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مجلس حقوق اإلنسان

الدورة الثالثون
البند  10من جدول األعمال

قرار اعتمده مجلس حقوق اإلنسان في  2تشرين األول/أكتوبر 2015
 -25/30تعزيز التعاون الدولي من أجل ععلا الل وا والعمليلاو الو يلة
لمتابعة حقوق اإلنسان
إن جملس حقوق اإلنسان،
إذ يسرتشد مبقاصد ميثاق األمم املتحدة ومبادئه،
وإذ يشــر إىل قـراا اعمةيــع الةامــع  251/60املــخا  15آذاا/مــاا  2006الـ أ شنشـ
مبوجب ــه اعمةي ــع الةام ــع جمل ــس حق ــوق اإلنس ــان ،وإذ يخك ــد م ــن جدي ــد شن عمـ ـ ا ل ــس ينب ـ ـ شن
يسرتش ــد مبب ــادمل الةاملي ــع وا ي ــاد واملوض ــوعيع وع ــدق اينتقائي ــع ويةتم ــد عل ـ التة ــاون ال ــدو وا ـواا
البن ــان م ــن شج ـ ية ي ـ وقاي ــع ،ي ــن حق ــوق اإلنس ــان ،املدني ــع والسيا ــيع وايقت ــاديع وايجتماعي ــع
والثقافيع ،مبا يف ذلك ا ق يف التنميع،
وإذ يش ـ ــر شيض ـ ــا إىل قـ ـ ـراا اعمةي ـ ــع الةام ـ ــع  281/65امل ـ ــخا  17ح يران/يونيـ ـ ـه ،2011
وق ـرااأ جمل ــس حقــوق اإلنس ــان  1/5املــخا  18ح يران/يوني ــه  2007و 21/16امل ــخا  25آذاا/
ماا ،2011
وإذ يسلّم بـ ن ية يـ التةـاون الـدو يف ميـدان حقـوق اإلنسـان شمـر ضـرواأ لتحقيـق مقاصـد
األمم املتحدة عل الوجه األكم  ،مبا يف ذلك ية ي ،ين حقوق اإلنسان وقايتها عل حنو فةال،
وإذ يرى شن التةـاون الـدو  ،وفقـا للمقاصـد واملبـادمل الـع يـن عليهـا ميثـاق األمـم املتحـدة
والق ــانون ال ــدو  ،ينب ـ ـ شن يس ــهم عل ـ ـ حن ــو فة ــال وعمل ـ ـ يف من ــن انتهاك ــا حق ــوق اإلنس ــان
وا ريا األ ا يع،
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وإذ يخك ـ ــد شن التة ـ ــاون ال ـ ــدو ينب ـ ـ ـ شن ي ـ ــون عملي ـ ــع ش ـ ــاملع يش ـ ــر ويض ـ ــم ،يف ،ي ـ ــن
مراحلها، ،ين اعها الوطنيع صاحبع امل لحع ،مبا فيها الوكاي ا وميع وا تمن املدين،
وإذ يسـلّم بالــدوا التـ ااأ املهــم والقــيّم عميــن آليــا حقــوق اإلنســان التابةــع للــن م الدوليــع
واإلقليميع قوق اإلنسان وبإ هامها يف ية ي وقايع حقوق اإلنسان وا ريا األ ا يع،
وإذ يسـلّم شيضــا ب مهيــع وقيمــع شنشــاع املســاعدة التقنيــع وبنــان القــداا املق ّدمــع بالتشــاوا مــن
الدول املةنيع ومبوافقتها ،من شجـ ضـمان املتابةـع والتن يـ ال ةـال يلت امااـا وواجبااـا الدوليـع املتةلقـع
حبقوق اإلنسان،
وإذ يسـلّم ك ـ لك ب ـ ن عمليــا ية ي ـ وقايــع حقــوق اإلنســان ينب ـ شن يســتند إىل مبــادمل
التة ــاون وا ـ ـواا البنّ ــان يف ،ي ــن ا اف ـ ـ ذا ال ــلع ،مب ــا يف ذل ــك يف ــياق اي ــتةرا ال ــدواأ
الشام  ،وشن ادف إىل ية ي قداة الدول عل ين ي الت امااا وواجبااا املتةلقع حبقوق اإلنسان،
وإذ يخكــد عل ـ شمهيــع اي ــتةرا الــدواأ الشــام بوص ـ ه آليــع يقــوق عل ـ التةــاون وا ـواا
البنّان وادف ،يف ،لع شموا ،إىل حتسني حالـع حقـوق اإلنسـان علـ شا الواقـن وية يـ وفـان الـدول
بالت امااا وواجبااا يف جمال حقوق اإلنسان،
وإذ يالح ـ ـ شن فةالي ــع اي ــتةرا ال ــدواأ الش ــام  ،بوص ـ ـ ه آلي ــع يةاوني ــع ،يةتم ــد عل ـ ـ
التقـدق الـ أ حتـراد الــدول املةنيـع ،وكـ لك اعهــا األملـرى صــاحبع امل ـلحع ،حبسـ ايقتضــان ،يف
ين ي ما قبلته من يوصيا ،
وإذ يسـ ـ ـلّم بال ـ ــدوا امله ـ ــم والبن ـ ــان الـ ـ ـ أ يخدي ـ ــه ال ملان ـ ــا  ،واملخ س ـ ــا الوطني ـ ــع ق ـ ــوق
اإلنســان ،وا تمــن املــدين ،واعهــا األملــرى صــاحبع امل ــلحع يف آليــع اي ــتةرا الــدواأ الشــام ،
وإذ يشــان ا ــتمراا مشــااكتها ومســامهتها دون عوائــق يف الــن م والةمليــا الوطنيــع املتةلقــع مبتابةــع
حقوق اإلنسان،
وإذ يرح ـ ـ مبـ ــا يقدمـ ــه م وضـ ــيع األمـ ــم املتحـ ــدة السـ ــاميع قـ ــوق اإلنسـ ــان مـ ــن ملـ ــدما
املســاعدة التقنيــع وبنــان القــداا  ،بالتشــاوا مــن الــدول املةنيــع ومبوافقتهــا ،ي ــيما لــدعم إنشــان ن ــم
وعمليا وطنيع ملتابةع حقوق اإلنسان شو ية ي الن م والةمليا القائمع،
وإذ ي ـ ّكر بقـ ـراا جمل ــس حق ــوق اإلنس ــان  17/6امل ــخا  28شيلول /ــبتم  ،2008الـ ـ أ
طل ـ فيــه ا لــس إىل األمــني الةــاق إنشــان صــندوق ي عــا ا ــت ماين ملــا باي ــتةرا الــدواأ
الش ــام  ،لتيس ــر مش ــااكع البل ــدان النامي ــع ،ي ــيما شق ـ البل ــدان ل ـوا ،يف آلي ــع اي ــتةرا ال ــدواأ
الش ــام  ،وإنشـ ــان صـ ــندوق ي ع ــا ملـ ــا باملسـ ــاعدة املالي ــع والتقنيـ ــع ،يـ ــداا ب ــواة مشـ ــرتكع مـ ــن
ال ــندوق اي ــت ماين للت عــا اع ــا باي ــتةرا الــدواأ الشــام  ،ل ـ يــوفّر ،بايش ـرتا م ــن
آلي ــا التمويـ ـ املتة ــددة األطـ ـراف ،م ــداا للمس ــاعدة املالي ــع والتقني ــع ملس ــاعدة البل ــدان يف ين يـ ـ
التوصيا الناجتع من اي تةرا الدواأ الشام  ،مبشااكع وموافقع البلد املةين،
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وإذ يشـ ــر إىل شن عـ ــاق  2016ـ ــيوافق مـ ــروا عشـ ــر ـ ــنوا عل ـ ـ إنشـ ــان جملـ ــس حقـ ــوق
اإلنسان ،وعقد الدواة األملرة للاولع الثانيع لل ريق الةام املةين باي تةرا الدواأ الشام ،
 -1يشــان الــدول عل ـ إنشــان ن ــم وعمليــا وطنيــع ملتابةــع حقــوق اإلنســان ،وية ي ـ
ال ــن م والةملي ــا القائم ــع ،والتم ــا مل ــدما املس ــاعدة التقني ــع وبن ــان الق ــداا  ،حبسـ ـ ا اج ــع،
والتشاا يف اع ا واملماا ا اعيدة لبلوغ ه د ال ايع؛
 -2ي ــدعو الـ ــدول إىل شن ي يـ ــد يـ ــداايا ي عااـ ــا املقدمـ ــع إىل صـ ــندوق األمـ ــم املتحـ ــدة
للت عــا للتةــاون التقــين يف ميــدان حقــوق اإلنســان ،وصــندوق الت عــا اعــا باملســاعدة املاليــع
والتقنيــع لتن يـ اي ــتةرا الــدواأ الشــام  ،وال ــناديق اي ــت مانيع األملــرى ذا ال ــلع ،مــن شجـ
مت ني الدول ،لدى طلبها ووفقـا ألولويااـا ،مـن إنشـان ن ـم وعمليـا وطنيـع ملتابةـع حقـوق اإلنسـان
شو ية ي ن مها وعمليااا القائمع؛
 -3يال ـ ـ إىل م ـ ــو األمـ ــم املتحـ ــدة السـ ــام قـ ــوق اإلنسـ ــان شن يواص ـ ـ يقـ ــد
ملــدما املســاعدة التقنيــع ،لــدى طل ـ الــدول املةنيــع ذلــك ووفقــا ألولويااــا ،مــن شج ـ إنشــان ن ــم
وعمليا وطنيع ملتابةع حقوق اإلنسان شو ية ي الن م والةمليا القائمع؛
 -4يال شيضا إىل امل و السام شن ين م ،ملالل الدواة الساد ع والةشـرين لل ريـق
الةام ـ املةــين باي ــتةرا الــدواأ الشــام  ،حلقــع نقــاد بــني الــدواا مــداا ن ـ يــوق ،مســتةينا
بالقــداا القائمــع ،وشن يتشــاا يف اع ـ ا واملماا ــا اعيــدة مــن شج ـ إنشــان ن ــم وطنيــع ملتابةــع
حقــوق اإلنســان شو ية ي ـ الــن م القائمــع ،مبــا يف ذلــك دوا التةــاون الــدو يف ه ـ ا ال ــدد ،وشن يةــد
يقريرا موج ا عن حلقع النقاد ويقدمه إىل جملس حقوق اإلنسان يف دوايه الرابةع والثالثني؛
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يقرا إبقان ه د املس لع قيد ن رد.

اعلسع 42
 2يشرين األول/شكتوبر 2015
[اعتمد بدون ي ويت].
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