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مجلس حقوق اإلنسان

الدورة الثامنة والعشرون
البند  3من جدول األعمال
تعزيز وحماية جميع حقوق اإلنسان ،المدنية والسياسية واالقتصادية
واالجتماعية والثقافية ،بما في ذلك الحق في التنمية

قرار اعتمده مجلس حقوق اإلنسان
14/28
حقوق اإلنسان والديمقراطية وسيادة القانون
إن جملس حقوق اإلنسان،
إذ يسرتشد مبقاصد ومبادئ ميثاق األمم املتحدة،
وإذ يؤكد من جديد اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان وإعالن وبرنامج عمل فيينا،
وإذ يؤك ددد م ددن جدي ددد ي ددا العه ددد ال دددوا او ددات ب دداحلقوق اعيت ددادي واعجتماعيد د
والثقافي د  ،والعهددد الدددوا اوددات بدداحلقوق املدني د والسيا ددي و د ذل د م دن ال د ول الدولي د
حلقوق اإلنسان،
القانون،

وإذ يش د إىل إع ددالن األل ي د وايددا ي درالاا ا معي د العام د بش د ن الد قرا ي د و دديادة

وإذ يؤكد ددد مد ددن جديد ددد ي د دراله  36/19املد ددؤل  23آذال/مد ددال  2012بش د د ن حقد ددوق
اإلنسان والد قرا ي و يادة القانون ،والقرالاا ذاا ال ل ال ادلة عن ن حقوق اإلنسان،
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وإذ حيدديع علمددا بالدلا د الددأ عدددفا م وأل د األمددم املتحدددة السددامي حلقددوق اإلنسددان
عام  )1(2012ونتائج حلق النقاش( )2املعقودة يف  11حزيران/يونيه  2013خالل الدولة الثالث
والعشرين جمللس حقدوق اإلنسدان ،وكلتا دا عدن موألدوح التحددياا املشدرتك الدأ اواجههدا الددول
يف إ ال جهودها الرامي إىل ألمان الد قرا ي و يادة القانون من منظول حقوق اإلنسان،
وإذ يؤكد من جديد ن الد قرا ي اقددوم علدإ إلادة الشدعومل املعده عنهدا يفريد يف اقريدر
نظمهددا السيا ددي واعيت ددادي واعجتماعي د والثقافي د وعلددإ املشددالك ال امل د مددن جان د ه د ه
الشعومل يف ايا جوان حيافا،
وإذ يؤكددد مددن جديددد ي ددا ندده بينمددا اوجددد رتدداا مشددرتك بددت الددد قرا ياا ،ع يوجددد
منوذج وحيد للد قرا ي  ،و ن الد قرا ي ع ختص ي بلد و منطق  ،وإذ يؤكد من جديد ك ل
ألرولة إيالء اعحرتام الواج للسيادة وللحق يف اقرير امل ،
وإذ ي ا يف اعتباله ن التحدياا مام الد قرا ي انش يف كل اجملتمعاا الد قرا ي ،
وإذ يس ددلم مب ددا للتثقي ددي والت دددلي يف مي دددان حق ددوق اإلنس ددان والد قرا يد د م ددن يد د
ا ي يف اإل هام يف اعزيز حقوق اإلنسان كاف ومحايتها وإعماهلا علإ حنو فعال،
وإذ يشدددد علددإ ن الدددول هددي املسددؤول بالدلج د األوىل عددن صددون الد قرا ي د و دديادة
القانون واعزيز ا ،وما ذل فإن األمم املتحددة ا دطلا بددول حا دم يف ادوف املسداعدة وانسديق
ا هود الدولي لدعم الدول ،بناء علإ لبها ،يف عملياا إل اء الد قرا ي ،
وإذ حيد د ال دددول عل ددإ التس ددليم ب يد د مس ددا اجملتم ددا امل ددد وامل دددافعت ع ددن حق ددوق
اإلنسان يف اعزيز حقوق اإلنسان والد قرا ي و يادة القانون ،وعلإ فيئ بيئد آمند ن دنهم مدن
داء عملهم،
وإذ يدددلل ييم د وجددود منتدددح جمللددس حقددوق اإلنسددان مددن جددل ابددادل ا لاء والتحدداول
والت دداهم املشددرتل والتعدداون بشد ن املسددائل املتعلقد يفقددوق اإلنسددان والد قرا يد و دديادة القددانون،
وفقا ملبادئ امليثاق ومقاصده ،وإذ يسلم ب ي ال يغ اإليليمي القائم ،
وإذ يشددد علددإ ن حقدوق اإلنسددان والد قرا يد و دديادة القدانون مرتابطد واعدز بع ددها
البعض ،وإذ حييع علما ما اعهتمام يف ه ا ال دد بتقريدر األمدت العدام عدن اعزيدز نشدط األمدم
املتحدددة يف جمددال دديادة القددانون وانسدديقها( ،)3الد ي اندداول فيدده األمددت العددام ددبل وو ددائل يددادة
اطدوير الددروابع بدت دديادة القدانون والركددائز الرئيسدي الددثال ل مدم املتحددة وهدي السددالم واألمددن،
وحقوق اإلنسان ،والتنمي ،
__________
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 -1يقددرل إنشدداء منتدددح مع د يفقددوق اإلنسددان والد قرا ي د و دديادة القددانون لتددوف
مندده لتعزيددز احل دوال والتعدداون بش د ن الق ددايا املت ددل بالعالي د بددت ه د ه اجملدداعا ويقددوم املنتدددح
بتحديد وحتليل ف ل املمال اا والتحدياا وال رت القائم مام الدول يف جهودها الراميد إىل
ألمان احرتام حقوق اإلنسان والد قرا ي و يادة القانون
 -2يعددرمل عددن ملدده ن يسددهم املنتدددح يف جهددود م وألددي األمددم املتحدددة السددامي
حلقوق اإلنسان الرامي إىل حتست التعاون بت آلياا األمم املتحدة وهيئافا ووكاعفا املتخ د
وصناديقها وبراجمها بش ن األنشدط املتعلقد بتعزيدز حقدوق اإلنسدان والد قرا يد و ديادة القدانون،
مبا يف ذل علإ ال عيد اإليليمي
 -3يقددرل ن ي ددون املنت دددح م توح ددا م ددام مش ددالك ال دددول وآلي دداا األم ددم املتح دددة
وهيئاف ددا ووكاعف ددا املتخ د د وص ددناديقها وبراجمه ددا ،واملنظم دداا احل وميد د الدوليد د  ،واملنظم دداا
وا لي دداا اإليليمي د العامل د يف مي دددان حق ددوق اإلنس ددان ،واملؤ س دداا الو ني د حلق ددوق اإلنس ددان،
و هددا مددن اهليئدداا الو ني د ذاا ال ددل  ،واألكدداد يت واو دهاء ،واملنظمدداا د احل ومي د الددأ
اتمتددا مبركددز ا تشددالي لدددح اجمللددس اعيت ددادي واعجتمدداعي و ن ي ددون املنتدددح م توحددا ي ددا
مددام املنظمدداا د احل ومي د األخددرح الددأ ات ددق هدددافها و راألددها مددا لو ومقاصددد ومبددادئ
ميثاق األمم املتحدة ،ا تنادا إىل ارايباا منها يرال اجمللس اعيت ادي واعجتماعي 31/1996
املؤل  25نو  /يوليه  ،1996واملمال اا الأ يتبعها جملس حقدوق اإلنسدان ،عدن ريدق إجدراء
اعتمدداد م تددو وشد ا وفقددا للنظددام الددداخلي للممبلددس مبددا يددوفر معلومدداا حسددن التوييد عددن
مشالك الدول املعني واملشاولاا معها
 -4يقد ددرل ي د ددا ن جيتمد ددا املنت د دددح كد ددل د ددنتت ليد ددومي عم د ددل يد ددتم خت ي د ددهما
للمنايشاا املواأليعي
 -5يطل د إىل لئ دديس جمل ددس حق ددوق اإلنس ددان ن يع ددت ل ددل دولة ،عل ددإ ددا
التند دداومل اإليليمد ددي وبالتشد دداول مد ددا اجملموعد دداا اإليليمي د د  ،لئيسد ددا للمنتد دددح ،يرشد ددحه األع د دداء
واملرايبددون يف اجمللددس وي ددون ال درئيس الد ي يعمددل ب د ته الشخ ددي  ،مسددؤوع عددن إعددداد مددوجز
ملنايشاا املنتدح ،يتا ميا املشالكت فيه
 -6يطلد د إىل امل ددوس الس ددامي اق دددل ك ددل ال دددعم ال ددال م لتيسد د عق ددد املنت دددح
ومشددالك صددحامل امل ددلح املعنيددت مددن كددل املنددا ق يف اجتماعاادده ،مددا إيددالء اهتمددام خددات
ب مان كه يدل مم ن من املشالك املن الوا ع النطاق ،ما إيالء اععتبال الواجد للتدوا ن
ا نسا
 -7يطلد د إىل األم ددت الع ددام وامل ددوس الس ددامي ازوي ددد املنت دددح مي ددا او دددماا
والتسهيالا الال م لالألطالح بوعيته
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 -8يقددرل ن ي ددون موألددوح الدددولة األوىل للمنتدددح املقددرل عقدددها يف عددام 2016
"او يا احليز الد قرا ي :دول الشبامل يف صنا القرال العام".

ا لس 56
 26آذال/مال 2015
[اعتمددد بت ددوي مسددمبل ب لبي د  35صددواا وامتندداح  12ع دوا عددن الت ددوي  .وكان د نتيمب د
الت وي كما يلي:
املؤيدون:
األلجنتت ،إ تونيا ،لبانيا ،ملانيا ،إندونيسديا ،يرلنددا ،بدالا واي ،باكسدتان ،الها يدل،
الهاغ ددال ،ب ددنغالدي  ،بواسد دوانا ،ا ب ددل األ ددود ،اهوليد د كولي ددا ،اهوليد د مق دددونيا
اليو و الفي ابقا ،السل ادول ،اليون ،ابون ،انا ،فرنسدا ،يطدر ،كا اخسدتان،
كوا دي وال ،ال ونغو ،كينيا ،عا يا ،املغرمل ،امل سدي  ،ملدديي ،اململ د املتحددة
لهيطانيد ددا العظم د ددإ و يرلند دددا الش د ددمالي  ،ناميبيد ددا ،اهلن د ددد ،هولند دددا ،الوعي د دداا املتح د دددة
األمري ي  ،اليابان

املمتنعون عن الت وي :
اعحت د دداد الرو د ددي ،إثيوبي د ددا ،اإلم د ددالاا العربيد د د املتح د دددة ،بولي ي د ددا (دولد د د  -املتع د ددددة
القوميد دداا) ،ا زائد ددر* ،جند ددومل فريقيد ددا ،ال د ددت ،فند ددزويال (اهولي د د  -البولي الي د د )،
فيي نام ،كوبا ،اململ العربي السعودي  ،نيمب يا].

__________

* ذكر وفد ا زائر عحقا ن خط ويا يف ا ويته و نه ي د الت وي ل ائدة مشروح النص.
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