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 -21/43تعزيز التعاون املفيد للجميع يف ميدان حقوق اإلنسان
إن جملس حقوق اإلنسان،
إذ يسرتشد مبيثاق األمم املتحدة،
وإذ يؤكدد مددن جديدد اإلعد ن الملداملق ققددوق اإلنسددان وإعد ن ولددريما عمدذ فيينددا ،وإذ ي د
إىل مجيع مملاهدات حقوق اإلنسان الدولية ذات الصلة ،وال سيما الملهد الدويل اخلاص ابققوق املدنية
والسياسية ،والملهد الدويل اخلاص ابققوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،
وإذ ي د إىل الق درارات السددالقة الددد اعتمدددةا اعممليددة الملامددة وجملددس حقددوق اإلنسددان ل د ن
التملاون الدويل يف ميدان حقوق اإلنسان،
وإذ يؤكدد مددن جديددد أن مجيددع حقددوق اإلنسددان عامليدة وريد قاللددة للتوزرتددة ومرتالاددة ومت ددال ة
توخى منه اإلنصاف والت افؤ،
ويملزز لملضها لملضاً ،وأن من الواجب مملاملة مجيع حقوق اإلنسان على حنو يُ َّ
وعلى قدم املساواة ولنفس القدر من االهتمام،
وإذ يؤكد من جديد أيضاً أن مجيع حقوق اإلنسان يلملة من كرامة اإلنسان وقيمته األصيلتني
فيه ،وأن اإلنسان هو حمور حقدوق اإلنسدان واقدرات األساسدية ،ومدن َ ينبغدق أن ي دون هدو املسدتفيد
الررتيس منها وأن ي ارك لن اط يف إعمال هذه اققوق واقرات،
وإذ يؤكد مدن جديدد كدذل أن مدن واجدب مجيدع الددول ،لغدظ الن در عدن أن متهدا السياسدية
واالقتصادية والثقافية ،تملز ُيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان واقدرات األساسدية ،مدع وجدو مراعداة أييدة
اخلصوصيات الوطنية واإلقليمية وخمتلف اخللفيات التارخيية والثقافية والدينية،
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وإذ يسلم أبن من ش ن هنا تملددية األطراف والدللوماسدية أن يملدزز النهدول ابلركدارتز الدث
لألمم املتحدة ،وهق الت نمية املستدامة ،والس م واألمن ،وحقوق اإلنسان ،وهق ركارتز مرتالاة يملزز كدذ
منها اآلخر ،مع التقيد يف الوقت ذاتده ابلواليدة اخلاصدة ل دذ منهدا وأبح دام امليثداق ،وإذ يسدلم ابقاجدة
امللحة إىل تملزيز تملددية األطراف وتوطيدها،
وإذ يسدلم أيضداً ابلددور اادام الدذد قدد يؤديدده التملداون املفيدد للوميدع فيمدا لدني مجيدع أصددحا
املصلحة اململنيني يف تملزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان يف عامل ال ينف يزداد ترالااً،
وإذ ي دددد علددى مسددؤولية مجيددع الدددول ،وفقداً للميثدداق ،عددن احدرتام حقددوق اإلنسددان واقددرات
األساسية للوميع ،دون أد متييز أاًكان نوعه،
وإذ يسلم أبيية اقرص على مبادئ الملاملية واملوضوعية وعدم االنتقارتية ،عند الن ر يف قضاا
حقوق اإلنسان ،وأبيية نبذ ازدواجية اململاي والتسييس،
وإذ يؤكددد مددن جديددد أن ل ددذ دولددة حقد اً ريد قالددذ للتصددرف يف أن رتددار مريددة أن متهددا السياسددية
واالجتماعية واالقتصادية والثقافية وأن تضع أن متها هذه مبا يتفق مع إرادة شملبها املالقة ،دون تدخذ
أد دولة أخرى أو أد ٍ
جهة فاعلة من ريد الددول ،ومبدا يتفدق متامداً مدع أح دام امليثداق واإلعد ن الملداملق
ققوق اإلنسان وري يا من الص وك الدولية ذات الصلة؛
وإذ يؤكد من جديد أيضاً ضرورة أن يسرتشدد جملدس حقدوق اإلنسدان يف عملده مببدادئ الملامليدة
واقيدداد واملوضددوعية وعدددم االنتقارتيددة وأن يتددوخى اقدوار والتملدداون البنددالين علددى الصددمليد الدددويل زادةً يف
تملزي ددز ومحاي ددة مجي ددع حق ددوق اإلنس ددان واقق ددوق املدني ددة والسياس ددية واالقتص ددادية واالجتماعي ددة والثقافي ددة،
مبا فيها اقق يف التنمية،
وإذ ي دد على اقاجة إىل هنا تملاوين لنَّال يتبمله مجيع أصحا املصلحة يف حذ قضاا حقدوق
اإلنسان يف احملافذ الدولية ،إسهاماً منهم يف تملزيز حقوق اإلنسان ومحايتها،

وإذ يسددلم أبييددة عددرل أفضددذ املمارسددات والنتدارتا واخلدربات اإلناليددة يف ميدددان حقددوق اإلنسددان،
وال سيما دورها يف تملزيز التمللم املتبادل والتفاهم ،ويف تملزيدز اقدوار واملسداعدة علدى تملزيدز التملداون التقد
فيما لني الدول،
وإذ يرى أن التملاون الدويل يف ميدان حقوق اإلنسدان ،وفقداً للمقاصدد واملبدادئ املنصدوص عليهدا
يف امليثدداق والقددانون الدددويل واسددتناداً إىل مبدددأد التملدداون واق دوار الصددادق ،يسددهم إسددهاماً فملدداالً وعمليداً
يف منع انتهاكات حقوق اإلنسان واقرات األساسية ويف جملذ الددول أقددر علدى امتثدال التزاماةدا يف ميددان
حقوق اإلنسان مبا حيقق مصلحة مجيع الب ر،
وإذ ي دد على أن اقوار الصادق والتملاون يف ميدان حقوق اإلنسان ينبغق أن ي دوي لندالين
وق دارتمني علددى مبددادئ الملامليددة وعدددم قالليددة التوزرتددة ،وعدددم االنتقارتيددة ،وعدددم التسددييس ،وعلددى املسدداواة
واالحدرتام املتبددادل ،تدددف تملزيددز التفدداهم وتوسدديع األرضددية امل ددرتكة وتملزيددز التملدداون البنددال ،لوسدارتذ منهددا
لنال القدرات والتملاون التق ،
وإذ يسدلم أبييددة مددا يُقد َّددم مددن مسدداعدة تقنيددة ولنددال القدددرات ابلت دداور مددع الدددول اململنيددة ومبوافقتهددا،
يف تملزيز التملاون املفيد للوميع يف ميدان حقوق اإلنسان،
وإذ ي ددرر أتكيددد اقاجددة إىل مواصددلة ترس ددي دور جملددس حقددوق اإلنسددان يف تملزيددز املس دداعدة
التقنية ولنال القدرات ،لوسارتذ منها است اف السدبذ الدد مت دن الددول مدن عدرل إ ازاةدا و ارسداةا
اعي دددة يف مي دددان حق ددوق اإلنس ددان ،واالط د عل ددى هبارت ددا الواقملي ددة وتب ددادل خرباة ددا يف تملزي ددز حق ددوق
اإلنسان ومحايتها ،والتملهد طوعاً لتقدمي مساياةا والتزاماةا،
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وإذ يسلم لددور االسدتملرال الددورد ال دامذ يف أمدور منهدا تملزيدز عامليدة مجيدع حقدوق اإلنسدان
وترالاها وعدم قالليتها للتوزرتة وت ال ها ،وإن ال آلية تملاونية تستند إىل ممللومدات موضدوعية وموقدوق
تا وإىل التحداور ،وضدمان الملامليدة يف التغايدة واملسداواة يف اململاملدة عميدع الددول مدن حيدس اإلسدهام يف
تملزيز حقوق اإلنسان ومحايتها والتملاون املفيد للوميع،
وإذ يسلم أيضاً أبن مدن شد ن اقدوار لدني األدان والثقافدات واقضدارات يف ميددان حقدوق اإلنسدان
أن يسهم أميا إسهام يف تملزيز التملاون الدويل يف هذا امليدان،
وإذ يسلم كذل أبيية تملزيز المل قات الدولية املبنية على االحرتام املتبادل واإلنصاف والملدل
والتملاون املفيد للوميع ،وأيية لنال جمتمع مبستقبذ م رتك للب رية يتمتع فيه اعميع مقوق اإلنسان،
يهيب جبميع الدول إىل دعم تملددية األطراف والملمذ مملاً على تملزيز التملداون املفيدد
-1
للوميددع يف ميدددان حقددوق اإلنسددان ،وي ددوع اعهددات األخددرى صدداحبة املصددلحة ،مبددا فيهددا املن مددات الدوليددة
واإلقليمية واملن مات ري اق ومية ،على اإلسهام تمة يف هذا املسملى؛
ي دد على الدور اقاسم الذد يؤديه جملس حقوق اإلنسان لوصفه اايئة اق وميدة
-2
الدوليدة الررتيسدية اململنيددة مقدوق اإلنسددان داخدذ من ومددة األمدم املتحدددة ،وي ددد علددى ضدرورة أن يضددالع
اجمللددس لواليتدده وهددو علددى التدزام شددديد لتملدديددة األطدراف عددن طريددق تنفيددذ مبددادئ الملامليددة واقيدداد واملوضددوعية
وعدم االنتقارتية واقوار والتملاون الدوليني البنالين ،لقصد تملزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان؛
يهيدب جبميددع الدددول ولغ هددا مددن أصدحا املصددلحة إىل إقامددة حدوار وتملدداون لنددالين
-3
وصادقني يف ميدان حقوق اإلنسان ،ابالستناد إىل مبادئ الملامليدة ،واقيداد ،واملوضدوعية ،وعددم القالليدة
للتوزرتة ،وعدم االنتقارتية ،وعدم التسدييس ،واملسداواة ،واالحدرتام املتبدادل ،تددف تملزيدز التفداهم وتوسديع
األرضية امل رتكة وتقريب وجهات الن ر وتملزيز التملاون البنال؛
يؤكد من جديد أيية دور املساعدة التقنية ولنال القددرات يف تملزيدز حقدوق اإلنسدان
-4
ومحايتها ،ويهيب ابلدول إىل تملزيز املساعدة التقنية ولنال القدرات يف ميدان حقوق اإلنسان عن طريدق
التملاون املفيد للوميع ،لنال على طلدب الددول اململنيدة ووفقداً لألولدوات الدد دددها ،ويرحدب يف هدذا الصددد
ابلتملاون لني للدان ال مال واعنو وفيما لني للدان اعنو وابلتملاون الث قق؛
حيدديع علمد اً لتقريددر اللونددة االست ددارية جمللددس حقددوق اإلنسددان عددن دور املسدداعدة التقنيددة
-5
()1
ولنال القدرات يف تدعيم التملاون املفيد للوميع يف تملزيز حقوق اإلنسان ومحايتها ؛
ي دد على أيية االستملرال الدورد ال امذ لوصفه آلية تقوم على التملداون واقدوار
-6
البنّال وةدف ،يف مجلة أمور ،إىل سني حالة حقوق اإلنسان على أرل الواقع وإىل تملزيز وفال الدول
مبا أخذته على عاتقها من التزامات وواجبات يف ميدان حقوق اإلنسان ،ويناشد مجيع الدول واعهات
اململنية صاحبة املصلحة إىل امل اركة فيه على حنو لنال؛
يددعو آليدات األمددم املتحددة وإجرالاةددا اململنيدة مقددوق اإلنسدان إىل مواصددلة إيد ل االعتبددار
-7
أليية التملاون املفيد للوميع يف تملزيز مجيع حقوق اإلنسان ومحايتها؛
يقرر أن يملقد أقنال دورتده السادسدة واألرلملدني ،يف إطدار البندد  3مدن جددول أعمالده،
-8
اجتماعاً مدته ساعتان ،يرأسه ررتيس جملس حقوق اإلنسان ،ل ن موضو دور التخفيف من حدة الفقر
يف تملزيز حقوق اإلنسان ومحايتها ،مب اركة كبار املسؤولني من الدول لغرل تبادل اململلومات عدن املمارسدات
اعيدة واخلربات يف للداهنم يف جواندب ممليند ة مدن تملزيدز حقدوق اإلنسدان ومحايتهدا ،وي دوع الددول علدى
اريتنام هذه الفرصة لتيس التملاون التق ذد الصلة؛
__________
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يالب إىل مفوضة األمم املتحدة السامية ققوق اإلنسان أن تدزود االجتمدا اآلندف
-9
ذكددره جبميددع املدوارد ال زمددة للخدددمات واملرافددق ،وأن تملددد تقريدراً مددوجزاً عددن االجتمددا وتقدمدده إىل جملددس
حقوق اإلنسان يف دورته التاسملة واألرلملني؛
-10

يقرر أن يبقق املس لة قيد ن ره.
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[اعتمد لتصويت مسوذ أبريلبيدة  23صدوًً مقالدذ  16وامتندا  8أعضدال عدن التصدويت .وكاندت نتيودة
التصويت كما يلق:
املؤيدون:
األرجنتددني ،وإريددرتا ،وإندونيسدديا ،وأنغدوال ،وأوروريدواد ،وابكسددتان ،والبحدرين ،والربازيددذ،
ول ددنغ ديو ،ولوركين ددا فاس ددو ،وتوري ددو ،والس ددنغال ،والس ددودان ،والص ددومال ،والفلب ددني،
وفنددزوي (مجهوريددة  -البوليفاريددة) ،وقاددر ،وال ددام ون ،وامل سددي  ،وموريتانيددا ،ويميبيددا،
ونيبال ،ونيو ا
اململارضون:
إسددبانيا ،وأس درتاليا ،وأملانيددا ،وأوكرانيددا ،وإيااليددا ،وللغددارا ،ولولندددا ،وت ددي يا ،وجددزر
مارشال ،ومجهورية كورا ،والدامنرك ،وسلوفاكيا ،والنمسا ،وااند ،وهولندا ،والياابن
املمتنملون عن التصويت:
أرمينيدا ،وأفغانسددتان ،ولد و ،وجددزر البهامدا ،ومجهوريددة ال ونغددو الدميقراطيددة ،وشدديلق،
وفيوق ،وليبيا]
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