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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة الرابعة عشرة

   من جدول األعمال٣البند 
  االقتصادية وق اإلنسان، املدنية والسياسية وتعزيز ومحاية مجيع حق

  مبا يف ذلك احلق يف التنميةواالجتماعية والثقافية، 

  مشروع قرار: أوكرانيا    

    ١٤.../  
  دور املنع يف تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها    

  إن جملس حقوق اإلنسان،  
 من جديد التزام الدول مبوجب ميثاق األمم املتحدة بتعزيز االحترام واملراعاة            إذ يؤكد   

  العامليني حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية،
،  فيينا اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان وإعالن وبرنامج عمل       من جديد أيضاً  ؤكد  يوإذ    

شري إىل العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، والعهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق              يو
ا من صكوك حقوق اإلنسان، فضال عن نتائج مؤمترات      االقتصادية واالجتماعية والثقافية وغريمه   

 لس، اجملاعتمدها  اجلمعية العامة واليت اعتمدهتاقرارات ذات الصلة الوالرئيسية  األمم املتحدة

 ،حقوق اإلنسان عاملية وغري قابلـة للتجزئـة        مجيع أن   ؤكد من جديد كذلك   يوإذ    
 حقوق اإلنسان معاملـة     مجيعمعاملة  جيب  ، وأنه   ويعزز بعضها بعضاً  ومتشابكة،   ،ومترابطة

  ، االهتمامواة وبالقدر نفسه من على قدم املساوعادلة ومنصفة، 
  إزاء استمرار انتهاكات حقوق اإلنسان يف مجيع أحناء العامل، عرب عن القلقيوإذ   

 إىل دور اجمللس يف منع انتهاكات حقوق اإلنسان، عن طريـق التعـاون              وإذ يشري   
  ،٢٠٠٦مارس / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١واحلوار، وفقاً لقرار اجلمعية العامة 
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 رئيسية عن تعزيز مجيع حقوق اإلنسان     مسؤولة مسؤولية    بأن الدول    فعتري  -١  
تقع علـى عـاتق   أن هذه املسؤولية ب، مبا يف ذلك منع انتهاكات حقوق اإلنسان، و  ومحايتها

  ؛لدولةامجيع فروع 

ملنع انتـهاكات   الداعمة واملواتية   بيئات  اللدول أن تشجع    ه ينبغي ل   أن ؤكدي  -٢  
  ؛حقوق اإلنسان

منـع  يف  يف اإلسـهام     بدور املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنـسان        يرحب  -٣  
، ويشجع الدول على تعزيز والية وقدرة املؤسسات الوطنية حلقوق        انتهاكات حقوق اإلنسان  

لتمكينها من االضطالع هبذا الدور على حنو فعـال         وحبسب االقتضاء   اإلنسان، إن ُوجدت،    
  ؛وفقاً ملبادئ باريس

س، ضمن مجلة أمور، أن يسهم، عن طريق تعزيز احلوار           بأن على اجملل   يقر  -٤  
والتعاون، يف منع انتهاكات حقوق اإلنسان واالستجابة الفورية حلاالت الطوارئ املتعلقـة            

  حبقوق اإلنسان؛
 على أمهية تدابري املنع الفعالة كجزء من االستراتيجيات الشاملة لتعزيز يشدد  -٥  

  مجيع حقوق اإلنسان ومحايتها؛
تـشاور مـع    الحلقوق اإلنسان   األمم املتحدة السامية     ية من مفوض  لبيط  -٦  
املعنية  املصلحة   صاحبةاجلهات   الوطنية حلقوق اإلنسان واجملتمع املدين و      ات، واملؤسس الدول

البعدين النظري والعملي للمنع فيما يتعلق بتعزيز ومحاية        بشأن  ، عن طريق استبيان،     األخرى
  للمفوضية؛ الشبكي على املوقع لردوداونشر ميع وجت، حقوق اإلنسان

على أسـاس  وأن تعقد، يف حدود املوارد املتاحة،  ية  فوضامل إىل   طلب أيضاً ي  -٧  
،  ومحايتـها  تعزيز حقوق اإلنـسان   يف   املنعدور  حلقة عمل عن    ،  أعالهاملشاورات املذكورة   

 حلقة العمـل  تقدمي موجز ملداوالتهذه املسألة وحول املناقشات مواصلة يف اإلسهام هبدف  
   عشرة؛ الثامنةيف دورتهإىل اجمللس 

البند نفسه من جدول األعمال     إطار   مواصلة النظر يف هذه املسألة يف        قرري  -٨  
  . لربنامج عمله السنويوفقاً

       
  


