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إعالن وبرنامج عمل فيينا
صــدرعــن املؤتمــرالدولــي لحقــوق اإلنســان املعقــود فــي فينــا خــال الفتــرة
مــن  14إلــى  25حزيران/يونيــه .1993
إن املؤتمرالعالمي لحقوق اإلنسان،
إذ يــرى أن تعزيــز وحمايــة حقــوق اإلنســان مســألة ذات أولويــة بالنســبة
إلــى املجتمــع الدولــي ،وأن املؤتمــريتيــح فرصــة فريــدة إلجـراء تحليــل شــامل لنظــام
حقــوق اإلنســان الدولــي وآلليــة حمايــة حقــوق اإلنســان ،بغيــة زيــادة مراعــاة تلــك
الحقــوق علــى وجــه أكمــل وبالتالــي تعزيزهــا ،علــى نحــو منصــف ومتــوازن،
وإذ يــدرك ويؤكــد أن جميــع حقــوق اإلنســان نابعــة مــن كرامــة اإلنســان
وقــدره املتأصليــن فيــه ،وأن اإلنســان هــو املوضــوع الرئي�ســي لحقــوق اإلنســان
والحريــات األساســية ،وينبغــي بالتالــي أن يكــون املســتفيد الرئي�ســي وأن يشــارك
بنشــاط فــي أعمــال هــذه الحقــوق والحريــات،
وإذ يعيد تأكيد التزامه باملقاصد واملبادئ الواردة في ميثاق األمم املتحدة
واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان،
وإذ يعيــد تأكيــد االلت ـزام الــوارد فــي املــادة  56مــن ميثــاق األمــم املتحــدة
بالعمــل بصــورة مشــتركة ومنفــردة ،مــع التركيــز املناســب علــى تنميــة التعــاون
الدولــي الفعــال ،مــن أجــل تحقيــق املقاصــد املنصــوص عليهــا فــي املــادة  ،55ومنهــا
االحت ـرام العالمــي لحقــوق اإلنســان والحريــات األساســية للجميــع ومراعاتهــا،
وإذ يؤكــد مســؤوليات جميــع الــدول ،وفقــا مليثــاق األمــم املتحــدة ،عــن
تنمية وتشجيع احترام حقوق اإلنسان والحريات األساسية للجميع ،بال تمييز
بســبب العــرق أو الجنــس أو اللغــة أو الديــن.
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وإذ يشــير إلــى ديباجــة ميثــاق األمــم املتحــدة ،وخاصــة التصميــم
علــى إعــادة تأكيــد اإليمــان بحقــوق اإلنســان األساســية ،وبكرامــة اإلنســان
وقــدره ،وبمــا للرجــال والنســاء واألمــم كبيرهــا وصغيرهــا مــن حقــوق متســاوية،
وإذ يشــيرأيضــا إلــى مــا أعــرب عنــه فــي ديباجــة ميثــاق األمــم املتحــدة مــن تصميــم
على إنقاذ األجيال املقبلة من ويالت الحرب ،وتهيئة األحوال التي يمكن في ظلها
تحقيق العدالة واحترام االلتزامات الناشئة عن املعاهدات وغيرها من مصادر
القانــون الدولــي ،وامل�ضــي بالرقــي االجتماعــي قدمــا ،ورفــع مســتوي الحيــاة فــي
جــو مــن الحريــة أفســح ،وممارســة التســامح وحســن الجــوار ،واســتخدام اآلليــة
الدوليــة فــي النهــوض بالتقــدم االقتصــادي واالجتماعــي للشــعوب جميعهــا،
وإذ يؤكــد أن اإلعــان العالمــي لحقــوق اإلنســان ،الــذي يشــكل املثــال
املشــترك الــذي ينبغــي أن تحققــه الشــعوب كافــة واألمــم كافــة ،هــو مصــدر
اإللهــام ،وقــد اتخذتــه األمــم املتحــدة أساســا إلحـرازالتقــدم فــي وضــع املعاييــرعلــى
النحــو الــوارد فــي الصكــوك الدوليــة القائمــة لحقــوق اإلنســان ،وخاصــة العهــد
الدولــي الخــاص بالحقــوق املدنيــة والسياســية والعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق
االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة،
وإذ يضع في اعتباره التغييرات الكبيرة التي تحدث على الساحة الدولية
وتطلعــات جميــع الشــعوب إلــى نظــام دولــي قائــم علــى أســاس املبــادئ املكرســة
فــي ميثــاق األمــم املتحــدة ،بمــا فــي ذلــك تعزيــزوتشــجيع احت ـرام حقــوق اإلنســان
والحريــات األساســية للجميــع واحتـرام مبــدأ املســاواة فــي الحقــوق وتقريــراملصيــر
للشعوب ،والسلم والديمقراطية والعدل واملساواة وسيادة القانون والتعددية
والتنميــة وتحســين مســتويات املعيشــة والتضامــن،
وإذ يشــعرببالــغ القلــق إزاء أشــكال التمييــزوالعنــف املختلفــة التــي ال تـزال
املـرأة تتعــرض لهــا فــي جميــع أنحــاء العالــم،
وإذ يســلم بضــرورة ترشــيد وتعزيــز أنشــطة األمــم املتحــدة فــي ميــدان
حقــوق اإلنســان بغيــة تقويــة آليــة األمــم املتحــدة فــي هــذا املجــال وتعزيــز
أهــداف االحت ـرام العالمــي ملراعــاة املعاييــر الدوليــة لحقــوق اإلنســان،
وقــد أخــذ فــي اعتبــاره اإلعالنــات التــي اعتمدتهــا االجتماعــات اإلقليميــة الثالثــة فــي
تونس وســان خوســيه وبانكوك واملســاهمات التي قدمتها الحكومات،
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وإذ يرحــب بالســنة الدوليــة للســكان األصلييــن فــي العالــم فــي عــام 1993
باعتبارهــا إعــادة تأكيــد اللتـزام املجتمــع الدولــي بضمــان تمتعهــم بجميــع حقــوق
اإلنســان والحريــات األساســية وباحت ـرام قيمــة وتنــوع ثقافاتهــم وهوياتهــم،
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وإذ يضع في اعتباره االقتراحات التي قدمتها املنظمات الحكومية الدولية
واملنظمــات غيــرالحكوميــة ،فضــا عــن الدراســات التــي أعدهــا خب ـراء مســتقلون
أثنــاء العمليــة التحضيريــة التــي أفضــت إلــى املؤتمــرالعالمــي لحقــوق اإلنســان،

وإذ يســلم أيضــا بأنــه ينبغــي للمجتمــع الدولــي أن يســتنبط ســبال ووســائل
مــن أجــل إزالــة العقبــات القائمــة حاليــا ومواجهــة التحديــات القائمــة فــي طريــق
اإلعمال الكامل لجميع حقوق اإلنسان ومن أجل منع استمرارانتهاكات حقوق
اإلنســان الناشــئة عــن ذلــك فــي جميــع أنحــاء العالــم،
وإذ يستلهم روح عصرنا وحقائق زمننا التي تدعو شعوب العالم وجميع
الــدول األعضــاء فــي األمــم املتحــدة إلــى أن تكــرس نفســها مــن جديــد للمهمــة
الشــاملة املتمثلــة فــي تعزيــزوحمايــة جميــع حقــوق اإلنســان والحريــات األساســية
بغيــة تأميــن التمتــع الكامــل والعالمــي بهــذه الحقــوق،
وتصميمــا منــه علــى اتخــاذ خطــوات جديــدة إلــى األمــام فــي الت ـزام املجتمــع
الدولــي بغيــة تحقيــق تقــدم جوهــري فــي املســاعي الخاصــة بحقــوق اإلنســان
بواســطة جهــود التعــاون والتضامــن الدولييــن املتزايــدة واملتواصلــة،
يعتمد رسميا إعالن وبرنامج عمل فيينا.

أوال
 -1يؤكــد املؤتمــر العالمــي لحقــوق اإلنســان مــن جديــد الت ـزام جميــع
الــدول رســميا بالوفــاء بالتزاماتهــا املتعلقــة بتعزيــزاحتـرام جميــع حقــوق اإلنســان
والحريــات األساســية للجميــع ومراعاتهــا وحمايتهــا علــى الصعيــد العالمــي وفقــا
مليثــاق األمــم املتحــدة والصكــوك األخــرى املتعلقــة بحقــوق اإلنســان والقانــون
الدولــي .وال تقبــل الطبيعــة العامليــة لهــذه الحقــوق والحريــات أي نقــاش.
وفــي هــذا اإلطــار ،يعتبــرتعزيــزالتعــاون الدولــي فــي مجــال حقــوق اإلنســان
أساســيا لتحقيــق مقاصــد األمــم املتحــدة تحقيقــا كامــا.
ّ ّ
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وإن حقــوق اإلنســان والحريــات األساســية هــي حقــوق يكتســبها جميــع
البشــربالــوالدة ،وإن حمايتهــا وتعزيزهــا همــا املســؤولية األولــي امللقــاة علــى عاتــق
الحكومــات.
 -2لجميــع الشــعوب الحــق فــي تقريــراملصيــر .وهــي ،بمقت�ضــى هــذا الحــق،
تحــدد مركزهــا السيا�ســي بحريــة وتســعي بحريــة إلــى تحقيــق تنميتهــا االقتصاديــة
واالجتماعيــة والثقافيــة.
وإن املؤتمــر العالمــي لحقــوق اإلنســان ،إذ يأخــذ فــي اعتبــاره الحالــة
الخاصــة للشــعوب الخاضعــة للســيطرة االســتعمارية أو غيــر ذلــك مــن أشــكال
السيطرة األجنبية أواالحتالل األجنبي ،يسلم بحق الشعوب في اتخاذ أي إجراء
مشــروع ،وفقــا مليثــاق األمــم املتحــدة ،إلعمــال حقهــا ،الــذي ال يقبــل التصــرف،
فــي تقريــراملصيــر .ويعتبــراملؤتمــرالعالمــي لحقــوق اإلنســان إنــكارالحــق فــي تقريــر
املصيــرانتهــاكا لحقــوق اإلنســان ويؤكــد أهميــة اإلعمــال الفعلــي لهــذا الحــق.
ووفقــا إلعــان مبــادئ القانــون الدولــي املتعلقــة بالعالقــات الوديــة
والتعــاون فيمــا بيــن الــدول وفقــا مليثــاق األمــم املتحــدة ،يجــب عــدم تفســيرهــذا
بأنــه يرخــص أو يشــجع أي عمــل مــن شــأنه أن يمــزق أو أن يمــس ،كليــا أو جزئيــا،
الســامة اإلقليميــة أو الوحــدة السياســية للــدول ذات الســيادة املســتقلة التــي
تتصرف على نحوبتم�شي مع مبدأ املساواة في الحقوق وتقريراملصيرللشعوب،
وبالتالــي ،لديهــا حكومــة تمثــل جميــع الســكان املنتميــن إلــى اإلقليــم دون تمييــزمــن
أي نــوع.
 -3ينبغي اتخاذ تدابيردولية فعالة لضمان تنفيذ معاييرحقوق اإلنسان
ورصــده فيمــا يتعلــق بالســكان الواقعيــن تحــت االحتــال األجنبــي ،وينبغــي توفيــر
حماية قانونية فعالة ضد انتهاك حقوق اإلنسان لهؤالء السكان ،وذلك طبقا
لقواعــد حقــوق اإلنســان وللقانــون الدولــي ،وال ســيما اتفاقيــة جنيــف بشــأن
حمايــة األشــخاص املدنييــن فــي وقــت الحــرب املؤرخــة فــي  12آب/أغســطس
 ،1949وغيرهــا مــن قواعــد القانــون اإلنســاني الواجبــة التطبيــق.
 -4يجــب اعتبــار تعزيــز وحمايــة جميــع حقــوق اإلنســان والحريــات
األساســية هدفــا ذا أولويــة مــن أهــداف األمــم املتحــدة وفقــا ملقاصدهــا
ومبادئهــا ،وال ســيما مقصــد التعــاون الدولــي .وفــي إطــارهــذه املقاصــد واملبــادئ،
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 -5جميع حقوق اإلنسان عاملية وغيرقابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة،
ويجب على املجتمع الدولي أن يعامل حقوق اإلنسان على نحو شامل وبطريقة
منصفــة ومتكافئــة ،وعلــى قــدم املســاواة ،وبنفــس القــدرمــن التركيــز .وفــي حيــن
أنه يجب أن توضع في االعتبارأهمية الخاصيات الوطنية واإلقليمية ومختلف
الخلفيات التاريخية والثقافية والدينية ،فإن من واجب الدول ،بصرف النظر
عــن نظمهــا السياســية واالقتصاديــة والثقافيــة ،تعزيــز وحمايــة جميــع حقــوق
اإلنســان والحريات األساســية.
 -6إن الجهــود التــي تبذلهــا منظومــة األمــم املتحــدة فــي ســبيل احت ـرام
ومراعــاة حقــوق اإلنســان والحريــات األساســية للجميــع علــى املســتوي العالمــي
تســاهم فــي االســتقراروالرفــاه الالزميــن إلقامــة عالقــات ســلمية ووديــة فيمــا بيــن
األمم ،وفي تحسين األوضاع إلحالل السلم واألمن ولتحقيق التنمية االجتماعية
واالقتصاديــة ،وفقــا مليثــاق األمــم املتحــدة.
 -7ينبغــي أن تجــري عمليــة تعزيــزوحمايــة حقــوق اإلنســان وفقــا ملقاصــد
ومبــادئ ميثــاق األمــم املتحــدة والقانــون الدولــي.
 -8إن الديمقراطيــة والتنميــة واحت ـرام حقــوق اإلنســان والحريــات
األساســية ،أمــور مترابطــة ويعــزز بعضهــا بعضــا .وتقــوم الديمقراطيــة علــى إرادة
الشعب املعبرعنها بحرية في تقريرنظمه السياسية واالقتصادية واالجتماعية
والثقافيــة ومشــاركته الكاملــة فــي جميــع جوانــب حياتــه ،وفــي الســياق اآلنــف
الذكر ،ينبغي أن يكون تعزيزوحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية على
املســتويين الوطنــي والدولــي مقصــدا يســعى الجميــع لتحقيقــه وأن يتــم ذلــك دون
فــرض شــروط .وينبغــي للمجتمــع الدولــي أن يدعــم تقويــة وتعزيــزالديمقراطيــة
والتنميــة واحت ـرام حقــوق اإلنســان والحريــات األساســية فــي العالــم أجمــع.
 -9يؤكد املؤتمرالعالمي لحقوق اإلنســان من جديد أنه ينبغي للمجتمع
الدولــي أن يدعــم أقــل البلــدان نمــوا امللتزمــة بعمليــة إقامــة الديمقراطيــة وتنفيــذ
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك

الصكوك الكونية

يعتبــر تعزيــز وحمايــة جميــع حقــوق اإلنســان شــاغال مشــروعا للمجتمــع الدولــي.
ولذلــك ينبغــي لألجهــزة والــوكاالت املتخصصــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان أن
تعــزز تنســيق أنشــطتها اســتنادا إلــى التطبيــق املتســق واملوضوعــي للصكــوك
الدوليــة لحقــوق اإلنســان.
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اإلصالحــات االقتصاديــة ،ويقــع كثيــر مــن هــذه البلــدان فــي إفريقيــا ،ـكـي تجتــاز
بنجــاح مرحلــة انتقالهــا إلــى الديمقراطيــة والتنميــة االقتصاديــة.
 -10يعيــد املؤتمــرالعالمــي لحقــوق اإلنســان تأكيــد الحــق فــي التنميــة كمــا
هــو مبيــن فــي إعــان الحــق فــي التنميــة ،بوصفــه حقــا عامليــا وغيــرقابــل للتصــرف
وجزءا ال يتجزأ من حقوق اإلنسان األساسية .واإلنسان هو املوضوع الرئي�سي
للتنميــة ،كمــا هــو مبيــن فــي إعــان الحــق فــي التنميــة.
وفــي حيــن أن التنميــة تيســرالتمتــع بجميــع حقــوق اإلنســان ،فــإن انعــدام
التنمية ال يجوز اتخاذه ذريعة لتبريراالنتقاص من حقوق اإلنسان املعترف بها
دوليا.
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وينبغــي للــدول أن تتعــاون مــع بعضهــا بعضــا مــن أجــل ضمــان التنميــة
وإزالــة العقبــات التــي تعتــرض التنميــة .وينبغــي للمجتمــع الدولــي أن يشــجع قيــام
تعاون دولي فعال ألعمال الحق في التنمية وإزالة العقبات التي تعترض التنمية.
وإن إحـرازتقــدم دائــم نحــو أعمــال الحــق فــي التنميــة يتطلــب سياســات إنمائيــة
فعالــة علــى الصعيــد الوطنــي كمــا يتطلــب عالقــات اقتصاديــة منصفــة وبيئــة
اقتصاديــة مواتيــة علــى الصعيــد الدولــي.
 -11ينبغــي أعمــال الحــق فــي التنميــة بحيــث يتــم الوفــاء بطريقــة منصفــة
باالحتياجــات اإلنمائيــة والبيئيــة لألجيــال الحاضــرة واملســتقبلة .ويســلم املؤتمــر
العالمــي لحقــوق اإلنســان بــأن اإللقــاء غيــراملشــروع للمــواد والنفايــات الســمية
والخطرة يمكن أن يشكل تهديدا خطيرا لحق كل إنسان في الحياة وفي الصحة.
وبنــاء علــى ذلــك ،يدعــو املؤتمــر العالمــي لحقــوق اإلنســان جميــع الــدول إلــى أن
تعتمــد االتفاقيــات القائمــة املتعلقــة بإلقــاء املــواد والنفايــات الســمية والخطــرة
وأن تنفذهــا بصرامــة وأن تتعــاون فــي منــع اإللقــاء غيــراملشــروع.
ولكل شخص الحق في التمتع بمزايا التقدم العلمي وتطبيقاته .ويالحظ
املؤتمــرالعالمــي لحقــوق اإلنســان أن بعــض أوجــه التقــدم ،ال ســيما فــي العلــوم
الطبيــة الحيويــة وعلــوم الحيــاة فضــا عــن تكنولوجيــا اإلعــام ،قــد تترتــب عليهــا
نتائــج ضــارة محتملــة لســامة الفــرد وكرامتــه وحقــوق اإلنســان املتعلقــة بــه،
ويدعــو إلــى التعــاون الدولــي لضمــان احت ـرام حقــوق اإلنســان وكرامتــه احترامــا
كامــا فــي هــذا املجــال الــذي يهــم الجميــع.
ّ ّ
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 -13هنــاك حاجــة إلــى تقــوم الــدول واملنظمــات الدوليــة ،بالتعــاون مــع
املنظمات غيرالحكومية ،بتهيئة ظروف مؤاتية على الصعيد الوطني واإلقليمي
والدولــي لضمــان التمتــع الكامــل والفعلــي بحقــوق اإلنســان .وينبغــي للــدول
القضــاء علــى جميــع انتهــاكات حقــوق اإلنســان وأســبابها ،فضــا عــن العقبــات
التــي تحــول دون التمتــع بهــذه الحقــوق.
 -14إن وجــود الفقــر املدقــع الواســع االنتشــار يعرقــل التمتــع الكامــل
والفعلــي بحقــوق اإلنســان ،فيجــب أن يظــل التخفيــف الفــوري مــن وطأتــه
والقضــاء عليــه فــي نهايــة املطــاف أولويــة عاليــة للمجتمــع الدولــي.
 -15إن احت ـرام حقــوق اإلنســان والحريــات األساســية بــا تمييــز مــن أي
نــوع هــو قاعــدة أساســية مــن قواعــد قانــون حقــوق اإلنســان الدولــي .وإن القضــاء
السريع والشامل على جميع أشكال العنصرية والتمييزالعنصري وكره األجانب
وما يتصل بذلك من تعصب ،يشكل مهمة ذات أولوية من مهام املجتمع الدولي.
فينبغي للحكومات اتخاذ تدابيرفعالة ملنعها ومكافحتها .وينبغي حث املجموعات
واملؤسسات واملنظمات الحكومية الدولية واملنظمات غيرالحكومية واألفراد على
تكثيف جهودهم في التعاون وفي تنســيق أنشــطتهم ملناهضة هذه الشــرور.
 -16يرحــب املؤتمــر العالمــي لحقــوق اإلنســان بالتقــدم املحــرز فــي إزالــة
الفصل العنصري ويطلب إلى املجتمع الدولي ومنظومة األمم املتحدة املساعدة
فــي هــذه العمليــة.
ويشــجب املؤتمرالعالمي لحقوق اإلنســان أيضا اســتمرارأعمال العنف
الهادفة إلى تقويض الســعي إلزالة الفصل العنصري بطريقة ســليمة.
 -17إن أعمــال وأســاليب وممارســات اإلرهــاب بجميــع أشــكاله ومظاهــره
فضــا عــن ارتباطــه فــي بعــض البلــدان باالتجــارباملخــدرات هــي أنشــطة تهــدف إلــى
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك

الصكوك الكونية

 -12يطلب املؤتمرالعالمي لحقوق اإلنسان إلى املجتمع الدولي أن يبذل
كل مــا فــي وســعه مــن أجــل املســاعدة علــى تخفيــف عــبء الديــن الخارجــي امللقــي
علــى عاتــق البلــدان الناميــة ،بغيــة تكملــة الجهــود التــي تبذلهــا حكومــات هــذه
البلدان من أجل التوصل إلى اإلعمال التام للحقوق االقتصادية واالجتماعية
والثقافيــة لشــعوبها.
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تقويــض حقــوق اإلنســان والحريــات األساســية والديمقراطيــة ،وتهــدد الســامة
اإلقليمية للدول وأمنها ،وتزعزع استقرارالحكومات املشكلة بصورة مشروعة.
فينبغــي للمجتمــع الدولــي أن يتخــذ الخطــوات الالزمــة لتعزيــزالتعــاون مــن أجــل
منــع اإلرهــاب ومكافحتــه.
 -18إن حقوق اإلنســان للمرأة وللطفلة هي جزء غيرقابل للتصرف من
حقوق اإلنسان العاملية وجزء ال يتجزأ من هذه الحقوق وال ينفصل عنها .وإن
مشــاركة املرأة مشــاركة كاملة وعلى قدم املســاواة في الحياة السياســية واملدنية
واالقتصادية واالجتماعية والثقافية على الصعيد الوطني واإلقليمي والدولي،
واستئصال جميع أشكال التمييزعلى أساس الجنس ،هما من أهداف املجتمع
الدولي ذات األولوية.
وإن العنــف القائــم علــى أســاس الجنــس وجميــع أشــكال املضايقــة
الجنســية واالســتغالل الجن�ســي ،بمــا فــي ذلــك تلــك الناشــئة عــن التحيــزالثقافــي
واالتجــارالدولــي ،منافيــة لكرامــة اإلنســان وقــدره ،ويجــب القضــاء عليهــا .ويمكــن
تحقيــق ذلــك عــن طريــق التدابيــرالقانونيــة ومــن خــال العمــل الوطنــي والتعــاون
الدولــي فــي مياديــن مثــل التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة والتعليــم واألمومــة
اآلمنــة والرعايــة الصحيــة والدعــم االجتماعــي.
وينبغــي أن تشــكل حقــوق اإلنســان للم ـرأة جــزءا ال يتج ـزأ مــن أنشــطة
حقوق اإلنسان التي تضطلع بها األمم املتحدة ،بما في ذلك تعزيزجميع صكوك
حقــوق اإلنســان املتعلقــة باملـرأة.
ويحــث املؤتمــر العالمــي لحقــوق اإلنســان الحكومــات واملؤسســات
واملنظمــات الحكوميــة الدوليــة واملنظمــات غيــرالحكوميــة علــى تكثيــف جهودهــا
لحمايــة وتعزيــز حقــوق اإلنســان للم ـرأة وللطفلــة.
 -19بالنظــر إلــى أهميــة تعزيــز وحمايــة حقــوق األشــخاص املنتميــن إلــى
إقليات ،وبالنظرإلى مساهمة هذا التعزيزوهذه الحماية في االستقرارالسيا�سي
واالجتماعــي للــدول التــي يعيــش فيهــا هــؤالء األشــخاص.
يؤكــد املؤتمــر العالمــي لحقــوق اإلنســان مــن جديــد واجــب الــدول فــي أن
تضمن لألشخاص املنتمين إلى أقليات إمكانية ممارسة جميع حقوق اإلنسان
ّ ّ
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ولألشــخاص املنتميــن إلــى إقليــات الحــق فــي التمتــع بثقافتهــم الخاصــة،
واعتنــاق دينهــم الخــاص وممارســة شــعائره ،واســتعمال لغتهــم الخاصــة فــي الســر
والعالنيــة ،بحريــة ودون تدخــل أو أي شــكل مــن أشــكال التمييــز.
 -20يســلم املؤتمــرالعالمــي لحقــوق اإلنســان بكرامــة الســكان األصلييــن
املتأصلــة فيهــم وبمســاهمتهم الفريــدة فــي تنميــة املجتمــع وتعدديتــه ،ويؤكــد مــن
جديــد وبقــوة التـزام املجتمــع الدولــي برفاههــم االقتصــادي واالجتماعــي والثقافــي
وبتمتعهــم بثمــارالتنميــة املســتدامة .وينبغــي للــدول أن تكفــل مشــاركة الســكان
األصلييــن الكاملــة والحــرة فــي جميــع جوانــب املجتمــع ،وخاصــة فــي املســائل التــي
تهمهــم .وبالنظــرإلــى أهميــة تعزيــزوحمايــة حقــوق الســكان األصلييــن ،ومســاهمة
هــذا التعزيــز وهــذه الحمايــة فــي االســتقرار السيا�ســي واالجتماعــي للــدول التــي
يعيش فيها هؤالء السكان ،ينبغي للدول ،وفقا للقانون الدولي ،اتخاذ خطوات
إيجابيــة متضافــرة لكفالــة احتـرام جميــع حقــوق اإلنســان والحريــات األساســية
للسكان األصليين ،على أساس املساواة وعدم التمييز ،والتسليم بقيمة وتنوع
هوياتهــم املتميــزة وثقافتهــم وتنظيمهــم االجتماعــي.
 -21إن املؤتمــرالعالمــي لحقــوق اإلنســان ،إذ يرحــب بتصديــق عــدد كبيــر
مــن الــدول علــى اتفاقيــة حقــوق الطفــل فــي وقــت مبكــر ،وإذ يالحــظ االعت ـراف
بحقــوق اإلنســان للطفــل فــي اإلعــان العالمــي لبقــاء الطفــل وحمايتــه ونمائــه
وخطــة العمــل اللذيــن اعتمدهمــا مؤتمــرالقمــة العالمــي مــن أجــل الطفــل ،يحــث
علــى التصديــق العالمــي علــى االتفاقيــة بحلــول عــام  1995وتنفيذهــا الفعلــي مــن
جانــب الــدول األط ـراف مــن خــال اعتمــاد كافــة التدابيــر التشــريعية واإلداريــة
وغيرها من التدابيرالالزمة ،وتخصيص أق�صي حد من املوارد املتاحة .وينبغي،
فــي جميــع التدابيــراملتعلقــة بالطفــل ،أن يكــون االعتبــاران الرئيســيان همــا عــدم
التمييــز ومصلحــة الطفــل الفضلــى ،كمــا ينبغــي ايــاء االعتبــار الواجــب آلراء
الطفــل .وينبغــي تقويــة اآلليــات والبرامــج الوطنيــة والدوليــة للدفــاع عــن الطفــل
وحمايتــه ،وخاصــة الطفلــة ،واألطفــال املهجوريــن ،وأوالد الشــوارع ،واألطفــال
الذين يتعرضون الستغالل اقتصادي وجن�سي ،بما في ذلك املواد اإلباحية عن
ّ ّ
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والحريــات األساســية ممارســة كاملــة وفعليــة دون أي تمييــزوعلــى قــدم املســاواة
التامة أمام القانون وفقا إلعالن حقوق األشخاص املنتمين إلى أقليات قومية
أو اثنيــة أو دينيــة ولغويــة.
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األطفال أوبغاء األطفال أوبيع األعضاء ،واألطفال ضحايا األمراض بما في ذلك
مرض متالزمة نقص املناعة املكتسب (اإليدز) ،واألطفال الالجئين واملشردين،
واألطفــال املحتجزيــن ،واألطفــال فــي الن ـزاع املســلح ،فضــا عــن األطفــال ضحايــا
املجاعــة والجفــاف وحــاالت الطــوارئ األخــرى .وينبغــي تعزيــزالتعــاون والتضامــن
الدولييــن لدعــم تنفيــذ االتفاقيــة ،كمــا ينبغــي أن تكــون حقــوق الطفــل إحــدى
األولويات في العمل الجاري في مجال حقوق اإلنسان على نطاق منظومة األمم
املتحــدة.
ويؤكــد املؤتمــر العالمــي لحقــوق اإلنســان أيضــا أنــه ينبغــي للطفــل ،مــن
أجــل نمــاء شــخصيته نمــاء كامــا ومتناســقا ،أن يترعــرع فــي بيئــة عائليــة تســتحق
تبعــا لذلــك حمايــة أوســع.
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 -22يتعين توجيه اهتمام خاص إلى ضمان عدم التمييزضد األشخاص
املعوقيــن وتمتعهــم علــى قــدم املســاواة بجميــع حقــوق اإلنســان والحريــات
األساســية ،بمــا فــي ذلــك مشــاركتهم النشــطة فــي جميــع جوانــب املجتمــع.
 -23يؤكد املؤتمرالعالمي لحقوق اإلنسان من جديد أن كل إنسان ،دون
تمييزمن أي نوع ،يملك حق التماس اللجوء والتمتع به في بلدان أخري خالصا
مــن االضطهــاد فضــا عــن الحــق فــي العــودة إلــى بلــده .ويشــدد فــي هــذا الصــدد علــى
أهميــة اإلعــان العالمــي لحقــوق اإلنســان ،واتفاقيــة عــام  1951الخاصــة بوضــع
الالجئيــن ،وبروتوكولهــا لعــام  ،1967والصكــوك اإلقليميــة .ويعــرب عــن تقديــره
للــدول التــي تواصــل قبــول واســتضافة أعــداد كبيــرة مــن الالجئيــن فــي اقاليمهــا
وملفوضيــة األمــم املتحــدة لشــؤون الالجئيــن علــى تفانيهــا فــي تأديــة املهمــة املنوطــة
بهــا .ويعــرب أيضــا عــن تقديــره لوكالــة األمــم املتحــدة إلغاثــة وتشــغيل الالجئيــن
الفلســطينيين فــي الشــرق األدنــى.
ويســلم املؤتمــر العالمــي لحقــوق اإلنســان بــأن االنتهــاكات الجســيمة
لحقــوق اإلنســان ،بمــا فــي ذلــك وقــت النزاعــات املســلحة ،هــي مــن بيــن العوامــل
املتعــددة واملعقــدة التــي تف�ضــي إلــى تشــريد األشــخاص.
ويســلم املؤتمــر العالمــي لحقــوق اإلنســان بأنــه ،بالنظــر لنواحــي تشــعب
أزمــة الالجئيــن العامليــة ووفقــا مليثــاق األمــم املتحــدة وللصكــوك الدوليــة ذات
الصلــة وللتضامــن الدولــي ،وبــروح مــن تقاســم األعبــاء ،يلــزم أن يتوخــى املجتمــع
ّ ّ
ّ
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 -24يجب ايالء أهمية كبري لتعزيزوحماية حقوق اإلنسان لألشخاص
الذيــن ينتمــون إلــى جماعــات صيــرت ضعيفــة ،بمــن فيهــم العمــال املهاجــرون،
والقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــزضدهــم ،وتقويــة صكــوك حقــوق اإلنســان
القائمة وإضفاء املزيد من الفعالية على تنفيذها .ويقع على عاتق الدول التزام
باتخاذ وإبقاء تدابيرمناسبة على الصعيد الوطني ،وال سيما في ميادين التعليم
والصحة والدعم االجتماعي ،لتعزيزوحماية حقوق األشــخاص الذين ينتمون
إلــى القطاعــات الضعيفــة مــن الســكان فــي هــذه الــدول ولتأميــن مشــاركة مــن يهتــم
منهــم بالعثــور علــى حــل ملشــاكلهم الخاصــة.
 -25يؤكــد املؤتمــرالعالمــي لحقــوق اإلنســان أن الفقــراملدقــع واالســتبعاد
االجتماعــي يشــكالن انتهــاكا لكرامــة اإلنســان وأنــه يلــزم اتخــاذ تدابيــر عاجلــة
للتوصــل إلــى معرفــة أفضــل بالفقــر املدقــع وأســبابه ،بمــا فــي ذلــك األســباب
املتصلــة بمشــكلة التنميــة ،مــن أجــل تعزيــزحقــوق اإلنســان ألشــد النــاس فقـرا،
ّ ّ
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الدولــي نهجــا شــامال بالتنســيق والتعــاون مــع البلــدان املعنيــة واملنظمــات
املختصــة ،مــع مراعــاة واليــة مفــوض األمــم املتحــدة لشــؤون الالجئيــن .وينبغــي
أن يشــتمل هــذا علــى وضــع إســتراتيجيات ملعالجــة األســباب الجذريــة لتحــركات
الالجئيــن وغيرهــم مــن األشــخاص املشــردين وآثارهــا ،وتقويــة آليــات التأهــب
واالســتجابة لحــاالت الطــوارئ ،وتوفيــرالحمايــة واملســاعدة الفعالتيــن ،علــى أن
توضــع فــي االعتبــار االحتياجــات الخاصــة للنســاء واألطفــال فضــا عــن تحقيــق
حلــول دائمــة ،وذلــك بالدرجــة األولــي مــن خــال الحــل املفضــل املتمثــل في العودة
الطوعيــة إلــى الوطــن فــي كنــف الكرامــة واألمــن ،وبمــا فــي ذلــك حلــول مــن قبيــل مــا
اعتمدته املؤتمرات الدولية الخاصة بالالجئين .ويشدد املؤتمرالعالمي لحقوق
اإلنسان على مسؤوليات الدول ،وال سيما ما يقع منها على عاتق بلدان املنشأ.
وعلى ضوء النهج الشــامل ،يشــدد املؤتمرالعالمي لحقوق اإلنســان على أهمية
ايــاء اهتمــام خــاص ،بمــا فــي ذلــك عــن طريــق املنظمــات الحكوميــة الدوليــة
واملنظمــات اإلنســانية ،للمســائل املتصلــة باملشــردين داخــل بلدانهــم ،وإيجــاد
حلــول دائمــة لهــا ،بمــا فــي ذلــك عودتهــم الطوعيــة واآلمنــة وإعــادة تأهيلهــم .ووفقــا
مليثاق األمم املتحدة ومبادئ القانون اإلنساني ،يشدد املؤتمرالعالمي لحقوق
اإلنســان ،كذلــك علــى أهميــة وضــرورة املســاعدة اإلنســانية إلــى ضحايــا جميــع
الكــوارث الطبيعيــة والكــوارث التــي هــي مــن صنــع اإلنســان.
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ووضــع حــد للفقــراملدقــع واالســتبعاد االجتماعــي ،وتعزيــزالتمتــع بثمــارالتقــدم
االجتماعــي .ومــن الجوهــري أن تعــزز الــدول اشــتراك أشــد النــاس فقـرا فــي عمليــة
اتخاذ القرارات في املجتمعات التي يعيشون فيها وفي تعزيزحقوق اإلنسان وفي
جهــود مكافحــة الفقــراملدقــع.
 -26يرحــب املؤتمــرالعالمــي لحقــوق اإلنســان بالتقــدم املحــرز فــي عمليــة
تدويــن صكــوك حقــوق اإلنســان ،وهــي عمليــة ديناميــة ومتطــورة ،ويحــث علــى
التصديــق العالمــي علــى معاهــدات حقــوق اإلنســان .ويشــجع جميــع الــدول علــى
االنضمــام إلــى هــذه الصكــوك الدوليــة ،ويشــجع جميــع الــدول علــى أن تتجنــب،
قــدر اإلمــكان ،اللجــوء إلــى إبــداء التحفظــات.
 -27ينبغــي لــكل دولــة أن توفــر إطــارا فعــاال لســبل االنتصــاف مــن أجــل
معالجة املظالم أو االنتهاكات املتعلقة بحقوق اإلنسان .وتشكل إقامة العدل،
بمــا فــي ذلــك وجــود وكاالت إلنفــاذ القوانيــن وللمالحقــة القضائيــة ،وبصفــة
خاصــة ،وجــود قضــاء مســتقل ومهنــة قانونيــة مســتقلة بمــا بتم�شــي تمامــا مــع
املعاييرالواجبة التطبيق والواردة في الصكوك الدولية لحقوق اإلنسان ،أمورا
أساســية بالنســبة إلــى اإلعمــال التــام وغيــرالتمييــزي لحقــوق اإلنســان ،وأمــورا ال
غنــي عنهــا لعمليتــي الديمقراطيــة والتنميــة املســتدامة .وفــي هــذا الســياق ،ينبغــي
توفيــرالتمويــل املناســب للمؤسســات املعنيــة بإقامــة العــدل ،وينبغــي للمجتمــع
الدولــي أن يوفــر مســتوي متزايــدا مــن املســاعدة التقنيــة واملاليــة علــى الســواء.
ويجــب علــى األمــم املتحــدة اســتخدام البرامــج الخاصــة للخدمــات االستشــارية
علــى ســبيل األولويــة مــن أجــل تحقيــق إقامــة العــدل بشــكل قــوي ومســتقل.
 -28يعرب املؤتمرالعالمي لحقوق اإلنسان عن جزعه النتهاكات حقوق
اإلنســان علــى نطــاق واســع ،وال ســيما تلــك التــي تتخــذ شــكل اإلبــادة الجماعيــة
و«التطهيــرالعرقــي» واالغتصــاب املنهجــي للنســاء فــي ظــروف الحــرب ،ممــا يــؤدي
إلى نزوح جماعي لالجئين واملشردين .وإذ يدين املؤتمرالعالمي لحقوق اإلنسان
بقوة هذه املمارسات املقيتة ،فأنه يكرر املطالبة بمعاقبة مرتكبي هذه الجرائم
وبوقــف هــذه املمارســات فــورا.
 -29يعــرب املؤتمــر العالمــي لحقــوق اإلنســان عــن شــديد القلــق إزاء
اســتمرارانتهــاكات حقــوق اإلنســان فــي جميــع أنحــاء العالــم ،مــع تجاهــل املعاييــر
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ويشــعر املؤتمــر العالمــي لحقــوق اإلنســان ببالــغ القلــق إزاء انتهــاكات
حقــوق اإلنســان أثنــاء املنازعــات املســلحة ،وهــي االنتهــاكات التــي تمــس
الســكان املدنييــن وال ســيما النســاء واألطفــال واملســنين واملعوقيــن .ولذلــك
يطلــب املؤتمــرإلــى الــدول وإلــى جميــع األط ـراف فــي املنازعــات املســلحة أن تراعــي
بدقــة القانــون اإلنســاني الدولــي ،علــى النحــو املبيــن فــي اتفاقيــات جنيــف لعــام
 1949وغيرهــا مــن قواعــد القانــون الدولــي ومبادئــه ،فضــا عــن املعاييــر الدنيــا
لحمايــة حقــوق اإلنســان ،علــى النحــو املنصــوص عليــه فــي االتفاقيــات الدوليــة.
ويؤكــد املؤتمــر العالمــي لحقــوق اإلنســان مــن جديــد حــق الضحايــا فــي تلقــى
املساعدة من املنظمات اإلنسانية ،على النحو املبين في اتفاقيات جنيف لعام
 1949وغيرهــا مــن صكــوك القانــون اإلنســاني الدولــي ذات الصلــة ،ويدعــو إلــى
التمكيــن مــن الحصــول علــى هــذه املســاعدة بســام وفــى حينهــا.
 -30يعــرب املؤتمــر العالمــي لحقــوق اإلنســان أيضــا عــن جزعــه وإدانتــه
لكــون انتهــاكات جســمية ومنهجيــة وحــاالت تشــكل عقبــات خطيــرة أمــام التمتــع
الكامــل بجميــع حقــوق اإلنســان ال ت ـزال تحــدث فــي أج ـزاء مختلفــة مــن العالــم.
وتشــمل هــذه االنتهــاكات والعقبــات ،إلــى جانــب التعذيــب وغيــره مــن أشــكال
املعاملــة أو العقوبــة القاســية والالإنســانية واملهينــة ،حــاالت اإلعــدام بإجـراءات
موجــزة واإلعــدام التعســفي ،وحــاالت االختفــاء ،واالحتجــاز التعســفي ،وجميــع
أشــكال العنصريــة والتمييــزالعنصــري والفصــل العنصــري ،واالحتــال األجنبــي
والسيطرة األجنبية ،وكره األجانب ،والفقر ،والجوع وغيرذلك من أشكال إنكار
الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة ،والتعصــب الدينــي ،واإلرهــاب،
والتمييــزضــد امل ـرأة ،وإنعــدام ســيادة القانــون.
 -31يطلب املؤتمرالعالمي لحقوق اإلنسان إلى الدول االمتناع عن اتخاذ
أي تدبيرمن جانب واحد ال يتفق مع القانون الدولي وال مع ميثاق األمم املتحدة
ومــن شــأنه أن يوجــد عقبــات أمــام العالقــات التجاريــة فيمــا بيــن الــدول ويعرقــل
اإلعمــال التــام لحقــوق اإلنســان املنصــوص عليهــا فــي اإلعــان العالمــي لحقــوق
اإلنســان والصكــوك الدوليــة لحقــوق اإلنســان ،وال ســيما حــق كل شــخص فــي
مســتوي معي�شــي مالئــم لصحتــه ورفاهــه ،بمــا فــي ذلــك الغــذاء والرعايــة الطبيــة
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الــواردة فــي الصكــوك الدوليــة لحقــوق اإلنســان وفــي القانــون اإلنســاني الدولــي،
وإزاء عــدم وجــود ســبل انتصــاف كافيــة وفعالــة للضحايــا.
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والســكن ومــا يلــزم مــن الخدمــات االجتماعيــة .ويؤكــد املؤتمــر العالمــي لحقــوق
اإلنســان أنــه ال ينبغــي اســتخدام الغــذاء كأداة للضغــط السيا�ســي.
 -32يؤكــد املؤتمــر العالمــي لحقــوق اإلنســان مــن جديــد أهميــة ضمــان
العامليــة واملوضوعيــة وعــدم االنتقائيــة لــدي النظــرفــي قضايــا حقــوق اإلنســان.
 -33يؤكد املؤتمرالعالمي لحقوق اإلنسان من جديد أن الواجب يحتم
علــى الــدول ،كمــا هــو منصــوص عليــه فــي اإلعــان العالمــي لحقــوق اإلنســان وفــي
العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وفي غيرهما
مــن صكــوك حقــوق اإلنســان الدوليــة ،أن تضمــن أن يكــون التعليــم مســتهدفا
تقويــة احت ـرام حقــوق اإلنســان والحريــات األساســية .ويؤكــد املؤتمــر العالمــي
لحقــوق اإلنســان أهميــة إدراج موضــوع حقــوق اإلنســان فــي برامــج التعليــم
ويطلــب إلــى الــدول القيــام بذلــك .وينبغــي للتعليــم أن يعــزز التفاهــم والتســامح
والســام والعالقــات الوديــة بيــن األمــم وكافــة املجموعــات العرقيــة أو الدينيــة
وأن يشــجع على تنمية أنشــطة األمم املتحدة في نشــدان هذه األهداف ،ولذلك
يــؤدي التعليــم فــي مجــال حقــوق اإلنســان ونشــر املعلومــات املناســبة ،النظريــة
منهــا والعمليــة علــى الســواء ،دورا هامــا فــي تعزيــزواحت ـرام حقــوق اإلنســان فيمــا
يتعلــق بجميــع األف ـراد ،بــا تمييــز مــن أي نــوع كالتمييــز علــى أســاس العــرق ،أو
الجنــس ،أو اللغــة أو الديــن ،وينبغــي إدراج ذلــك فــي السياســات التعليميــة علــى
كال املســتويين الوطنــي والدولــي .ويالحــظ املؤتمــر العالمــي لحقــوق اإلنســان أن
القيــود املتعلقــة باملــوارد وأوجــه القصــور املؤسســية يمكــن أن تعرقــل تحقيــق
هــذه األهــداف فــورا.
 -34ينبغــي بــذل جهــود متزايــدة ملســاعدة البلــدان ،بنــاء علــى طلبهــا،
علــى تهيئــة الظــروف التــي يمكــن فــي ظلهــا لــكل فــرد أن يتمتــع بحقــوق اإلنســان
والحريــات األساســية العامليــة .ويرجــى بإلحــاح مــن الحكومــات ومــن منظومــة
األمــم املتحــدة وكذلــك مــن املنظمــات األخــرى املتعــددة األطـراف أن تزيــد بدرجــة
كبيرة املوارد املخصصة للبرامج الهادفة إلى إقامة وتقوية التشريعات الوطنية
واملؤسســات الوطنيــة والهيــاكل األساســية املتعلقــة بهــا التــي تدعــم ســيادة
القانــون والديمقراطيــة ،واملســاعدة االنتخابيــة ،والتوعيــة بحقــوق اإلنســان
مــن خــال التدريــب والتعليــم والتثقيــف واملشــاركة الشــعبية واملجتمــع املدنــي.
وينبغي تقوية برامج الخدمات االستشارية والتعاون التقني في إطارمركزحقوق
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 -35إن تنفيــذ أنشــطة األمــم املتحــدة الراميــة إلــى تعزيــزوحمايــة حقــوق
اإلنســان تنفيــذا كامــا وفعــاال يجــب أن يعكــس األهميــة الكبــرى املعطــاة لحقــوق
اإلنســان فــي ميثــاق األمــم املتحــدة واحتياجــات أنشــطة حقــوق اإلنســان التــي
تضطلع بها األمم املتحدة ،كما فوضت بها الدول األعضاء .ولهذه الغاية ،ينبغي
تأميــن مــوارد متزايــدة ألنشــطة حقــوق اإلنســان التــي تضطلــع بهــا األمــم املتحــدة.
 -36يؤكد املؤتمرالعالمي لحقوق اإلنسان من جديد الدور الهام والبناء
الــذي تؤديــه املؤسســات الوطنيــة مــن أجــل تعزيــز وحمايــة حقــوق اإلنســان،
وخاصــة بحكــم مــا تؤديــه مــن وظيفــة استشــارية لــدي الســلطات املختصــة ،ومــن
دور فــي عــاج انتهــاكات حقــوق اإلنســان وفــي نشــراملعلومــات عــن حقــوق اإلنســان
والتعليــم فــي مجــال حقــوق اإلنســان.
ويشــجع املؤتمــر العالمــي لحقــوق اإلنســان إنشــاء وتقويــة املؤسســات
الوطنيــة ،مــع مراعــاة «املبــادئ املتعلقــة بمركــزاملؤسســات الوطنيــة» واالعتـراف
بــأن مــن حــق كل دولــة أن تختــار اإلطــار األنســب الحتياجاتهــا الخاصــة علــى
الصعيــد الوطنــي.
 -37تــؤدي الترتيبــات اإلقليميــة دورا أساســيا فــي تعزيــز وحمايــة حقــوق
اإلنســان ،وينبغــي لهــا تدعيــم املعاييــر العامليــة لحقــوق اإلنســان ،الــواردة فــي
الصكــوك الدوليــة لحقــوق اإلنســان وحمايتهــا .ويؤيــد املؤتمــر العالمــي لحقــوق
اإلنســان الجهــود الجاريــة لتقويــة هــذه الترتيبــات وزيــادة فعاليتهــا ،بينمــا يؤكد في
الوقــت ذاتــه أهميــة التعــاون مــع أنشــطة حقــوق اإلنســان التــي تضطلــع بهــا األمــم
املتحــدة.
ويكــرر املؤتمــرالعالمــي لحقــوق اإلنســان اإلع ـراب عــن ضــرورة النظــرفــي
إمكانية إقامة ترتيبات إقليمية ودون إقليمية لتعزيزوحماية حقوق اإلنسان،
حيثمــا ال توجــد بالفعــل.
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اإلنســان ،كمــا ينبغــي زيــادة كفاءتهــا وشــفافيتها ،ـكـي تصبــح بالتالــي مســاهمة
رئيســية في تحســين احترام حقوق اإلنســان .ويطلب إلى الدول زيادة مســاهماتها
فــي هــذه البرامــج ،مــن خــال تشــجيع تخصيــص اعتمــاد أكبــرمــن امليزانيــة العاديــة
لألمــم املتحــدة ومــن خــال التبرعــات ،علــى الســواء.
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 -38يعترف املؤتمرالعالمي لحقوق اإلنسان بالدور الهام الذي تضطلع
بــه املنظمــات غيــرالحكوميــة فــي تعزيــزجميــع أنشــطة حقــوق اإلنســان واألنشــطة
اإلنســانية علــى املســتوي الوطنــي واإلقليمــي والدولــي .ويقــدر املؤتمــر العالمــي
لحقــوق اإلنســان مســاهمتها فــي زيــادة وعــي الجمهــور بقضايــا حقــوق اإلنســان،
والقيــام بالتعليــم والتدريــب والبحــث فــي هــذا املجــال ،وتعزيــز وحمايــة جميــع
حقوق اإلنسان والحريات األساسية .وفي حين أن املؤتمريعترف بأن املسؤولية
األساســية عــن وضــع املعاييــرتقــع علــى عاتــق الــدول ،فإنــه يقــدرأيضــا مســاهمة
املنظمات غيرالحكومية في هذه العملية .وفي هذا الصدد ،يؤكد املؤتمرالعالمي
لحقــوق اإلنســان أهميــة مواصلــة الحــواروالتعــاون بيــن الحكومــات واملنظمــات
غيــرالحكوميــة .وينبغــي أن تتمتــع املنظمــات غيــرالحكوميــة وأعضاؤهــا املهتمــون
حقا بمجال حقوق اإلنسان بالحقوق والحريات املعترف بها في اإلعالن العالمي
لحقــوق اإلنســان ،وبحمايــة القانــون الوطنــي .وال يجــوز ممارســة هــذه الحقــوق
والحريــات بشــكل يخالــف مقاصــد ومبــادئ األمــم املتحــدة .وينبغــي أن تتمتــع
املنظمات غيرالحكومية بحرية تنفيذ أنشطتها الخاصة بحقوق اإلنسان ،دون
تدخــل ،فــي إطــارالقانــون الوطنــي واإلعــان العالمــي لحقــوق اإلنســان.
 -39إن املؤتمرالعالمي لحقوق اإلنسان ،إذ يؤكد أهمية وجود معلومات
موضوعيــة ومســؤولة ونزيهــة عــن قضايــا حقــوق اإلنســان والقضايــا اإلنســانية،
يشــجع على زيادة مشــاركته وســائط اإلعالم ،التي ينبغي ضمان الحرية والحماية
لهــا فــي إطــارالقانــون الوطني.

ثانيا
ألــف -زيــادة التنســيق بشــأن حقــوق اإلنســان داخــل منظومــة األمــم
املتحــدة
 -1يو�صــي املؤتمــر العالمــي لحقــوق اإلنســان بزيــادة التنســيق فــي مجــال
دعم حقوق اإلنسان والحريات األساسية داخل منظومة األمم املتحدة .ولهذه
الغايــة ،يحــث املؤتمــر العالمــي لحقــوق اإلنســان جميــع أجهــزة األمــم املتحــدة
وهيئاتهــا ووكاالتهــا املتخصصــة التــي تتنــاول أنشــطتها حقــوق اإلنســان علــى
التعــاون مــن أجــل تعزيــزوترشــيد وتبســيط أنشــطتها ،آخــذة فــي اعتبارهــا ضــرورة
تجنــب االزدواج غيــر الضــروري .كمــا يو�صــي املؤتمــر العالمــي لحقــوق اإلنســان
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك

 -2وعــاوة علــى ذلــك ،يطلــب املؤتمــر العالمــي لحقــوق اإلنســان إلــى
املنظمــات اإلقليميــة واملؤسســات املاليــة واإلنمائيــة الدوليــة واإلقليميــة البــارزة
ً
القيــام أيضــا بتقييــم أثــر سياســاتها وبرامجهــا علــى التمتــع بحقــوق اإلنســان.
 -3ويســلم املؤتمــر العالمــي لحقــوق اإلنســان بــأن الــوكاالت املتخصصــة
وهيئــات ومؤسســات منظومــة األمــم املتحــدة ذات الصلــة وكذلــك املنظمــات
الحكوميــة الدوليــة األخــرى ذات الصلــة التــي تتنــاول أنشــطتها حقــوق اإلنســان
ً
ً
تــؤدي دورا حيويــا فــي وضــع وتعزيــز وتنفيــذ معاييــر حقــوق اإلنســان ،كل منهــا
ضمــن واليتــه ،وأنــه ينبغــي أن تأخــذ فــي االعتبــار نتائــج املؤتمــر العالمــي لحقــوق
اإلنســان ضمــن مجــاالت اختصاصهــا.
 -4ويو�صي املؤتمرالعالمي لحقوق اإلنسان ،بقوة ،ببذل جهود متضافرة
لتشــجيع وتيســير التصديــق علــى املعاهــدات والبروتوكــوالت الدوليــة لحقــوق
اإلنســان ،املعتمــدة فــي إطــارمنظومــة األمــم املتحــدة ،واالنضمــام إليهــا أو الخالفــة
فيهــا بهــدف تحقيــق القبــول العالمــي لهــا .وينبغــي لألميــن العــام أن ينظــر ،بالتشــاور
مع الهيئات املنشأة بموجب معاهدات ،في إقامة حوارمع الدول التي لم تنضم إلى
معاهدات حقوق اإلنســان هذه ،بغية تحديد العقبات والتماس ســبل لتذليلها.
 -5ويشــجع املؤتمــر العالمــي لحقــوق اإلنســان الــدول علــى أن تنظــر فــي
تضييــق مــدي أي تحفظــات تبديهــا علــى الصكــوك الدوليــة لحقــوق اإلنســان،
وأن تصوغ أي تحفظات بصورة دقيقة وضيقة قدراإلمكان ،وأن تكفل أن أيا
منهــا ال يتنافــى مــع موضــوع املعاهــدة ذات الصلــة والغــرض منهــا ،وأن تســتعرض
بانتظــام أي تحفظــات بقصــد ســحبها.
 -6وإن املؤتمرالعالمي لحقوق اإلنسان ،إذ يسلم بالحاجة إلى استمرار
االلت ـزام بالنوعيــة العاليــة للمعاييــر الدوليــة القائمــة وإلــى تجنــب تكاثــر صكــوك
حقــوق اإلنســان ،يؤكــد مــن جديــد املبــادئ التوجيهيــة املتعلقــة بوضــع الصكــوك
الدوليــة الجديــدة والــواردة فــي ق ـرار الجمعيــة العامــة  120/41املــؤرخ فــي 4
كانــون األول /ديســمبر  1986ويطلــب إلــى هيئــات األمــم املتحــدة املعنيــة بحقــوق
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك
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ً
األميــن العــام بــأن يقــوم أيضــا كبــار موظفــي هيئــات األمــم املتحــدة ووكاالتهــا
املتخصصــة ذات الصلــة ،فــي اجتماعهــم الســنوي ،إلــى جانــب تنســيق أنشــطتها،
بتقييــم أثــر إســتراتيجياتها وسياســاتها علــى التمتــع بجميــع حقــوق اإلنســان.
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اإلنســان ،أن تضــع هــذه املبــادئ التوجيهيــة فــي اعتبارهــا لــدي النظــر فــي وضــع
معاييــر دوليــة جديــدة ،وأن تتشــاور مــع الهيئــات املنشــأة بموجــب املعاهــدات
املتعلقــة بحقــوق اإلنســان حــول ضــرورة صياغــة معاييــرجديــدة ،وأن تطلــب من
األمانــة العامــة إج ـراء مراجعــات فنيــة للصكــوك الجديــدة املقترحــة.
 -7ويو�صــي املؤتمــر العالمــي لحقــوق اإلنســان بتعييــن موظفيــن لحقــوق
اإلنســان ،عنــد االقتضــاء ،فــي املكاتــب اإلقليميــة ملنظمــة األمــم املتحــدة ،وذلــك
بهــدف نشــراملعلومــات وإتاحــة التدريــب وغيــره مــن املســاعدة التقنيــة فــي ميــدان
حقوق اإلنسان بناء على طلب الدول األعضاء املعنية .وينبغي تنظيم تدريب في
مجــال حقــوق اإلنســان للموظفيــن الدولييــن الذيــن يعينــون لالضطــاع باألعمال
املتعلقــة بحقــوق اإلنســان.
 -8ويرحــب املؤتمــر العالمــي لحقــوق اإلنســان بالدعــوة لعقــد دورات
طارئــة للجنــة حقــوق اإلنســان بوصفهــا مبــادرة إيجابيــة ،وعلــى األجهــزة املختصة
فــي منظومــة األمــم املتحــدة أن تنظــر فــي أســاليب أخــري للــرد علــى االنتهــاكات
الجســيمة لحقــوق اإلنســان.
املوارد
 -9إن املؤتمــر العالمــي لحقــوق اإلنســان ،إذ يشــعر بالقلــق إزاء عــدم
التناســب املتزايــد بيــن أنشــطة مركــزحقــوق اإلنســان واملــوارد البشــرية واملاليــة
وغيرهــا مــن املــوارد املتوفــرة لتنفيــذ هــذه األنشــطة ،وإذ يضــع فــي اعتبــاره املــوارد
الالزمة لبرامج أخري هامة من برامج األمم املتحدة ،يرجو من األمين العام ومن
الجمعيــة العامــة اتخــاذ خطــوات فوريــة لزيــادة املــوارد لبرنامــج حقــوق اإلنســان
زيادة كبيرة من داخل ميزانيات األمم املتحدة العادية القائمة واملقبلة ،واتخاذ
خطــوات عاجلــة اللتمــاس زيــادة فــي املــوارد الخارجــة عــن امليزانيــة.
 -10وفــي هــذا اإلطــار ،ينبغــي أن تخصــص ملركــزحقــوق اإلنســان مباشــرة
نســبة أكبــر مــن امليزانيــة العاديــة ،لتغطيــة تكاليفــه وجميــع التكاليــف األخــرى
التــي يتحملهــا ،بمــا فــي ذلــك تلــك املتصلــة بهيئــات األمــم املتحــدة املعنيــة بحقــوق
اإلنســان .وينبغــي تعزيــزهــذه امليزانيــة املزيــدة بتبرعــات لتمويــل أنشــطة التعــاون
التقنــي الخاصــة باملركــز ،ويدعــو املؤتمــر العالمــي لحقــوق اإلنســان إلــى التبــرع
بســخاء للصناديــق االســتئمانية القائمــة.
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك

 -12إن املؤتمــر العالمــي لحقــوق اإلنســان ،إذ يالحــظ ضــرورة ضمــان
توفــراملــوارد البشــرية واملاليــة للقيــام باألنشــطة املتعلقــة بحقــوق اإلنســان ،كمــا
ً
فوضــت بهــا الهيئــات الحكوميــة الدوليــة ،يحــث األميــن العــام ،وفقــا للمــادة 101
مــن ميثــاق األمــم املتحــدة ،والــدول األعضــاء علــى اعتمــاد نهــج منســق يهــدف
إلــى ضمــان تخصيــص مــواد لألمانــة العامــة تتناســب مــع الواليــات املتزايــدة.
ويدعــو املؤتمــرالعالمــي لحقــوق اإلنســان األميــن العــام إلــى النظــرفــي مــا إذا كان
مــن الضــروري أو مــن املفيــد إدخــال تعديــات علــى اإلج ـراءات فــي دورة امليزانيــة
البرنامجيــة لضمــان تنفيــذ أنشــطة حقــوق اإلنســان ،كمــا فوضــت بهــا الــدول
ً
ً
األعضــاء ،تنفيــذا فعــاال وفــي الوقــت املناســب.
مركزحقوق اإلنسان
 -13يؤكــد املؤتمــر العالمــي لحقــوق اإلنســان أهميــة تعزيــز مركــز األمــم
املتحــدة لحقــوق اإلنســان.
ً
ً
 -14وينبغــي أن يــؤدي مركــز حقــوق اإلنســان دورا هامــا فــي تنســيق
األنشــطة فــي مجــال حقــوق اإلنســان علــى مســتوي املنظومــة .ويمكــن تحقيــق
ً ً
الــدور املحــوري للمركــزعلــى أفضــل وجــه إذا مــا مكــن مــن التعــاون تعاونــا تامــا مع
هيئــات وأجهــزة األمــم املتحــدة األخــرى .ويســتلزم الــدور التنســيقي ملركــزحقــوق
ً
اإلنســان أيضــا تدعيــم مكتــب مركــز حقــوق اإلنســان فــي نيويــورك.
 -15وينبغــي أن تؤمــن ملركــز حقــوق اإلنســان وســائل تكفــي الحتياجــات
النظــام املتمثــل فــي املقرريــن املعنييــن بمواضيــع معينــة وببلــدان محــددة،
والخب ـراء ،واألفرقــة العاملــة ،والهيئــات املنشــأة بموجــب معاهــدات .وينبغــي أن
تصبح متابعة التوصيات مسألة ذات أولوية تطرح أمام لجنة حقوق اإلنسان
للنظــرفيهــا.
 -16وينبغــي أن ينهــض مركــزحقــوق اإلنســان بــدور أكبــرفــي تعزيــزحقــوق
اإلنسان .ويمكن بلورة هذا الدور من خالل التعاون مع الدول األعضاء ووضع
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك

الصكوك الكونية

 -11ويرجــو املؤتمــر العالمــي لحقــوق اإلنســان مــن األميــن العــام ومــن
الجمعيــة العامــة توفيــرمــا يكفــي مــن املــوارد البشــرية واملاليــة وغيرهــا مــن املــوارد
ملركــز حقــوق اإلنســان لتمكينــه مــن تنفيــذ أنشــطته بفعاليــة وكفــاءة وســرعة.
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برنامــج معــزز للخدمــات االستشــارية واملســاعدة التقنيــة .وســيتعين توســيع
ً
ً
صناديــق التبرعــات القائمــة توســيعا كبي ـرا مــن أجــل تحقيــق هــذه األغ ـراض
ً
وينبغــي إدارتهــا بطريقــة أكثــركفــاءة وتنســيقا .وينبغــي أن تتبــع فــي جميــع األنشــطة
قواعــد صارمــة وشــفافة فــي إدارة املشــاريع وينبغــي أن تجــري تقييمــات منتظمــة
للبرامــج واملشــاريع بصــورة دوريــة .ولهــذا الغــرض ،ينبغــي أن توفــربشــكل منتظــم
نتائج هذه التقييمات واملعلومات األخرى ذات الصلة .وينبغي ،بصفة خاصة،
أن ينظــم املركــز ،علــى األقــل مــرة فــي الســنة ،اجتماعــات إعالميــة يتــاح االشــتراك
فيها لجميع الدول األعضاء وللمنظمات املعنية مباشرة بهذه املشاريع والبرامج.
تكييف وتعزيزآلية األمم املتحدة املتعلقة بحقوق اإلنسان ،بما في ذلك
مسألة إنشاء منصب مفوض األمم املتحدة السامي لحقوق اإلنسان.
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 -17يســلم املؤتمــرالعالمــي لحقــوق اإلنســان بضــرورة تكييــف آليــة األمــم
ً
ً
املتحــدة املتعلقــة بحقــوق اإلنســان تكييفــا مســتمرا مــع االحتياجــات الحاليــة
واملقبلــة فــي مجــال تعزيــزوحمايــة حقــوق اإلنســان ،كمــا تتجلــى فــي هــذا اإلعــان
وفــي إطــارتنميــة متوازنــة ومســتدامة لجميــع الشــعوب .وبصفــة خاصــة ،ينبغــي
ألجهزة األمم املتحدة املعنية بحقوق اإلنسان أن تحسن التنسيق بينها وترتقي
بكفاءتهــا وفعاليتهــا.
 -18ويو�صــي املؤتمــر العالمــي لحقــوق اإلنســان الجمعيــة العامــة بــأن
تقــوم ،لــدي دراســتها لتقريــراملؤتمــرفــي دورتهــا الثامنــة واألربعيــن ،ببــدء النظــر،
علــى ســبيل األولويــة ،فــي مســألة إنشــاء منصــب مفــوض ســام لحقــوق اإلنســان
مــن أجــل تعزيــز وحمايــة جميــع حقــوق اإلنســان.
باء  -املساواة والكرامة والتسامح
 -1العنصريــة والتمييــزالعنصــري وكــره األجانــب وغيــرذلــك مــن أشــكال
التعصب
 -19يعتبــر املؤتمــر العالمــي لحقــوق اإلنســان القضــاء علــى العنصريــة
والتمييــز العنصــري ،ال ســيما بأشــكالهما املؤسســية مثــل الفصــل العنصــري
أو نتيجــة ملذاهــب التفــوق العنصــري أو التفــرد العنصــري أو أشــكال ومظاهــر
ً
ً
العنصريــة املعاصــرة ،هدفــا أساســيا للمجتمــع الدولــي ولبرنامــج تعزيــز حقــوق
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك

 -20ويحــث املؤتمــر العالمــي لحقــوق اإلنســان جميــع الحكومــات علــى
اتخاذ تدابيرفورية ووضع سياسات قوية ملنع ومكافحة جميع أشكال ومظاهر
العنصرية وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب عن طريق القيام ،حيثما
يكــون ذلــك ضروريــا ،بســن تشــريعات مالئمة،بمــا فــي ذلــك تدابيــرجزائيــة ،وعــن
طريــق إنشــاء مؤسســات وطنيــة ،ملكافحــة هــذه الظواهــر.
 -21ويرحــب املؤتمــر العالمــي لحقــوق اإلنســان باملقــرر الــذى اتخذتــه
لجنــة حقــوق اإلنســان بتعييــن مقــرر خــاص يكلــف بدراســة األشــكال املعاصــرة
للعنصريــة والتميــزالعنصــري وكــره األجانــب ومــا يتصــل بذلــك مــن تعصــب ،كمــا
يناشــد املؤتمــر العالمــي لحقــوق اإلنســان جميــع الــدول األط ـراف فــي االتفاقيــة
الدوليــة للقضــاء علــى جميــع أشــكال التميــز العنصــري النظــر فــي إصــدار إعــان
املنصــوص عليــه فــي املــادة  14مــن االتفاقيــة.
 -22ويطلب املؤتمرالعالمي لحقوق اإلنسان إلى جميع الحكومات اتخاذ
ً
جميــع التدابيــراملناســبة امتثــاال اللتزاماتهــا الدوليــة ومــع املراعــاة الواجبــة للنظم
القانونيــة الســائدة فــي كل منهــا وذلــك ملواجهــة التعصــب القائــم علــى أســاس
الديــن أو املعتقــد ومــا يتصــل بــه مــن عنــف ،بمــا فــي ذلــك ممارســات التمييــزضــد
امل ـرأة وبمــا فــي ذلــك تدنيــس املواقــع الدينيــة ،مــع التســليم بــأن لــكل فــرد الحــق
فــي حريــة الفكــروالوجــدان والتعبيــروالديــن .كمــا يدعــو املؤتمــرجميــع الــدول إلــى
تطبيــق أحــكام اإلعــان املتعلقــة بالقضــاء علــى جميــع أشــكال التعصــب والتمييــز
القائميــن علــى أســاس الديــن أو املعتقــد.
 -23ويؤكــد املؤتمــر العالمــي لحقــوق اإلنســان أن جميــع األشــخاص
الذيــن يقومــون أو يرخصــون بارتــكاب أفعــال جنائيــة مرتبطــة بالتطهيــرالعرقــي،
ً
مســؤولون وعرضــة للمحاســبة فرديــا عــن هــذه االنتهــاكات لحقــوق اإلنســان،
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك
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اإلنســان علــى نطــاق العالــم .وينبغــي ألجهــزة األمــم املتحــدة ووكاالتهــا تعزيــز
جهودهــا الراميــة إلــى تنفيــذ برنامــج العمــل هــذا املتصــل بالعقــد الثالــث ملكافحــة
ً
العنصريــة والتمييــز العنصــري ،فضــا عــن االضطــاع بواليــات الحقــة للغايــة
نفســها .ويناشــد املؤتمــرالعالمــي لحقــوق اإلنســان بقــوة املجتمــع الدولــي التبــرع
بســخاء إلــى الصنــدوق االســتنمائي لبرنامــج عقــد مكافحــة العنصريــة والتمييــز
العنصــري.
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ً
وأنــه ينبغــي للمجتمــع الدولــي بــذل قصــارى الجهــد إلحالــة املســؤولين قانونــا عــن
هــذه االنتهــاكات إلــى القضــاء.
 -24ويطلــب املؤتمــرالعالمــي لحقــوق اإلنســان إلــى جميــع الــدول أن تتخــذ
تدابيــرفوريــة ،بشــكل فــردي وجماعــي ،ملكافحــة ممارســة التطهيــرالعرقــي ووضــع
حــد لهــا بشــكل عاجــل .ولضحايــا ممارســة التطهيــر العرقــي املقيتــة الحــق فــي
االلتجــاء إلــى ســبل انتصــاف مالئمــة وفعالــة.
 -2األشــخاص الذيــن ينتمــون إلــى أقليــات قوميــة أو اثنيــة أو دينيــة أو
لغويــة
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 -25يطلــب املؤتمــرالعالمــي لحقــوق اإلنســان إلــى لجنــة حقــوق اإلنســان
أن تــدرس طــرق ووســائل التعزيــزوالحمايــة الفعاليــن لحقــوق األشــخاص الذيــن
ينتمون إلى أقليات على النحو املبين في اإلعالن بشان حقوق األشخاص الذين
ينتمــون إلــى أقليــات علــى النحــو املبيــن فــي اإلعــان بشــان حقــوق األشــخاص
املنتميــن إلــى أقليــات قوميــة أو اثنيــة أو دينيــة أو لغويــة.
وفي هذا السياق ،يطلب املؤتمرالعالمي لحقوق اإلنسان إلى مركزحقوق
اإلنســان أن يقــدم ،بنــاء علــى طلــب الحكومــات املعنيــة وكجــزء مــن برنامجــه
الخــاص بالخدمــات االستشــارية واملســاعدة التقنيــة ،الخبــرة املتخصصــة فــي
قضايــا األقليــات وحقــوق اإلنســان وفــي منــع النزاعــات وحلهــا ،وذلــك للمســاعدة
فــي الحــاالت القائمــة أو املحتمــل نشــوؤها واملتعلقــة باألقليــات.
 -26ويحــث املؤتمــر العالمــي لحقــوق اإلنســان الــدول واملجتمــع الدولــي
علــى تعزيــزوحمايــة حقــوق األشــخاص الذيــن ينتمــون إلــى أقليــات قوميــة أواثنية
ً
أو دينيــة أو لغويــة وفقــا لإلعــان بشــأن حقــوق األشــخاص املنتميــن إلــى أقليــات
قوميــة أو اثنيــة أو دينيــة أو لغويــة.
 -27وينبغــي أن تشــمل التدابيــراملتعيــن اتخاذهــا عنــد االقتضــاء ،تيســير
اشــتراكهم الكامــل فــي جميــع جوانــب حيــاة املجتمــع السياســية واالقتصاديــة
واالجتماعيــة والدينيــة والثقافيــة وفــي تحقيــق التقــدم االقتصــادي والتنميــة فــي
بلدانهــم.
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك

 -28ويطلــب املؤتمــرالعالمــي لحقــوق اإلنســان إلــى الفريــق العامــل املعنــي
بالســكان األصلييــن والتابــع للجنــة الفرعيــة ملنــع التمييــز وحمايــة األقليــات أن
ينجزصياغة مشروع إعالن بشأن حقوق اإلنسان األصليين في دورته الحادية
عشــرة.
 -29ويو�صــي املؤتمــر العالمــي لحقــوق اإلنســان بــأن تنظــر لجنــة حقــوق
اإلنســان فــي تجديــد واســتكمال واليــة الفريــق العامــل املعنــي بالســكان األصلييــن
لــدي إنجــازصياغــة مشــروع إعــان بشــأن حقــوق الســكان األصلييــن.
ً
 -30ويو�صي املؤتمرالعالمي لحقوق اإلنسان أيضا بأن تستجيب برامج
الخدمات االستشارية واملساعدة التقنية داخل منظومة األمم املتحدة بشكل
إيجابــي للطلبــات التــي تقدمهــا الــدول للحصــول علــى مســاعدات تعــود بفوائــد
مباشــرة علــى الســكان األصلييــن .ويو�صــي املؤتمــر العالمــي لحقــوق اإلنســان
كذلك بأن يتم توفيرموارد بشرية ومالية كافية ملركزحقوق اإلنسان في اإلطار
الشــامل لتعزيــزأنشــطة املركــزكمــا هــو متوخــي فــي هــذه الوثيقــة.
 -31ويحث املؤتمرالعالمي لحقوق اإلنسان الدول على ضمان املشاركة
الكاملــة والحــرة للســكان األصلييــن فــي جميــع جوانــب املجتمــع ،وال ســيما فــي
املســائل التــي تهمهــم.
 -32ويو�صي املؤتمرالعالمي لحقوق اإلنسان بأن تعلن الجمعية العامة
عــن عقــد دولــي للســكان األصلييــن فــي العالــم ،يبــدأ اعتبــارا مــن كانــون الثانــي/
ينايــر  ،1994ويشــمل برامــج عمليــة التوجــه يتــم البــت فيهــا بمشــاركة الســكان
األصلييــن .وينبغــي لهــذا الغــرض إنشــاء صنــدوق اســتئماني مالئــم للتبرعــات.
وفــي إطــارهــذا العقــد ،ينبغــي النظــرفــي إنشــاء محفــل دائــم للســكان األصلييــن فــي
منظومــة األمــم املتحــدة.
العمال املهاجرون
 -33يحــث املؤتمــر العالمــي لحقــوق اإلنســان جميــع الــدول علــى ضمــان
حمايــة حقــوق اإلنســان لجميــع العمــال املهاجريــن وأســرهم.
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك
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 -34ويــري املؤتمــرالعالمــي لحقــوق اإلنســان أن تهيئــة الظــروف الكفيلــة
بالتشــجيع علــى زيــادة االنســجام والتســامح بيــن العمــال املهاجريــن وبقيــة
قطاعــات مجتمــع الدولــة التــي يقيمــون فيهــا هــو أمــر يتســم بأهميــة خاصــة.
 .35ويدعــو املؤتمــر العالمــي لحقــوق اإلنســان الــدول إلــى النظــر فــي إمكانيــة أن
توقــع وتصــادق ،فــي أقــرب وقــت ممكــن ،علــى االتفاقيــة الدوليــة بشــأن حقــوق
جميــع العمــال املهاجريــن وأف ـراد أســرهم.
 -3املساواة في املركزوحقوق اإلنسان للمرأة

ً
ً
 -36يحــث املؤتمــرالعالمــي لحقــوق اإلنســان علــى تمتــع املـرأة تمتعــا كامــا
وعلــى قــدم املســاواة بجميــع حقــوق اإلنســان وعلــى أن يكــون هــذا أولويــة مــن
أولويات الحكومات واألمم املتحدة .كما يشدد املؤتمرالعالمي لحقوق اإلنسان
علــى أهميــة إدمــاج املـرأة ومشــاركتها الكاملــة بوصفهــا فاعلــة فــي عمليــة التنميــة
ومســتفيدة منهــا ،ويعيــد تأكيــد األهــداف املحــددة بشــأن العمــل الشــامل لصالــح
املرأة من أجل تحقيق التنمية املســتدامة املنصفة ،املبينة في إعالن ريو بشــأن
البيئــة والتنميــة فــي الفصــل  24مــن جــدول أعمــال القــرن  ،21اللذيــن اعتمدهما
مؤتمــراألمــم املتحــدة املعنــي بالبيئــة والتنميــة (ريــو دي جانيــرو ،البرازيــل14 - 3 ،
حزيران/يونيــه .)1992
 -37وينبغــي دمــج موضــوع املســاواة فــي املركــز للم ـرأة وحقــوق اإلنســان
للمرأة في طلب األنشطة املضطلع بها على نطاق منظومة األمم املتحدة .وينبغي
معالجــة هــذه القضايــا بصــورة منتظمــة ومنهجيــة فــي كافــة هيئــات وآليــات األمــم
املتحــدة ذات الصلــة .وينبغــي ،بصفــة خاصــة ،اتخــاذ خطــوات لزيــادة التعــاون
وتحقيــق املزيــد مــن التكامــل فــي األهــداف والغايــات بيــن لجنــة مركــزاملرأة ،ولجنة
حقــوق اإلنســان ،ولجنــة القضــاء علــى التمييــز ضــد امل ـرأة ،وصنــدوق األمــم
املتحــدة اإلنمائــي للمـرأة ،وبرنامــج األمــم املتحــدة اإلنمائــي ،وغيــرذلك من وكاالت
األمــم املتحــدة .وفــي هــذا الســياق ،ينبغــي تعزيــز التعــاون والتنســيق بيــن مركــز
حقــوق اإلنســان وشــعبة النهــوض باملـرأة.
 -38ويشدد املؤتمرالعالمي لحقوق اإلنسان بصفة خاصة ،على أهمية
العمــل مــن أجــل القضــاء علــى العنــف ضــد املـرأة فــي الحيــاة العامــة والخاصــة،
والقضاء على جميع أشــكال املضايقة الجنســية ،االســتغالل الجن�ســي واالتجار
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك

 -39ويحــث املؤتمــر العالمــي لحقــوق اإلنســان علــى اســتئصال جميــع
أشــكال التمييــز ضــد امل ـرأة ،الخفيــة منهــا والعلنيــة علــى الســواء .وينبغــي لألمــم
املتحــدة أن تشــجع علــى بلــوغ هــدف التصديــق العالمــي مــن قبــل جميــع الــدول
علــى اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــزضــد املـرأة بحلــول عــام .2000
ً
وينبغي تشجيع إيجاد سبل ووسائل ملعالجة العدد الكبيرجدا من التحفظات
التــي أبديــت علــى االتفاقيــة .وينبغــي للجنــة القضــاء علــى التمييــزضــد امل ـرأة ،فــي
جملــة أمــور ،أن تواصــل اســتعراضها للتحفظــات علــى االتفاقيــة .ويرجــى بإلحــاح
من الدول أن تسحب التحفظات التي تخالف موضوع االتفاقية والغرض منها
أو التــي تخالــف فــي غيــرهــذا الوجــه القانــون االتفاقــي الدولــي.
 -40وينبغــي لهيئــات رصــد تنفيــذ املعاهــدات أن تنشــراملعلومــات الالزمــة
ً
بغية تمكين املرأة من استخدام إجراءات التنفيذ املوجودة استخداما أكفأ في
مساعيها الالزمة إلى تحقيق التمتع الكامل وعلى قدم املساواة بحقوق اإلنسان
ً
وعدم التمييز .وينبغي أيضا اعتماد إجراءات جديدة بغية تعزيزتنفيذ االلتزام
بتأمين املساواة للمرأة وحقوق اإلنسان للمرأة.
وينبغــي للجنــة مركــز امل ـرأة وللجنــة القضــاء علــى التمييــز ضــد امل ـرأة أن
تدرســا بســرعة إمكانيــة اســتحداث حــق رفــع العرائــض وذلــك بإعــداد برتوكــول
اختياري التفاقية القضاء على جميع أشكال التمييزضد املرأة .ويرحب املؤتمر
العالمي لحقوق اإلنسان بالقرارالذي اتخذته لجنة حقوق اإلنسان بالنظرفي
دورتهــا الخمســين فــي تعييــن مقــرر خــاص يعنــي بمســألة العنــف ضــد املـرأة.
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك
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بامل ـرأة ،والقضــاء علــى التحيــز القائــم علــى الجنــس فــي إقامــة العــدل ،وإزالــة أي
تضــارب يمكــن أن ينشــأ بيــن حقــوق امل ـرأة واآلثــار الضــارة لبعــض املمارســات
التقليديــة أو املتصلــة بالعــادات والتعصــب الثقافــي والتطــرف الدينــي .ويطلــب
املؤتمــر العالمــي إلــى الجمعيــة العامــة اعتمــاد مشــروع اإلعــان بشــان العنــف
ضــد املـرأة ويحــث الــدول علــى مكافحــة العنــف ضــد املـرأة وفقــا ألحــكام اإلعــان.
وتشــكل انتهــاكات حقــوق اإلنســان للم ـرأة فــي حــاالت الن ـزاع املســلح انتهــاكات
للمبــادئ األساســية لقانــون حقــوق اإلنســان الدولــي وللقانــون اإلنســاني الدولــي.
وجميــع االنتهــاكات التــي هــي مــن هــذا النــوع ،بمــا فــي ذلــك بصفــة خاصــة القتــل
ً
ً
واالغتصــاب املنهجــي ،واالســتعباد الجن�ســي والحمــل القســري ،تتطلــب ردا فعــاال
بصفــة خاصــة.
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 -41ويســلم املؤتمــرالعالمــي لحقــوق اإلنســان بأهميــة تمتــع املـرأة بأعلــى
مســتويات الصحــة البدنيــة والعقليــة طــوال فتــرة حياتهــا .وفــي ســياق املؤتمــر
ً
العالمــي للمـرأة واتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــزضــد املـرأة ،فضــا
عــن إعــان طه ـران لعــام  ،1968يؤكــد املؤتمــر العالمــي لحقــوق اإلنســان مــن
جديــد ،بنــاء علــى املســاواة بيــن املـرأة والرجــل ،حــق املـرأة فــي الحصــول علــى رعايــة
صحية متيسرة ومناسبة وعلى أوسع نطاق ممكن من خدمات تنظيم األسرة،
ً
فضــا عــن املســاواة فــي فــرص التعليــم بجميــع مراحلــه.
 -42وينبغــي لهيئــات رصــد تنفيــذ املعاهــدات أن تــدرج مركــز امل ـرأة
وحقــوق اإلنســان للم ـرأة فــي مداوالتهــا واســتنتاجاتها ،مــع اســتخدام بيانــات
خاصــة بالجنســين .وينبغــي تشــجيع الــدول علــى تقديــم معلومــات عــن حالــة
امل ـرأة مــن الناحيتيــن القانونيــة والواقعيــة فــي تقاريرهــا املقدمــة إلــى هيئــات
رصــد تنفيــذ املعاهــدات .ويالحــظ املؤتمــر العالمــي لحقــوق اإلنســان بارتيــاح،
أن لجنــة حقــوق اإلنســان اعتمــدت فــي دورتهــا التاســعة واألربعيــن الق ـرار
ً
 1993/46املــؤرخ فــي  8آذار/مــارس  1993والــذي يذكــر أنــه ينبغــي أيضــا
تشــجيع املقرريــن واألفرقــة العاملــة فــي مجــال حقــوق اإلنســان علــى القيــام
ً
بذلــك .وينبغــي أيضــا أن تتخــذ شــعبة النهــوض بامل ـرأة ،بالتعــاون مــع هيئــات
األمــم املتحــدة األخــرى ،وال ســيما مركــز حقــوق اإلنســان ،خطــوات بغيــة
ضمــان أن تتنــاول أنشــطة األمــم املتحــدة فــي مجــال حقــوق اإلنســان بصــورة
منتظمــة انتهــاكات حقــوق اإلنســان للم ـرأة ،بمــا فــي ذلــك اإلســاءات املرتكبــة
ضدها بســبب جنســها .وينبغي تشــجيع تدريب موظفي األمم املتحدة املعنيين
بحقــوق اإلنســان واإلغاثــة اإلنســانية ملســاعدتهم علــى إدراك ومعالجــة
تجــاوزات حقــوق اإلنســان ،املرتكبــة بالتحديــد ضــد امل ـرأة ،وعلــى االضطــاع
بأعمالهــم دون تحيــز بســبب الجنــس.
 -43ويحــث املؤتمــر العالمــي لحقــوق اإلنســان الحكومــات واملنظمــات
اإلقليميــة والدوليــة علــى تيســير وصــول امل ـرأة إلــى مناصــب اتخــاذ الق ـرارات
وزيــادة مشــاركتها فــي عمليــة اتخــاذ الق ـرارات .ويشــجع علــى اتخــاذ تدابيــر أخــري
ً
داخل األمانة العامة لألمم املتحدة لتعيين وترقية املوظفات وفقا مليثاق األمم
املتحدة ،ويشجع األجهزة الرئيسية والفرعية األخرى لألمم املتحدة على ضمان
مشــاركة املـرأة فــي ظــروف مــن املســاواة.
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك

 -4حقوق الطفل
 -45يكــرر املؤتمــر العالمــي لحقــوق اإلنســان تأكيــد مبــدأ «الطفــل أوال»
ويؤكــد ،فــي هــذا الصــدد ،أهميــة الجهــود الوطنيــة والدوليــة الرئيســية ،وال ســيما
منظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة مــن أجــل تعزيــزاحتـرام حقــوق الطفــل فــي البقــاء
والحمايــة والنمــاء واملشــاركة.
 -46وينبغي اتخاذ تدابيرلتحقيق التصديق العالمي على اتفاقية حقوق
الطفــل بحلــول عــام  1995والتوقيــع العالمــي علــى اإلعــان العالمــي لبقــاء الطفل
وحمايتــه ونمائــه وخطــة العمــل اللذيــن اعتمدهمــا مؤتمــر القمــة العالمــي مــن
أجــل الطفــل ،فضـ ًـا عــن تنفيذهمــا الفعــال .ويحــث املؤتمــر العالمــي لحقــوق
اإلنســان الــدول علــى ســحب التحفظــات التــي أبدتهــا علــى اتفاقيــة حقــوق الطفل
والتي تخالف موضوع االتفاقية والغرض منها أو التي تخالف في غيرهذا الوجه
القانــون االتفاقــي الدولــي.
 -47ويحــث املؤتمــر العالمــي لحقــوق اإلنســان جميــع الــدول علــى اتخــاذ
تدابيــر ،إلــى أق�صــي حــد تســمح بــه مواردهــا املتاحــة ،وبدعــم مــن التعــاون الدولــي،
لتحقيــق أهــداف خطــة عمــل مؤتمــرالقمــة العالمــي .ويطلــب املؤتمــرإلــى الــدول
إدراج اتفاقية حقوق الطفل في خطط عملها الوطنية .وبواسطة خطط العمل
الوطنية هذه ومن خالل الجهود الدولية ،ينبغي ايالء أولوية خاصة لتخفيض
معــدالت وفيــات الرضــع واألمهــات ،وتخفيــض معــدالت ســوء التغذيــة واألميــة،
وإتاحــة إمكانيــة الحصــول علــى ميــاه الشــرب واملأمونــة وعلــى التعليــم األسا�ســي.
وينبغي وضع خطط عمل وطنية ،كلما اقت�ضى األمر ،ملكافحة حاالت الطوارئ
املدمرة الناشئة عن الكوارث الطبيعية واملنازعات املسلحة واملشكلة الخطيرة
كذلــك املتمثلــة فــي حالــة األطفــال الذيــن يعيشــون فــي فقــرمدقــع.
 -48ويحــث املؤتمــرالعالمــي لحقــوق اإلنســان جميــع الــدول علــى القيــام،
بدعــم مــن التعــاون الدولــي ،بمعالجــة املشــكلة الحــادة املتمثلــة فــي حالــة األطفــال
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك
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 -44ويرحــب املؤتمــر العالمــي لحقــوق اإلنســان باملؤتمــر العالمــي للم ـرأة
الــذي ســيعقد فــي بكيــن فــي عــام  1995ويحــث علــى أن تــؤدي حقــوق اإلنســان
ً
ً ً
للم ـرأة دورا هامــا فــي مداوالتــه وفقــا للمواضيــع ذات األولويــة للمؤتمــر العالمــي
للم ـرأة وهــي املســاواة والتنميــة والســلم.
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الذين يعيشــون في ظروف بالغة الصعوبة .وينبغي أن يكافح بنشــاط اســتغالل
األطفــال وإســاءة معاملتهــم ،بمــا فــي ذلــك عــن طريــق معالجــة أســبابهما الجذريــة.
ويلــزم اتخــاذ تدابيــرفعالــة ضــد قتــل املواليــد مــن اإلنــاث وعمــل األطفــال الضــار
بهــم ،وبيــع األطفــال وأعضــاء األطفــال ،وبغــاء األطفــال ،واســتخدام األطفــال فــي
إنتــاج املــواد اإلباحيــة ،وغيــرذلــك مــن أشــكال االســتغالل الجن�ســي.
 -49ويؤيــد املؤتمــرالعالمــي لحقــوق اإلنســان جميــع التدابيــرالتــي تتخذهــا
األمم املتحدة ووكاالتها املتخصصة لضمان الحماية والتعزيزالفعالين لحقوق
اإلنســان للطفلــة ،ويحــث املؤتمــر العالمــي لحقــوق اإلنســان الــدول علــى إلغــاء
القوانين واألنظمة القائمة التي تميزضد اإلناث من األطفال وتلحق األذى بهن،
وعلــى التخلــص مــن العــادات واملمارســات التــي تنطــوي علــى مثــل هــذا التمييــز.
 -50ويؤيد املؤتمرالعالمي لحقوق اإلنسان بقوة االقتراح الذي يدعوإلى
قيــام األميــن العــام بإجـراء دراســة لوســائل تحســين حمايــة األطفــال فــي املنازعــات
املســلحة .وينبغــي تنفيــذ القواعــد اإلنســانية واتخــاذ تدابيــر مــن أجــل حمايــة
األطفــال وتســهيل تقديــم املســاعدة إليهــم فــي مناطــق الحــرب .وينبغــي أن تشــمل
التدابيــرحمايــة األطفــال مــن االســتخدام العشــوائي لجميــع أســلحة الحــرب ،ال
ســيما األلغــام املضــادة لألفـراد .ويجــب النظــربصــورة عاجلــة فــي ضــرورة توفيــر
خدمــات النقاهــة وإعــادة التأهيــل لألطفــال املصابيــن بســبب الحــرب .ويدعــو
املؤتمــرلجنــة حقــوق الطفــل إلــى دراســة مســألة رفــع الحــد األدنــى لســن التجنيــد
فــي القــوات املســلحة.
 -51ويو�صــي املؤتمــرالعالمــي لحقــوق اإلنســان بــأن يتــم إخضــاع املســائل
ذات الصلة بحقوق اإلنســان وحالة األطفال الســتعراض ورصد منتظمين من
قبل جميع األجهزة واآلليات املختصة ملنظومة األمم املتحدة ومن قبل الهيئات
ً
اإلشـرافية للوكاالت املتخصصة وفقا لوالياتها.
 -52ويســلم املؤتمــرالعالمــي لحقــوق اإلنســان بالــدور الهــام الــذي تؤديــه
املنظمات غيرالحكومية في التنفيذ الفعال لجميع صكوك حقوق اإلنسان وال
ســيما ،اتفاقيــة حقــوق الطفــل.
 -53ويو�صــي املؤتمــر العالمــي لحقــوق اإلنســان بتمكيــن لجنــة حقــوق
الطفل ،بمســاعدة من مركزحقوق اإلنســان ،من تأدية واليتها على نحو عاجل
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
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 -5الحق في عدم التعرض للتعذيب
 -54يرحــب املؤتمــرالعالمــي لحقــوق اإلنســان بتصديــق الكثيــرمــن الــدول
األعضاء على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب املعاملة أو العقوبة
القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ،ويحث على التصديق عليها بشكل سريع من
قبــل جميــع الــدول األعضاء األخرى.
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وفعال ،وال سيما بالنظرإلى نطاق التصديق الذي لم يسبق له مثيل وما ترتب
علــى ذلــك مــن تقديــم للتقاريــرالقطريــة.

 -55ويشــدد املؤتمرالعالمي لحقوق اإلنســان على أن فعل التعذيب هو
من أشنع االنتهاكات لكرامة اإلنسان ،وهو يؤدي إلى تحطيم الكرامة وإضعاف
قدرة الضحايا على مواصلة حياتهم وأنشطتهم.
 -56ويؤكد املؤتمرالعالمي لحقوق اإلنسان من جديد أن الحق في عدم
التعــرض للتعذيــب يشــكل بموجــب قانــون حقــوق اإلنســان والقانــون اإلنســاني
ً
الدولي حقا يجب حمايته في جميع الظروف ،بما في ذلك في أوقات االضطرابات
أو املنازعات املسلحة الداخلية أو الدولية.
 -57ولذلــك فــإن املؤتمــر العالمــي لحقــوق اإلنســان يحــث جميــع الــدول
علــى وضــع حــد فــوري ملمارســة التعذيــب واســتئصال هــذه اآلفــة إلــى األبــد مــن
ً
خالل التنفيذ الكامل لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان فضال عن االتفاقيات
ذات الصلة ،وعند االقتضاء ،من خالل تعزيزاآلليات القائمة .ويدعو املؤتمر
ً
العالمي لحقوق اإلنسان جميع الدول إلى التعاون تعاونا تاما مع املقرر الخاص
املعنــي بمســألة التعذيــب فــي تأديــة واليتــه.
 -58وينبغــي ايــاء اهتمــام خــاص لضمــان االحت ـرام العالمــي والتنفيــذ
الفعلي «ملبادئ آداب مهنة الطب املتعلقة بدور املوظفين الصحيين ،وال سيما
األطبــاء ،فــي حمايــة املســجونين واملحتجزيــن مــن التعذيــب وغيــره مــن ضــروب
املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو املهينــة» التــي اعتمدتهــا الجمعيــة
العامــة لألمــم املتحــدة.
 -59ويؤكــد املؤتمــر العالمــي لحقــوق اإلنســان أهميــة اتخــاذ املزيــد مــن
اإلجـراءات امللموســة فــي إطــاراألمــم املتحــدة بغيــة تقديــم املســاعدة إلــى ضحايــا
ّ ّ
ّ
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ً
ً
التعذيــب وضمــان زيــادة فعاليــة ســبل العــاج إلعــادة تأهيلهــم بدنيــا ونفســيا
ً
واجتماعيــا .وينبغــي إعطــاء أولويــة عاليــة لتوفيــر املــوارد الالزمــة لهــذا الغــرض
وذلــك ،فــي جملــة أمــور ،بتقديــم تبرعــات إضافيــة إلــى صنــدوق األمــم املتحــدة
للتبرعــات لضحايــا التعذيــب.
 -60وينبغــي للــدول أن تلغــي التشــريعات التــي تضمــن إفــات املســؤولين
عــن االنتهــاكات الجســيمة لحقــوق اإلنســان ،مثــل التعذيــب ،مــن العقــاب وعلــى
ً
ً
الــدول أيضــا أن تحاكمهــم علــى هــذه االنتهــاكات ،موفــرة بذلــك أساســا وطيــدا
لســيادة القانــون.
 -61ويؤكد املؤتمرالعالمي لحقوق اإلنسان من جديد أن الجهود الرامية
ً
إلى استئصال التعذيب ينبغي أن تركز ،أوال وقبل كل �شيء ،على الوقاية وبالتالي
يدعــو إلــى التبكيــر ،باعتمــاد بروتوكــول اختيــاري التفاقيــة مناهضــة التعذيــب
وغيــره مــن ضــروب املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو املهينــة ،يرمــي
إلى إقامة نظام وقائي يشمل زيارات منتظمة إلى أماكن االحتجاز.
حاالت االختفاء القسري
 -62إن املؤتمــر العالمــي لحقــوق اإلنســان ،إذ يرحــب باعتمــاد الجمعيــة
العامــة لإلعــان الخــاص بحمايــة جميــع األشــخاص مــن االختفــاء القســري،
يطلــب إلــى جميــع الــدول أن تتخــذ التدابيــرالقانونيــة أو اإلداريــة أو القضائيــة أو
غيرهــا مــن التدابيــرالفعالــة بغيــة الوقايــة مــن األفعــال التــي تســفرعــن االختفــاء
القسري ووضع حد لها واملعاقبة عليها .ويؤكد املؤتمرالعالمي لحقوق اإلنسان
من جديد أن من واجب جميع الدول ،أيا كانت الظروف ،أن تجري تحقيقات
كلمــا كان هنــاك ســبب يدعــو إلــى االعتقــاد بــأن حالــة اختفــاء قســري قــد حصلــت
فــي إقليــم يخضــع لواليتهــا القضائيــة ،وأن تحاكــم الفاعليــن إذا ثبتــت املزاعــم.
 -6حقوق املعوقين
 .63يؤكــد املؤتمــرالعالمــي لحقــوق اإلنســان مــن جديــد أن جميــع حقــوق
اإلنســان والحريــات األساســية عامليــة ،ومــن ثــم ،فإنهــا تشــمل دون تحفــظ
املصابين بحاالت عجز .وجميع الناس يولدون سواسية ولهم نفس الحقوق في
الحيــاة والرفاهيــة ،والتعليــم والعمــل ،والعيــش باســتقالل ،واملشــاركة النشــطة
ّ ّ
ّ
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 -64إن مــكان املعوقيــن هــو فــي كل مــكان .وينبغــي أن تؤمــن لألشــخاص
املصابيــن بحــاالت عجــزفرصــة مكافئــة مــن خــال إزالــة جميــع الحواجــزاملقــررة
ً
اجتماعيا ،سواء كانت مادية أو مالية أو اجتماعية أو نفسية ،والتي تستبعد أو
تقيــد املشــاركة الكاملــة فــي املجتمــع.
 -65وإن املؤتمــر العالمــي لحقــوق اإلنســان ،إذ يشــير إلــى برنامــج العمــل
العالمــي املتعلــق باملعوقيــن ،الــذي اعتمدتــه الجمعيــة العامــة في دورتها الســابعة
والثالثين ،يطلب إلى الجمعية العامة واملجلس االقتصادي واالجتماعي اعتماد
مشــروع القواعــد النموذجيــة بشــأن تأميــن املســاواة فــي الفــرص للمصابيــن
بحــاالت عجــز ،فــي اجتماعيهمــا فــي عــام .1993
جيم -التعاون والتنمية وتدعيم حقوق اإلنسان
 -66يو�صــي املؤتمــر العالمــي لحقــوق اإلنســان بإعطــاء األولويــة للعمــل
الوطنــي والدولــي الرامــي إلــى تعزيــز الديمقراطيــة والتنميــة وحقــوق اإلنســان.
 -67وينبغــي التشــديد بوجــه خــاص علــى التدابيــر املتخــذة للمســاعدة
علــى تقويــة وبنــاء املؤسســات املتصلــة بحقــوق اإلنســان ،وتقويــة املجتمــع املدنــي
التعــددي وحمايــة الجماعــات التــي صيــرت ضعيفــة .وفــي هــذا الســياق ،تعتبــر
املســاعدة املقدمــة بنــاء علــى طلــب الحكومــات إلجـراء انتخابــات حــرة ونزيهــة ،بمــا
في ذلك املساعدة في الجوانب املتصلة بحقوق اإلنسان من االنتخابات واإلعالم
العــام بشــأن االنتخابــات ،ذات أهميــة خاصــة .وممــا لــه أهميــة مماثلــة املســاعدة
التي تقدم لتقوية سيادة القانون ،وتعزيزحرية التعبيروإقامة العدل ،وللمشاركة
الحقيقيــة والفعالــة مــن جانــب الشــعب فــي عمليــات اتخــاذ القـرارات.
 -68ويؤكد املؤتمرالعالمي لحقوق اإلنسان ضرورة تنفيذ أنشطة معززة
للخدمــات االستشــارية واملســاعدة التقنيــة مــن جانــب مركــز حقــوق اإلنســان.
وينبغــي أن يتيــح املركــزللــدول ،بنــاء علــى طلبهــا ،مســاعدة بشــأن قضايــا محــددة
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك
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في جميع جوانب املجتمع .وعليه ،فإن أي تمييزمباشرأومعاملة تمييزية سلبية
ً
أخري لشخص معوق يشكالن انتهاكا لحقوقه .ويطلب املؤتمرالعالمي لحقوق
اإلنسان إلى الحكومات ،عند االقتضاء ،اعتماد أو تعديل التشريعات لضمان
حصــول املعوقيــن علــى هــذه الحقــوق وغيرهــا مــن الحقــوق.
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تتعلــق بحقــوق اإلنســان ،بمــا فــي ذلــك إعــداد التقاريــربموجــب معاهــدات حقوق
اإلنســان وكذلــك مــن أجــل تنفيــذ خطــط عمــل متســقة وشــاملة لتعزيــزوحمايــة
حقوق اإلنسان .وإن تقوية مؤسسات حقوق اإلنسان والديمقراطية ،وتوفير
الحمايــة القانونيــة لحقــوق اإلنســان ،وتدريــب املوظفيــن وغيرهــم .والتعليــم
العريــض القاعــدة ،واإلعــام العــام ،بهــدف تعزيــزاحتـرام حقــوق اإلنســان ،أمــور
ً
ينبغــي إتاحتهــا جميعــا كعناصــرفــي هــذه البرامــج.
 -69ويو�صــي املؤتمــر العالمــي لحقــوق اإلنســان بقــوة بإحــداث برنامــج
شامل في إطاراألمم املتحدة بغية مساعدة الدول في مهمة بناء وتقوية الهياكل
الوطنيــة املناســبة التــي لهــا أثــر مباشــر علــى املراعــاة الشــاملة لحقــوق اإلنســان
والحفــاظ علــى ســيادة القانــون .وينبغــي أن يكــون هــذا البرنامــج ،الــذي يجــب أن
ً
ينســقه مركــز حقــوق اإلنســان قــادرا علــى أن يوفــر ،بنــاء علــى طلــب الحكومــة
املعنيــة ،املســاعدة التقنيــة واملاليــة للمشــاريع الوطنيــة فــي مجــال إصــاح
املؤسســات العقابيــة واإلصالحيــة ،وتعليــم وتدريــب املحاميــن والقضــاة وقــوات
األمن في مجال حقوق اإلنسان وفي أي ميدان آخرمن النشاط املتصل بحسن
ســير ســيادة القانــون .وينبغــي لذلــك البرنامــج أن يتيــح للــدول مســاعدة لتنفيــذ
خطــط العمــل لتعزيــز وحمايــة حقــوق اإلنســان.
 -70ويرجــو املؤتمــر العالمــي لحقــوق اإلنســان مــن األميــن العــام لألمــم
املتحــدة تقديــم مقترحــات إلــى الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة تتضمــن بدائــل
تتعلــق بإحــداث البرنامــج املقتــرح وهيكلــه وطرائــق تنفيــذه وتمويلــه.
 -71ويو�صــي املؤتمــر العالمــي لحقــوق اإلنســان بــأن تنظــر كل دولــة فــي
استصواب صياغة خطة عمل وطنية تبين الخطوات التي ستحسن الدولة بها
تعزيــزوحمايــة حقــوق اإلنســان.
 -72ويؤكــد املؤتمــر العالمــي لحقــوق اإلنســان مــن جديــد أن الحــق فــي
التنمية العالمي وغيرالقابل للتصرف ،كما هو مقرر في اإلعالن املتعلق بالحق
فــي التنميــة ،يجــب تنفيــذه وأعمالــه .وفــي هــذا الســياق ،يرحــب املؤتمــرالعالمــي
لحقوق اإلنسان بتعيين لجنة حقوق اإلنسان فريقا عامال يعنى بموضوع الحق
فــي التنميــة ،ويحــث علــى أن يصــوغ هــذا الفريــق العامــل دون إبطــاء ،بالتشــاور
والتعــاون مــع أجهــزة منظومــة األمــم املتحــدة ووكاالتهــا األخــرى ،تدابيــر شــاملة
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك

 -73ويو�صــي املؤتمــر العالمــي لحقــوق اإلنســان بتمكيــن املنظمــات غيــر
الحكوميــة وســائر املنظمــات الشــعبية النشــطة فــي مجــال التنميــة و/أو حقــوق
اإلنسان من القيام بدور رئي�سي على الصعيدين الوطني والدولي في املناقشات
واألنشــطة وإج ـراءات التنفيــذ املتعلقــة بالحــق فــي التنميــة ،وبالتعــاون مــع
الحكومــات ،فــي جميــع جوانــب التعــاون اإلنمائــي املتصلــة بذلــك.
 -74ويناشــد املؤتمــر العالمــي لحقــوق اإلنســان الحكومــات والــوكاالت
واملؤسســات املختصــة أن تزيــد إلــى حــد كبيــر املــوارد املخصصــة لبنــاء أنظمــة
قانونيــة حســنة األداء وقــادرة علــى حمايــة حقــوق اإلنســان ،وللمؤسســات
الوطنيــة العاملــة فــي هــذا املجــال .وينبغــي للقــوي الفاعلــة فــي ميــدان التعــاون
اإلنمائــي أن تضــع فــي اعتبارهــا الترابــط املــؤدي إلــى تقويــة متبادلــة بيــن التنميــة
والديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان .وينبغــي أن يقــوم التعــاون علــى أســاس الحــوار
ً
والشــفافية .ويدعــو املؤتمــرالعالمــي لحقــوق اإلنســان أيضــا إلــى أحــداث برامــج
شــاملة ،بمــا فــي ذلــك مصــارف بيانــات عــن املــوارد واملوظفيــن ذوي الخبــرة الفنيــة
ومــا يتصــل بتوطيــد ســيادة القانــون واملؤسســات الديمقراطيــة.
 -75ويشجع املؤتمرالعالمي لحقوق اإلنسان لجنة حقوق اإلنسان على
أن تواصــل ،بالتعــاون مــع اللجنــة املعنيــة بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة
والثقافية ،دراسة بروتوكوالت اختيارية تتعلق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق
االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافية.
 -76ويو�صي املؤتمرالعالمي لحقوق اإلنسان بتوفيرقدرأكبرمن املوارد
لتعزيزأو إنشاء ترتيبات إقليمية لتعزيزوحماية حقوق اإلنسان في إطاربرنامج
مركزحقوق اإلنسان بشأن الخدمات االستشارية واملساعدة التقنية .ويشجع
الــدول علــى أن تطلــب املســاعدة ألغ ـراض مثــل عقــد حلقــات عمــل وحلقــات
دراســية وتبــادالت للمعلومــات علــى املســتويين اإلقليمــي ودون اإلقليمــي بقصــد
ً
تقوية الترتيبات اإلقليمية لتعزيزوحماية حقوق اإلنسان وفقا للمعاييرالعاملية
لحقــوق اإلنســان علــى النحــوالــوارد فــي الصكــوك الدوليــة لحقــوق اإلنســان.
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك
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وفعالــة كفيلــة بإزالــة العقبــات أمــام تنفيــذ وإعمــال اإلعــان املتعلــق بالحــق فــي
التنميــة لتنظــر فيهــا الجمعيــة العامــة فــي وقــت مبكــر ،وأن يو�صــي بالطــرق
والوســائل الكفيلــة بإعمــال جميــع الــدول للحــق فــي التنميــة.
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 -77ويؤيــد املؤتمــرالعالمــي لحقــوق اإلنســان جميــع التدابيــرالتــي تتخذهــا
األمــم املتحــدة ووكاالتهــا املتخصصــة ذات الصلــة لضمــان فعاليــة تعزيزوحماية
الحقــوق النقابيــة ،علــى النحــو املنصــوص عليــه فــي العهــد الدولــي الخــاص
بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة وغيــره مــن الصكــوك الدوليــة
ً
ذات الصلــة .ويطلــب إلــى جميــع الــدول التقيــد كليــا بالتزاماتهــا فــي هــذا الشــأن
الــواردة فــي الصكــوك الدوليــة.
دال -التعليم في مجال حقوق اإلنسان
 -78يعتبــراملؤتمــرالعالمــي لحقــوق اإلنســان التعليــم والتدريــب واإلعــام
ً
العــام فــي مجــال حقــوق اإلنســان أمــورا جوهريــة لتشــجيع وإقامــة عالقــات
مســتقرة ومنســجمة فيمــا بيــن املجتمعــات املحليــة ولتوطيــد التفاهــم والتســامح
والســلم.

256

 -79وينبغــي للــدول أن تســعي جاهــدة إلــى اســتئصال األميــة كمــا ينبغــي
لهــا أن توجــه التعليــم نحــو التنميــة الكاملــة لشــخصية اإلنســان وتعزيــزاحت ـرام
حقوق اإلنســان والحريات األساســية .ويطلب املؤتمرالعالمي لحقوق اإلنســان
إلــى جميــع الــدول واملؤسســات إدراج حقــوق اإلنســان والقانــون اإلنســاني
والديمقراطيــة وســيادة القانــون كمواضيــع فــي املناهــج الدراســية لجميــع
املؤسســات التعليميــة فــي األنظمــة الرســمية وغيــر الرســمية.
 -80وينبغــي أن يشــتمل التعليــم فــي مجــال حقــوق اإلنســان علــى الســلم
والديمقراطيــة والتنميــة والعدالــة االجتماعيــة ،علــى النحــو املبيــن فــي الصكــوك
الدولية واإلقليمية لحقوق اإلنسان ،من أجل تحقيق فهم مشترك ووعي بغية
تقويــة االلتـزام العالمــي بحقــوق اإلنســان.
 -81وإن املؤتمــر العالمــي لحقــوق اإلنســان ،إذ يأخــذ فــي اعتبــاره خطــة
العمــل العامليــة املتعلقــة بالتعليــم مــن أجــل حقــوق اإلنســان والديمقراطيــة،
التــي اعتمدهــا فــي آذار /مــارس  1993املؤتمــر الدولــي للتعليــم مــن أجــل حقــوق
اإلنســان والديمقراطيــة ،الــذي عقدتــه منظمــة األمــم املتحــدة للتربيــة والعلــم
ً
والثقافــة ،وصكــوكا أخــري لحقــوق اإلنســان ،يو�صــي بــأن تضــع الــدول برامــج
وإســتراتيجيات محددة لضمان تعليم حقوق اإلنســان ونشــراملعلومات العامة
علــى أوســع نطــاق ممكــن ،آخــذة فــي االعتبــاربوجــه خــاص احتياجــات املـرأة فيمــا
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك

 -82وينبغــي للحكومــات ،بمســاعدة املنظمــات الحكوميــة الدوليــة
واملؤسسات الوطنية واملنظمات غيرالحكومية ،أن تعزز خلق وعي متزايد بحقوق
اإلنسان والتسامح املتبادل .ويؤكد املؤتمرالعالمي لحقوق اإلنسان أهمية تعزيز
الحملــة اإلعالميــة العامليــة لحقــوق اإلنســان التــي تقــوم بهــا األمــم املتحــدة .وينبغــي
لها أن تبدأ التعليم في مجال حقوق اإلنسان وتدعمه وأن تضطلع بالنشرالفعال
للمعلومــات العامــة فــي هــذا املجــال .وينبغــي أن تكــون برامــج الخدمات االستشــارية
ً
واملســاعدة التقنيــة ملنظومــة األمــم املتحــدة قــادرة علــى االســتجابة فــورا لطلبــات
الــدول املتعلقــة باألنشــطة التعليميــة والتدريبيــة فــي مجــال حقــوق اإلنســان،
فضــا عــن التعليــم الخــاص املتعلــق باملعاييــر علــى النحــو الــوارد فــي الصكــوك
الدوليــة لحقــوق اإلنســان وفــي القانــون اإلنســاني وتطبيقهــا علــى جماعــات خاصــة
مثــل القــوات املســلحة ،واملوظفيــن املعنييــن بإنفــاذ القوانيــن ،والشــرطة ،واملهنــة
الصحيــة .وينبغــي النظــرفــي إعــان عقــد لألمــم املتحــدة للتعليــم فــي مجــال حقــوق
اإلنســان بغيــة تعزيــزهــذه األنشــطة التعليميــة وتشــجيعها والتركيــزعليهــا.
هـاء -طرائق التنفيذ والرصد
 -83يحــث املؤتمــرالعالمــي لحقــوق اإلنســان الحكومــات علــى أن تــدرج فــي
قوانينهــا املحليــة املعاييــرالــواردة فــي الصكــوك الدوليــة لحقــوق اإلنســان وعلــى أن
ً
تعــزز الهيــاكل واملؤسســات الوطنيــة وأجهــزة املجتمــع التــي تلعــب دورا فــي تعزيــز
وحمايــة حقــوق اإلنســان.
 -84ويو�صــي املؤتمــر العالمــي لحقــوق اإلنســان بتقويــة أنشــطة وبرامــج
األمــم املتحــدة مــن أجــل تلبيــة طلبــات املســاعدة املقدمــة مــن الــدول التــي ترغــب
في إنشاء أو تقوية مؤسساتها الوطنية الخاصة بتعزيزوحماية حقوق اإلنسان.
ً
 -85ويشــجع املؤتمــرالعالمــي لحقــوق اإلنســان أيضــا تقويــة التعــاون بيــن
املؤسســات الوطنية لتعزيزوحماية حقوق اإلنســان ،ال ســيما عن طريق تبادل
املعلومــات والخبــرة ،وكذلــك التعــاون مــع املنظمــات اإلقليميــة واألمــم املتحــدة.
 -86ويو�صــي املؤتمــرالعالمــي لحقــوق اإلنســان بقــوة فــي هــذا الصــد بــأن
يعقــد ممثلــو املؤسســات الوطنيــة لتعزيــزوحمايــة حقــوق اإلنســان اجتماعــات
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك
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دورية تحت رعاية مركزحقوق اإلنســان لدراســة وســائل وســبل تحســين آلياتها
واالشــتراك فــي الخب ـرات.
 -87ويو�صــي املؤتمــرالعالمــي لحقــوق اإلنســان الهيئــات املنشــأة بموجــب
معاهــدات حقــوق اإلنســان ،واجتماعــات رؤســاء هــذه الهيئــات واجتماعــات
الــدول األط ـراف بمواصلــة اتخــاذ خطــوات ترمــي إلــى تنســيق متطلبــات اإلبــاغ
املتعــددة واملبــادئ التوجيهيــة إلعــداد تقاريــر الــدول بموجــب اتفاقيــات حقــوق
اإلنســان ذات الصلــة ،وبدراســة االقت ـراح الــذي يقــول بــأن تقديــم تقريــرشــامل
واحــد عــن االلتزامــات التــي تعهــدت بهــا كل دولــة بمقت�ضــى معاهــدات ســيجعل
هــذه اإلج ـراءات أكثــرفعاليــة ويزيــد تأثيرهــا.
 -88ويو�صــي املؤتمــرالعالمــي لحقــوق اإلنســان بــأن تنظــرالــدول األطـراف
في الصكوك الدولية لحقوق اإلنسان ،والجمعية العامة ،واملجلس االقتصادي
واالجتماعي ،في دراسة الهيئات القائمة املنشأة بموجب معاهدات حقوق وشتي
اآلليــات واإلجـراءات املخصصــة ملواضيــع محــددة بغيــة تعزيــزالكفــاءة والفعاليــة
بدرجة أكبرمن خالل تحسين التنسيق وبين شتي الهيئات واآلليات واإلجراءات،
مع مراعاة ضرورة تفادي ازدواج وتداخل والياتها ومهامها دون مبرر.
 -89ويو�صــي املؤتمــرالعالمــي لحقــوق اإلنســان بمواصلــة األعمــال بشــأن
تحسين تأدية الهيئات املنشأة بموجب املعاهدات لوظائفها ،بما في ذلك مهامها
فــي مجــال الرصــد ،مــع مراعــاة املقترحــات املتعــددة املقدمــة فــي هــذا الشــأن ،وال
ســيما تلــك املقدمــة مــن هــذه الهيئــات نفســها ومــن اجتماعــات رؤســائها .وينبغــي
ً
أيضــا تشــجيع النهــج الوطنــي الشــامل الــذي تتبعــه لجنــة حقــوق الطفــل.
 -90ويو�صــي املؤتمــرالعالمــي لحقــوق اإلنســان بــأن تنظــرالــدول األطـراف
فــي معاهــدات حقــوق اإلنســان فــي قبــول جميــع اإلج ـراءات االختياريــة املتاحــة
املتعلقــة بالبالغــات.
 -91وينظــر املؤتمــر العالمــي لحقــوق اإلنســان بقلــق إلــى مســألة إعفــاء
مرتكبي انتهاكات حقوق اإلنسان من القصاص ،ويساند ما تبذله لجنة حقوق
اإلنســان واللجنــة الفرعيــة ملنــع التمييــز وحمايــة األقليــات مــن جهــود لدراســة
جميــع جوانــب هــذه املســألة.
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك

 -93ويناشــد املؤتمــر العالمــي لحقــوق اإلنســان الــدول التــي لــم تنضــم
بعــد إلــى اتفاقيــات جنيــف املؤرخــة فــي  12آب/أغســطس  1949والبروتوكــوالت
امللحقــة بهــا أن تفعــل ذلــك وأن تتخــذ جميــع التدابيــرالوطنيــة املالئمــة ،بمــا فــي
ً
ً
ذلــك التدابيــر التشــريعية ،لتنفيــذ هــذه االتفاقيــات تنفيــذا كامــا.
 -94ويو�صي املؤتمرالعالمي لحقوق اإلنسان بسرعة استكمال واعتماد
مشــروع اإلعــان الخــاص بحقــوق ومســؤولية األف ـراد والجماعــات وأجهــزة
املجتمــع فــي تعزيــز وحمايــة حقــوق اإلنســان والحريــات األساســية املعتــرف بهــا
ً
عامليــا.
 -95ويؤكد املؤتمرالعالمي لحقوق اإلنسان أهمية إبقاء وتقوية النظام
املتمثــل فــي اإلج ـراءات الخاصــة ،واملقرريــن ،واملمثليــن ،والخب ـراء ،واألفرقــة
والعاملة للجنة حقوق اإلنسان واللجنة الفرعية ملنع التمييزوحماية األقليات،
بغيــة تمكينهــم مــن االضطــاع بوالياتهــم فــي جميــع البلــدان فــي أنحــاء العالــم،
وتزويدهــم باملــوارد البشــرية واملاليــة الضروريــة .وينبغــي تمكيــن اإلج ـراءات
واآلليات من تنسيق وترشيد أعمالها من خالل عقد اجتماعات دورية .ويطلب
ً
إلــى جميــع الــدول أن تتعــاون كليــا مــع هــذه اإلجـراءات واآلليــات.
 -96ويو�صــي املؤتمــرالعالمــي لحقــوق اإلنســان بــأن تــؤدي األمــم املتحــدة
ً
دورا أنشط في تعزيزوحماية حقوق اإلنسان بضمان االحترام الكامل للقانون
ً
اإلنســاني الدولــي فــي جميــع حــاالت الن ـزاع املســلح ،طبقــا ملقاصــد ميثــاق األمــم
املتحــدة ومبادئــه.
 -97إن املؤتمــرالعالمــي لحقــوق اإلنســان ،إذ يســلم بالــدور الهــام لوجــود
عناصــرتتصــل بحقــوق اإلنســان فــي الترتيبــات املحــددة املتعلقــة ببعــض عمليات
حفــظ الســام التــي تقــوم بهــا األمــم املتحــدة ،يو�صــي بــأن يأخــذ األميــن العــام فــي
االعتبــارتقاريــروخبــرة وقــدرات مركــزحقــوق اإلنســان وآليــات حقــوق اإلنســان،
ً
وفقــا مليثــاق األمــم املتحــدة.
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك
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 -92ويو�صــي املؤتمــرالعالمــي لحقــوق اإلنســان بــأن تــدرس لجنــة حقــوق
اإلنسان إمكانية تحسين تنفيذ صكوك حقوق اإلنسان الحالية على املستويين
الدولي واإلقليمي ،ويشــجع لجنة القانون الدولي على مواصلة أعمالها املتعلقة
بإنشــاء محكمــة جنائيــة دولية.
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 -98وينبغي ،لتعزيزالتمتع بالحقوق االقتصادية واالجتماعية ،والثقافية،
دراســة نهــوج إضافيــة مــن قبيــل نظــام ملؤشـرات لقيــاس التقــدم املحــرز فــي أعمــال
الحقــوق الــواردة فــي العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة
والثقافية .ويجب بذل جهود متضافرة لضمان االعتراف بالحقوق االقتصادية
واالجتماعيــة والثقافيــة علــى املســتوي الوطنــي واإلقليمــي والدولي.
واو -متابعة املؤتمرالعالمي لحقوق اإلنسان
 -99يو�صــي املؤتمــرالعالمــي لحقــوق اإلنســان بــأن تنظــرالجمعيــة العامــة
ولجنــة حقــوق اإلنســان وســائر أجهــزة ووكاالت منظومــة األمــم املتحــدة ذات
الصلــة بحقــوق اإلنســان فــي الســبل والوســائل الكفيلــة بتنفيــذ التوصيــات
ً
ً
الــواردة فــي هــذا اإلعــان تنفيــذا كامــا ،دون إبطــاء ،بمــا فــي ذلــك إمكانيــة إعــان
عقد لألمم املتحدة لحقوق اإلنسان .ويو�صي املؤتمرالعالمي لحقوق اإلنسان
ً
كذلك بأن تســتعرض لجنة حقوق اإلنســان ،ســنويا ،التقدم املحرز في تحقيق
هــذه الغايــة.
 -100ويرجــو املؤتمــر العالمــي لحقــوق اإلنســان مــن األميــن العــام لألمــم
املتحــدة أن يقــوم ،بمناســبة الذكــري الخمســين لصــدور اإلعــان العالمــي
لحقــوق اإلنســان ،بدعــوة جميــع الــدول وجميــع أجهــزة ووكاالت منظومــة األمــم
املتحدة ذات الصلة بحقوق اإلنسان ،إلى إبالغه بالتقدم املحرز في تنفيذ هذا
ً
اإلعــان ،وأن يقــدم تقري ـرا إلــى الجمعيــة العامــة فــي دورتهــا الثالثــة والخمســين،
عــن طريــق لجنــة حقــوق اإلنســان واملجلــس االقتصــادي واالجتماعــي .وباملثــل،
يمكــن للمؤسســات اإلقليميــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان ،وحســب االقتضــاء،
للمؤسســات الوطنيــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان ،وكذلــك للمنظمــات غيــر
الحكوميــة ،تقديــم آرائهــا إلــى األميــن العــام بشــأن التقــدم املحــرز فــي تنفيــذ هــذا
اإلعــان .وينبغــي ايــاء اهتمــام خــاص لتقييــم التقــدم املحــرز فــي تحقيــق هــدف
التصديــق العالمــي علــى املعاهــدات والبروتوكــوالت الدوليــة لحقــوق اإلنســان
املعتمــدة فــي إطــارمنظومــة األمــم املتحــدة.
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