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جملس حقوق اإلنسان

الدورة الثانية واألربعون
 ٢٧-٩أيلول/سبتمرب ٢٠١٩
البند  ١٠من جدول األعمال
املساعدة التقنية وبناء القدرات
أذربيجان* ،األرجنتني ،إسبانيا ،أسرتااليا ،ألبانيرتا* ،أوروغرتوا ،،أوكرانيرتا ،إيطاليرتا ،ابراغرتوا،*،
الربازيل ،الربتغال* ،بلجيكا* ،بلغاراي ،اتيلند* ،تركيا* ،تونس ،اجلبل األسود* ،جزر البهاما،
مجهوريرترتة مولرترتدو*ا* ،جورجيرترتا* ،رومانيرترتا* ،شرترتيل  ،صرتربيا** ،يجرت  ،قرترترب ،*،كرواتيرترتا ،كنرترتدا*،
كولومبي رترتا* ،لكس رترت،رب * ،املكس رترتي  ،مق رترتدونيا الش رترت،الية* ،ه رترتاي * ،هن رترتدورا * ،هنغ رترتاراي،
هولندا* ،اليوانن* :مشروع قرار

 .../٤٢تعزيز التعاون الدويل لدعم اآلليات الوطنية للتنفيذ واإلبال واملتابعة
إن جملس حقوق اإلنسان،
إذ يسرتشد مبقاصد ميثاق األمم املتحدة ومبادئه،
وإذ يشري إىل قرارات اجلمعية العامة  ١4١/48املؤرخ  ٢٠كانون األول/ديسممرب ،١٩٩3
و ٢5١/6٠املؤرخ  ١5آذار/مارس  ،٢٠٠6و ٢8١/65املؤرخ  ١٧حزيران/يونيه  ،٢٠١١وإىل
قم مرارات جمل ممس حق مموق اإلنس ممان  ١/5امل ممؤرخ  ١8حزيران/يوني ممه  ،٢٠٠٧و ٢١/١6امل ممؤرخ ٢5
آذار/مممارس  ،٢٠١١و ٢5/3٠املممؤرخ  ٢تش مرين األول/أكتممو ر  ،٢٠١5و ٢٩/36املممؤرخ ٢٩
أيلول/سبتمرب ،٢٠١٧
وإذ يؤكممد ممن جديممد التزامممه إبعم ن و ممرجم عمم فيينمما اللممنين اعتمممد ا املممؤ ر العممامل
حلقوق اإلنسان يف فيينا يف  ٢5حزيران/يونيه ،١٩٩3
وإذ يش م ممري إىل أن تعزي م ممز حق م مموق اإلنس م ممان ومحايته م مما وتنفي م ممن خط م ممة التنمي م ممة املس م ممتدامة
لعام  ٢٠3٠ا أمران مرتا طان يعزز ك منهما اآلخر،
__________

*

دولة غري عضو يف جملس حقوق اإلنسان.
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وإذ يس مملم أبن ممه ال غ ممى ع ممن تعزي ممز التع مماون ال ممدوي يف مي ممدان حق مموق اإلنس ممان لتحقي م
مقاصد األمم املتحدة ابلكام  ،مبا يف ذلك تعزيز مجيع حقوق اإلنسان ومحايتها على حنو فعال،
وإذ يؤكممد أن التعمماون التق م  ،الممن يُقممدم ابلتشمماور مممع الدولممة املعنيممة ومبوافقتهمما ،مبمما يف
ذلك التعاون لغرض تعزيز املتا عة والتنفيمن الفعمال اللتزاماهتما وتعهمداهتا يف جممال حقموق اإلنسمان،
ينبغ م أن يشم م ع عل ممى قي ممام عملي ممة ش مماملة ينخ ممر ويش ممار يف كاف ممة مراحله مما مجي ممع أص ممحا
املصلحة املعنيني على الصعيد الموين  ،مبمن فميهم الوكماالت احلكوميمة واملؤسسمات الويننيمة حلقموق
اإلنسان واجملتمع املدين،
وإذ يسلم ضرورة مواصلة التعماون ابالعتمماد علمى الت
الممي يفرزهمما التعمماون فيممما ممني لممدان اجلنممو والتعمماون الث ث م
ومواصمملة استكشمما أوجممه التكام م والت م زر فيممما ينهمما هبممد
حقوق اإلنسان ،وال سيما تعزيز اآلليات الويننية للتنفين واإل

مار املتنوعمة واملمارسمات اجليمدة
والتعمماون ممني الشمممال واجلنممو ،
تعزيممز التعمماون الممدوي يف ميممدان
غ واملتا عة،

وإذ يس مملم أيض مما مب مما جلمي ممع آلي ممات حق مموق اإلنس ممان التا ع ممة ملنظ ممومي حق مموق اإلنس ممان
الدوليممة واإلقليميممة مممن دور ومسمما ة هممام ْني وقيِّمم ْمني ومتعاضم ْمديْن يف جهممود تعزيممز ومحايممة حقمموق
اإلنسان واحلرايت األساسية،
وإذ يسلم كنلك ابلطا ع البناء الن يسمم دور ومسما ة مجيمع فمرو الدولمة ،فضم عمن
املؤسسممات الويننيممة حلقمموق اإلنسممان واجملتمممع املممدين ،واألوسمما األكادمييممة وغريهمما مممن أصممحا
املصلحة املعنيني يف تعزيز اآلليات الويننية للتنفين واإل غ واملتا عة ،وتشم يع اسمتمرار مشماركتها
ومسا تها يف هنه اآلليات،
وإذ يضممع يف اعتبمماره أنممه ينبغ م للممدول أن تممدم التزاماهتمما وتعهممداهتا ،مبوج م القممانون
الممدوي حلقمموق اإلنسممان ،يف تشمريعاهتا الويننيممة وسياسمماهتا العامممة ،لضمممان توجيممه اإلجمراءات الممي
تتخممنها الدولممة علممى الصممعيد المموين توجيهمما فعليمما صممو تعزيممز ومحايممة مجيممع حقمموق اإلنسممان
واحلرايت األساسية ،من أج املسا ة يف منع انتهاكات حقوق اإلنسان،
 -١يرح م م ابملسم مماعدة التقنيم ممة و نم مماء القم ممدرات اللم ممنين تقم ممدمهما مفوضم ممية األمم ممم
املتحدة السامية حلقوق اإلنسان و رجم األمم املتحدة اإلمنائ  ،عن ينري منسق األمم املتحدة
املقيمممني وأفرقممة األمممم املتحممدة ال ُقطريممة ،ابلتشمماور مممع الدولممة املعنيممة ومبوافقتهمما ،وال سمميما هبممد
دعم إنشاء آليات ويننية للتنفين واإل غ واملتا عة أو تعزيز هنه اآلليات؛
 -٢يش ع الدول على إنشاء آليات ويننية للتنفين واإل غ واملتا عة أو تعزيز همنه
اآلليم ممات مم ممن أج م م زايدة االمتثم ممال اللتزاماهتم مما أو تعهم ممداهتا يف جمم ممال حقم مموق اإلنسم ممان ،وتبم ممادل
املمارسمات اجليممدة املتبعممة واخلمربات املكتسممبة يف اسممتخدامها لرسمم سياسممات عامممة وفم هنم قممائم
على حقوق اإلنسان؛
 -3يطل م إىل املفوضممية السممامية تنظمميم مخممس مشمماورات إقليميممة لتبممادل اخل مربات
واملمارسممات اجليممدة املتعلقممة إبنشمماء وتطمموير اآلليممات الويننيممة للتنفيممن واإل م غ واملتا عممة ،وأتثريهمما
علممى فعاليممة تنفيممن االلتزامممات والتعهممدات يف جمممال حقمموق اإلنسممان ،ابلتشمماور مممع مجيممع اجلهممات
صاحبة املصلحة املعنية؛
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 -4يطل أيضا إىل املفوضية السمامية إعمداد تقريمر يتضممن اسمتنتاجات وتوصميات
االجتماعممات اإلقليميممة مممن أج م حتديممد أشممكال التعمماون ممني جملممس حقمموق اإلنسممان واآلليممات
الويننية للتنفين واإل غ واملتا عة ،وتقدمي هنا التقرير إىل اجمللس يف دورته السا عة واألر عني؛
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يقرر أن يواص نظره يف هنه املسألة.
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