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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة الرابعة عشرة

   من جدول األعمال٣البند 
  االقتصادية وق اإلنسان، املدنية والسياسية وتعزيز ومحاية مجيع حق

   ذلك احلق يف التنميةواالجتماعية والثقافية، مبا يف

  مشروع قرار: *أوكرانيا، بولندا    

    ١٤.../  
  دور الوقاية يف ضمان حقوق اإلنسان    

  إن جملس حقوق اإلنسان،  
  ما يتصل منها    مقاصد ومبادئ ميثاق األمم املتحدة، مبا يف ذلك        ؤكد من جديد  يإذ    

بتساوي الـشعوب يف    يقضي  إمناء العالقات الودية بني األمم على أساس احترام املبدأ الذي           ب
الدوليـة ذات   املـشاكل   حتقيق التعاون الدويل على حل      وتقرير مصريها،   احلقوق وحبقها يف    

اإلنساين وعلى تعزيز احترام حقوق اإلنـسان        وأالثقايف   وأاالجتماعي   وأاالقتصادي  الطابع  
 واحلريات األساسية للناس مجيعاً والتشجيع على ذلك، 

،  فيينا اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان وإعالن وبرنامج عمل       ضاًمن جديد أي  ؤكد  يوإذ    
شري إىل العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، والعهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق              يو

ا من صكوك حقوق اإلنسان، فضال عن نتائج مؤمترات      االقتصادية واالجتماعية والثقافية وغريمه   
 لس، عن اجملرارات ذات الصلة الصادرة عن اجلمعية العامة وقالوالرئيسية األمم املتحدة 

 ،حقوق اإلنسان عاملية وغري قابلـة للتجزئـة       كل   أن   ؤكد من جديد كذلك   يوإذ    
معاملة كل حقوق اإلنـسان معاملـة      جيب  ، وأنه   ويعزز بعضها بعضاً  ومتشابكة،   ،ومترابطة

  ، اماالهتمعلى قدم املساواة وبالقدر نفسه من وعادلة ومنصفة، 
__________ 

 .دولة غري عضو يف جملس حقوق اإلنسان  *  
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مارس / آذار ١٥ املؤرخ   ٦٠/٢٥١اجلمعية العامة، قررت يف قرارها       إىل أن    شرييوإذ    
من خالل احلوار والتعاون،     منها اإلسهام،    ملة أمور جبجملس حقوق اإلنسان    يقوم   أن   ٢٠٠٦

       يف منع حدوث انتهاكات حلقوق اإلنسان واالستجابة فورا يف احلاالت الطارئـة املتعلقـة             
  ،سانحبقوق اإلن

  إزاء استمرار انتهاكات حقوق اإلنسان يف مجيع أحناء العامل، عرب عن القلقيوإذ   

بأمهية التدابري الوقائية الفعالة كجزء من االستراتيجيات الشاملة لتعزيز مجيع           وإذ يقر   
 ،  ومحايتهاحقوق اإلنسان

 سانرئيسية عن تعزيز مجيع حقوق اإلن     مسؤولة مسؤولية    بأن الدول    عترفي  -١  
       مجيـع  تقع علـى  أن هذه املسؤولية ب، مبا يف ذلك منع انتهاكات حقوق اإلنسان، و     ومحايتها
  ؛لدولةافروع 

ملنع انتـهاكات   واملواتية  الداعمة  بيئات  اللدول أن تشجع    ه ينبغي ل   أن ؤكدي  -٢  
  : جبملة وسائل منها حقوق اإلنسان،

        وفقـاً وطنية قوية ومستقلة حلقـوق اإلنـسان،        مؤسسات  وجود  ضمان    )أ(  
  ؛ملبادئ باريس

يف جمال حقوق اإلنسان، وال سيما للجهـات        والتدريب  تشجيع التثقيف     )ب(  
  ؛الفاعلةاحلكومية 

  ؛ يتمتعان باحلرية واحليويةتمع مدين ووسائل إعالموجود جمضمان   )ج(  

  ؛الكاملب هاوتنفيذ صكوك حقوق اإلنسان الدوليةعلى التصديق   )د(  

  ؛حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك احلق يف التنميةمجيع  محاية وتعزيز ضمان  )ه(  

، مبا يتفـق مـع       املالئمة وطنيةال لياتاآلؤسسات و املوإنشاء األطر   ضمان    )و(  
  ؛مبادئ احلكم الرشيد والدميقراطية وسيادة القانون واملساءلة

 مبا يف ذلك عدم املـساواة والفقـر         ،عفضالمعاجلة العوامل اليت تزيد من        )ز(  
  ؛ومجيع أشكال التمييز

يف اإلسهام مبنع انتهاكات     بدور املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان       يرحب  -٣  
، ويشجع الدول على تعزيز والية وقدرة املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان،           حقوق اإلنسان 

ذا الدور على حنو فعـال وفقـاً        لتمكينها من االضطالع هب   وحبسب االقتضاء؛   إن ُوجدت،   
  ؛ملبادئ باريس

يف  هيف تعزيز مسامهة جملس حقوق اإلنسان وآليات      اإلسهام   الدول على    شجعي  -٤  
   وتقدمي الدعم هلما؛لس وآلياتهاجملمنع انتهاكات حقوق اإلنسان من خالل تعزيز التعاون مع 
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تشاور مع الدول الحلقوق اإلنسان السامية األمم املتحدة  ية من مفوضيطلب  -٥  
 الوطنية حلقوق اإلنـسان ومنظمـات       اتوهيئات املعاهدات واإلجراءات اخلاصة، واملؤسس    

ومحايتـها،  دور الوقاية يف تعزيز حقوق اإلنسان اجلهات املعنية األخرى بشأن اجملتمع املدين و  
  ؛للمفوضيةونشر نتيجة هذه املشاورات على املوقع اإللكتروين ميع وجت

على أسـاس  و، يف حدود املوارد املتاحة، أن تعقد ية  فوضامل إىل   ضاًطلب أي ي  -٦  
،  ومحايتـها  تعزيز حقوق اإلنسان  يف  دور الوقاية   عن  حلقة عمل   ،  أعالهاملشاورات املذكورة   

        لـس يف دورتـه    اجمل إىل   اهذه املسألة وتقـدميه   حول  املناقشات  مواصلة  يف  اإلسهام  هبدف  
  السادسة عشرة؛

البند نفسه من جدول األعمال     إطار  لة النظر يف هذه املسألة يف        مواص قرري  -٧  
  . لربنامج عمله السنويطبقاً

       


