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 مجلس حقوق اإلنسان
 الدورة الخامسة والثالثون
 2017حزيران/يونيه  6-23
 جدول األعمال من 3البند 

والسااسززززززاة  تعزيززززززز وحمايززززززة نماززززززد حقززززززوق اإلنسززززززان  المدناززززززة
 بما في ذلك الحق في التنماة واالقتصادية واالنتماعاة والثقافاة 

، بززززارا*وا  ، يسززززلندا آ، إكززززوادور، إسززززااناا ، أذرباجززززان ، إثاوباززززا، االتحززززاد ال*وسززززي    

 بولافازا ددولزة، الاوسزنة والر*سزك ، بوتسزوانا، بنمزا، بلغاريزا ، بلجاكزا، الا*تغال، الا*ازيل
الجمرورية ،  الجزائ* ،الجال األسود ، ت*كاا ، باالروس ، با*و ، المتعددة القوماات( -

نمروريززة مقززدوناا الاو*وسززالفاة ، نمروريززة كوريززا الةززعااة الديمق*ا اززة ، الع*باززة السززورية 
، سزززلوفاناا، السزززلفادور، فلسززز*ا  دولزززة ، ننزززوف أف*يقازززا، نمروريزززة مولزززدوفا ، سزززابقا  

، فاات نام ، الاولافارية( - فنزويال دنمرورية، الفلاا ، الع*اق، الصا ، ص*باا ، سويس*ا

 الرند: مة*وع ق*ار،  ناكارا*وا، *النمسا، †مص*، لكسما*غ ، ك*واتاا، قا*ص 

الذك*ى السنوية الساعون لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسزان والزذك*ى  .../٣٥  
 السنوية الخامسة والعة*ون إلعالن وب*نامج عمل فاانا

 إن جملس حقوق اإلنسان، 
، وال هدددددين (1)مبيثدددداق األمدددد، ااإلعدددددع، واإلعددددإلن ال دددداا   قددددوق اإلنسددددان إذ يسرتشددددد 

 ، وغري ذلك من صكوك حقوق اإلنسان ذات الصلة،(2)الدوليني اخلاصني حبقوق اإلنسان
يصادف الذكرى السدنوية السدب ني لالعدإلن ال داا   قدوق  201٨أن عام  وإذ يإلحظ 

اإلنسان، وكدذلك الدذكرى السدنوية اخلامسدة وال  درين إلعدإلن و رندامي عمدا ذييندا الدذ  اعإلمدد  

__________ 

  اس، الدول األعضاء يف األم، ااإلعدع األعضاء يف جمموعة الدول ال ر ية. † 
 دولة غري عضو يف جملس حقوق اإلنسان. *
    (.3-ألف )د 217قرار اجلم ية ال امة  (1)

 (، اارذق. 21-ألف )د 2200قرار اجلم ية ال امة  (2)
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، وإذ يسدل،  مهييدة يدذين الصدكني (3)1٩٩3حزيران/يونيده  2٥ااؤمتر ال اا   قدوق اإلنسدان يف 
 قوق اإلنسان،يف ت زيز ومحاية مجيع ح

أن الددذكريات السددنوية تإلددي  ذرصددة اينددة إلذكدداء الددوع ، وكددذا للإل كددري يف  وإذ يؤكددد علدد  
اإلجنازات وأذضا اامارسات والإلعديات ذيما يإل لق  اإلعمال الكاما  قوق اإلنسان للجميع، 

الدددرأ  مدددن دون متييدددز مدددن أ  ندددو،، مثدددا ال دددرق، أو اللدددون، أو اجلدددنس، أو الل دددة، أو الددددين، أو 
 السياس  أو غري ، أو األصا القوم  أو االجإلماع ، أو االكية، أو اايإلد، أو أ  وضع آخر،

أن مجيددع حقددوق اإلنسددان حقددوق عاايددة مرتا ةددة ومإل ددا كة وغددري قا لددة  وإذ يؤكددد جمددددا   
للإلجزئددة وأن علددد  ااإلمدددع الدددو  أن ي امدددا مجيدددع حقددوق اإلنسدددان علددد   ددو يإلدددوخ  اإلنصددداف 

قدم ااساواع و ن س القدر من االيإلمام وأن من واجب الدول،  صرف النظدر عدن  ذؤ عل والإلكا
نظمهددا السياسددية واالقإلصددادية والثقاذيددة، أن ت ددزز مجيددع حقددوق اإلنسددان وا ريددات األساسددية وأن 

ضدددرورع مراعددداع أييدددة اخلصوصدديات الومنيدددة واإلقليميدددة واخلل يدددات الإلار يدددة والثقاذيدددة  حتميهددا، مدددع
 ينية ااخإلل ة،والد

ضدددرورع مواصدددلة اجلهدددود الومنيدددة لددددف اإلعمدددال الإلدددام جلميدددع حقدددوق  وإذ ي ددددد علددد  
 اإلنسان وا ريات األساسية، وإذ يسل،   وائد ت زيز الإل اون الدو  حتقيقا هلذ  ال اية،

ي قدددددد، يف دورتددددده السدددددا  ة والثإلفدددددني، حلقدددددة نقدددددا  رذي دددددة ااسدددددإلوى  يقددددرر أن -1 
ى السدنوية السدب ني لالعدإلن ال داا   قدوق اإلنسدان والدذكرى السدنوية اخلامسدة لإلحإل ال  الذكر 

وال  رين إلعإلن و رنامي عما ذيينا، مع تركيز خاص عل  تن يذ أحكامهما، مبدا يف ذلدك ذوائدد 
 ت زيز الإل اون الدو  يف يذا الصدد؛

مددددع م وضددددية األمدددد، ااإلعدددددع السددددامية  قددددوق اإلنسددددان أن تنسددددق  إىليةلددددب  -2 
الددددول، ويي دددات األمددد، ااإلعددددع ووكاالمدددا اا نيدددة، ومدددع يي دددات اا ايددددات واإلجدددراءات اخلاصدددة 
واآلليات اإلقليمية  قوق اإلنسان، وكذلك مدع ااإلمدع ااددمب، مبدا ذيده اانظمدات غدري ا كوميدة، 

 ، ومع ااؤسسدات الومنيدة  قدوق اإلنسدان، لددف تدمهمني م داركة يدذ  اجلهدات يف حلقدة النقدا
 وإتاحإلها  صورع ميسورع الوصول   كا كاما لألشخاص ذو  اإلعاقة؛

اا وضدية السدامية أيضدا  أن ت دد تقريدرا  مدوجزا  عدن حلقدة النقدا  وأن  إىليةلب  -3 
 تقدمه إىل االس يف دورته الثامنة والثإلفني وإىل اجلم ية ال امة؛

ىل توذري ما يلزم ألن ةة م وض األم، ااإلعدع السام   قوق اإلنسان إ يدعو -٤ 
وترتيبدددات االحإل دددال  الدددذكريني السدددنويإلني وت مدددي، اا لومدددات ذات الصدددلة علددد  الددددول واجلهدددات 

 صاحبة ااصلعة األخرى؛
الدددول علدد  اسددإلخدام يدداتني الددذكريني السددنويإلني كددمهداع إلذكدداء الددوع   ي ددجع -٥ 

ا، ودوريدددا يف ت زيدددز ومحايدددة مجيدددع  ددداإلعإلن ال ددداا   قدددوق اإلنسدددان وإعدددإلن و رندددامي عمدددا ذيينددد
 حقوق اإلنسان وا ريات األساسية؛

 201٨عددام اجلم يددة ال امددة إىل النظددر يف عقددد جلسددة تذكاريددة خاصددة يدددعو  -6 
 مبناسبة الذكريني السنويإلني.

    

__________ 

(3) A/CONF.157/24 (Part I).ال صا الثالث ،  


