
(A)   GE.13-14932    110713    110713 

  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة الثالثة والعشرون

   من جدول األعمال٣البند 
 واالقتصادية والسياسيةتعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان، املدنية     

  ا يف ذلك احلق يف التنميةواالجتماعية والثقافية، مب

  *قرار اعتمده جملس حقوق اإلنسان    

    ٢٣/٣  
   حقوق اإلنسانميدانتعزيز التعاون الدويل يف 

  إن جملس حقوق اإلنسان،  
التزامه بتعزيز التعاون الدويل، على النحو املنصوص عليه يف ميثاق          إذ يؤكد من جديد       

منه، ويف األحكام ذات الصلة الواردة يف إعالن         ١ من املادة    ٣األمم املتحدة، وال سيما الفقرة      
/  حزيـران  ٢٥وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدمها املـؤمتر العـاملي حلقـوق اإلنـسان يف               

   بغية توطيد التعاون الصادق بني الدول األعضاء يف ميدان حقوق اإلنسان،،١٩٩٣ يونيو
/  أيلـول  ٨ لأللفيـة يف      إىل اعتماد اجلمعية العامة إعالن األمم املتحـدة        وإذ يشري   
 ٢٠١٥ وإىل االلتزامات املتجددة بتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفيـة حبلـول       ٢٠٠٠ سبتمرب

املوعد املستهدف لتحقيقها، على النحو املـبني يف الوثيقـة اخلتاميـة الـيت اعتمـدت يف                 
هـداف  لدورة اخلامسة والستني للجمعية العامة بـشأن األ       لالعام الرفيع املستوى     االجتماع

  اإلمنائية لأللفية،

__________ 

سترد القرارات واملقررات اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنسان يف تقرير اجمللس عن أعمال دورتـه الثالثـة                   *  
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 مجيع مقررات وقرارات جلنة حقوق اإلنسان وجملـس حقـوق            إىل وإذ يشري أيضاً    
اإلنسان واجلمعية العامة بشأن تعزيز التعاون الدويل يف ميدان حقوق اإلنسان، وآخرها مقرر             

 ٢٠ املؤرخ ٦٧/١٦٩ وقرار اجلمعية العامة ٢٠١٣مارس / آذار٢١ املؤرخ  ٢٢/١١٦اجمللس  
  ،٢٠١٢مارس / آذار٢٣ املؤرخ ١٩/٣٣وقرار اجمللس  ،٢٠١٢ديسمرب /انون األولك

 إىل املؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية والتمييـز العنـصري وكـره            وإذ يشري كذلك    
 ٣١األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، الذي عقد يف ديربان جبنوب أفريقيا يف الفترة من                

 وإىل مؤمتر استعراض نتائج ديربان الذي عقد يف         ،٢٠٠١سبتمرب  / أيلول ٨أغسطس إىل   /آب
 ودورمها يف تعزيز التعاون الـدويل يف        ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ٢٤ إىل   ٢٠جنيف يف الفترة من     

 ميدان حقوق اإلنسان،

بأن تعزيز التعاون الدويل يف ميدان حقوق اإلنسان أمر أساسـي لتحقيـق             وإذ يّسلم     
  ذلك تعزيز مجيع حقوق اإلنسان ومحايتها على حنو فعال،مقاصد األمم املتحدة بالكامل، مبا يف 

 بأن تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها ينبغي أن يـستندا إىل مبـدأي             وإذ يّسلم أيضاً    
التعاون واحلوار الصادق يف مجيع احملافل ذات الصلة، مبا يف ذلـك يف سـياق االسـتعراض                 

اء على الوفاء بالتزاماهتا يف ميـدان       الدوري الشامل، وأن يهدفا إىل تعزيز قدرة الدول األعض        
  حقوق اإلنسان ملا فيه مصلحة البشرية مجعاء،

 الدور الذي يضطلع به االستعراض الدوري الشامل باعتباره آليـة           وإذ يكرر تأكيد    
  هامة يف املسامهة يف تعزيز التعاون الدويل يف ميدان حقوق اإلنسان،

 ٢٠٠٨سـبتمرب  / أيلول٢٨ املؤرخ   ٦/١٧ إىل قرار جملس حقوق اإلنسان       وإذ يشري   
لتربعات خاص باالستعراض   استئماين ل الذي طلب فيه اجمللس من األمني العام إنشاء صندوق          

الدوري الشامل لتيسري مشاركة البلدان النامية، وال سيما أقل البلدان منواً، يف آلية االستعراض 
على أن جتـرى    الية والتقنية   الدوري الشامل، وإنشاء صندوق التربعات اخلاص باملساعدة امل       

سـتعراض الـدوري    اخلـاص باال   لتربعاتاالستئماين ل صندوق  ال مع   إدارته بصورة مشتركة  
 آليات التمويل املتعددة األطراف، مصدراً للمـساعدة املاليـة          إىل جانب ،  الشامل، لكي يوفّر  

الشامل بالتشاور مع   والتقنية يعاون البلدان يف تنفيذ التوصيات املنبثقة عن االستعراض الدوري           
  البلد املعين ومبوافقته،

يف ميدان وداخلها  أن احلوار بني األديان والثقافات واحلضارات       وإذ يؤكد من جديد     
   أن يسهم إسهاماً كبرياً يف تعزيز التعاون الدويل يف هذا امليدان،حقوق اإلنسان ميكن

اإلنسان واحلريـات    على ضرورة إحراز مزيد من التقدم يف تعزيز حقوق           يشددوإذ    
  األساسية والتشجيع على احترامها، بطرق من بينها التعاون الدويل،

 أن التفاهم واحلوار والتعاون والشفافية وبناء الثقة عناصر هامـة يف مجيـع    يربزوإذ    
  األنشطة الرامية إىل تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها،
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ألساسـية ومحايتـها     أن تعزيز حقوق اإلنسان واحلريـات ا       يؤكد من جديد    -١  
 مقاصد األمم املتحدة، كمـا أن       هي أحد  التعاون الدويل،    هاوالتشجيع على احترامها، بطرق من    

  تقع على عاتق الدول؛ها املسؤولية الرئيسية عن
 يةكرامة اإلنـسان  اللدول مسؤوليةً مجاعيةً يف إعالء مبادئ       على ا  بأنّ   يسلّم  -٢  

  ي، إضافةً إىل مسؤولية كل دولة جتاه جمتمعها؛واملساواة واإلنصاف على املستوى العامل
 تشجيع أن احلوار بني الثقافات واحلضارات وداخلها ييسر         يؤكد من جديد    -٣  

ثقافة قوامها التسامح واحتـرام التنوع، ويرحب يف هذا الصدد بعقد مؤمترات واجتماعات            
  ات؛على املستويات الوطين واإلقليمي والدويل بشـأن احلوار بني احلضار

 مجيع اجلهات الفاعلة يف الساحة الدولية على إقامة نظام دويل أساسه            حيث  -٤  
الشمول والعدل واملساواة واإلنصاف وكرامة اإلنسان والتفاهم وتعزيز واحتـرام التنـوع            
الثقايف وحقوق اإلنسان العاملية، وعلى نبذ مجيع املذاهب اليت تدعو إىل اإلقصاء على أسـاس    

  ز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛العنصرية والتميي
 على أمهية توطيد التعاون الدويل لتعزيز حقوق اإلنـسان          يؤكد من جديد    -٥  

ومحايتها ولتحقيق أهداف مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتـصل            
  بذلك من تعصب؛

طبقاً للمقاصد واملبادئ    أنّ التعاون الدويل يف ميدان حقوق اإلنسان،         يرى  -٦  
املنصوص عليها يف ميثاق األمم املتحدة والقانون الدويل، ينبغي أن يسهم إسهاماً فعاالً وعملياً  

  يف املهمة امللحة املتمثلة يف منع انتهاكات حقوق اإلنسان واحلريات األساسية؛
ان  تعزيز حقوق اإلنس   يفضرورة تشجيع اتباع هنج تعاوين وبّناء         على يشدد  -٧  

ومحايتها، وحتسني دور جملس حقوق اإلنسان يف تعزيـز أنـشطة اخلـدمات االستـشارية             
واملساعدة التقنية وبناء القدرات، لدعم اجلهود املبذولة من أجل ضـمان إعمـال حقـوق               

  ؛يف ظل املساواة، حبسب االقتضاءاإلنسان واحلريات األساسية 
 ضرورة االسترشاد، يف تعزيز مجيع حقوق اإلنـسان          على يؤكد من جديد    -٨  

واحلريات األساسية ومحايتها وإعماهلا الكامل، مببادئ العاملية وعدم االنتقائيـة واملوضـوعية      
   مع املقاصد واملبادئ املنصوص عليها يف امليثاق؛تتسقوالشفافية، بطريقة 

قوم على التعاون    االستعراض الدوري الشامل بوصفه آلية ت      أمهية  على يشدد  -٩  
 إىل حتسني حالة حقوق اإلنسان على أرض الواقـع          ،واحلوار البناء وترمي، ضمن مجلة أمور     

  وتعزيز وفاء الدول بالتزاماهتا وتعهداهتا يف جمال حقوق اإلنسان؛
 قـدرات   وزيادةدور التعاون الدويل يف دعم اجلهود الوطنية        على    أيضاً يشدد  -١٠  

بوسائل منها تعزيز تعاوهنا مع آليات حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك           سان  الدول يف ميدان حقوق اإلن    
   لألولويات اليت حددهتا؛من خالل توفري املساعدة التقنية، بناء على طلب الدول املعنية ووفقاً



A/HRC/RES/23/3 

GE.13-14932 4 

 بالتقرير األخري ملفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان          حييط علماً   -١١  
، )١(عات اخلاص باملشاركة يف االستعراض الـدوري الـشامل        املتعلق بعمليات صندوق الترب   

ويطلب من املفوضية السامية مواصلة التماس السبل والوسائل الكفيلة بتيسري اإلجراء القائم،            
 من التقرير، وتقدمي معلومات عن      ١٨ و ١٧بطرق منها التصدي للشواغل احملددة يف الفقرتني        

ي املقبل املقـدم إىل اجمللـس بـشأن عمليـات           تقدمها يف هذا اخلصوص يف تقريرها السنو      
  التربعات؛ صندوق

 اليت تبلغ جملس حقوق اإلنسان أن       )٢( مبذكرة األمني العام   حييط علماً أيضاً    -١٢  
عمليات صندوق التربعات اخلاص باملساعدة املالية مستجدات تقريراً كتابياً سنوياً موحداً عن     

  امل سيقدم إىل اجمللس يف دورته الرابعة والعشرين؛ الستعراض الدوري الشا يف تنفيذوالتقنية 
صـاحبة املـصلحة    بتجميع آراء الدول واجلهات املعنية  حييط علماً كذلك    -١٣  

سامهة صندوق التربعات اخلاص باملساعدة املالية      الذي قامت به املفوضية السامية فيما يتعلق مب       
صول إليه، يف تنفيذ التوصـيات الـيت        سيما من حيث استدامته وإمكانية الو      ، وال )٣(والتقنية

  قبلتها الدول يف إطار االستعراض الدوري الشامل اخلاص هبا واليت تقتضي دعماً مالياً؛
 السعي إىل تعزيز احلوار مع ممثلي البلدان املاحنة          املفوضية السامية   من يطلب  -١٤  

 فرة للصندوقني؛اتوغري التقليدية بغية توسيع قاعدة اجلهات املاحنة وجتديد املوارد امل

توضيح العملية اليت تتبعها الدول لطلـب        املفوضية السامية    من أيضاً يطلب  -١٥  
احلصول على املساعدة من الصندوقني، وجتهيز هذه الطلبات يف الوقت املناسـب وبطريقـة           

  شفافة لالستجابة على حنو مالئم للدول مقدمة الطلبات؛
  قني؛ الدول على مواصلة دعم الصندوحيث  -١٦  
 بالدول والوكاالت املتخصصة واملنظمات احلكومية الدولية مواصلة        يهيب  -١٧  

إجراء حوار بناء ومشاورات من أجل توطيد التفاهم وتعزيز مجيع حقوق اإلنـسان واحلريـات               
   يف هذا املسعى؛املسامهة النشطةكومية على األساسية ومحايتها، ويشجع املنظمات غري احل

إىل تعزيز التعاون الدويل الرامية بادرات  امل دعمضي قدماً يف     بالدول امل  يهيب  -١٨  
 واضعة يف اعتبارها   ،شتركةاملشواغل  ال و القضايا املثرية لالهتمام  يف ميدان حقوق اإلنسان يف      

  احلاجة إىل تعزيز اتباع هنج تعاوين وبناء يف هذا اخلصوص؛

__________ 

)١( 23/61/HRC/A. 
)٢( A/HRC/23/60. 
)٣( A/HRC/19/50. 
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ـ        حيث  -١٩   اون الثنـائي واإلقليمـي      الدول على اختاذ التدابري الضرورية لتعزيز التع
، كاألزمـات املاليـة     واملتفاقمة التصدي للتأثري السليب لألزمات العاملية املتتالية        من أجل والدويل  

  التمتع الكامل حبقوق اإلنسان؛يفواالقتصادية واألزمات الغذائية وتغري املناخ والكوارث الطبيعية 

ذات الصلة املعنيـة حبقـوق       الدول وآليات األمم املتحدة وإجراءاهتا       يدعو  -٢٠  
أمهية التعاون املتبادل والتفاهم واحلوار يف ضمان تعزيز مجيع         االنتباه إىل   اإلنسان إىل مواصلة    

 حقوق اإلنسان ومحايتها؛

تعزيز التعاون الـدويل يف ميـدان       املتعلقة ب دراسية  اللقة  احل بعقد   حييط علماً   -٢١  
كة الـدول ووكـاالت األمـم املتحـدة          مبشار ٢٠١٣فرباير  / شباط ١٥حقوق اإلنسان يف    

 األخرى، مبـا يف ذلـك اخلـرباء         صاحبة املصلحة وصناديقها وبراجمها ذات الصلة واجلهات      
األكادمييون واجملتمع املدين، وحييط علماً أيضاً بتقرير املفوضية السامية املقدم عمالً بقرار جملس             

ليت جرت أثناء احللقة الدراسية     الذي يتضمن موجزاً للمداوالت ا    و )٤(١٩/٣٣حقوق اإلنسان   
 تعزيز التعاون الدويل يف ميدان حقوق       بشأن إىل الدراسة اليت أعدهتا اللجنة االستشارية        املستندة
  .)٥(اإلنسان

 من األمني العام أن     ٦٧/١٦٩ أن اجلمعية العامة طلبت يف قرارها         إىل يشري  -٢٢  
نظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري     يتشاور، بالتعاون مع املفوضة السامية، مع الدول وامل       

احلكومية بشأن السبل والوسائل الكفيلة بتعزيز التعاون واحلوار على الصعيد الدويل يف إطار             
آلية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، مبا فيها جملس حقـوق اإلنـسان، وبـشأن العقبـات                

  لب عليها؛ للتغيف هذا اجملال والتدابري اليت يقترح اختاذهاوالتحديات 
أكثر تركيزاً   من اللجنة االستشارية أن تعد، بالتشاور مع الدول، دراسة           يطلب  -٢٣  
يف   حول السبل والوسائل الكفيلة بتعزيز التعاون الدويل يف ميدان حقوق اإلنـسان، مبـا              وعمقاً
ـ             ، على سبيل املثال ال احلصر     ،ذلك ع  حتديد اجملاالت اليت ميكن فيها إحراز مزيد مـن التقـدم م
، ٦٧/١٦٩قرارها   يفإجراءها   اجلمعية العامة    ت املشاورات اليت طلب   إطارالردود الواردة يف     مراعاة
  .والعشرين تقدم تقريراً مرحلياً إىل جملس حقوق اإلنسان يف دورته السادسة وأن

  . وفقاً لربنامج عمله السنوي٢٠١٤نظر يف هذه املسألة يف عام ال مواصلة يقرر  -٢٤  

٣٨ اجللسة  

٢٠١٣يونيه /حزيران ١٣  

  ].د دون تصويتماعُت[
        

__________ 

)٤( A/HRC/23/20. 
)٥( A/HRC/19/74. 


