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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة السابعة

                  من جدول األعمال ٣      البند 

  واالقتصاديةتعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان، املدنية والسياسية 
  ثقافية، مبا يف ذلك احلق يف التنميةواالجتماعية وال

  مشروع قرار): باسم حركة بلدان عدم االحنياز(بوليفيا وكوبا 

   تعزيز التعاون الدويل يف ميدان حقوق اإلنسان-/...٧

                     إن جملس حقوق اإلنسان،

              وال سـيما يف                                              على النحو املنصوص عليه يف ميثاق األمم املتحـدة،                                     التزامه بتعزيز التعاون الدويل،                    إذ يعيد تأكيد    
                                                إعالن وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمـدمها املـؤمتر             الواردة يف                   األحكام ذات الصلة     ً      فضالً عن            منه،    ١              من املادة     ٣        الفقرة  

                                                                     ، بغية توطيد التعاون الصادق بني الـدول األعـضاء يف ميـدان              )١ (    ١٩٩٣       يونيه   /         حزيران   ٢٥                         العاملي حلقوق اإلنسان يف     
   ،           حقوق اإلنسان

   )٢ (    ٢٠٠٠      سبتمرب  /        أيلول  ٨                                                                           اعتماد اجلمعية العامة لألمم املتحدة إلعالن األمم املتحدة بشأن األلفية يف                ب        ِّ  وإذ يذكِّر   
         املؤرخ     ١٠٤ / ٤         اجمللس                      يضع يف االعتبار مقرر       إذ      ، و     ٢٠٠٧       ديسمرب   /              كانون األول    ١٨          املؤرخ      ١٦٠ /  ٦٢           اجلمعية         ولقرار
   ،    ٢٠٠٧     مارس  /      آذار  ٣٠

                                                                           فحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب،                             املؤمتر العاملي ملكا   ب ً  اً         ِّ       وإذ يذكِّر أيض    
ـ    ، و    ٢٠٠١      سبتمرب  /        أيلول  ٨           أغسطس إىل    /     آب   ٣١                                                      الذي عقد يف ديربان، جنوب أفريقيا، يف الفترة من                     يف تعزيـز    ه    دور   ب

                                    التعاون الدويل يف ميدان حقوق اإلنسان،

                                                      

  )١(  A/CONF.157/24 ) الث، الفصل الث)ألولااجلزء.  
 .٥٥/٢انظر القرار   )٢(
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                                       أمهية جوهرية يف حتقيق مقاصـد األمـم                     نسان يكتسي                                                    بأن تعزيز التعاون الدويل يف ميدان حقوق اإل                 وإذ يسلم   
    ل،                                                                         املتحدة على الوجه األكمل، مبا يف ذلك تعزيز مجيع حقوق اإلنسان ومحايتها على حنو فعا

                                                                                                    بأن تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها ينبغي أن يستندا إىل مبدأ التعاون واحلوار الصادق وأن يهدفا                ً  اً          سلم أيض  ي     وإذ    
   ،                                                                          األعضاء على الوفاء بالتزاماهتا يف ميدان حقوق اإلنسان ملا فيه مصلحة البشرية مجعاء                    إىل تعزيز قدرة الدول 

     يسهم               من شأنه أن                  حقوق اإلنسان          ميدان                                                  أن احلوار بني األديان والثقافات واحلضارات يف                 من جديد            وإذ يؤكد     
                                               إىل حد كبري يف تعزيز التعاون الدويل يف هذا امليدان،

                                                                                 ز مزيد من التقدم يف تعزيز حقوق اإلنسان واحلريات األساسية والتـشجيع علـى                  إحرا               على ضرورة             وإذ يشدد   
                                       احترامها بطرق من بينها التعاون الدويل،

                                                                                               واحلوار والتعاون والشفافية وبناء الثقة عناصر هامة يف مجيع األنشطة الراميـة إىل تعزيـز                               أن التفاهم             وإذ يؤكد   
                      حقوق اإلنسان ومحايتها،

                                                                           من مقاصد األمم املتحدة ومن مسؤولية مجيع الدول األعضاء تعزيـز حقـوق                  أنه ً  اً          ؤكد جمدد  ي  -  ١  
                                                                                   اإلنسان واحلريات األساسية ومحايتها والتشجيع على احترامها بطرق من بينها التعاون الدويل؛

                                                            ، باإلضافة إىل املسؤوليات اخلاصة املنوطة هبا جتاه جمتمعاهتا، مسؤولية            تقع عليها     الدول      بأن  م   ّ يسلّ  -  ٢
                                                             إعالء مبادئ كرامة اإلنسان واملساواة واإلنصاف على الصعيد العاملي؛        تتمثل يف        مجاعية

                                                                                    أن احلوار بني الثقافات واحلضارات ييسر قيام ثقافة قوامها التسامح واحتـرام                     من جديد       يؤكد    -  ٣
            بشأن احلوار     ة         والدولي   ة          واإلقليمي   ة                                                                 رحب يف هذا الصدد بعقد مؤمترات واجتماعات على الصعد الوطني          ي          التنوع، و 

             بني احلضارات؛

                                  نظام دويل على أساس الشمولية والعدل       إقامة                                        مجيع اجلهات الفاعلة يف الساحة الدولية على     حيث  -  ٤  
             ، وعلى نبذ    ة                                                                                                   واملساواة واإلنصاف وكرامة اإلنسان والتفاهم وتعزيز واحترام التنوع الثقايف وحقوق اإلنسان العاملي           

                                                           نصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛                               مجيع مذاهب االستبعاد على أساس الع

                                                               التعاون الدويل من أجل تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها وحتقيـق                 توطيد           أمهية           من جديد       يؤكد  -  ٥  
                                                                     مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛    محلة       أهداف 

  يف          عليهـا           املنصوص                    للمقاصد واملبادئ    ً  اً                         دان حقوق اإلنسان، طبق                        التعاون الدويل يف مي          أن      يرى  -  ٦  
                                       يف املهمة امللحـة املتمثلـة يف منـع          ً  اً       وعملي        ً فعاالً ً  اً                                                               ميثاق األمم املتحدة والقانون الدويل، ينبغي أن يسهم إسهام        

                                       انتهاكات حقوق اإلنسان واحلريات األساسية؛
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                                       إلنسان واحلريـات األساسـية ومحايتـها                                            وجوب االهتداء يف تعزيز مجيع حقوق ا       ً  اً           يؤكد جمدد   -  ٧  
                     واملقاصـد واملبـادئ                   بطريقة تنسجم                                                           مببادئ العاملية وعدم االنتقائية واملوضوعية والشفافية،        ً  اً     تام                 ً  وإعماهلا إعماالً 

                        املنصوص عليها يف امليثاق؛

     يف                                                                                 بتقرير مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان بشأن تعزيز التعاون الدويل           ً  اً          حييط علم   -  ٨  
   ؛ )٣ (                 ميدان حقوق اإلنسان

                                                                             الدول األعضاء والوكاالت املتخصصة واملنظمات احلكومية الدولية إىل أن تـدأب علـى        يدعو  -  ٩  
اء ومشاورات من أجل توطيد التفاهم وتعزيز مجيع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية ومحايتها،                            ّ                                                                                                 إجراء حوار بّن

                  شاط يف هذا املسعى؛                                      ويشجع املنظمات غري احلكومية على املسامهة بن

                     إىل أن تواضب علـى                   حبقوق اإلنسان                                                          الدول وآليات األمم املتحدة وإجراءاهتا ذات الصلة             يدعو  -   ١٠  
                                                                                              إيالء العناية لألمهية اليت يكتسيها التعاون والتفاهم واحلوار يف ضمان تعزيز مجيع حقوق اإلنسان ومحايتها؛

                                              ق اإلنسان أن تتشاور مـع الـدول واملنظمـات                                               إىل مفوضة األمم املتحدة السامية حلقو          يطلب  -   ١١  
                                                                                                                 احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية بشأن السبل والوسائل الكفيلة بتعزيز التعاون الدويل واحلوار يف إطار               

                              مت به اجلمعيـة العامـة يف            ّ  ما سلّ                                                                          آليات األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك جملس حقوق اإلنسان، وفق           
                                     بشأن ما توصلت إليه من استنتاجات       ً  اً                     ، وأن تقدم تقرير       ٢٠٠٦      مارس   /       آذار   ١٥          املؤرخ      ٢٥١ /  ٦٠   ا               ديباجة قراره 

   ؛    ٢٠٠٩                                إىل اجمللس يف دورته ذات الصلة يف عام 

   .                  لربنامج عمله السنوي ً  اً      وفق    ٢٠٠٩                                 مواصلة نظره يف هذه املسألة يف عام     يقرر  -   ١٢  

 -  -  -  -  -  

                                                      

)٣(  A/HRC/7/31.  


