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  جملس حقوق اإلنسان
   احلادية عشرةالدورة
   من جدول األعمال٨البند 

  متابعة وتنفيذ إعالن وبرنامج عمل فيينا
  مشروع قرار*: ، فييت نام*رة، سنغافو*االحتاد الروسي، سري النكا

تعزيز حقوق اإلنسان وحرياته األساسية عن طريق حتسني فهم القـيم             - /...١١
  التقليدية للبشرية

  إن جملس حقوق اإلنسان،

   باألهداف واملبادئ املبينة يف ميثاق األمم املتحدة، إذ يسترشد  

جديد ويشدد على أنه يشكل معيـاراً        باإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، ويؤكد من        وإذ يسترشد أيضاً    
  مشتركاً إلجناز مجيع الشعوب وكل األمم،

 كل الدول   علىوبرنامج عمل فيينا ويؤكد من جديد االلتزام الرمسي الواقع           كذلك بإعالن    وإذ يسترشد   
 والتقيد بأن تفي مبا عليها من تعهدات بتشجيع االحترام العاملي لكل حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للجميع،

  هبا ومحايتها، وفقاً للميثاق والصكوك األخرى املتصلة حبقوق اإلنسان، وللقانون الدويل، 

 اإلعراب عن أن كل حقوق اإلنسان عاملية، وغري قابلة للتجزئة، ومترابطة، ومتشابكة، ويعزز              وإذ يكرر   
لى قدم املساواة وبالقدر نفسه من       معاملة كل حقوق اإلنسان معاملة عادلة ومنصفة، ع        يتعنيبعضها بعضاً، وأنه    

التشديد، وأنه بينما يتعني أن توضع يف االعتبار أمهية اخلصوصيات الوطنية واإلقليمية واخللفيات التارخيية والثقافية 
والدينية املختلفة، فإن من واجب مجيع الدول، بغض النظر عن نظمها السياسية واالقتصادية والثقافية، تـشجيع                

  ق اإلنسان واحلريات األساسية، ومحاية كل حقو

                                                      

 .غري أعضاء يف جملس حقوق اإلنسان   *
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 لكون كل الثقافات واحلضارات يف أعرافها وأدياهنا ومعتقداهتا تتشارك جمموعة عامة من القيم              وإدراكاً منه   
  من مسامهة كربى يف تطوير حقوق اإلنسان كمفهوم،التقليدية اليت تعتز هبا البشرية بأكملها، وملا قدمته هذه القيم 

 أعاله، ميكن أن يـساهم يف       ة أن تعزيز قيام فهم أفضل للقيم التقليدية للبشرية، املذكور         وإذ يدرك أيضاً    
  تعزيز حقوق اإلنسان وحرياته األساسية، مبا يف ذلك من خالل التعليم والتدريب يف جمال حقوق اإلنسان،

ارات واألديان   فيما بني احلض   حبوار الدول وغريها من أصحاب املصلحة املعنيني على النهوض          وإذ يشجع   
والثقافات، وإذ يرحب باملبادرات املالئمة يف هذا امليدان، وال سيما حتالف احلضارات، واملنتدى الثالثي املعـين                

  ،"حوار احلضارات"بالتعاون بني األديان، واملنتدى الشعيب العاملي 

ة، ع جرت أثناء دورته الساب إىل املناقشة بشأن حقوق اإلنسان واحلوار املشترك بني الثقافات اليتوإذ يشري  
وكذلك إىل احلوار الرفيع املستوى بشأن التعاون املشترك بني األديان وبني الثقافات الذي جرى خالل الـدورة                 

   والستني،الثالثةالثانية والستني للجمعية العامة والنقاش املواضيعي ذي الصلة الذي جرى خالل الدورة 

السامية حلقوق اإلنسان أن تسترعي انتباه الـدول األعـضاء يف        إىل مفوضية األمم املتحدة      يطلب  - ١  
األمم املتحدة إىل هذا القرار وأن تلتمس آراءها ووجهات نظرها بشأن مسألة تعزيز حقـوق اإلنـسان وحرياتـه                   

   عشرة؛األساسية من خالل حتسني فهم القيم التقليدية للبشرية، وأن تقدم تقريراً عن ذلك إىل اجمللس يف دورته الرابعة

   الدول وغريها من أصحاب املصلحة املعنيني إىل اإلسهام يف التقرير املذكور أعاله؛يدعو  - ٢  

  . أن يواصل النظر يف هذه املسألة يف دورته الرابعة عشرةيقرر  - ٣  

 -  -  -  -  -  


