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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة الثالثة عشرة 

   من جدول األعمال٢البند 
   التقرير السنوي ملفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان،

   العاموتقريرا املفوضة السامية واألمني

  مشروع قرار): باسم حركة عدم االحنياز(مصر     

    ١٣.../  
  تعزيز التعاون الدويل يف ميدان حقوق اإلنسان     

  ،إن جملس حقوق اإلنسان  
       على النحو املنـصوص عليـه      التزامـه بتعزيز التعاون الدويل،      إذ يؤكد من جديد     

األحكـام ذات   وكذلك يف    منه،   ١ادة   من امل  ٣يف ميثاق األمم املتحدة، وال سيما يف الفقرة         
         إعالن وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدمها املؤمتر العاملي حلقوق اإلنـسان          الواردة يف   الصلة  

 بني الدول األعضاء يف ميدان    فيما  ، بغية توطيد التعاون الصادق      ١٩٩٣يونيه  / حزيران ٢٥يف  
  ،حقوق اإلنسان

 ٨ملتحدة بـشأن األلفيـة يف       لعامة إلعالن األمم ا    إىل اعتمـاد اجلمعية ا    وإذ يشري   
ديـسمرب  / كانون األول  ١٨ املؤرخ   ٦٣/١٨٠ى قرار اجلمعية    ـ، وإل ٢٠٠٠سبتمرب  /أيلول

  ،٢٠٠٨مارس / آذار٢٧ املؤرخ ٧/٣، وقرار اجمللس ٢٠٠٨
املؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب         إىل   وإذ يشري أيضاً    

 ٣١قد يف ديربان، جنوب أفريقيـا، يف الفتـرة مـن            تصل بذلك من تعصب الذي عُ     وما ي 
ديربـان املعقـود يف   نتائج وإىل مؤمتر استعراض ، ٢٠٠١سبتمرب / أيلول ٨أغسطس إىل   /آب

يف تعزيز التعاون الدويل يف      امهودور،  ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ٢٤ إىل   ٢٠جنيف يف الفترة من     
  ميدان حقوق اإلنسان،
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تحقيـق   بأن تعزيز التعاون الدويل يف ميدان حقوق اإلنسان ال غىن عنه ل            وإذ يسلّم   
مقاصد األمم املتحدة على الوجه األكمل، مبا يف ذلك تعزيز مجيع حقوق اإلنسان ومحايتـها               

  ل،على حنو فعا
 أي ينبغي أن يـستندا إىل مبـد        ومحايتها بأن تعزيز حقوق اإلنسان    أيضاً   يسلّموإذ    

 وأن يهـدفا إىل     ، مبا يف ذلك يف سياق االستعراض الدوري الشامل،        ادقالتعاون واحلوار الص  
تعزيز قدرة الدول األعضاء على الوفاء بالتزاماهتا يف ميدان حقوق اإلنسان ملا فيه مـصلحة               

  ،البشرية مجعاء
 الذي يضطلع به االستعراض الدوري الشامل باعتباره آليـةً          دورالكرر تأكيد   وإذ ي   

   تعزيز التعاون الدويل يف ميدان حقوق اإلنسان،هامة يف املسامهة يف
 الذي طلب فيه    ٢٠٠٨سبتمرب  / أيلول ٢٨ املؤرخ   ٦/١٧قرار اجمللس   إىل   وإذ يشري   

إنشاء صندوق استئماين للتربعات خاص باالستعراض الدوري الشامل        األمني العام   اجمللس إىل   
، يف آليـة االسـتعراض الـدوري        لتيسري مشاركة البلدان النامية، وال سيما أقل البلدان منواً        

، جنباً إىل جنب مع     الكي يوفر  ،صندوق التربعات اخلاص باملساعدة املالية والتقنية     و،  الشامل
ن البلـدان يف تنفيـذ   اوآليات التمويل املتعددة األطراف، مصدراً للمساعدة املالية والتقنية يع 

  ، مع البلد املعين ومبوافقتهن االستعراض الدوري الشامل، بالتشاورعالتوصيات املنبثقة 
حقوق ميدان   أن احلوار بني األديان والثقافات واحلضارات يف         من جديد وإذ يؤكد     
  يسهم إىل حد كبري يف تعزيز التعاون الدويل يف هذا امليدان،نه أن ميكاإلنسان 
إحراز مزيد من التقدم يف تعزيز حقوق اإلنسان واحلريـات           على ضرورة    وإذ يشدد   
   والتشجيع على احترامها بطرق من بينها التعاون الدويل،األساسية
واحلوار والتعاون والشفافية وبناء الثقة عناصر هامـة يف          على أن التفاهم     وإذ يؤكد   

  ، ومحايتهامجيع األنشطة الرامية إىل تعزيز حقوق اإلنسان
من مقاصد األمم املتحدة ومن مسؤولية مجيع الـدول         أنه  يؤكد من جديد      -١  

 والتشجيع على احترامها بطرق      ومحايتها ضاء تعزيز حقوق اإلنسان واحلريات األساسية     األع
  من بينها التعاون الدويل؛

جتاه جمتمعاهتا، مسؤولياهتا املستقلة ، باإلضافة إىل  تقع عليها  الدول بأن   يسلّم  -٢  
        لـى  عبينـهم وإنـصافهم      واملـساواة    البشرإعالء مبادئ كرامة    تتمثل يف   مسؤولية مجاعية   
  الصعيد العاملي؛

 أن احلوار بني الثقافات واحلضارات ييسر قيام ثقافة قوامها          من جديد يؤكد    -٣  
رحب يف هذا الصدد بعقد مـؤمترات واجتماعـات علـى    يرام التنوع، و ـح واحت ـالتسام

  وار بني احلضارات؛ـأن احلـبشة والدولية واإلقليمية  الوطنياملستويات
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يرتكز نظام دويل إقامة   الساحة الدولية على     على الفاعلة   اجلهاتمجيع   حيث  -٤  
على الشمول والعدل واملساواة واإلنصاف وكرامة اإلنسان والتفاهم وتعزيز واحترام التنوع           

العنـصرية  املرتكز علـى     اإلقصاء وعلى نبذ مجيع مذاهب      ،ةالعامليالثقايف وحقوق اإلنسان    
  ا يتصل بذلك من تعصب؛والتمييز العنصري وكره األجانب وم

التعاون الدويل من أجل تعزيز حقوق اإلنسان       توطيد   أمهية   من جديد  يؤكد  -٥  
مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب      محلة  حتقيق أهداف   من أجل   و ومحايتها

  وما يتصل بذلك من تعصب؛
 واملبادئ  التعاون الدويل يف ميدان حقوق اإلنسان، طبقاً للمقاصد        أن   يرى  -٦  

ميثاق األمم املتحدة والقانون الدويل، ينبغي أن يسهم إسهاماً فعاالً وعملياً يف عليها املنصوص  
  يف املهمة امللحة املتمثلة يف منع انتهاكات حقوق اإلنسان واحلريات األساسية؛

وجوب االسترشاد، يف تعزيز مجيـع حقـوق اإلنـسان          يؤكد من جديد      -٧  
 واملوضـوعية   ، وعدم االنتقائية  ،العامليةمببادئ  ايتها وإعماهلا الكامل،    واحلريات األساسية ومح  

  املقاصد واملبادئ املنصوص عليها يف امليثاق؛بطريقة تنسجم مع والشفافية، 
دور التعاون الدويل يف دعم اجلهود الوطنية والرفع من قـدرات  على   يشدد  -٨  

زيز تعاوهنا مع آليات حقوق اإلنسان، تعبطرق منها الدول األعضاء يف ميدان حقوق اإلنسان   
مبا يف ذلك من خالل توفري املساعدة التقنية، بناء على طلب الدول املعنية ووفقا لألولويـات              

  ؛حددهتااليت 
التقـدم  لـى   عطلع اجمللس   ت حلقوق اإلنسان أن     ة السامي ةاملفوضإىل   يطلب  -٩  
 ستعراض الـدوري الـشامل    الصندوق االستئماين للتربعات اخلاص باال     تفعيل   احملرز يف 

 وكذلك على املـوارد املتاحـة لكـال         املساعدة املالية والتقنية  اخلاص ب تربعات  الوصندوق  
  ؛عن ذلكمم املتحدة معلومات األ يف الدول األعضاءبني نشر أن توصندوقني ال

اخلـاص  لتربعـات   االسـتئماين ل  صندوق  الدعم  الدول األعضاء   ب يهيب  -١٠  
كفالة  غية ب املساعدة املالية والتقنية  اخلاص ب امل وصندوق التربعات    الستعراض الدوري الش  با

البلدان منوا يف عملية االستعراض الـدوري       أقل  لبلدان النامية و  لاملشاركة الفعالة، وال سيما     
الشامل، ودعم التنفيذ الفعال لتوصيات االستعراض الدوري الشامل، وفقا لألولويات الـيت            

  ؛راضستعاالقيد وضعتها الدولة 
فوضة السامية بشأن تعزيز التعاون الـدويل يف ميـدان    املبتقرير  حييط علماً     -١١  

  ؛(A/HRC/13/19)حقوق اإلنسان 
بالدول األعضاء والوكاالت املتخصصة واملنظمات احلكومية الدولية       يهيب    -١٢  

 ومشاورات من أجل توطيد التفاهم وتعزيز مجيع حقوق اإلنـسان            بناء مواصلة إجراء حوار  
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 املنظمات غري احلكومية على اإلسهام بصورة إجيابية يف ويشجع،  ومحايتهاواحلريات األساسية
  هذا املسعى؛

 الدول وآليات األمم املتحدة وإجراءاهتا ذات الصلة املعنيـة حبقـوق            يدعو  -١٣  
اإلنسان إىل مواصلة إيالء العناية لألمهية اليت يكتسيها التعاون والتفاهم واحلوار يف ضـمان              

  ؛تهاومحاي تعزيز مجيع حقوق اإلنسان
االستشارية جمللس حقوق اإلنسان استكـشاف سـبل        اللجنة   إىل   يطلب  -١٤  

وسائل تـسهيل تبـادل املعلومـات       وكذا  ووسائل تعزيز التعاون يف ميدان حقوق اإلنسان        
مية الساة  فوضتقرير امل  يف االعتبار اآلراء الواردة يف       ة، آخذ وأفضل املمارسات يف هذا الصدد    

ملصلحة املعنيني، وأن تقدم إىل اجمللـس يف دورتـه       ااملشار إليه أعاله وآراء الدول وأصحاب       
  السادسة عشرة مقترحات يف هذا الصدد؛

             وفقـاً لربنـامج    ٢٠١٠ مواصلة نظره يف هـذه املـسألة يف عـام            يقرر  -١٥  
  .عمله السنوي

        


