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الدورة السابعة واخلمسون 
اللجنة الثالثة 

البند ١٠٩ (ب) من جدول األعمال 
ـــوق اإلنســان: مســائل حقــوق  مسـائل حق
اإلنســـان، مبـــا يف ذلـــــك النــــهج البديلــــة 
لتحســني التمتــع الفعلــي حبقــوق اإلنســـان 

  واحلريات األساسية 
إثيوبيا، إريتريا، أنغوال، إيــران (مجهوريــة – اإلســالمية)، باكســتان، بنــن، بوركينــا فاســو، 
اجلماهريية العربية الليبية، مجهورية ترتانيا املتحدة، مجهورية كوريــا الشــعبية الدميقراطيــة، 
مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة، مجهوريــة الو الدميقراطيــــة الشـــعبية، الســـودان، الصـــني، 
ـــار،  العـــراق، فييـــت نـــام، الكامـــريون، كوبـــا، الكونغـــو، كينيـــا، مـــايل، موزامبيـــق، ميامن

 نيجرييا، هاييت: مشروع قرار 
احترام املقاصد واملبادئ الواردة يف ميثاق األمم املتحدة لتحقيق التعاون الـدويل 
على تعزيز احترام حقوق اإلنسان واحلريـات األساسـية والتشـجيع علـى ذلـك، 

 وعلى حل املشاكل الدولية ذات الصبغة اإلنسانية 
إن اجلمعية العامة، 

إذ تشري إىل أن مجيع الدول األعضاء قد تعهدت، مبوجب املادة ٥٦ من ميثاق األمـم 
املتحدة، بأن تقوم منفردة أو مشتركة مبا جيب عليـها مـن عمـل بالتعـاون مـع املنظمـة، إلدراك 
املقـاصد املنصـوص عليـها يف املـادة ٥٥، مبـا يف ذلـك إشـاعة االحـترام واملراعـاة يف العـامل كلـــه 
حلقـوق اإلنسـان واحلريـات األساسـية للجميـع بـال متيـيز بسـبب العـرق أو اجلنـــس أو اللغــة أو 

الدين، 
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وإذ تشري أيضا إىل ديباجة امليثـاق، وخباصـة التصميـم علـى تـأكيد اإلميـان مـن جديـد 
بـاحلقوق األساسـية لإلنسـان وبكرامـــة الفــرد وقــدره ومبــا للرجــال والنســاء واألمــم كبريهــا 

وصغريها من حقوق متساوية، 
ـــات األساســية  وإذ تؤكـد مـن جديـد أن تعزيـز ومحايـة مجيـع حقـوق اإلنسـان واحلري
جيب أن يعتربا هدفا ذا أولويـة مـن أهـداف األمـم املتحـدة وفقـا ملقاصدهـا ومبادئـها، وخباصـة 
ـــة مجيــع حقــوق اإلنســان، يف إطــار هــذه املقــاصد  مقصـد التعـاون الـدويل، وأن تعزيـز ومحاي

واملبادئ، ميثالن أحد الشواغل املشروعة للمجتمع الدويل، 
ـــع  وإذ تضـع يف اعتبارهـا التغـريات الكـربى اجلاريـة علـى السـاحة الدوليـة وتطلُّـع مجي
الشعوب إىل إقامة نظـام دويل علـى أسـاس املبـادئ اسـدة يف امليثـاق، مبـا فيـها تعزيـز احـترام 
حقـوق اإلنسـان واحلريـات األساسـية للجميـع والتشـجيع علـــى ذلــك، واحــترام املبــدأ الــذي 
يقضـي باملسـاواة يف احلقـوق بـني الشـعوب وحبـق كـل منـــها يف تقريــر مصــريه، ويف الســالم، 
والدميقراطية، والعدالة، واملساواة، وسـيادة القـانون، والتعدديـة، والتنميـة، وحتسـني مسـتويات 

املعيشة، والتضامن، 
وإذ تـدرك أن مـن واجـب اتمـع الـدويل أن يسـتنبط سـبال ووسـائل إلزالـة العقــبات 
احلالية ومواجهة التحديات اليت تعترض سبيل اإلعمـال الكـامل جلميـع حقـوق اإلنسـان ومنـع 
اسـتمرار انتـهاكات حقـوق اإلنسـان النامجـة عنـها يف مجيـع أرجـاء العـــامل، وأن يواصــل إيــالء 

االهتمام ألمهية التعاون والتفاهم واحلوار يف كفالة تعزيز مجيع حقوق اإلنسان ومحايتها، 
وإذ تؤكد من جديد أن تعزيز التعاون الدويل يف جمـال حقـوق اإلنسـان ميثـل ضـرورة 
أساسية لبلوغ مقاصد األمم املتحدة بالكـامل، وأن حقـوق اإلنسـان واحلريـات األساسـية هـي 
حقـوق وحريـات يكتسـبها كـل إنسـان مبولـده، وأن تعزيزهـا ومحايتـــها مهــا املســؤولية األوىل 

للحكومات، 
وإذ تؤكد من جديد أيضا أن مجيع حقـوق اإلنسـان هـي حقـوق عامليـة، وغـري قابلـة 
للتجزئـة، ومترابطـة، ومتالمحـة، وأن علـى اتمـع الــدويل أن يعــامل حقــوق اإلنســان إمجــاال 

معاملة منصفة وعادلة، وعلى قدم املساواة وبنفس القدر من االهتمام، 
وإذ تؤكد من جديد كذلك خمتلف املواد الواردة يف ميثـاق األمـم املتحـدة الـيت حتـدد 
الصالحيـات واملـهام املنوطـة بكـــل مــن اجلمعيــة العامــة وجملــس األمــن والــس االقتصــادي 

واالجتماعي، بوصفها اإلطار األمسى لبلوغ مقاصد األمم املتحدة، 
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وإذ تؤكد من جديـد الـتزام مجيـع الـدول بالوفـاء بواجباـا مبقتضـى صكـوك القـانون 
الدويل اهلامة األخرى، وال سيما صكوك القـانون الـدويل حلقـوق اإلنسـان والقـانون اإلنسـاين 

الدويل، 
وإذ تأخذ يف اعتبارها أنـه، وفقـا للمـادة ١٠٣ مـن امليثـاق، إذا تعـارضت االلتزامـات 
اليت يرتبط ا أعضاء األمم املتحدة وفقا ألحكام امليثاق مع التزامام مبوجـب أي اتفـاق دويل 

آخر، فالعربة بالتزامام املترتبة على امليثاق، 
وإذ تشري إىل مجيع قراراا الســابقة، مبـا فيـها قرارهـا ١٥٢/٥٦، املـؤرخ ١٩ كـانون 

األول/ديسمرب ٢٠٠١، 
تؤكـد مـن جديـد االلـتزام الرمسـي جلميـع الـــدول بتعزيــز التعــاون الــدويل يف  - ١
ميدان حقوق اإلنسان ويف حـــل املشاكل الدولية ذات الصبغة اإلنسانية امتثاال منها علـى حنـو 
كامل مبيثاق األمم املتحدة، وذلك جبملة وسائل منها التقيـد الصـارم جبميـع املقـاصد واملبـادئ 

املبينة يف املادتني ١ و ٢ منه؛ 
تؤكـد الـدور احليـوي لألعمـال الـيت تضطلـع ـــا األمــم املتحــدة والترتيبــات  - ٢
ـــز احــترام  اإلقليميـة، مبـا يتفـق دومـا مـع املقـاصد واألهـداف اسـدة يف امليثـاق، يف جمـال تعزي
ـــك يف حــل املشــاكل  حقـوق اإلنسـان واحلريـات األساسـية والتشـجيع علـى احترامـها، وكذل
الدوليـة ذات الصبغـة اإلنسـانية، وتؤكـد أنـه يتعـني علـى مجيـع الـدول، لـدى اضطالعـها ـــذه 
األنشطة، أن متتثل امتثاال تاما للمبادئ الواردة يف املـادة ٢ مـن امليثـاق، وبوجـه خـاص احـترام 
ـــهديد بــالقوة أو اســتعماهلا ضــد  املسـاواة يف السـيادة بـني مجيـع الـدول وجتنـب اللجـوء إىل الت
السالمة اإلقليمية أو االستقالل السياسي ألي دولة، أو انتهاج أي أسلوب آخـر يتعـارض مـع 

مقاصد األمم املتحدة؛ 
تؤكـد مـن جديـد أن علـــى األمــم املتحــدة أن تعمــل علــى تعزيــز االحــترام  - ٣
واملراعاة يف العامل كله حلقوق اإلنســان واحلريــات األساسيــة للجميع بال متيـيز بسـبب العـرق 

أو اجلنس أو اللغــــة أو الدين؛ 
يـب جبميـع الـدول أن تتعـاون تعاونـا كـامال، عـن طريـق احلـوار البنـاء، مــن  - ٤
أجل كفالة تعزيز ومحاية كل حقوق اإلنسان للجميع وإجياد حلــول سـلمية للمشـاكل الدوليـة 
ذات الصبغة اإلنسانية، وأن متتثل امتثاال صارما فيما تتخذه من إجراءات حتقيقا لذلك مببـادئ 
القانون الدويل وقواعده، وذلك جبملة وسـائل منـها االحـترام الكـامل للقـانون الـدويل حلقـوق 

اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل؛ 
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تطلـب إىل األمـني العـام أن يوجـه انتبـاه الـدول األعضـــاء، وأجــهزة منظومــة  - ٥
األمــم املتحــدة وهيئاــا وســائر مكوناــا، واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة واملنظمــــات غـــري 

احلكومية، إىل هذا القرار وأن ينشره على أوسع نطاق ممكن؛ 
تقـرر أن تنظـر يف هـذه املسـألة يف دورـــا الثامنــة واخلمســني يف إطــار البنــد  - ٦

املعنون �مسائل حقوق اإلنسان�. 
 


