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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 

  ،  *      ، بنما *         ، بلغاريا *        ، بلجيكا *                  ، إيطاليا، الربتغال *         ، آيرلندا *         ، ألبانيا *          ، أستراليا *       إسبانيا
  ،  *                        ، رومانيا، سان مارينو    *          ، الدامنرك  *       ليشيت -          ، تيمور    *                  ، بـريو، تركـيا     *        بولـندا 

  ،  *      لكسمربغ   ،   *          ، الكونغو  *          ، كرواتيا  *              ، فرنسا، قربص   *                          سـلوفينيا، سويسرا، شيلي   
                                                                   ، املكسيك، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية،         *        ، املغرب  *       مالطـة 

           مشروع قرار   *:                  ، هولندا، اليونان *         ، هندوراس *      ، هاييت *                            النمسا

                                                  تطوير األنشطة اإلعالمية يف ميـدان حقـوق اإلنسان،          -     /...  ٦
            حقوق اإلنسان                                    مبا يف ذلك احلملة اإلعالمية العاملية بشأن 

                    إن جملس حقوق اإلنسان،

                                                                                             اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، وأن األنشطة الرامية إىل حتسني اإلعالم والتوعية يف ميدان حقوق                               إذ يعيد تأكيد     
                        من ميثاق األمم املتحدة، ١           من املادة  ٣                                                               اإلنسان ضرورية للوفاء مبقاصد ومبادئ األمم املتحدة الواردة يف الفقرة 

                                                                                               بتقرير األمني العام عن تطوير األنشطة اإلعالمية يف ميدان حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك احلملة                      ً  ط علماً          وإذ حيـي   
  ،(A/HRC/4/106)                                 اإلعالمية العاملية بشأن حقوق اإلنسان 

                                                      

  .                             دولة غري عضو يف جملس حقوق اإلنسان *
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        كانون  ٨        املؤرخ    ١٢٨ /  ٤٣                                                                   إىل قـرارات اجلمعية العامة ذات الصلة، مبا يف ذلك قرار اجلمعية العامة            وإذ يشـري   
                                                                                                  ، الـذي أطلقت به اجلمعية احلملة اإلعالمية العاملية بشأن حقوق اإلنسان، وقرار اجلمعية العامة                  ١٩٨٨       سـمرب     دي /    األول
                                                                 الذي أعلنت فيه اجلمعية عن الربنامج العاملي للتثقيف يف جمال حقوق         ٢٠٠٤       ديسمرب /           كانون األول     ١٠          املؤرخ      ١١٣ /  ٥٩

                                           ، الذي قررت فيه اجلمعية أن ينهض اجمللس            ٢٠٠٦      مارس   /       آذار   ١٥          املؤرخ      ٢٥١ /  ٦٠                                    اإلنسـان، وقـرار اجلمعية العامة       
    ً                                                         فضالً عن توفري اخلدمات االستشارية واملساعدة التقنية وبناء القدرات،   ،                                  بالتثقيف والتعلم يف جمال حقوق اإلنسان

  ر                                                                                                  إىل قرارات جلنة حقوق اإلنسان ذات الصلة، وال سيما قرارها األخري يف هذا الشأن، وهو القرا                            ً   وإذ يشري أيضاً   
  ،    ٢٠٠٥      أبريل  /       نيسان  ٢٠        املؤرخ   ٥٨ /    ٢٠٠٥

                                                                                            إدارة شؤون اإلعالم يف األمانة العامة ومفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان على أن                 يشـجع  - ١ 
                                                                                                      تستمرا، كل يف حدود مسؤولياهتا وبالتشاور مع الدول، يف دعم تطوير القدرات الوطنية للتثقيف واإلعالم يف جمال حقوق 

                                                                                                ق مـنها إشراك املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان واملنظمات غري احلكومية ويف القيام يف إطار أنشطة                            اإلنسـان، بطـر   
                                                                                                                الذكـرى السـنوية السـتني لإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، بإطالق مبادرات حمددة لتوسيع نطاق اإلعالم يف ميدان                 

             حقوق اإلنسان؛

                                                   ددة يف إطار أنشطة الذكرى السنوية الستني لإلعالن                                                    مجيع الدول على اختاذ مبادرات إعالمية حم           يشجع - ٢ 
                                                                     ً                                           العـاملي حلقوق اإلنسان، وعلى تعزيز جهودها التثقيفية والتدريبية، وذلك أيضاً يف سياق الربنامج العاملي للتثقيف يف جمال      

              نسان، باالتصال                                                                                                         حقـوق اإلنسـان، مبا يف ذلك إعداد برامج تدريبية موجهة لألوساط املهنية العاملة يف ميدان حقوق اإل                 
                                       الوثيق مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان؛

                                                                                           املفوضة السامية حلقوق اإلنسان إىل إدماج أنشطة التثقيف واإلعالم يف جمال حقوق اإلنسان،                    يدعـو  - ٣ 
       بادرات                                                                                                         املضـطلع هبا يف إطار أنشطة الذكرى السنوية الستني لإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، ضمن املبادرات القائمة وامل         

                                                                 املقرر اختاذها هلذه الغاية على املستويات الدولية واإلقليمية والوطنية؛

                                                                                                        إىل األمني العام أن يقوم، يف حدود امليزانية العادية لألمم املتحدة، بتعبئة األفرقة القطرية التابعة                       يطلـب    - ٤ 
                                  م يف جمال حقوق اإلنسان، وذلك يف                                                                                      لألمـم املتحدة، حسب االقتضاء، من أجل تعزيز أنشطة التثقيف والتدريب واإلعال           

                                                          إطار أنشطة الذكرى السنوية الستني لإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان؛

                                                                                           إىل األمني العام وإىل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، أن يقدما إىل اجمللس، قبل دورته                        ً    يطلـب أيضاً   - ٥ 
                                                          لألمم املتحدة، عن األنشطة اإلعالمية يف جمال حقوق اإلنسان،                        ً       ً       ً                                  السابعة، تقريراً مرحلياً مشتركاً، يف حدود امليزانية العادية         

                                                                                                                         مبا فيها األنشطة اليت تضطلع هبا منظومة األمم املتحدة على الصعيدين الدويل والوطين طوال فترة الذكرى السنوية الستني                  
  .  ان                                                                          لإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، وخباصة املكاتب امليدانية واملفوضية السامية حلقوق اإلنس

- - - - - 


