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تعزيز إجـراءا  األمـم املتحـدة يف ميـدان  اـوس ا نسـان  تعزيـز         - 70/150
 التعاون الدويل وأمهية الالانتاائية واحلياد واملوضوعية

 
 ،إن اجلمعية العامة 

أن مــن  ــا مااألــد األمــم املتحــدة تنميــة العالقــا  الوديــة  ــا  إذ تضععيف ا اعاراا ععا 
تاريــر امل ــ   اهــا يف لشــعوب و ــا اعلــأ أســات ا تــرا  مبــدأ املســاواة يف احلاــوس  الــدول 

 ل املشـاكل   علأالدويل  التعاونوحتايق واختاذ التدا   املالئمة األخرى لتعزيز السال  العاملي 
ــة ذا  البــا ق االقت ــادال أو االجتمــاعي أو الااــايف أو ا نســا  و    ــأالدولي ــرا    عل ــز ا ت تعزي

دون متييــز علــأ أســات والتشــ يق علــأ ذلــ  ســان واحلريــا  األساســية لل ميــق   اــوس ا ن
 اللغة أو الدين، العرس أو اجلنس أو

تعزيـز ا تـرا   اـوس     علـأ يف إ راز مزيد من التاـد  يف التعـاون الـدويل     منها واغرة 
 ،والتش يق علأ ذل  ا نسان واحلريا  األساسية

ــذا التعــاون ا  ضــرورة  وإذ تععر   ــتند ا ــادن املن ــوا عليهــا يف   أن يس ــدويل إا املب  ل
والعهـدين   (1)ا نسـان  ا عالن العاملي حلاوسو ميااس األمم املتحدة وخ وألا ،الاانون الدويل

 ، املوضوع ذا  ال لة األخرى ال كوكو (2)الدوليا اخلاألا حباوس ا نسان
األمـم املتحـدة يف ميـدان     تسـتند إجـراءا   أال  ضرورة  وإذ  ي مقانعة اقاناعا شديدا 

 ،لمشاكل الاائمـة يف ييـق امتمعـا    لجمرد الفهم العميق للنباس العريض   اوس ا نسان إا
اال ترا  الكامل للواقق السياسي واالقت ادال واالجتماعي يف كل منها، مبا يتفـق   إاأيضا   ل

_______________ 
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يف تعزيـز ا تـرا   اـوس    لغـر  األساسـي املتماـل    ا ومبـا قاـق   مق مااألد امليااس ومبادئه  دقة
 عن طريق التعاون الدويل،والتش يق علأ ذل  ا نسان واحلريا  األساسية 

 يف اذا ال دد، املتخذة إا قراراهتا السا اة وإذ تشري 
النظـر يف مسـائل   ضـمان العامليـة واملوضـوعية والالانتاائيـة لـدى      أمهية  تعيد تأكيدوإذ  

عــالن و رنــامل عمــل فيينــا اللــذين اعتمــدمها املــ متر  اــوس ا نســان، علــأ النحــو امل كــد يف إ
 ،مزدوجة ، وعد  تببيق معاي (3)1993 زيران/يونيه  25العاملي حلاوس ا نسان يف 

املاررين واملمالا اخلاألا املعنيا  اضايا مواضـيعية   حتليأمهية  وإذ تعيد أيضا تأكيد 
و سـن التاـدير    ية واحلياداملوضوعية واالستاالل أعضاء األفرقة العاملة وكذل  و لدان حمددة 

  والياهتم، اضبالعهملدى 
 ضـبالع تعزيـز  اـوس ا نسـان وتايتـها واال    أن احلكومـا  ملزمـة     علأ وإذ تشدد 

خمتلـف ال ـكوك   واملياـاس   وخ وألـا  ، املس وليا  الـ  تعهـد   ـا مبوجـق الاـانون الـدويل      
 الدولية يف ميدان  اوس ا نسان،

ــق الشــعوب،   تأكيععد اكععرت - 1  ــوس   مباتضــأأن جلمي ــدأ املســاواة يف احلا ــا مب  
امل ــ  املكــرت يف مياــاس األمــم املتحــدة، احلــق يف تاريــر وضــعها    تاريــر اهــا يف لشــعوب وا

تــدخل خــارجي ويف الســعي إا حتايــق تنميتــها االقت ــادية واالجتماعيــة  السياســي حبريــة دون
أ كـا  املياـاس، مبـا يف ذلـ       يف إطـار ر  ذلـ  احلـق   واجق كل دولة أن حتتـ  من والااافية وأن

 ا قليمية؛ ا ترا  السالمة
ييـق الـدول األعضـاء     ومـن مهـا   أن مـن مااألـد األمـم املتحـدة      تعيد تأكيد - 2 

 تشـ يق الالايا ،  التعـاون مـق املنظمـة،  تعزيـز ا تـرا   اـوس ا نسـان واحلريـا  األساسـية و         
 هاكا   اوس ا نسان أينما  دثت؛والتزا  الياظة إزاء انت علأ ذل 
أنشـبتها ااادفـة إا تعزيـز  اـوس       تضـبلق جبميق الـدول األعضـاء أن    هتيب - 3 

إا  االسـتناد  ا نسان وتايتها، مبا يف ذل  العمل علأ زيادة التعاون الـدويل يف اـذا امليـدان،    
والعهــد الــدويل اخلــاا  ــاحلاوس   (1)مياــاس األمــم املتحــدة وا عــالن العــاملي حلاــوس ا نســان  

ــة   ــة والااافي ــية     (2)االقت ــادية واالجتماعي ــة والسياس ــاحلاوس املدني ــدويل اخلــاا   ــد ال  (2)والعه
األنشــبة الــ  االضــبالع   وأن متتنــق عــن  املوضــوع وال ــكوك الدوليــة األخــرى ذا  ال ــلة

 تتعار  مق ذل  ا طار الدويل؛
_______________ 

(3) A/CONF.157/24 (Part I) ،.الف ل الاالث 
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لتعاون الدويل يف اذا امليدان إسهاما فعاال وعمليـا يف  اأن يسهم ضرورة  تر  - 4 
انتـهاكا  ياعيـة وألـارخة حلاـوس ا نسـان واحلريـا         وقـوع  املهمة العاجلة املتمالة يف منـق 

   واألمن الدوليا؛األساسية لل ميق ويف تعزيز السال
واحليــاد واملوضــوعية يف  االسترشــاد مببــادن الالانتاائيــة  ضــرورة تعيععد تأكيععد - 5 

ــا  األساســية      ــوس ا نســان واحلري ــق  ا ــز يي ــأ تعزي ــق العمــل عل ــا  لل مي ــها وإعماا وتايت
ــل ــا ، الكام ــاملي، وعــد  اســتخدا         اعتبارا ــق الع ــا  املشــروعة للم تم ــ  أ ــد االاتمام ذل

 سياسية؛ لتحايق غايا 
تحـدة وإا  إا ييـق اياـا   اـوس ا نسـان داخـل منظومـة األمـم امل        تطلب - 6 

املاررين واملمالا اخلاألا واخلرباء املسـتالا واألفرقـة العاملـة إيـالء االعتبـار الواجـق  تـوى        
 ؛ماضبالعهم  والياهت لدىاذا الارار 
ــز     تعععرع عععت اقاناعهععا  - 7  ـــزيه غــ  متحي ــاع ـــل ن ــأن اتب ــوس   يف  مســائل  ا

نســان واحلريــا  األساســية   تعزيــز  اــوس ا  وا نســان يســهم يف تشــ يق التعــاون الــدويل     
 وتايتها وإعمااا علأ حنو فعال؛

واأل ـدا    األوضـاع  عنوضوعية املو تتسم  احليادفر معلوما  اتو أن ؤكدت - 8 
ــدان   ــق البل ــة يف يي ــزال أمــرا  ال السياســية واالقت ــادية واالجتماعي ضــروريا، وتــربز يف اــذا   ي
 ؛اضايا امل لحة العامةالسياس دور وسائط ا عال  يف إذكاء الوعي العا   

كـل يف إطـار    ،الدول األعضاء إا النظر يف أن تتخذ،  سق االقتضـاء  تدعو - 9 
املياـاس   وخ وألـا  ،مبوجـق الاـانون الـدويل   لاللتزامـا  املترتبـة عليهـا    نظامها الاـانو  ووفاـا   

مزيـد مـن      ـراز ترااـا مناسـبة   قـد  وال كوك الدوليـة املتعلاـة حباـوس ا نسـان، التـدا   الـ        
 تشـ يق الالتاد  يف التعاون الـدويل علـأ تعزيـز ا تـرا   اـوس ا نسـان واحلريـا  األساسـية و        

 ؛ذل  علأ
ــار الواجــق  يواألــل إيــالء اــوس ا نســان أن  جملــسإا  تطلععب - 10  ذا اــاالعتب

إجراءا  األمم املتحدة يف ميـدان  اـوس     شأن تعزيزاتر ا  مزيد من املنظر يف يالارار وأن 
، يف سـياقا  منـها   الالانتاائية واحلياد واملوضـوعية مبادن تعزيز التعاون الدويل وأمهية  نسان ا 

 ؛االستعرا  الدورال الشامل
واملنظمـــا  احلكوميـــة إا األمـــا العـــا  أن يـــدعو الـــدول األعضـــاء  تطلعععب - 11 

ــ  احلكوميــة     ــة واملنظمــا  غ ــد  الدولي ــن املاتر ــا   إا تا ــار األو مزيــد م الــ  ة عمليــالفك
تعزيـز التعـاون    األمم املتحدة يف ميدان  اوس ا نسـان   تعزيز إجراءا يف  شأـا أن تسهم من
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الدويل الاائم علأ مبادن الالانتاائية واحلياد واملوضـوعية وأن ياـد  تاريـرا شـامال عـن املسـألة       
 ؛السبعاالاانية و إا اجلمعية العامة يف دورهتا

املعنــون  البنــد يف إطــار الســبعا والاانيــة يف دورهتــا النظــر يف املســألة   تقععرا - 12 
 .“ اوس ا نسان وتايتها تعزيز”

 
 80اجللسة العامة 
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