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مجلس حقوق اإلنسان


والثالثون
الدورة الخامسة
 23-6حزيران/يونيه2017
البند  3من جدول األعمال
تعزيز ز ززز وحمايز ز ززة نماز ز ززد حقز ز ززوق اإلنسز ز ززان المدناز ز ززة والسااسز ز ززاة
واالقتصادية واالنتماعاة والثقافاة بما في ذلك الحق في التنماة
االتحز ززاد ال*وسز ززي  ،إثاوباز ززا ،أذرباجز ززان  ،إسز ززااناا  ،إكز ززوادور ،آيسز ززلندا  ،بز ززارا*وا ،
الا*ازيل ،الا*تغال ،بلجاكزا ،بلغاريزا  ،بنمزا ،بوتسزوانا ،الاوسزنة والر*سزك  ،بولافازا ددولزة
 المتعددة القوماات) ،با*و  ،باالروس  ،ت*كاا  ،الجال األسود  ،الجزائ*  ،الجمروريةالع*باززة السززورية  ،نمروريززة كوريززا الةززعااة الديمق*ا اززة  ،نمروريززة مقززدوناا الاو*وسززالفاة
س ززابقا  ،نمروري ززة مول ززدوفا  ،نن ززوف أف*يقا ززا ،دول ززة فلس زز*ا  ،الس ززلفادور ،س ززلوفاناا،
سويس*ا ،ص*باا  ،الصا  ،الع*اق ،الفلاا  ،فنزويال دنمرورية  -الاولافارية) ،فاات نام ،
قا*ص  ،ك*واتاا ،لكسما*غ  ،مص*† ،النمسا* ،ناكارا*وا  ،الرند :مة*وع ق*ار

 .../٣٥الذك*ى السنوية الساعون لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسزان والزذك*ى
السنوية الخامسة والعة*ون إلعالن وب*نامج عمل فاانا
إن جملس حقوق اإلنسان،
إذ يسرتش ددد مبيث دداق األم دد ،ااإلع دددع ،واإلع ددإلن ال دداا ق ددوق اإلنس ددان( ،)1وال ه دددين
الدوليني اخلاصني حبقوق اإلنسان( ،)2وغري ذلك من صكوك حقوق اإلنسان ذات الصلة،
وإذ يإلحظ أن عام  201٨يصادف الذكرى السدنوية السدب ني لالعدإلن ال داا قدوق
اإلنسان ،وكدذلك الدذكرى السدنوية اخلامسدة وال درين إلعدإلن و رندامي عمدا ذييندا الدذ اعإلمدد
__________
†
*
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()2

اس ،الدول األعضاء يف األم ،ااإلعدع األعضاء يف جمموعة الدول ال ر ية.
دولة غري عضو يف جملس حقوق اإلنسان.
قرار اجلم ية ال امة  217ألف (د.)3-
قرار اجلم ية ال امة  2200ألف (د ،)21-اارذق.

)GE.17-09877(A



A/HRC/35/L.1

ااؤمتر ال اا قدوق اإلنسدان يف  2٥حزيران/يونيده  ،)3(1٩٩3وإذ يسدل ،مهييدة يدذين الصدكني
يف ت زيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان،
وإذ يؤكددد علد أن الددذكريات السددنوية تإلددي ذرصددة اينددة إلذكدداء الددوع  ،وكددذا للإل كددري يف
اإلجنازات وأذضا اامارسات والإلعديات ذيما يإل لق اإلعمال الكاما قوق اإلنسان للجميع،
م ددن دون متيي ددز م ددن أ ن ددو ،،مث ددا ال ددرق ،أو الل ددون ،أو اجل ددنس ،أو الل ددة ،أو ال دددين ،أو ال درأ
السياس أو غري  ،أو األصا القوم أو االجإلماع  ،أو االكية ،أو اايإلد ،أو أ وضع آخر،
وإذ يؤكددد جمددددا أن مجيددع حقددوق اإلنسددان حقددوق عاايددة مرتا ةددة ومإل ددا كة وغددري قا لددة
للإلجزئددة وأن عل د ااإلمددع الدددو أن ي امددا مجيددع حقددوق اإلنسددان عل د ددو يإلددوخ اإلنصدداف
والإلكاذؤ عل قدم ااساواع و ن س القدر من االيإلمام وأن من واجب الدول ،صرف النظدر عدن
نظمهددا السياسددية واالقإلصددادية والثقاذيددة ،أن ت ددزز مجيددع حقددوق اإلنسددان وا ريددات األساسددية وأن
حتميهددا ،مددع ضددرورع مراعدداع أييددة اخلصوصدديات الومنيددة واإلقليميددة واخلل يددات الإلار يددة والثقاذيددة
والدينية ااخإلل ة،
وإذ ي دددد عل د ض ددرورع مواصددلة اجله ددود الومنيددة ل دددف اإلعمددال الإل ددام جلميددع حق ددوق
اإلنسان وا ريات األساسية ،وإذ يسل ،وائد ت زيز الإل اون الدو حتقيقا هلذ ال اية،
 -1يقد ددرر أن ي قد ددد ،يف دورتد دده السد ددا ة والثإلفد ددني ،حلقد ددة نقد ددا رذي د ددة ااس د دإلوى
لإلحإل ال الذكرى السدنوية السدب ني لالعدإلن ال داا قدوق اإلنسدان والدذكرى السدنوية اخلامسدة
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؛
 -2يةل ددب إىل م وض ددية األم دد ،ااإلع دددع الس ددامية ق ددوق اإلنس ددان أن تنس ددق م ددع
الدددول ،ويي ددات األمدد ،ااإلعدددع ووكاالمددا اا نيددة ،ومددع يي ددات اا ايدددات واإلج دراءات اخلاصددة
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؛
 -3يةلب إىل اا وضدية السدامية أيضدا أن ت دد تقريدرا مدوجزا عدن حلقدة النقدا وأن
تقدمه إىل االس يف دورته الثامنة والثإلفني وإىل اجلم ية ال امة؛
 -٤يدعو م وض األم ،ااإلعدع السام قوق اإلنسان إىل توذري ما يلزم ألن ةة
وترتيبددات االحإل ددال الددذكريني السددنويإلني وت مددي ،اا لومددات ذات الصددلة عل د الدددول واجلهددات
صاحبة ااصلعة األخرى؛
 -٥ي ددجع الدددول علد اسدإلخدام يدداتني الددذكريني السددنويإلني كددمهداع إلذكدداء الددوع
دداإلعإلن ال دداا قددوق اإلنسددان وإعددإلن و رنددامي عمددا ذيين دا ،ودوريددا يف ت زيددز ومحايددة مجيددع
حقوق اإلنسان وا ريات األساسية؛
 -6يدددعو اجلم يددة ال امددة إىل النظددر يف عقددد جلسددة تذكاريددة خاصددة عددام 201٨
مبناسبة الذكريني السنويإلني.
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