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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة السادسة عشرة

   من جدول األعمال٣البند 
  تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان، املدنية والسياسية واالقتصادية 

    ذلك احلق يف التنميةواالجتماعية والثقافية، مبا يف

  مشروع قرار): باسم حركة عدم االحنياز(مصر     

    ١٦.../  
  تعزيز التعاون الدويل يف جمال حقوق اإلنسان

  إن جملس حقوق اإلنسان،  
 التزامه بتعزيز التعاون الدويل، على النحو املنصوص عليه يف ميثـاق            إذ يعيد تأكيد    

 منه فضالً عن األحكام ذات الصلة الواردة        ١املادة   من   ٣سيما يف الفقرة     األمم املتحدة، وال  
 ٢٥يف إعالن وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدمها املـؤمتر العـاملي حلقـوق اإلنـسان يف                 

 بغية توطيد التعاون احلقيقي بني الدول األعـضاء يف جمـال حقـوق              ١٩٩٣ يونيه/حزيران
  اإلنسان،
 ٨ مـم املتحـدة لأللفيـة يف       إىل اعتماد اجلمعيـة العامـة إعـالن األ         وإذ يشري   

 وااللتزامات املتجددة بتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية حبلول املوعـد          ٢٠٠٠ سبتمرب/أيلول
 على النحو املبني يف الوثيقة اخلتامية اليت اعتمدت يف          ،٢٠١٥ تحقيقها وهو عام  لاملستهدف  

ة العامة بشأن األهـداف     االجتماع العام الرفيع املستوى يف الدورة اخلامسة والستني للجمعي        
  اإلمنائية لأللفية،

 إىل مجيع مقررات وقرارات جلنة حقوق اإلنسان واجمللس واجلمعيـة           أيضاً وإذ يشري   
  العامة بشأن تعزيز التعاون الدويل يف جمال حقوق اإلنسان،
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إىل املؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية والتمييـز العنـصري وكـره           كذلك  وإذ يشري     
يتصل بذلك من تعصب الذي عقد يف ديربـان جبنـوب أفريقيـا يف الفتـرة             األجانب وما 

 وإىل مؤمتر استعراض نتائج ديربان الذي       ٢٠٠١ سبتمرب/ أيلول ٨أغسطس إىل   /آب ٣١ من
 ودورمها يف تعزيـز التعـاون     ٢٠٠٩ أبريل/ نيسان ٢٤ إىل   ٢٠عقد يف جنيف يف الفترة من       

  الدويل يف جمال حقوق اإلنسان،
ن توطيد أواصر التعاون الدويل يف جمال حقوق اإلنسان أساسي لتحقيق            بأ وإذ يسلم   

مقاصد األمم املتحدة بالكامل، مبا يف ذلك تعزيز مجيع حقوق اإلنسان ومحايتها علـى حنـو     
  فعال،

 إىل مبـدأي    ا بأن تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها ينبغي أن يـستند         وإذ يسلم أيضاً    
احملافل ذات الصلة، مبا يف ذلـك يف سـياق االسـتعراض            التعاون واحلوار احلقيقي يف مجيع      

 على الوفاء بالتزاماهتا يف جمـال       قدرة الدول األعضاء   إىل تعزيز    االدوري الشامل، وأن يهدف   
  حقوق اإلنسان ملا فيه مصلحة البشرية مجعاء،

 الدور الذي يضطلع به االستعراض الدوري الشامل باعتباره آليـة           تأكيد وإذ يكرر   
   املسامهة يف تعزيز التعاون الدويل يف جمال حقوق اإلنسان،هامة يف

 ٢٠٠٨ سـبتمرب / أيلول٢٨ املؤرخ   ٦/١٧ إىل قرار جملس حقوق اإلنسان       وإذ يشري   
الذي طلب فيه اجمللس إىل األمني العام إنشاء صندوق استئماين للتربعات خاص باالستعراض             

 يف آلية االستعراض ،سيما أقل البلدان منواً الدوري الشامل لتيسري مشاركة البلدان النامية، وال
الـذي سـُيدار    صندوق التربعات اخلاص باملساعدة املالية والتقنية       إنشاء  الدوري الشامل، و  

 لكـي   باالشتراك مع الصندوق االستئماين للتربعات اخلاص باالستعراض الدوري الـشامل،         
راً للمساعدة املالية والتقنية يعـاون      را باالقتران مع آليات التمويل املتعددة األطراف مصد       يوفّ

البلدان يف تنفيذ التوصيات املنبثقة عن االستعراض الدوري الشامل بالتشاور مع البلد املعـين              
  ومبوافقته،
 أن احلوار بني األديان والثقافات واحلضارات يف جمال حقـوق            جديد منوإذ يؤكد     

  عاون الدويل يف هذا اجملال،اإلنسان ميكنه أن يسهم إسهاماً كبرياً يف تعزيز الت
 ضرورة إحراز مزيد من التقدم يف تعزيز حقوق اإلنسان واحلريـات             على ؤكدوإذ ي   

  األساسية والتشجيع على احترامها، بطرق من بينها التعاون الدويل،
 أن التفاهم واحلوار والتعاون والشفافية وبناء الثقة عناصر هامـة يف            وإذ يشدد على    

  مية إىل تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها،مجيع األنشطة الرا
 أن تعزيز حقوق اإلنسان واحلريات األساسية ومحايتـها          جديد منيؤكد    - ١  

 هي أحد مقاصد األمم املتحـدة،       ، بطرق من بينها التعاون الدويل     ،والتشجيع على احترامها  
  كما أهنا مسؤولية رئيسية تقع على عاتق الدول؛
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الدول، إضافة إىل مسؤوليات كل دولـة جتـاه         ه تقع على عاتق      بأن يسلّم  - ٢  
علـى  اإلنصاف  واملساواة اإلنسانيةكرامة  المبادئ  إعالء  يف  جمتمعها، مسؤولية مجاعية تتمثل     

   العاملي؛ستوىامل
ثقافة قوامها  قيام   أن احلوار بني الثقافات واحلضارات ييسر         جديد  من يؤكد  - ٣  

التسامـح واحتـرام التنوع، ويرحب يف هذا الصدد بعقد مـؤمترات واجتماعـات علـى      
  ؛ بشـأن احلـوار بني احلضارات واإلقليمي والدويلاملستويات الوطين

 أساسه   نظام دويل  إقامة الساحة الدولية على     يف مجيع اجلهات الفاعلة     حيث  - ٤  
 وتعزيز واحتـرام التنـوع      كرامة اإلنسان والتفاهم  واملساواة واإلنصاف و  والعدل  الشمولية  

أساس  على   االستبعاد  اليت تدعو إىل   ذاهباملمجيع  نبذ  الثقايف وحقوق اإلنسان العاملية، وعلى      
   العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛

 اإلنسان  تعزيز حقوق ل التعاون الدويل     أواصر  أمهية توطيد   جديد  من يؤكد  - ٥  
تحقيق أهداف محلة مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانـب ومـا            ولومحايتها  

  يتصل بذلك من تعصب؛
 حقوق اإلنسان، طبقاً للمقاصد واملبـادئ       جمال أن التعاون الدويل يف      يرى  - ٦  

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

االسترشاد، يف تعزيز مجيـع حقـوق اإلنـسان         ضرورة    جديد منيؤكد    - ٧  
واحلريات األساسية ومحايتها وإعماهلا الكامل، مببادئ العاملية وعدم االنتقائيـة واملوضـوعية      

  ؛يف امليثاق مع املقاصد واملبادئ املنصوص عليها منسجوالشفافية، بطريقة ت
 دور التعاون الدويل يف دعم اجلهود الوطنية والرفع من قـدرات     على يؤكد  - ٨  

 منها تعزيز تعاوهنا مع آليات حقوق اإلنسان، مبا يف          وسائل ب ، حقوق اإلنسان  جمالالدول يف   
 املعنية ووفقا لألولويات الـيت      ذلك من خالل توفري املساعدة التقنية، بناء على طلب الدول         

   حددهتا؛
 باملعلومات اليت قدمتها شفوياً مفوضية األمم املتحدة الـسامية          حييط علماً   -٩  

الـصندوق االسـتئماين للتربعـات اخلـاص        حلقوق اإلنسان بشأن التقدم احملرز يف تفعيل        
، ويطلـب  التقنيةوصندوق التربعات اخلاص باملساعدة املالية و ،  الدوري الشامل باالستعراض  

إىل املفوضية أن تقدم إىل اجمللس معلومات خطية حمدثة عن عمليات الـصندوقني واملـوارد               
  .املتاحة هلما

الصندوق االستئماين للتربعات اخلـاص      الدول على مواصلة دعم      حيث  - ١٠  
  ؛ وصندوق التربعات اخلاص باملساعدة املالية والتقنية،باالستعراض الدوري الشامل
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 املفوضية السامية حلقوق اإلنسان أن تلتمس آراء الدول واجلهات     إىل لبيط  - ١١  
مـن  املعنية باألمر بشأن مسامهة صندوق التربعات اخلاص باملساعدة املالية والتقنية، والسيما          

 يف تنفيذ التوصيات املقدمـة يف إطـار االسـتعراض     ، استدامته وإمكانية الوصول إليه    حيث
   تقتضي دعماً مالياً؛واليتا الدول كجزء من هذا االستعراض الدوري الشامل اليت قبلته

 بالدول والوكاالت املتخصصة واملنظمات احلكومية الدولية مواصلة        يهيب  - ١٢  
إجراء حوار بناء ومشاورات من أجل توطيد التفاهم وتعزيز مجيع حقوق اإلنسان واحلريات             

 اإلسهام بصورة إجيابيـة يف هـذا        األساسية ومحايتها، ويشجع املنظمات غري احلكومية على      
  املسعى؛

اختاذ التدابري الضرورية لتعزيز التعاون على املـستويات         أيضاًالدول  بيهيب    -١٣  
السليب لألزمات العامليـة املتتاليـة      لألثر  الثنائي واإلقليمي والدويل واليت ترمي إىل التصدي        

تغري املناخ والكوارث الطبيعية    وئية  ، كاألزمات املالية واالقتصادية واألزمات الغذا     واملضاعفة
  على التمتع الكامل حبقوق اإلنسان؛

 الدول وآليات األمم املتحدة وإجراءاهتا ذات الصلة املعنيـة حبقـوق            يدعو  - ١٤  
يف ضـمان    أمهية   املتبادل والتفاهم واحلوار من   االهتمام ملا للتعاون    اإلنسان إىل مواصلة إيالء     

  ايتها؛تعزيز مجيع حقوق اإلنسان ومح
 باملناقشات اليت جرت يف اللجنة االستشارية جمللـس حقـوق           حييط علماً   -١٥  

اإلنسان يف إطار أداء الوالية املسندة إليها الستكشاف السبل والوسائل الكفيلة بتعزيز التعاون      
  ؛٢٠١٠مارس / آذار٢٦ املؤرخ ١٣/٢٣يف جمال حقوق اإلنسان وفقاً لقرار اجمللس الدويل 

 وفقاً لربنـامج عملـه      ٢٠١٢ اصلة نظره يف هذه املسألة يف عام       مو يقرر  - ١٦  
  .السنوي

        


