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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة الثامنة عشرة

   من جدول األعمال٣البند 
  تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان، املدنية والسياسية واالقتصادية 

  ا يف ذلك احلق يف التنميةواالجتماعية والثقافية، مب

  *قرار اعتمده جملس حقوق اإلنسان    

    ١٨/١٣  
  دور منع االنتهاكات يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان

  إن جملس حقوق اإلنسان،  
 التزام الدول مبوجب ميثاق األمم املتحدة بتعزيز احترام حقـوق           يؤكد من جديد  إذ    

  ستوى العاملي، اإلنسان واحلريات األساسية ومراعاهتا على امل
العاملي حلقوق اإلنسان وإعالن وبرنامج عمـل       عالن   اإل  أيضاً وإذ يؤكد من جديد     

باحلقوق املدنية والسياسية، والعهد الدويل اخلـاص       فيينا، وإذ يشري إىل العهد الدويل اخلاص        
 باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وغريمها من صكوك حقوق اإلنسان، باإلضافة إىل          

نتائج مؤمترات األمم املتحدة الرئيسية والقرارات ذات الصلة املعتَمدة من اجلمعيـة العامـة              
  وجملس حقوق اإلنسان، 

إىل دور جملس حقوق اإلنسان يف منع انتهاكات حقوق اإلنسان عن طريق   يشريوإذ    
 ، ٢٠٠٦مارس / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١التعاون واحلوار، وفقاً لقرار اجلمعية العامة 

__________ 

اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنسان يف تقرير اجمللس عن دورته الثامنة عشرة            سترد مجيع القرارات واملقررات       *  
)A/HRC/18/2(الفصل األول ،. 
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أن مجيع حقوق اإلنسان عاملية وغري قابلة للتجزئة، ومترابطـة           يؤكد من جديد  وإذ    
ومتشابكة ويعزز بعضها بعضاً وأنه جيب معاملة مجيع حقوق اإلنسان معاملة عادلة وُمنصفة،             

  وعلى قدم املساواة وبالقدر نفسه من االهتمام، 
  سان يف مجيع أحناء العامل، عن قلقه إزاء استمرار انتهاكات حقوق اإلنوإذ ُيعرب   
/     حزيـران  ١٨ املؤرخني   ٥/٢ و ٥/١ إىل قرارات جملس حقوق اإلنسان       يشريوإذ    

  ، ٢٠١١مارس / آذار٢٥ املؤرخ ١٦/٢١، و٢٠٠٧يونيه 
  ،٢٠١٠/ حزيران١٧ املؤرخ ١٤/٥إىل قرار جملس حقوق اإلنسان وإذ يشري أيضاً   
كجزء من االستراتيجيات الشاملة لتعزيز     الوقائية الفعالة   تدابري  الأمهية  يؤكد    -١  

  ومحاية مجيع حقوق اإلنسان؛
بأن الدول مسؤولة يف املقام األول عن تعزيز ومحاية مجيع حقـوق            يعترف    -٢  

اإلنسان، مبا يف ذلك منع انتهاكات حقوق اإلنسان، وبأن هذه املسؤولية تقع على عاتق مجيع 
  فروع الدولة؛

ل أن تشجع البيئات الداعمـة واملواتيـة ملنـع          أنه ينبغي للدو   على   يشدد  -٣  
  :انتهاكات حقوق اإلنسان، جبملة وسائل منها ما يلي

  النظر يف التصديق على االتفاقيات الدولية والعهدين الدوليني حلقوق اإلنسان؛  )أ(  
تنفيذ ما هي طرف فيه من االتفاقيات الدولية والعهدين الدوليني حلقـوق              )ب(  

  مالً؛اإلنسان تنفيذاً كا
  تطوير احلكم الرشيد، والُنظم الدميقراطية، وسيادة القانون واملساءلة؛  )ج(  
  اعتماد السياسات الرامية إىل ضمان التمتع جبميع حقوق اإلنسان؛  )د(  
التصدي جلميع أشكال التمييز، وللعوامل اليت قد تؤدي إىل حاالت ُترتكب             )ه(  

  ومن هذه العوامل عدم املساواة والفقر؛فيها انتهاكات حقوق اإلنسان، 
  تشجيع إقامة جمتمع مدين حر وفعال؛  )و(  
  تشجيع حرية التعبري؛  )ز(  
ضمان متتع املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنـسان، إن ُوجـدت، بـالقوة              )ح(  

واالستقالل، وفقاً للمبادئ املتعلقة مبركز املؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنـسان            
  ؛)باريسمبادئ (

تشجيع التثقيف والتدريب يف جمال حقوق اإلنسان، وخباصـة للجهـات             )ط(  
  احلكومية الفاعلة؛
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  ضمان وجود قضاء مستقل وفعال؛  )ي(  
  حماربة الفساد؛  )ك(  
بدور املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنـسان يف اإلسـهام يف منـع            يرحب    -٤  

وقدرة هـذه املؤسـسات، إن      انتهاكات حقوق اإلنسان ويشجع الدول على تدعيم والية         
  ُوجدت، لتمكينها من أداء دورها بفعالية وفقاً ملبادئ باريس؛

بأن على جملس حقوق اإلنسان، ضمن مجلة أمور، أن ُيسهم، باحلوار           ُيقر    -٥  
والتعاون، يف منع انتهاكات حقوق اإلنسان واالستجابة الفورية حلاالت الطوارئ املتعلقـة            

  حبقوق اإلنسان؛
بتقدمي تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان عـن            يرحب  -٦  

 وحييط علمـاً  ،  )١(حلقة العمل املتعلقة بدور منع االنتهاكات يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان          
  باالستنتاجات والتوصيات املقدمة يف هذا الشأن؛

 مواصلة تنمية وزيادة الوعي مبفهوم منـع انتـهاكات          على ضرورة يشدد    -٧  
وق اإلنسان بغية تشجيع إدراجه يف السياسات واالسـتراتيجيات ذات الـصلة علـى              حق

  املستويات الوطين واإلقليمي والدويل؛
باحلاجة إىل مواصلة البحث ملساعدة الدول، بناًء علـى طلبـها،           يعترف    -٨  

ومساعدة اجلهات األخرى صاحبة املصلحة يف فهم واستيعاب دور منع االنتهاكات يف تعزيز             
  اية حقوق اإلنسان؛ ومح

املفوضية السامية على أن ُتعد، بالتعـاون الوثيـق مـع املكلفـني             يشجع    -٩  
بالواليات التابعني جمللس حقوق اإلنسان، ويف حدود املوارد املتاحة، جمموعة أدوات عمليـة             
لدعم الدول واجلهات األخرى صاحبة املصلحة يف فهم دور منع االنتهاكات يف تعزيز ومحاية            

   اإلنسان، وأن تعرض جمموعة األدوات على اجمللس يف دورته الثانية والعشرين؛حقوق
مواصلة النظر يف املسألة يف إطار البند نفسه من جدول األعمال، وفقاً            ُيقرر    -١٠  

  .لربنامج عمله السنوي
  ٣٦اجللسة 

  ٢٠١١سبتمرب / أيلول٢٩
  ].اعتمد دون تصويت[

        

__________ 

)١( A/HRC/18/24.  


