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 مجلس حقوق اإلنسان
 الدورة الثالثة والثالثون

 من جدول األعمال 10البند 

 2016أيلول/سبتمبر  30اعتمده مجلس حقوق اإلنسان في قرار   
 تعزيز التعاون التقني وبناء القدرات في ميدان حقوق اإلنسان -33/28  

 إن جملس حقوق اإلنسان،  
مبقاصد ميثاق األمم املتحدة ومبادئه، وال سيما فيما يتعلق بتحقيقق التعقاون  إذ يسرتشد 

اإلنسققان وايايققاس األساسققية للمميققح، مققن دون     الققدوع علققز زعويققو وزحققميح احققرتا  حقققوق
متييو بسبب العاق  و اللون  و نوع اجلنس  و اللغة  و الدين  و الا   السياسي  و غري السياسقي 

  و األصل القومي  و االجتماعي  و الثاوة  و املولد  و بسبب    وضح آخا،
ا  ومااعقققاة حققققوق اإلنسقققان التقققوا  القققدول مبوجقققب امليثقققاق بتعويقققو احقققرت  وإذ يعيقققد زد يقققد 

 واياياس األساسية علز الصعيد العاملي، 
بقققدن زو يقققد التعقققاون القققدوع مسقققدلة  ساسقققية لتعويقققو و ايقققة حققققوق اإلنسقققان  وإذ يسقققلم 

بفعالية، وهو ما ينبغي  ن يقو  علز مبقد   التعقاون وايقوار ايقيققي و ن يإقدت إي زعويقو  قدرة 
إلنسققان والوفققال بالتواماملققا املتصقققلة اقققوق اإلنسققان مبققا فيقققه الققدول علققز منققح انتإا ققاس حققققوق ا

 مصلحة  ل البحا،
بدمهية زعويو الدعم الدوع من  جل زنفيذ باامج فعالة وحمددة األهقدات لبنقال   يضا   وإذ يسلم 

 القدراس يف البلدان النامية بغية دعم اخلطط الو نية الاامية إي زنفيذ مجيح  هدات التنمية املستدامة،
بحقدن خطقة  2015 يلول/سقبتم   25املقرر   70/1إي  اار اجلمعية العامة  وإذ يحري 
 ، 2030ملستدامة لعا  التنمية ا
إي واليققة جملققس حقققوق اإلنسققان املتمثلققة يف زعويققو اخلققدماس االستحققارية  وإذ يحققري  يضققا   

واملساعدة التقنية وبنال القدراس، علز  ن زُقدَّ  بالتحاور مح الدول املعنية ومبوافقتإا، وإي األحكقا  
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 16/21 ، و ققققققققاار 2007يققققققققه حوياان/يون 18املققققققققررخ   5/2و 5/1الققققققققواردة يف  ققققققققاار  ا لققققققققس 
 ، اليت ملدت إي متك  ا لس من الوفال هبذ  الوالية،2011آذار/مارس  25 املرر 

مجيققح صققكوو حقققوق اإلنسققان الدوليققة ذاس الصققلة، ومجيققح  ققااراس جملققس  وإذ يالحقق  
 حقوق اإلنسان ذاس الصلة بتعويو التعاون التقين وبنال القدراس يف ميدان حقوق اإلنسان،

 ن إحققققدؤ مسققققرولياس مفققققوة األمققققم املتحققققدة السققققامي يقققققوق  ير ققققد مققققن جديققققد وإذ 
اإلنسان واملفوضية السقامية زتمثقل يف زققدخل اخلقدماس االستحقارية واملسقاعدة التقنيقة واملاليقة، بنقال 

 علز  لب الدولة املعنية، بغية دعم األعمال وال امج اليت زنفذ يف ميدان حقوق اإلنسان،
و ثققا األنحققطة الققيت زضققطلح هبققا الو ققاالس املعنيققة التابعققة ل مققم املتحققدة بققدور  وإذ يُسققل م 

واملنظمققاس الدوليقققة واإل ليميقققة، ومبسقققامهة منظمقققاس ا تمقققح املقققدي يف زوويقققد القققدول املعنيقققة، علقققز 
 ساس احتياجاملا و لباملا، بالدعم واملساعدة التقني  يف  دال واجباملقا يف جمقال حققوق اإلنسقان 

عإققداملا والتواماملققا الطوعيققة، مبققا يف ذلقق  التوصققياس املقبولققة يف إ ققار عمليققة االسققتعااة والوفققال بت
 الدور  الحامل، 

للدور اهلا  الذ  يرديه صندوق األمم املتحدة للت عاس من  جل  وإذ يعاب عن زقديا  
ة يف التعققاون التقققين يف ميققدان حقققوق اإلنسققان، وصققندوق الت عققاس االسققترماي مققن  جققل املحققار 

نيققققة لققققدعم االسققققتعااة الققققدور  الحققققامل، وصققققندوق الت عققققاس االسققققترماي لتقققققدخل املسققققاعدة التق
والقققدول اجلوريققققة الصقققغرية الناميققققة يف  عمقققال جملققققس حققققوق اإلنسققققان،  ا  محقققار ة   ققققل البلقققدان  ققققو 

وصقققندوق الت عقققاس االسقققترماي اخلقققامل باملسقققاعدة املاليقققة والتقنيقققة يف زنفيقققذ االسقققتعااة القققدور  
الحامل، يف مساعدة الدول وزطويا  دراملا الو نية علقز زعويقو التنفيقذ الفعلقي اللتواماملقا يف جمقال 
حقققوق اإلنسققان والتوصققياس الققيت  بلتإققا يف إ قققار عمليققة االسققتعااة الققدور  الحققامل، وهققو مقققا 

  سإم يف التحسيناس امللموسة يف حالة حقوق اإلنسان علز  رة الوا ح،
السنوية العاشاة إلنحقال جملقس حققوق اإلنسقان زتقيو للقدول فاصقة   ن الذ اؤ وإذ ير د 

هامققة لتد يققد التوامإققا بتعويققو التعققاون التقققين وبنققال القققدراس يف ميققدان حقققوق اإلنسققان، وزققدارس 
التقققد  ازققال والتحققدياس القائمققة يف هققذا ا ققال، والتققداول يف سققبل زعويققو فعاليققة التعققاون التققققين 

 ان حقوق اإلنسان، وبنال القدراس يف ميد
مقققن جقققدول األعمقققال مقققا لالققق   10 ن املنا حقققة العامقققة يف إ قققار البنقققد  ير قققد -1 

زحقققكل منققق ا   ساسقققيا  للقققدول األعضقققال والقققدول املاا بقققة يف جملقققس حققققوق اإلنسقققان لتبقققادل القققا ؤ 
ووجإققاس النظققا هبققدت زعويققو فعاليققة التعققاون التقققين وبنققال القققدراس يف ميققدان حقققوق اإلنسققان، 

تقاسم اخل اس واملعلوماس وزبادل األفكقار حقول مقا يواجقه مقن  قدياس فيمقا يتعلقق باملسقاعدة ول
الاللمة ألدال واجباملا يف جمال حقوق اإلنسان، والوفال بتعإداملا والتواماملا الطوعية، مبا يف ذلق  

ممارسققاملا عققن إزالاملققا و  التوصققياس املقبولققة يف إ ققار عمليققة االسققتعااة الققدور  الحققامل، فضققال  
 اجليدة يف هذا ا ال؛
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القققدول واملنظمقققاس الدوليقققة املعنيقققة واهليرقققاس ايكوميقققة الدوليقققة وا تمقققح يحقققمح  -2 
املدي، مبا يف ذل  املنظماس غري ايكومية، علز زدارس ما حققته من إزالاس وما واجإتقه مقن 

يف ميقدان حققوق اإلنسقان، عقباس يف ما بذلتقه مقن جإقود زتعلقق بالتعقاون التققين وبنقال الققدراس 
 وعلز زكثيف حوارها وزعاوهنا بغية دعم اجلإود الاامية إي زعويو متتح اجلميح اقوق اإلنسان؛

 ن املنا حقة القيت يقا  يف جملقس حققوق اإلنسقان بحقدن زعويقو  ير د من جديقد -3 
ية وعلز موافقتإا، التعاون التقين وبنال القدراس ينبغي  ن زظل  ائمة علز التحاور مح الدول املعن

و ن زااعي احتياجاملقا وعامليقة مجيقح حققوق اإلنسقان وعقد   ابليتإقا للتموئقة وزاابطإقا وزحقابكإا، 
 و ن ملدت إي إحداث  ثا ملموس علز  رة الوا ح؛

ضققاورة زعويققو التعققاون وايققوار علققز الصققعد الققدوع واإل ليمققي والثنققائي يف ير ققد  -4 
 تإا؛جمال زعويو حقوق اإلنسان و اي

 ن التعاون التقين ينبغي  ن يظل ممارسة شاملة للمميقح ُزحقاو  ير د من جديد -5 
 وزضم مجيح اجلإاس الو نية صاحبة املصلحة، مبا فيإا الو االس ايكومية وا تمح املدي؛

اياجة املسقتماة إي ليقادة الت عقاس املقدمقة إي صقناديق ير د من جديد  يضا   -6 
عنيققة لققدعم  نحققطة املسققاعدة التقنيققة وبنققال القققدراس، وال سققيما صققندوق األمققم األمققم املتحققدة امل

املتحققققدة للت عققققاس مققققن  جققققل التعققققاون التقققققين يف ميققققدان حقققققوق اإلنسققققان، وصققققندوق الت عققققاس 
االسققترماي مققن  جققل املحققار ة يف االسققتعااة الققدور  الحققامل، وصققندوق الت عققاس االسققترماي 

لتقنيققققة يف زنفيققققذ االسققققتعااة الققققدور  الحققققامل، وصققققندوق الت عققققاس اخلققققامل باملسققققاعدة املاليققققة وا
االسترماي لتقدخل املساعدة التقنية لدعم محقار ة   قل البلقدان  قوا  والقدول اجلوريقة الصقغرية الناميقة 
يف  عمقققققال جملقققققس حققققققوق اإلنسقققققان، ويحقققققمح القققققدول علقققققز مواصقققققلة زققققققدخل ز عقققققاس إي هقققققذ  

 زفعل ذل  بعد؛الصناديق، وخباصة الدول اليت مل 
مفقوة األمقم املتحقدة السقامي يققوق اإلنسقان إي زققدخل عاضقه الحقفو  يدعو  -7 

من جدول األعمال، بحدن االستعااة العا  للمإود املبذولة يف  10السنو  املقبل، يف إ ار البند 
ذ  جمقققال املسقققاعدة التقنيقققة وبنقققال الققققدراس والنماحقققاس و فضقققل املمارسقققاس والتحقققدياس املتعلققققة هبققق

اجلإققود، وال سققيما اجلإققود الققيت زبققذهلا املفوضققية السققامية وو ققاالس األمققم املتحققدة املعنيققة، إي جملققس 
 حقوق اإلنسان يف دورزه الاابعة والثالث ، مث  ل سنة يف الدورة اليت يعقدها ا لس يف آذار/مارس؛

التعققاون رئققيس جملققس  منققال صققندوق األمققم املتحققدة للت عققاس مققن  جققل يققدعو  -8 
التقققين يف جمققال ميققدان حقققوق اإلنسققان إي زقققدخل التقايققا الحققامل املقبققل عققن عمققل جملققس  منققال 
الصندوق إي جملس حقوق اإلنسان يف دورزه الاابعة والثالث ، مث  ل سنة يف الدورة اليت يعقدها 

ملفوضقققية ، ويحقققمح ر سقققال جمقققالس  منقققال الصقققناديق األخقققاؤ القققيت زقققدياها ا آذار/مقققارسا لقققس يف
السققامية مققن  جققل دعققم األنحققطة الققيت زنفققذ يف جمققال التعققاون التقققين وبنققال القققدراس، علققز زقققدخل 

 عاوة يف الدورة ذاملا؛
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الققة النقققال القيت ُعقققدس  ثنقال الققدورة اياديقة والثالثقق   لقس حقققوق  ياحقب -9 
وبنققال القققدراس  مققن جققدول األعمققال حققول موضققوع لالتعققاون التقققين 10اإلنسققان يف إ ققار البنققد 

لتعويقققو و ايقققة حققققوق مجيقققح املإقققاجاين، مبقققن فقققيإم النسقققال واأل فقققال واملسقققنون واألشققق امل ذوو 
، القققيت  بقققالس  مهيقققة التعقققاون التققققين وبنقققال الققققدراس يف سقققد الثغقققااس ودعقققم القققدول يف (1)اإلعا قققةل

اة مقن  جقل زعويقو التغلب علز ما يواجإإا من  دياس يف زنفيقذ سياسقاملا الو نيقة املتعلققة بقاهلم
 و اية حقوق مجيح املإاجاين؛ 

، 2011 يلول/سبتم   29املرر   18/18من  اار   4و 3، وفقا  للفقاز  يقار -10 
مققن جققدول  10 ن يكققون عنققوان موضققوع حلقققة النقققال املواضققيعية السققنوية املدرجققة يف إ ققار البنققد 

هو لعقد من التعاون التقين وبنال القدراس يف األعمال، املومح عقدها  ثنال دورزه اخلامسة والثالث  
 جملس حقوق اإلنسان: التحدياس وسبل املضي  دما ل؛

إي املفوضققققية السققققامية  ن زعققققد زقايققققاا  عققققن التقققققد  ازققققال والتحققققدياس  يطلققققب -11 
نذ املصادفة يف األنحطة الائيسية الاامية إي زعويو التعاون التقين وبنال القدراس اليت زضطلح هبا، م

إنحققال جملققس حقققوق اإلنسققان، املفوضققيُة السققامية وو ققاالُس األمققم املتحققدة املعنيققة األخققاؤ، وعنققد 
اال تضقال املنظمققاُس اإل ليميققة، مققن  جقل دعققم مققا زبذلققه الققدول مقن جإققود زامققي إي زعويققو و ايققة 

ة النققال حقوق اإلنسان، و ن زقدمه إي ا لس يف دورزه اخلامسة والثالث ، ليكون  ساسقا  يلقق
املواضققققيعية، و ن زتصققققل بالققققدول وهيرققققاس وو ققققاالس األمققققم املتحققققدة املعنيققققة، وآليققققاس اإلجققققاالاس 
اخلاصققققة املعنيققققة، واجلإققققاس األخققققاؤ صققققاحبة املصققققلحة، مبققققا يف ذلقققق ، عنققققد اال تضققققال، اجلإققققاس 

ثري اإلجيقا  املحار ة يف محاريح التعاون التقين اليت زُب   فضل املمارساس، واملحار ة البنالة، والتقد
 علز  رة الوا ح، وذل  بغية ضمان محار ة هذ  اجلإاس يف حلقة النقال املواضيعية؛

بالقققدول واملنظمقققاس الدوليقققة املعنيقققة واهليرقققاس ايكوميقققة الدوليقققة وا تمقققح  يإيقققب -12 
 ن زسققتفيد مققن األفكقققار واملسققائل الققيت ُزطقققا  يف يف ذلققق  املنظمققاس غققري ايكوميقققة،  املققدي، مبققا

من جدول األعمال خالل دورزه اخلامسقة والثالثق  مقن  10ة النقال السنوية يف إ ار البند حلق
 جل زعويو  فالة وفعالية جإود التعاون التقين وبنقال الققدراس يف  سق  الققدراس الو نيقة للقدول 

 فيما يتعلق بتعويو حقوق اإلنسان و ايتإا. 
 42اجللسة 

 2016  يلول/سبتم  30
 دون زصوي .[]اعُتمد من 

    

__________ 
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