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  2015كانون األول/ديسمرب  17 يف قرار اختذته اجلمعية العامة

 ](A/70/489/Add.2) على تقرير اللجنة الثالثة بناء[
 

 تعزيز التعاون الدويل يف ميدان حقوق اإلنسان - 70/153
 

 ،العامة اجلمعية إن 
 ميثـاق  يف عليـه  املنصـو   النحـو  علـ   الـدويل،  التعاون بتعزيز التزامها تأكيد تعيد إذ 
 مـن  باملوضـو   الصـلة  ذات األحكـا   ويف منـه،  1 املادة من 3 الفقرة يف خاصة املتحدة، األمم

 يف اإلنســــان حلقــــوق العــــامل  املــــ  ر اعتمــــد ا اللــــذين فيينــــا عمــــ  وبرنــــام  إعــــ ن
 ميـدان  يف األعضـاء  الـدول  بـ   احلقيقـ   التعـاون  تعزيـز  أجـ   من (1)1993 حزيران/يونيه 25

 اإلنسان، حقوق
 (2)2000 أيلول/ســبتمرب 8 يف لأللفيــة املتحــدة األمــم إعــ ن اعتمادهــا إىل تشيير وإذ 

 حقـــوق جملـــ  وقـــرار ،2014 األول/ديســـمرب كـــانون 18 املـــ ر  69/179 قرارهـــا وإىل
 املتعلقــة اإلنســان حقــوق جلنــة وقــرارات، (3)2015 آذار/مــار  26 املــ ر  28/2 اإلنســان
 اإلنسان، حقوق ميدان يف الدويل التعاون بتعزيز

ــ  ر إىل أيضييا تشيير وإذ  ــامل  امل ــز العنصــرية ملناهضــة الع ــة العنصــر  والتميي  وكراهي
 مـن  الفتـرة  يف أفريقيـا،  جنـوب  ديربـان،  يف عقـد  الـذ   تعصـب  من بذلك يتص  وما األجانب

 يف عقـــد الــذ   ديربــان  اســتعرا   ومــ  ر  ،2001 أيلول/ســبتمرب  8 إىل آب/أغســ    31
 عــن الصــادر السياســ  واإلعــ ن ،2009 نيســان/أبري  24 إىل 20 مــن الفتــرة يف جنيــ 

_______________ 

(1) A/CONF.157/24 (Part I).الفص  الثالث ، 

 .55/2القرار  (2)

، الثالــث (، الفصــ A/70/53) 53  امللحييا   يي  السييوعونالوثييا ا الرةييية للجمعييية العاميية  الييدو    انظــر  (3)
 أل . الفر 

http://undocs.org/ar/A/70/489/Add.2
http://undocs.org/ar/A/RES/69/179
http://undocs.org/ar/A/RES/28/2
http://undocs.org/ar/A/CONF.157/24%20(Part%20I)
http://undocs.org/ar/A/RES/55/2
http://undocs.org/ar/A/70/53
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ــة اجتمــا  ــة اجلمعي ــ  العام ــذ  املســتو  الرفي ــد ال ــال عق ــذكر  ل حتف  العاشــرة الســنوية بال
ــام  إعــ ن العتمــاد ــان عمــ  وبرن ــز يفاملــ  ري ن واإلعــ ن السياســ    دور وإىل ،(4)ديرب  تعزي
 اإلنسان، حقوق ميدان يف الدويل التعاون
 لتحقيـ   ضـرور   أمـر  اإلنسـان  حقـوق  ميدان يف الدويل التعاون تعزيز بأن تسل  وإذ 
 علـ   ومحايتـاا  اإلنسـان  حقـوق  مجيـ   تعزيـز  ذلـك  يف مبـا  تـا ،  حنـو  عل  املتحدة األمم مقاصد
 فعال، حنو

ــأن أيضييا تسييل  وإذ  ــز ب ــوق تعزي ــاا اإلنســان حق ــ  ومحايت ــدأ إىل يســتندا أن ينبغ  مب
 يف بالتزاماهتـا  الوفـاء  علـ   األعضـاء  الـدول  قـدرة  تعزيـز  إىل يادفا وأن احلقيق  واحلوار التعاون
 مجعاء، البشرية مصلحة فيه ملا اإلنسان حقوق ميدان

علــ  أ يــة التعــاون الــدويل يف وســ  الظــروج املعيشــية لل ميــ  ويف كــ    شييد ت وإذ 
 يف ذلك البلدان النامية عل  وجه اخلصو ، البلدان، مبا
 حقـوق  ميـدان  يف واحلضـارات  والثقافـات  األديان ب  احلوار أن جديد من تؤكد وإذ 
 امليدان، هذا يف الدويل التعاون تعزيز يف كبري حد إىل يسام أن شأنه من اإلنسان
 واحلريـات  اإلنسـان  حقـوق  تعزيـز  يف التقـد   مـن  مزيد إحراز ضرورة عل  تشد  وإذ 
 الدويل، التعاون بيناا من ب رق احتراماا عل  والتش ي  األساسية
 مجيـ   يف هامـة  عناصـر  الثقـة  وبنـاء  والشـفافية  والتعـاون  واحلوار التفاهم أن تؤكد وإذ 
 ومحايتاا، اإلنسان حقوق تعزيز إىل الرامية األنش ة
 القــــرار ومحايتــــاا اإلنســــان حقــــوق لتعزيـــز  الفرعيــــة الل نــــة اختــــاذ إىل تشييير  وإذ 
 حقــوق قضــايا بشــأن احلــوار بتعزيــز واملتعلــ  2000 آب/أغســ   18 املــ ر  2000/22
 ،(5)واخلمس  الثانية دورهتا يف اإلنسان،
ــن أن التأكيييد تعيييد - 1  ــم مقاصــد م ــن املتحــدة األم ــ  مســ ولية وم ــدول مجي  ال
 ب ـرق  احتراماـا  علـ   والتشـ ي   ومحايتاا األساسية واحلريات اإلنسان حقوق تعزيز األعضاء

 الدويل؛ التعاون بيناا من
 الفرديـة  مسـ ولياهتا  إىل باإلضـافة  مجاعيـة،  مسـ ولية  تتحم  الدول بأن تسل  - 2 

 العامل ؛ الصعيد عل  واإلنصاج واملساواة اإلنسان كرامة مبادئ إع ء عن جمتمعاهتا، جتاه
_______________ 

 .66/3القرار  (4)

 ، الفص  الثاين، الفر  أل .E/CN.4/2001/2-E/CN.4/Sub.2/2000/46انظر  (5)

http://undocs.org/ar/A/RES/66/3
http://undocs.org/ar/E/CN.4/2001/2-E/CN.4/Sub.2/2000/46
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 لثقافـة  التـروي   ييسـر  واحلضـارات  الثقافـات  ب  احلوار أن عل  التأكيد تعيد - 3 
 علـ   واجتماعـات  مـ  رات  بعقـد  الصـدد  هـذا  يف وترحـب  التنـو ،  واحتـرا   التسـام   قواماا
 احلضارات؛ ب  احلوار بشأن والدويل واإلقليم  الوطين الصعد

مجي  اجلاات الفاعلـة علـ  السـاحة الدوليـة علـ  إرسـاء نظـا  دويل يشـم           حتث - 4 
ز واحتـرا  التنـو    اجلمي  ويستند إىل العدل واملساواة واإلنصـاج وكرامـة اإلنسـان والتفـاهم وتعزيـ     

ــ  أســا         ــة إىل االســتبعاد عل ــذاهب الداعي ــ  امل ــذ مجي ــ  نب ــة، وعل الثقــايف وحقــوق اإلنســان العاملي
 العنصرية والتمييز العنصر  وكراهية األجانب وما يتص  بذلك من تعصب؛

 اإلنســان حقــوق تعزيــز أجــ  مــن الــدويل التعــاون توطيــد أ يــة تأكيييد تعيييد - 5 
 يتصـ   ومـا  األجانـب  وكراهيـة  العنصـر   والتمييـز  العنصرية مكافحة أهداج ووقي  ومحايتاا
 تعصب؛ من بذلك

 للمقاصــد وفقــا اإلنســان، حقــوق ميــدان يف الــدويل للتعــاون أنــه ينبغــ  تيير  - 6 
 أن يسام إسااما فعاال وعمليـا  الدويل، والقانون املتحدة األمم ميثاق علياا ينص اليت واملبادئ

 األساسية؛ واحلريات اإلنسان حقوق انتااكات من  يف املتمثلة العاجلة املامة يف
 اإلنسـان  حقـوق  مجيـ   تعزيـز  علـ   العمـ   يف االسترشاد، ضرورة تأكيد تعيد - 7 
ــاا األساســية واحلريــات ــادئ بالكامــ ، وإعماهلــا ومحايت ــة مبب ــة وعــد  العاملي  والتعــاون االنتقائي
 علياـا  املنصـو   واملبـادئ  املقاصـد  مـ   يتسـ   بشـك   والشفافية، واملوضوعية احلقيق  واحلوار

 امليثاق؛ يف
 حـ   يف تعاونيـا  هن ـا  املصـلحة  أصـحاب  مجيـ   ينتـا   أن ضرورة عل تشد   - 8 
 الدولية؛ احملاف  يف اإلنسان حقوق قضايا

 ويف الوطنيـــة اجلاـــود دعـــم يف دورا الــدويل  للتعـــاون أن علـــ  أيضيييا تشييد   - 9 
 مـ   تعاوهنـا  تعزيـز ب ـرق منـاا    اإلنسـان،  حقـوق  ميـدان  يف األعضـاء  الـدول  بقـدرات  الناو 
 الـدول  طلـب  علـ   بنـاء  التقنيـة  املسـاعدة  تقـد   مبا يف ذلك عن طريـ   اإلنسان، حقوق آليات
 وددها؛ اليت لألولويات ووفقا املعنية

 الدوليـة  احلكوميـة  واملنظمـات  املتخصصـة  والوكـاالت  األعضاء بالدول هتيب - 10 
 واحلريـات  اإلنسـان  حقـوق  مجيـ   فاـم  زيادة أج  من ومشاورات بناء حوار إجراء تواص  أن

ــاا، وتعزيزهــا األساســية ــة غــري املنظمــات وتشــ   ومحايت ــ  احلكومي  يف بنشــا  املســا ة عل
 املسع ؛ هذا
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ــدول حتييث - 11  ــ  ال ــدابري اختــاذ عل ــز ال زمــة الت ــائ  التعــاون لتعزي  واإلقليمــ  الثن
ــدويل ــن وال ــر التصــد  أجــ  م ــات الســلي لألث ــة لألزم ــة العاملي ــات واملتفاقمــة، املتتالي  كاألزم
ــة ــات واالقتصــادية، املالي ــذاء، وأزم ــري الغ ــا  وتغ ــة، والكــوار  املن ــ  يف ال بيعي ــ  التمت  الكام
 اإلنسان؛ حبقوق

 إىل اإلنســان حبقــوق املعنيــة وإجراءاهتــا املتحــدة األمــم وآليــات الــدول تدعيييو - 12 
 حقـوق  مجيـ   تعزيـز  كفالـة  يف واحلـوار  والتفـاهم  املتبـادل  التعـاون  أل ية االعتبار إي ء مواصلة
 ومحايتاا؛ اإلنسان
 حقــوق ميــدان يف الــدويل التعــاون بتعزيــز املتعلقــة الدراســية احللقــة إىل تشيير - 13 
 وصـناديقاا  املتحـدة  األمـم  ووكـاالت  الـدول،  مبشـاركة  ،2013 عـا   يف عقـدت  اليت اإلنسان
ــا األخــر ، صــاحبة املصــلحة  واجلاــات الصــلة، ذات وبراجماــا  األكــاديي  اخلــرباء يشــم  مب
 املدين؛ واجملتم 
تعزيـز التعـاون   ”إىل حلقة النقاش الرفيعة املستو  بشأن موضو   شر أيضات - 14 

خ ل الـدورة الثامنـة والعشـرين جمللـ  حقـوق      اليت ُعقدت “ الدويل يف ميدان حقوق اإلنسان
 ؛2015ر  اإلنسان يف آذار/ما

ــ  إىل تطلييب - 15  ــا  األم ــاون يتشــاور، أن الع ــ  بالتع ــو   م ــممف  املتحــدة األم
 احلكوميـة  غـري  واملنظمـات  الدوليـة  احلكوميـة  واملنظمـات  الـدول  مـ   اإلنسـان،  حلقوقلسام  ا

 إطـار  يف الـدويل  الصـعيد  علـ   احلقيقـ   واحلـوار  التعـاون  بتعزيز الكفيلة والوسائ  السب  بشأن
 العقبــات  وبشــأن اإلنســان، حقــوق جملــ  فياــا مبــا  اإلنســان، حلقــوق املتحــدة األمــم آليــة

لت ــــاوز هــــذه  اقتراحاــــا يكــــن الــــيت والتــــدابري اجملــــال هــــذا يف تواجــــه الــــيت والتحــــديات
 ؛والتحديات العقبات
 السبع .احلادية و دورهتا يف املسألة يف نظرها تواص  أن تقير  - 16 

 
 80اجللسة العامة 

 2015كانون األول/ يسمرب  17
 


