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                 جملس حقوق اإلنسان
                     الدورة السادسة عشرة

                  من جدول األعمال ٣      البند 
                                                          تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان، املدنية والسياسية واالقتصادية

                     ذلك احلق يف التنمية                           واالجتماعية والثقافية، مبا يف 
  -        دولـة      (                                        ، أنغوال، باكستان، بنغالديش، بوليفيـا      *            ، إندونيسيا  *                       االحتاد الروسي، إثيوبيا      

                 ، مجهورية كوريـا   *                          ، اجلمهورية العربية السورية *        ، اجلزائر *         ، بيالروس  * )                 املتعددة القوميات 
           ، الـصني،    *             ، سـنغافورة   *            ، سري النكا   *                           ، جيبويت، زامبيا، زمبابوي    *                   الشعبية الدميقراطية 

                ، قريغيزسـتان،    *        نـام           ، فييـت   * )                البوليفاريـة  -        مجهورية   (       فرتويال   ،   *     فلسطني        غابون،  
            مشروع قرار  :  *       ، اليمن *                    ، موريتانيا، ناميبيا *       ، املغرب *             ، كوبا، لبنان *         كازاخستان

    ١٦  .../      
                                                                               تعزيز حقوق اإلنسان وحرياته األساسية عن طريـق حتـسني فهـم القـيم              

                   التقليدية للبشرية
              حقوق اإلنسان،       إن جملس   
                                    مبقاصد ومبادئ ميثاق األمم املتحدة،         إذ يسترشد  
                                                               اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، وأن لكل إنسان حق التمتـع                   من جديد            وإذ يؤكد   

                                                                                          باحلقوق واحلريات املذكورة يف اإلعالن دومنا متييز من أي نوع بسبب العرق أو اللـون أو                
                                                    أو أي رأي آخر أو األصل القومي أو االجتماعي                                                        اجلنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي       

                            أو املولد أو أي وضع آخر،      الثروة   أو 
                                                                          بإعالن وبرنامج عمل فيينا اللذين يؤكدان من جديد، يف مجلة أمـور،                        وإذ يسترشد   

                                                                                               االلتزام الرمسي جلميع الدول بأن تفي مبا يقع على عاتقها من التزامات بتـشجيع االحتـرام                
__________           

   .        ق اإلنسان                     دولة غري عضو يف جملس حقو   *  
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                                                     ً                 نسان واحلريات األساسية للجميع، والتقيد هبا ومحايتها، وفقاً للميثاق                              العاملي لكل حقوق اإل   
                                                                                         والصكوك األخرى املتصلة حبقوق اإلنسان، وللقانون الدويل، وأن الطابع العاملي هلذه احلقوق            

                            واحلريات هو أمر ال جدال فيه،
                                                                     أن مجيع حقوق اإلنسان عاملية وغري قابلـة للتجزئـة ومترابطـة                        يكرر تأكيد      وإذ    

                        ً                                                                  متشابكة ويعزز بعضها بعضاً، وأنه يتعني معاملة كل حقـوق اإلنـسان معاملـة عادلـة                 و
                                                                                                 ومتكافئة، على قدم املساواة وبالقدر نفسه من التشديد، وأنه بينما يـتعني مراعـاة أمهيـة                
                                                                                     اخلصوصيات الوطنية واإلقليمية واخللفيات التارخيية والثقافية والدينية املختلفة، فإن من واجب 

                                                                                ، بغض النظر عن نظمها السياسية واالقتصادية والثقافية، تشجيع ومحاية مجيـع                      مجيع الدول 
                              حقوق اإلنسان واحلريات األساسية،

                   وعاداهتا وأدياهنـا                                                 أن لكل الثقافات واحلضارات، يف تقاليدها                           وإذ يؤكد من جديد     
                                                                                               ومعتقداهتا، جمموعة مشتركة من القيم اليت تتمسك هبا البشرية بأكملها، وأن هذه القيم قـد               

                                                               أسهمت مسامهة جليلة يف تطوير القواعد واملعايري يف جمال حقوق اإلنسان،
                                                           بالتقاليد لتربير املمارسات الضارة اليت تنتهك القواعد              التذرع                أنه ال جيوز              وإذ يؤكد   

                                  عايري العاملية يف جمال حقوق اإلنسان،    وامل
       /                تـشرين األول    ٢            ، املـؤرخ      ٢١ /  ١٢                              قرار جملس حقوق اإلنـسان                   وإذ يشري إىل    
   ،    ٢٠٠٩       أكتوبر 

                 لتبادل وجهات       ٢٠١٠        أكتوبر   /              تشرين األول   ٤                    بعقد حلقة عمل يف           يرحب    - ١  
                        ية، اليت تقوم عليهـا                                         حتسني فهم القيم التقليدية للبشر                                       بشأن املسامهة اليت ميكن أن يقدمها            النظر  

                                                        قوق اإلنسان، يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية؛ حل                        القواعد واملعايري الدولية 
                                                               بتقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان الـذي                   ً  يرحب أيضاً   - ٢  

   ؛ )١ (                                                 يتضمن موجز املناقشات اليت دارت يف حلقة العمل املذكورة
                                                               واحلرية واملسؤولية هي قيم تقليدية تتقامسها البشرية مجعاء                   الكرامة   أن      يؤكد    - ٣  

                              وتندرج يف صكوك احلقوق العاملية؛
                                                            فهم وتقدير هذه القيم يسهم يف تعزيز ومحايـة حقـوق               حتسني     بأن   ّ   يسلّم    - ٤  

                         اإلنسان واحلريات األساسية؛
                                                            دور األسرة واجلماعة واجملتمـع واملؤسـسات التربويـة يف                  أمهية    الحظ ي  - ٥  
                                                                     وهو ما يسهم يف تعزيز احترام حقوق اإلنسان وزيادة قبوهلا على             ،                     ك هبذه القيم ونقلها        التمس

__________           

) ١ (  A/HRC/16/37.  
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               اختاذ تدابري           عن طريق                                                                        مستوى القاعدة الشعبية، ويطلب إىل مجيع الدول أن تنهض هبذا الدور            
                إجيابية مناسبة؛

     عـن              دراسـة         إعداد                                         اللجنة االستشارية جمللس حقوق اإلنسان         إىل      يطلب    - ٦  
                        ة يف الكرامة واحلريـة              املتمثل  ،                                     حتسني فهم وتقدير القيم التقليدية           يقدمها            يت ميكن أن         ال       املسامهة

                                        هذه الدراسة على اجمللس قبل انعقاد          عرض و                               تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها،           يف             واملسؤولية،
                        دورته احلادية والعشرين؛

   .     ُ                    أن ُيبقي املسألة قيد نظرهُ    ُيقرر  - ٧  

        
  


