات وطنية        القـيام، يف كـل بلد من البلدان،          )ب( 
 ؛١٩٩٣مسؤولة عن مسائل حقوق اإلنسان، وفقاً إلعالن وبرنامج عمل فيينا لعام 

اعتماد إطار قانوين ومؤسسي على املستوى الوطين لتأمني تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان، مبا  )ج( 
 املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة؛يف ذلك القضاء على التعذيب وغريه من ضروب 

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

 ؛بالتعاون الدويل

تقيـيم االحتياجات واإلجراءات للقضاء على العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما                )ه( 
 يتصل بذلك من تعصب، مبا يف ذلك أشكال التمييز املشددة أو املتعددة؛

 إنشـاء فريق عامل حكومي دويل مفتوح العضوية للقيام، على أساس توافقي، باقتراح              يقـرر  -١ 
ال حقوق اإلنسان، للنهوض بالتنفيذ الفعلي لإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان وما على الدول             أهداف طوعية يف جم   

 أثناء االحتفال ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٠من التزامات دولية يف ميدان حقوق اإلنسان، ُيعلن عنها رمسياً يف 
 ؛١٩٤٨بالذكرى الستني لإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان لعام 

 الفـريق العـامل االجتماع يف إطار رمسي يف عشر جلسات عمل، وكذلك عقد                إىل يطلـب  -٢ 
 ؛٢٠٠٨سبتمرب /اجتماعات غري رمسية حسب االقتضاء، وتقدمي تقرير إىل اجمللس قبل أيلول

 مبشـاركة ممثلي األمم املتحدة ومنظومات حقوق اإلنسان اإلقليمية يف العملية حسب             يرحِّـب  -٣ 
  مجيع أصحاب الشأن ذوي الصلة؛االقتضاء فضالً عن مشاركة

 إىل األمني العام مّد الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية بكل املساعدة البشرية يطلب -٤ 
 .واملالية الالزمة لالضطالع بواليته على حنو فعال
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