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  جملس حقوق اإلنسان 
  العاشرةالدورة 

   من جدول األعمال٢البند 

   األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان،التقرير السنوي ملفوضية
   األمم املتحدة السامية واألمني العاموتقارير مفوضية

  مشروع قرار): باسم حركة عدم االحنياز(، وكوبا *، وبوليفيا، وسري النكا*بنما

    تعزيز التعاون الدويل يف ميدان حقوق اإلنسان .../١٠

  إن جملس حقوق اإلنسان،

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

  بني الـدول األعـضاء يف ميـدان       فيما  ، بغية توطيد التعاون الصادق      ١٩٩٣يونيه  / حزيران ٢٥العاملي حلقوق اإلنسان يف     
  ،اإلنسانحقوق 

 ٢٠٠٠سـبتمرب   / أيلول ٨ باعتماد اجلمعية العامة لألمم املتحدة إلعالن األمم املتحدة بشأن األلفية يف             وإذ يذكِّر   
قرار جملـس حقـوق     يضع يف االعتبار    إذ  ، و ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ١٨ املؤرخ   ٦٢/١٦٠ اجلمعية العامة    قراربو

  ،٢٠٠٨مارس / آذار٢٧ املؤرخ ٧/٣اإلنسان 

املؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب،             باً   يذكِّر أيض  وإذ  
ـ ، و٢٠٠١سبتمرب / أيلول ٨أغسطس إىل   / آب ٣١قد يف ديربان، جنوب أفريقيا، يف الفترة من         الذي عُ  يف تعزيـز  ه دورب

  التعاون الدويل يف ميدان حقوق اإلنسان،

                                                      

 .دولتان من الدول غري األعضاء يف جملس حقوق اإلنسان  *
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تحقيق مقاصد األمـم    هو أمر ال بد منه ل     زيز التعاون الدويل يف ميدان حقوق اإلنسان يكتسي          بأن تع  وإذ يسلم   
  ل،املتحدة على الوجه األكمل، مبا يف ذلك تعزيز مجيع حقوق اإلنسان ومحايتها على حنو فعا

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

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

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

واحلوار والتعاون والشفافية وبناء الثقة عناصر هامة يف مجيع األنشطة الرامية إىل تعزيز             أن التفاهم   على   وإذ يؤكد   
  حقوق اإلنسان ومحايتها،

من مقاصد األمم املتحدة ومن مسؤولية مجيع الدول األعضاء تعزيز حقوق           أنه   من جديد ؤكد  ي  - ١  
  اإلنسان واحلريات األساسية ومحايتها والتشجيع على احترامها بطرق من بينها التعاون الدويل؛

جتاه جمتمعاهتا، مسؤولية مجاعيـة     لة  مسؤولياهتا املستق ، باإلضافة إىل     تقع عليها  الدول بأن   ميسلّ  - ٢
  على الصعيد العاملي؛بينهم وإنصافهم  واملساواة البشرإعالء مبادئ كرامة تتمثل يف 

 أن احلوار بني الثقافات واحلضارات ييسر قيام ثقافة قوامها التسامح واحترام التنـوع،          من جديد يؤكد    -٣
  بشأن احلوار بني احلضارات؛ة والدولية واإلقليمية عد الوطنيرحب يف هذا الصدد بعقد مؤمترات واجتماعات على الصُّيو

على الـشمولية والعـدل     يرتكز  نظام دويل   إقامة   الساحة الدولية على     علىمجيع اجلهات الفاعلة     حيث  -٤  
، وعلى نبذ   ةز واحترام التنوع الثقايف وحقوق اإلنسان العاملي      وتعزياملتبادل  واملساواة واإلنصاف وكرامة اإلنسان والتفاهم      

  العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛املرتكز على مجيع مذاهب االستبعاد 

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

يف عليهـا   املنصوص  للمقاصد واملبادئ   اً  التعاون الدويل يف ميدان حقوق اإلنسان، طبق       أن   يرى  - ٦  
لـة يف منـع     يف املهمة امللحـة املتمث    اً  وعملي  فعاالًاً  ميثاق األمم املتحدة والقانون الدويل، ينبغي أن يسهم إسهام        

  انتهاكات حقوق اإلنسان واحلريات األساسية؛

يف تعزيز مجيع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية ومحايتها  ،االسترشادوجوب  من جديديؤكد   - ٧  
املقاصد واملبادئ  مع  بطريقة تنسجم   مببادئ العاملية وعدم االنتقائية واملوضوعية والشفافية،        ،اًتام  وإعماهلا إعماالً 

   عليها يف امليثاق؛املنصوص
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بتقرير مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان بشأن تعزيز التعاون الدويل يف            اً  حييط علم   - ٨  
  ؛(A/HRC/10/26) ميدان حقوق اإلنسان

إجـراء  مواصلة   الدول األعضاء والوكاالت املتخصصة واملنظمات احلكومية الدولية         إىليطلب    - ٩  
اء ومشاورات من أ جل توطيد التفاهم وتعزيز مجيع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية ومحايتها، ويشجع حوار بّن

   بنشاط يف هذا املسعى؛اإلسهاماملنظمات غري احلكومية على 

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

 إىل مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن تتشاور مـع الـدول واملنظمـات             يطلب  - ١١  
م تعزيز التعاون الدويل واحلوار يف إطار آليات األمطرق ووسائل احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية بشأن 

وكذلك بشأن العقبات والتحديات القائمة يف هـذا        املتحدة حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك جملس حقوق اإلنسان،          
مت به ما سلّ وفقالصدد فضالً عن املقترحات املمكن تقدميها بغية التغلب على هذه العقبات والتحديات، وذلك             

 إليه  ما تتوصلبشأناً ، وأن تقدم تقرير٢٠٠٦س مار/ آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١اجلمعية العامة يف ديباجة قرارها 
  ؛٢٠١٠من استنتاجات إىل اجمللس يف دورته ذات الصلة يف عام 

  .لربنامج عمله السنوياً وفق ٢٠١٠ مواصلة نظره يف هذه املسألة يف عام يقرر  - ١٢  

 -  -  -  -  -   


