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  جملس حقوق اإلنسان 
  الدورة التاسعة

   من جدول األعمال٣البند 

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

، *، بـريو  *، أوروغواي، الربازيل، بوليفيا، بنما    *، إكوادور *األرجنتني
  ، *شيلي، كولومبيـا   ،*، سري النكا  )* البوليفارية - مجهورية  (فرتويال  

  مشروع قرار*:  نيكاراغوا، هندوراس    

   األهداف الطوعية يف جمال حقوق اإلنسان- /...٩

   حقوق اإلنسان،إن جملس

   مبقاصد ميثاق األمم املتحدة ومبادئه وأحكامه،إذ يسترشد  

أحكام اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ودوره اجلوهري، وهو اإلعالن الذي سـيحتفل            وإذ يعيد تأكيد      
، يف إرساء األساس لتطوير قوانني وآليات تعزيز ومحايـة حقـوق            ٢٠٠٨مبرور ستني عاماً على صدوره يف عام        

  اإلنسان وطنياً ودولياً على السواء،

وبرنامج عمل فيينا وأمهيتهما احلامسة، اللذين سيحتفل مبرور مخـسة      أحكام إعالن   وإذ يعيد أيضاً تأكيد       
، واللذين يسلمان بأن مجيع حقوق اإلنسان عاملية وغري قابلة للتجزئـة            ٢٠٠٨عشر عاماً على صدورمها يف عام       

  ومترابطة ومتشابكة،

    بأمهية الصكوك الدولية األساسية حلقوق اإلنسان،م وإذ يسل  

                                                      

  .دولة غري عضو يف جملس حقوق اإلنسان  *
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  ة الربوتوكوالت االختيارية للصكوك الدولية األساسية حلقوق اإلنسان،بوجاهوإذ يسلم أيضاً   

 بالدعم الكبري الذي حظيت به مبادرة إعداد جمموعة من األهداف الطوعية يف             وإذ حييط علماً مع التقدير      
   باإلمجاع،٦/٢٦رشاد باألهداف اإلمنائية لأللفية، مما أدى إىل اعتماد قرار اجمللس جمال حقوق اإلنسان، باالست

، وباالهتمام  ٦/٢٦اليت بدأت مبوجب قرار اجمللس      فتوحة العضوية   املدولية  الكومية  احل بالعمليةوإذ يرحب     
سان لدى انعقـاد الـدورة      اخلاص الذي أويل للفريق الرفيع املستوى املعين باألهداف الطوعية يف جمال حقوق اإلن            

قيام، على أساس توافقي، بوضع جمموعة من األهداف الطوعية يف جمال حقوق اإلنسان، لتعزيز              لس، لل جالسابعة للم 
 املقرر حقوق اإلنسان،اللتزامات الدول وتعهداهتا الدولية يف جمال اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان وفقاً  إعمال وتنفيذ
 أثناء االحتفال بالذكرى السنوية الستني لصدور اإلعالن العاملي       ،٢٠٠٨ديسمرب  /نون األول  كا ١٠يف  اإلعالن عنها   

  حلقوق اإلنسان،

أن املبادرة املشار إليها أعاله ميكن أن تضفي مزيداً من الوضوح وأن تزيد التوعية              وإذ يأخذ يف االعتبار       
  يع حقوق اإلنسان، من أجل تعزيز ومحاية مجبنظام حقوق اإلنسان يف األمم املتحدة

آلية االستعراض الدوري الشامل تشكل أداة مهمة لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان وأمـور             بأن  وإذ يسلم     
   من بينها دعم التعاون الدويل وتيسري تبادل املعلومات بشأن املمارسات الفضلى يف هذا الصدد،ىأخر

اللتزامـات  وق اإلنسان أهدافاً معزِّزة ل     األهداف الطوعية يف جمال حق     على وجوب اعتبار هذه    يؤكدوإذ    
 بـأي   حتل أهدافاً   حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك تنفيذ اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، ال          والتعهدات القائمة يف جمال     
  هذه االلتزامات والتعهدات،حمل شكل كان، جزئياً أو كلياً، 

  :لية من األهداف الطوعية يف جمال حقوق اإلنسانالدول على القيام تدرجيياً بتحقيق اجملموعة التايشجع   -١  

التصديق على نطاق عاملي على الصكوك الدولية األساسية حلقوق اإلنسان وختصيص مجيع اجلهود   )أ(  
  لتعميم التزامات الدول الدولية يف جمال حقوق اإلنسان؛

 تعزيز ومحايـة مجيـع      لضمان على املستوى الوطين     سياسايتال و ؤسسياملقانوين و الطار  اإلتعزيز    )ب(  
  ؛حقوق اإلنسان

إنشاء مؤسسات وطنية حلقوق اإلنسان باالسترشاد مببادئ باريس وإعالن وبرنامج عمـل فيينـا                )ج(  
  وتزويدها باملوارد املالية الكافية لالضطالع بواليتها؛

  قوق اإلنسان؛وضع برامج وخطط عمل وطنية حلقوق اإلنسان لدعم قدرة الدول على تعزيز ومحاية ح  )د(  

إلعالن العاملي حلقوق   وتنفيذ برامج عمل وطنية تعزز إعمال احلقوق واألهداف الواردة يف ا          حتديد    )ه(  
ـ ،   كان تمييز من أي نوع    القضاء على ال    وذلك من أجل حتقيق أهداف منها      اإلنسان   التمييز بـسبب العنـصر،     ك

ـ ي أو غري السياسي، أو األصل ال      أو اللون، أو اجلنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي السياس              أو االجتمـاعي،   ميوق
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، وكافة أشكال العنف ضد أفراد من بينهم النـساء واألطفـال والـسكان              أو الثروة، أو املولد، أو أي وضع آخر       
  ؛األصليون واملهاجرون واملعوقون

ف يف جمال حقوق    اعتماد وتنفيذ برامج للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان، كالربنامج العاملي للتثقي            )و(  
اإلنسان، يف مجيع املؤسسات التعليمية، مبا يف ذلك برامج بناء القدرات لفائدة املهنيني املكلفني بإنفاذ القوانني، وذلك 

  من أجل املضي قدماً بثقافة احترام حقوق اإلنسان؛

 ذلك اإلجراءات زيادة التعاون مع مجيع آليات منظومة حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة، مبا يف  )ز(
  اخلاصة واهليئات التعاهدية؛

تعزيز اآلليات لتيسري التعاون الدويل يف ميدان حقوق اإلنسان بتدابري منها حتديد اجملاالت اليت ميكن   )ح(
  عرض تقدمي التعاون الدويل فيها واحلصول عليه، وفقاً لألولويات الوطنية؛

إلقليمية والدولية لضمان التمتع جبميع حقوق اإلنسان       هتيئة ظروف مؤاتية على األصعدة الوطنية وا        )ط(
   احلق يف التنمية؛ذلكمتتعاً كامالً وفعاالً، مبا يف 

تعزيز القدرة على القضاء على اجلوع والفقر بأمور منها مواصلة بذل اجلهود لتحديـد أشـكال                  )ك(
  إضافية للتعاون الدويل يف هذا الصدد؛

قتضاء وحيثما كان ذلك مالئماً، بتقدمي تقارير عن التنفيذ التدرجيي الدول إىل القيام، عند االيدعو   - ٢
لألهداف الطوعية يف جمال حقوق اإلنسان، يف إطار منظومة حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة، يف سياقات مـن          

  بينها إعادة النظر يف آلية االستعراض الدويل الشامل؛

  عاملي حلقوق اإلنسان على أوسع نطاق ممكن؛من الدول نشر وتعزيز اإلعالن اليرجو   - ٣

الدعوة املوجهة إىل الدول ومجيع اجلهات املعنية صاحبة املصلحة لكي تقـدم إىل اجمللـس               يعزز    - ٤
املشاريع واألنشطة اليت مت تنفيذها على األصعدة الوطنية واإلقليمية والدولية مبناسبة االحتفال مبرور ستني عاماً على 

  املي حلقوق اإلنسان؛صدور اإلعالن الع

الدول إىل تقدمي تقارير عن وضع تنفيذ هذه األهداف الطوعية يف جمال حقوق اإلنـسان               يدعو    - ٥
  مبناسبة االحتفال مبرور سبعني عاماً على صدور اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان؛

صدور اإلعـالن   باملبادرة اليت اختذها لعقد دورة تذكارية مبناسبة مرور ستني عاماً على            يرحب    - ٦
  .العاملي حلقوق اإلنسان ويغتنم هذه الفرصة لبدء تنفيذ األهداف الطوعية يف جمال حقوق اإلنسان

 -  -  -  -  -  

  


