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    ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب  ١٩ يف قرار اختذته اجلمعية العامة

  ])A/71/484/Add.2( على تقرير اللجنة الثالثة بناء[

  

  تعزيز التعاون الدويل يف ميدان حقوق اإلنسان  - ٧١/١٩٤
  

  ،إن اجلمعية العامة  

بتعزيز التعاون الـدويل، علـى النحـو املنصـوص عليـه يف ميثـاق        إذ تعيد تأكيد التزامها  
منـه، ويف األحكـام ذات الصـلة باملوضـوع مـن       ١من املادة  ٣األمم املتحدة، خاصة يف الفقرة 

إعــــالن وبرنــــامج عمــــل فيينــــا اللــــذين اعتمــــدمها املــــؤمتر العــــاملي حلقــــوق اإلنســــان يف          
احلقيقـي بـني الـدول األعضـاء يف ميـدان       من أجـل تعزيـز التعـاون    )١(١٩٩٣حزيران/يونيه  ٢٥

  حقوق اإلنسان،

حتويـــل ”، املعنـــون ٢٠١٥أيلول/ســـبتمرب  ٢٥املـــؤرخ  ٧٠/١قرارهـــا إىل  شـــريوإذ ت  
جمموعـة مـن   اجلمعيـة العامـة   ، الـذي اعتمـدت فيـه    “٢٠٣٠خطة التنمية املستدامة لعـام  : عاملنا

اف العامليــة الشــاملة والبعيــدة املــدى املتعلقــة بالتنميــة املســتدامة، الــيت تركــز علــى النــاس   األهــد
  وتفضي إىل التحول،  

ــبتمرب  ٨إىل اعتمادهـــا إعـــالن األمـــم املتحـــدة لأللفيـــة يف   أيضـــا وإذ تشـــري   أيلول/سـ
ــرار جملــس  ٢٠١٥كــانون األول/ديســمرب   ١٧املــؤرخ  ٧٠/١٥٣ا وإىل قرارهــ )٢(٢٠٠٠ ، وق

وقـرارات جلنـة حقـوق اإلنسـان     ، )٣(٢٠١٦حزيران/يونيـه   ٣٠املؤرخ  ٣٢/٦ن حقوق اإلنسا
  املتعلقة بتعزيز التعاون الدويل يف ميدان حقوق اإلنسان،

_______________ 

)١(  A/CONF.157/24 (Part I).الفصل الثالث ، 

 .٥٥/٢القرار   )٢(

ــر )٣( ــدورة     :انظـ ــة، الـ ــة العامـ ــة للجمعيـ ــائق الرمسيـ ــبعون الوثـ ــة والسـ ــم  احلاديـ ــق رقـ )، A/71/53( ٥٣، امللحـ
 ألف.  ، الفرعاخلامس  الفصل
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ي ملناهضــة العنصــرية والتمييــز العنصــري وكراهيــة  إىل املــؤمتر العــاملكــذلك  وإذ تشــري  
األجانب وما يتصل بذلك من تعصـب الـذي عقـد يف ديربـان، جنـوب أفريقيـا، يف الفتـرة مـن         

، ومــؤمتر اســـتعراض ديربــان الـــذي عقـــد يف   ٢٠٠١أيلول/ســـبتمرب  ٨آب/أغســطس إىل   ٣١
الصــادر عــن  ، واإلعــالن السياســي  ٢٠٠٩نيســان/أبريل  ٢٤إىل  ٢٠جنيــف يف الفتــرة مــن   

ــذكرى الســنوية العاشــرة        ــال بال ــد لالحتف ــذي عق ــع املســتوى ال ــة الرفي ــة العام اجتمــاع اجلمعي
ــان   ــامج عمــل ديرب ــز املــؤمترين واإلعــالن السياســي   ، وإىل دور)٤(العتمــاد إعــالن وبرن يف تعزي

  التعاون الدويل يف ميدان حقوق اإلنسان،

بأن تعزيز التعاون الدويل يف ميدان حقـوق اإلنسـان أمـر ضـروري لتحقيـق       وإذ تسلم  
مقاصد األمم املتحدة علـى حنـو تـام، مبـا يف ذلـك تعزيـز مجيـع حقـوق اإلنسـان ومحايتـها علـى            

  فعال،  حنو

بأن تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها ينبغي أن يستندا إىل مبدأ التعـاون   وإذ تسلم أيضا  
يهـدفا إىل تعزيـز قـدرة الـدول األعضـاء علـى الوفـاء بالتزاماـا يف ميـدان          واحلوار احلقيقـي وأن  

  حقوق اإلنسان ملا فيه مصلحة البشرية مجعاء،

حســن اجلــوار أو التعــايش أو املعاملــة  عالقــات يقتصــر علــى ال التعــاون أن وإذ تؤكــد  
  ،لعامةاستعداد لتجاوز املصاحل املتبادلة سعياً إىل حتقيق املصلحة اهو باملثل، بل 

علــى أمهيــة التعــاون الــدويل يف حتســني الظــروف املعيشــية للجميــع ويف كــل   شــددت وإذ  
  يف ذلك البلدان النامية على وجه اخلصوص، البلدان، مبا

أن احلوار بني األديان والثقافـات واحلضـارات يف ميـدان حقـوق      وإذ تؤكد من جديد  
  اإلنسان من شأنه أن يسهم إىل حد كبري يف تعزيز التعاون الدويل يف هذا امليدان،

على ضرورة إحراز مزيد مـن التقـدم يف تعزيـز حقـوق اإلنسـان واحلريـات        وإذ تشدد  
  ن الدويل،األساسية والتشجيع على احترامها بطرق من بينها التعاو

أن التفاهم واحلوار والتعـاون والشـفافية وبنـاء الثقـة عناصـر هامـة يف مجيـع         وإذ تؤكد  
  األنشطة الرامية إىل تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها،

إىل اختــــاذ اللجنــــة الفرعيــــة لتعزيــــز حقــــوق اإلنســــان ومحايتــــها القــــرار  وإذ تشــــري  
احلــوار بشــأن قضــايا حقــوق   واملتعلــق بتعزيــز ٢٠٠٠آب/أغســطس  ١٨املــؤرخ  ٢٠٠٠/٢٢

  ،)٥(اإلنسان، يف دورا الثانية واخلمسني

_______________ 

 .٦٦/٣القرار   )٤(

 ، الفصل الثاين، الفرع ألف.E/CN.4/2001/2-E/CN.4/Sub.2/2000/46انظر   )٥(
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أن مـن مقاصـد األمـم املتحـدة ومـن مسـؤولية مجيـع الـدول         ؤكد من جديـد  ت  - ١  
األعضاء تعزيز حقوق اإلنسان واحلريات األساسية ومحايتها والتشـجيع علـى احترامهـا بطـرق     

  من بينها التعاون الدويل؛

بأن الدول تتحمل مسـؤولية مجاعيـة، باإلضـافة إىل مسـؤولياا الفرديـة       تسلم  - ٢  
  جتاه جمتمعاا، عن إعالء مبادئ كرامة اإلنسان واملساواة واإلنصاف على الصعيد العاملي؛

على أن احلوار بـني الثقافـات واحلضـارات ييسـر التـرويج لثقافـة        تعيد التأكيد  - ٣  
ترحـب يف هــذا الصـدد بعقـد مـؤمترات واجتماعـات علــى      قوامهـا التسـامح واحتـرام التنـوع، و    

  الصعد الوطين واإلقليمي والدويل بشأن احلوار بني احلضارات؛

مجيع اجلهات الفاعلـة علـى السـاحة الدوليـة علـى إرسـاء نظـام دويل يشـمل          حتث  -  ٤  
التنـوع   اجلميع ويستند إىل العدل واملساواة واإلنصـاف وكرامـة اإلنسـان والتفـاهم وتعزيـز واحتـرام      

ــى أســاس        ــة إىل االســتبعاد عل ــذاهب الداعي ــع امل ــذ مجي ــى نب ــة، وعل الثقــايف وحقــوق اإلنســان العاملي
  العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛

أمهيــة توطيــد التعــاون الــدويل مــن أجــل تعزيــز حقــوق اإلنســان    تأكيــدتعيــد   - ٥  
يتصـل   العنصرية والتمييـز العنصـري وكراهيـة األجانـب ومـا     ومحايتها وحتقيق أهداف مكافحة 

  بذلك من تعصب؛

الــدويل يف ميــدان حقــوق اإلنســان، وفقــا للمقاصــد   للتعــاون أنــه ينبغــي تــرى  - ٦  
 أن يسهم إسهاما فعـاال وعمليـا  واملبادئ اليت ينص عليها ميثاق األمم املتحدة والقانون الدويل، 

  ع انتهاكات حقوق اإلنسان واحلريات األساسية؛يف املهمة العاجلة املتمثلة يف من

ضـرورة االسترشـاد، يف العمـل علـى تعزيـز مجيـع حقـوق اإلنسـان          تأكيـد تعيد   - ٧  
واحلريات األساسية ومحايتها وإعماهلا بالكامل، مببادئ العاملية وعدم االنتقائية والتعـاون واحلـوار   

  احلقيقي واملوضوعية والشفافية، بشكل يتسق مع املقاصد واملبادئ املنصوص عليها يف امليثاق؛

الشامل بوصفه آلية تقوم علـى التعـاون    الستعراض الدوريعلى أمهية ا تشدد  - ٨  
واحلــوار البنــاء وــدف، يف مجلــة أمــور، إىل حتســني حالــة حقــوق اإلنســان علــى أرض الواقــع   

  وتعزيز وفاء الدول بالتزاماا وواجباا يف جمال حقوق اإلنسان،

يـا يف  على ضرورة أن ينتهج مجيـع أصـحاب املصـلحة جـا تعاون    تشدد أيضا   - ٩  
  حل قضايا حقوق اإلنسان يف احملافل الدولية؛

ــة ويف     كــذلك تشــدد  - ١٠   ــدويل دورا يف دعــم اجلهــود الوطني علــى أن للتعــاون ال
تعزيـز تعاوـا مـع    بطـرق منـها   النهوض بقـدرات الـدول األعضـاء يف ميـدان حقـوق اإلنسـان،       
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بنـاء علـى طلـب الـدول      تقـدمي املسـاعدة التقنيـة    مبا يف ذلك عن طريـق آليات حقوق اإلنسان، 
  املعنية ووفقا لألولويات اليت حتددها؛

بالدول األعضاء والوكـاالت املتخصصـة واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة       يب  - ١١  
أن تواصل إجراء حوار بناء ومشاورات من أجل زيادة فهـم مجيـع حقـوق اإلنسـان واحلريـات      

ــها، وتشــجع املنظمــات غــري احل     ــا ومحايت ــى املســامهة بنشــاط يف   األساســية وتعزيزه ــة عل كومي
  املسعى؛  هذا

الدول على اختاذ التدابري الالزمة لتعزيـز التعـاون الثنـائي واإلقليمـي والـدويل       حتث  -  ١٢  
واالقتصـادية،   من أجل التصدي لألثر السليب لألزمات العاملية املتتالية واملتفاقمـة، كاألزمـات املاليـة   

  والكوارث الطبيعية، يف التمتع الكامل حبقوق اإلنسان؛وأزمات الغذاء، وتغري املناخ 

اإلنســان إىل  حبقــوقاملعنيــة  وإجراءاــا األمــم املتحــدة وآليــاتالــدول  تدعـــو  - ١٣  
والتفـاهم واحلـوار يف كفالـة تعزيـز مجيـع حقـوق        املتبـادل  مواصلة إيالء االعتبار ألمهية التعـاون 

  اإلنسان ومحايتها؛

ــم املتحــدة        تطلــب  - ١٤   ــوض األم ــع مف ــاون م ــام أن يتشــاور، بالتع ــني الع إىل األم
السامي حلقوق اإلنسـان، مـع الـدول واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة واملنظمـات غـري احلكوميـة          

علـى الصـعيد الـدويل يف إطـار     احلقيقـي  بشأن السبل والوسائل الكفيلة بتعزيز التعـاون واحلـوار   
ان، مبــا فيهــا جملــس حقــوق اإلنســان، وبشــأن العقبــات       آليــة األمــم املتحــدة حلقــوق اإلنســ    

لتجــــاوز هــــذه والتحــــديات الــــيت تواجــــه يف هــــذا اــــال والتــــدابري الــــيت ميكــــن اقتراحهــــا  
  ؛والتحديات  العقبات

  السبعني.الثانية و أن تواصل نظرها يف املسألة يف دورا تقـرر  - ١٥  
  

  ٦٥ اجللسة العامة
  ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب  ١٩

 


