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  قرار اختذته اجلمعية العامة

 ])A/60/L.48(دون اإلحالة إىل جلنة رئيسية [
 

 جملس حقوق اإلنسان - ٦٠/٢٥١
 ،إن اجلمعية العامة 
املقاصد واملبـادئ املكرسـة يف ميثـاق األمـم املتحـدة، مبـا يف ذلـك                  إذ تؤكد من جديد    

واة يف احلقـوق وتقريـر املـصري         العالقات الودية بني األمـم علـى أسـاس احتـرام مبـدأ املـسا               تنمية
ــشعوب ــى حــل    و،لل ــدويل عل ــاون ال ــق التع ــصادي  املــشاكلحتقي ــة ذات الطــابع االقت  وأ الدولي

اإلنــساين وعلــى تعزيــز احتــرام حقــوق اإلنــسان واحلريــات األساســية  وأالثقــايف  وأاالجتمــاعي 
  والتشجيع على ذلك،للجميع

وإعـالن وبرنـامج عمـل      )١( اإلنسان اإلعالن العاملي حلقوق  وإذ تؤكد من جديد أيضا       
، والعهــد الــدويل )٣(، وإذ تــشري إىل العهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق املدنيــة والــسياسية  )٢(فيينــا

 ، وإىل صكوك حقوق اإلنسان األخرى، )٣(اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
 قابلـة للتجزئـة،     ، وغـري  أن مجيع حقـوق اإلنـسان عامليـة        كذلك   وإذ تؤكد من جديد     

حقـوق اإلنـسان معاملـة      مجيـع    معاملـة ه يـتعني    ومترابطة، ومتشابكة، ويعزز بعضها بعـضا، وأنـ       
 من االهتمام،نفسه القدر وبمنصفة وعادلة، على قدم املساواة 

 اخلصوصيات الوطنيـة    أمهية  بينما ينبغي أن توضع يف االعتبار      أنهوإذ تؤكد من جديد      
تارخيية والثقافية والدينية املختلفة، فإن من واجـب مجيـع الـدول، بغـض              اخللفيات ال واإلقليمية و 

النظــر عــن أنظمتــها الــسياسية واالقتــصادية والثقافيــة، تــشجيع ومحايــة مجيــع حقــوق اإلنــسان    
 واحلريات األساسية، 

_______________ 
 ).٣ - د( ألف ٢١٧القرار  )١(
)٢( A/CONF.157/24 (Part I)الفصل الثالث ،. 
 .، املرفق)٢١ - د( ألف ٢٢٠٠انظر القرار  )٣(
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 مجيـع الـدول، طبقـا للميثـاق، عـن احتـرام حقـوق اإلنـسان                 مـسؤولية  على   وإذ تشدد  
 اجلـنس،  اللـون أو   نصر أو جميع، دون متييز من أي نوع سواء بسبب الع        واحلريات األساسية لل  

 االجتمـاعي،  املنشأ الـوطين أو    كار األخرى، أو   األف   أو األفكار السياسية   أو الدين،  أو اللغة أو
 أي وضع آخر،  أواملولد  أواملمتلكات، أو

يت تقــوم م واألمــن والتنميــة وحقــوق اإلنــسان هــي الــدعائم الــ  بــأن الــسالتعتــرفوإذ  
م التنميـة والـسال   بـأن تـسلم  منظومة األمم املتحـدة وأسـس األمـن اجلمـاعي والرفـاه، وإذ       عليها

 واألمن وحقوق اإلنسان هي عناصر مترابطة ويعزز بعضها بعضا،
 الــدول بــذل اجلهــود علــى الــصعيد الــدويل مجيــع علــى ضــرورة أن تواصــل وإذ تؤكــد 

بني احلضارات والثقافـات واألديـان، وإذ تـشدد علـى            التفاهم فيما    آفاقلتعزيز احلوار وتوسيع    
أن للدول واملنظمـات اإلقليميـة واملنظمـات غـري احلكوميـة واهليئـات الدينيـة ووسـائط اإلعـالم                    

 ،واملعتقد واحترامهما وحرية الدين ، تؤديه يف تشجيع التسامحا هامادور
ــسان وبــضرورة احل    وإذ تــسلم  ــة حقــوق اإلن ــه جلن فــاظ علــى   بالعمــل الــذي قامــت ب

 منجزاهتا واالستفادة منها ومعاجلة أوجه قصورها،
العامليـة  مببـادئ   ، عند النظر يف قـضايا حقـوق اإلنـسان،           االلتزامأمهية   ب سلم أيضا وإذ ت  

  والتسييس،املعايري املزدوجةوالقضاء على أسلوب  ،الالانتقائيةواملوضوعية و
ي أن يــستندا إىل مبــادئ  بــأن تعزيــز ومحايــة حقــوق اإلنــسان ينبغــ سلم كــذلكوإذ تــ 

التعاون واحلوار احلقيقي وأن يهـدفا إىل تعزيـز قـدرات الـدول األعـضاء علـى احتـرام التزاماهتـا                     
 حبقوق اإلنسان مبا فيه مصلحة كل البشر،

الـصعيد  كـل مـن      بـأن املنظمـات غـري احلكوميـة تـضطلع بـدور هـام علـى                  وإذ تعترف  
 حقوق اإلنسان،الوطين واإلقليمي والدويل يف تعزيز ومحاية 

 ضــمان دفهبــ األمــم املتحــدة حلقــوق اإلنــسان آليــة االلتــزام بتعزيــز وإذ تعيــد تأكيــد 
ــع ال ــي لتمت ــع بكــ الفعل ــسياسية   للجمي ــة وال ــسان املدني ــوق اإلن ــة   حق ــصادية واالجتماعي واالقت

ه ، حتقيقـا هلـذ  على إنشاء جملس حلقـوق اإلنـسان   العزمب، ووالثقافية، مبا يف ذلك احلق يف التنمية     
 ،الغاية

جلنــة حقــوق  حيــل حمــل ،مقــره جنيــف جملــس حلقــوق اإلنــسان   إنــشاءتقــرر - ١ 
 يف  اجمللــس، بوصــفه هيئــة فرعيــة تابعــة للجمعيــة العامــة؛ وستــستعرض اجلمعيــة وضــع اإلنــسان

 غضون مخس سنوات؛
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الحتـرام العـاملي حلمايـة مجيـع حقـوق           أن تناط باجمللس مـسؤولية تعزيـز ا        تقرر - ٢ 
 ؛، دون متييز من أي نوع وبطريقة عادلة ومنصفةللجميع يات األساسيةاإلنسان واحلر

حـاالت انتـهاك حقـوق اإلنـسان، مبـا فيهـا            مبعاجلة  جمللس   أن يقوم ا   تقرر أيضا  - ٣ 
ز يـ عزبتأيـضا  اجمللـس  أن يقـوم  ينبغي  و. توصيات بشأهناميوتقدهجية، واملن االنتهاكات اجلسيمة

 ؛منظومة األمم املتحدة وتعميم مراعاهتا داخلالتنسيق الفعال بشأن حقوق اإلنسان 
 احليـاد واملوضـوعية  العاملية وبادئ  أن يسترشد اجمللس يف عمله مبتقرر كذلك - ٤ 

 حقـوق   مجيـع  هبدف النـهوض بتعزيـز ومحايـة         ،ئنيحلوار والتعاون الدوليني البنا   ، وبا والالانتقائية
 ؛والثقافية، مبا يف ذلك احلق يف التنميةواالقتصادية واالجتماعية  املدنية والسياسيةاإلنسان 
 :أن يقوم اجمللس جبملة أمور، منهاتقرر  - ٥ 
فــضال عــن اخلــدمات   ،النــهوض بــالتثقيف والــتعلم يف جمــال حقــوق اإلنــسان   )أ( 

االستــشارية واملــساعدة التقنيــة وبنــاء القــدرات، علــى أن جيــرى توفريهــا بالتــشاور مــع الــدول   
 ا؛األعضاء املعنية ومبوافقته

االضــطالع بــدور منتــدى للحــوار بــشأن القــضايا املواضــيعية املتعلقــة جبميــع      )ب( 
 حقوق اإلنسان؛

تقدمي توصيات إىل اجلمعية العامـة هتـدف إىل مواصـلة تطـوير القـانون الـدويل                  )ج( 
 يف جمال حقوق اإلنسان؛

تشجيع الـدول األعـضاء علـى أن تنفـذ بالكامـل االلتزامـات الـيت تعهـدت هبـا              )د( 
 جمال حقوق اإلنسان، ومتابعة األهداف وااللتزامات املتصلة بتعزيز ومحاية حقـوق اإلنـسان              يف

 ن املؤمترات ومؤمترات القمة اليت عقدهتا األمم املتحدة؛عاملنبثقة 
 يـستند إىل معلومـات موضـوعية وموثـوق هبـا،          إجراء استعراض دوري شـامل     )هـ( 

يف جمــال حقــوق اإلنــسان علــى حنــو يكفــل مشوليــة  ا وتعهــداهتا بالتزاماهتــدولــةملــدى وفــاء كــل 
التطبيــق واملــساواة يف املعاملــة بــني مجيــع الــدول؛ ويتخــذ هــذا االســتعراض شــكل آليــة تعــاون   
تستند إىل حوار تفاعلي يشترك فيه البلد املعين اشتراكا كامال، مـع مراعـاة احتياجاتـه يف جمـال                

تكـرر عملـها؛      وال  اهليئـات املنـشأة مبوجـب معاهـدات        بناء القدرات؛ وتكمل هذه اآللية عمل     
يلزمهـا مـن اعتمـادات يف         ومـا  وسيضع اجمللس طرائق عمل آليـة االسـتعراض الـدوري الـشامل           

 غضون عام واحد من انعقاد دورته األوىل؛ 
اإلســهام، مــن خــالل احلــوار والتعــاون، يف منــع حــدوث انتــهاكات حلقــوق     )و( 

  احلاالت الطارئة املتعلقة حبقوق اإلنسان؛ يففورااإلنسان واالستجابة 
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ــسان يف     )ز(  ــوق اإلن ــة حق ــسؤوليات جلن ــدور وم ــااالضــطالع ب ــل    م ــصل بعم يت
قررتــه اجلمعيــة العامــة يف قرارهــا      مــا حلقــوق اإلنــسان، علــى حنــو    املتحــدةاألمــممفوضــية 

 ؛١٩٩٣ ديسمرب/ األولكانون ٢٠ املؤرخ ٤٨/١٤١
ــق يف جمــال ح   )ح(  ــاون وثي ــسان مــع احلكومــات واملنظمــات    العمــل بتع قــوق اإلن

 اإلقليمية واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان واجملتمع املدين؛
 تقدمي توصيات تتعلق بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان؛ )ط( 
 تقدمي تقرير سنوي إىل اجلمعية العامة؛ )ي( 
 أن يقــوم اجمللــس باالضــطالع جبميــع واليــات وآليــات ومهــام       تقــرر أيــضا  - ٦ 
ــس ــسينها       ومـ ــضاء، حتـ ــد االقتـ ــذلك، عنـ ــها وكـ ــسان، وباستعراضـ ــوق اإلنـ ــة حقـ ؤوليات جلنـ

اإلجـراءات   احملافظة على نظام لإلجراءات اخلاصة وعلى مـشورة اخلـرباء و           من أجل وترشيدها،  
؛ وينجـز اجمللـس هـذا االسـتعراض يف غـضون عـام واحـد مـن انعقـاد دورتـه                املتعلقة بالشكاوى 

 األوىل؛
مـن   دولـة  سـبع وأربعـني  ألف جملـس حقـوق اإلنـسان مـن        أن يتـ   تقرر كـذلك   - ٧ 

 تنتخبها أغلبية أعضاء اجلمعية العامة باالقتراع السري املباشـر وبـشكل فـردي؛       الدول األعضاء 
وتستند عـضويته إىل التوزيـع اجلغـرايف العـادل وتـوزع مقاعـده بـني اجملموعـات اإلقليميـة علـى                      

سـتة  و اآلسيوية؛   الدولموعة  ثالثة عشر جمل  وريقية؛   األف الدولموعة  ثالثة عشر جمل  : النحو التايل 
؛  ومنطقـة البحـر الكـارييب      أمريكـا الالتينيـة    دولموعـة   مثانيـة جمل  و أوروبا الشرقية؛    دولموعة  جمل
 ودول أخــرى؛ ومتتــد فتــرة واليــة أعــضاء اجمللــس ثــالث   أوروبــا الغربيــة دولموعــة ســبعة جملو

 غل واليتني متتاليتني؛جتوز إعادة انتخاهبم مباشرة بعد ش  والسنوات
 فتح باب عضوية اجمللس أمـام مجيـع الـدول األعـضاء يف األمـم املتحـدة؛                  تقرر - ٨ 

 إســهام املرشــحني يف تعزيــز ومحايــة  ، لــدى انتخاهبــا أعــضاء اجمللــس ،وتراعــي الــدول األعــضاء
 بـصفة   أبـدوه جتاههـا مـن التزامـات        وماإسهامات  قدموه هلذه احلقوق من       وما حقوق اإلنسان 

ــة؛ وجيــوز لوعيــةط ــة ثلثــي األعــضاء احلاضــرين    العامــةلجمعي  واملــشتركني يف أن تقــرر، بأغلبي
ــضائه إذا         ــن أع ــا أي م ــع هب ــيت يتمت ــس ال ــضوية اجملل ــوق ع ــق حق ــصويت، تعلي ــاالت ارتكــب   م

 ؛ اإلنسانقوقانتهاكات جسيمة ومنهجية حل
ري يف تعزيـز   أن يتحلـى األعـضاء املنتخبـون يف اجمللـس بـأعلى املعـاي           تقرر أيـضا   - ٩ 

ومحاية حقوق اإلنسان، وأن يتعاونوا مع اجمللس تعاونـا كـامال وخيـضعوا لالسـتعراض مبوجـب                 
 آلية االستعراض الدوري الشامل خالل فترة عضويتهم؛
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يقـل عـن      مـا ال    أن جيتمع اجمللس بانتظام طوال العام، وأن يعقـد         تقرر كذلك  - ١٠ 
تقــل مــدهتا عــن عــشرة أســابيع،     الفتــرةلتــد ثــالث دورات يف الــسنة، بينــها دورة رئيــسية، مت 

 بنــاء علــى طلــب مــن أحــد أعــضاء اجمللــس، ، عنــد االقتــضاء،وجيــوز لــه عقــد دورات اســتثنائية
 حيظى بتأييد ثلث أعضاء اجمللس؛

 أن يطبق اجمللـس النظـام الـداخلي الـذي تعمـل بـه جلـان اجلمعيـة العامـة،           تقرر - ١١ 
اجمللـس خـالف ذلــك الحقـا، وتقـرر أيـضا أن تــستند        أومل تقــرر اجلمعيـة   مـا حـسب انطباقـه،  

مشاركة املراقبني والتشاور معهم، ومن ضـمنهم الـدول غـري األعـضاء يف اجمللـس، والوكـاالت              
 واملنظمات احلكومية الدولية األخرى، واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان فـضال           ،املتخصصة

ار اجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي  عــن املنظمــات غــري احلكوميــة، إىل ترتيبــات مــن بينــها قــر  
ــه/متــوز ٢٥ املــؤرخ ١٩٩٦/٣١ ــة   ١٩٩٦ يولي ــيت كانــت تتبعهــا جلن  حقــوق، واملمارســات ال
 ، مبا يكفل يف الوقت نفسه اإلسهام األكثر فعالية هلذه الكيانات؛اإلنسان
 أن تتسم طرق عمل اجمللس بالشفافية والعدالة واحلياد وأن تفـضي            تقرر أيضا  - ١٢ 
ء حــوار حقيقــي، وأن تكــون قائمــة علــى النتــائج، وتــسمح بــإجراء مناقــشات متابعــة  إىل إجــرا

الحقة تتعلق بالتوصيات وبتنفيذها، كما تسمح بالتفاعل املوضوعي مـع اإلجـراءات واآلليـات              
 اخلاصة؛
 بأن يطلب اجمللس االقتـصادي واالجتمـاعي إىل جلنـة حقـوق اإلنـسان               توصي - ١٣ 

ــام أعماهلــا يف دورهتــا ا  ــة والــستني اختت ــأن يقــوم ب لثاني ــة يف  ، وب ــران١٦إلغــاء اللجن ــه / حزي يوني
 ؛ ٢٠٠٦

ــة األعــضاء     تقــرر - ١٤  ــرات والي  انتخــاب األعــضاء اجلــدد يف اجمللــس؛ وتكــون فت
متداخلة على أن يتخذ قرار إجراء عملية االنتخاب األوىل بسحب القرعة، مع مراعاة التوزيـع               

 اجلغرايف العادل؛
ــضا  - ١٥  ــرر أي ــوم    إجــراتق ــات األعــضاء األول يف اجمللــس ي ــار٩ء انتخاب ــايو / أي م
 ؛٢٠٠٦يونيه / حزيران١٩ وعقد اجللسة األوىل للمجلس يف ٢٠٠٦

 أن يـستعرض اجمللـس أعمالـه وطريقـة عملـه بعـد مخـس سـنوات            تقرر كذلك  - ١٦ 
 .من إنشائه، وأن يقدم تقريرا عن ذلك إىل اجلمعية العامة

 ٧٢اجللسة العامة 
 ٢٠٠٦ مارس/آذار ١٥

 


