
  إعالن وبرنامج عمل فيينا
  

  صدر عن المؤتمر الدولي لحقوق اإلنسان
  ١٩٩٣يونيه /حزيران ٢٥إلى  ١٤المعقود في فينا خالل الفترة من 

  
  إن المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان

إذ يري أن تعزيز وحماية حقوق اإلنسان مسألة ذات أولوية بالنسبة إلي المجتمع الـدولي، وأن  
فريدة إلجراء تحليل شامل لنظام حقوق اإلنسان الـدولي وآلليـة حمايـة     المؤتمر يتيح فرصة

حقوق اإلنسان، بغية زيادة مراعاة تلك الحقوق علي وجه أكمل وبالتالي تعزيزها، علي نحـو  
  منصف ومتوازن،

وإذ يدرك ويؤكد أن جميع حقوق اإلنسان نابعة من كرامة اإلنسان وقدره المتأصلين فيـه، وأن  
لموضوع الرئيسي لحقوق اإلنسان والحريات األساسية، وينبغي بالتالي أن يكـون  اإلنسان هو ا

  المستفيد الرئيسي وأن يشارك بنشاط في أعمال هذه الحقوق والحريات،
وإذ يعيد تأكيد التزامه بالمقاصد والمبادئ الواردة في ميثاق األمم المتحدة واإلعـالن العـالمي   

  لحقوق اإلنسان،
من ميثاق األمم المتحدة بالعمل بصورة مشـتركة   ٥٦لتزام الوارد في المادة وإذ يعيد تأكيد اال

ومنفردة، مع التركيز المناسب علي تنمية التعاون الدولي الفعال، من أجـل تحقيـق المقاصـد    
، ومنها االحترام العالمي لحقوق اإلنسان والحريات األساسـية  ٥٥المنصوص عليها في المادة 

  للجميع ومراعاتها،
يؤكد مسؤوليات جميع الدول، وفقا لميثاق األمم المتحدة، عن تنمية وتشجيع احترام حقـوق  وإذ 

  .اإلنسان والحريات األساسية للجميع، بال تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين
وإذ يشير إلي ديباجة ميثاق األمم المتحدة، وخاصة التصميم علي إعادة تأكيد اإليمان بحقـوق  

األساسية، وبكرامة اإلنسان وقدره، وبما للرجال والنساء واألمم كبيرها وصغيرها من  اإلنسان
  حقوق متساوية،

وإذ يشير أيضا إلى ما أعرب عنه في ديباجة ميثاق األمم المتحدة مـن تصـميم علـي إنقـاذ     
ام األجيال المقبلة من ويالت الحرب، وتهيئة األحوال التي يمكن في ظلها تحقيق العدالة واحتر

االلتزامات الناشئة عن المعاهدات وغيرها من مصادر القـانون الـدولي، والمضـي بـالرقي     
االجتماعي قدما، ورفع مستوي الحياة في جو من الحرية أفسح، وممارسة التسـامح وحسـن   

  الجوار، واستخدام اآللية الدولية في النهوض بالتقدم االقتصادي واالجتماعي للشعوب جميعها،



اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، الذي يشكل المثال المشـترك الـذي ينبغـي أن    وإذ يؤكد أن 
تحققه الشعوب كافة واألمم كافة، هو مصدر اإللهام، وقد اتخذته األمم المتحدة أساسا إلحـراز  
التقدم في وضع المعايير علي النحو الوارد في الصكوك الدوليـة القائمـة لحقـوق اإلنسـان،     

الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الـدولي الخـاص بـالحقوق    وخاصة العهد الدولي 
  االقتصادية واالجتماعية والثقافية،

وإذ يضع في اعتباره التغييرات الكبيرة التي تحدث علي السـاحة الدوليـة وتطلعـات جميـع     
الشعوب إلي نظام دولي قائم علي أساس المبادئ المكرسة في ميثاق األمم المتحدة، بمـا فـي   

لك تعزيز وتشجيع احترام حقوق اإلنسان والحريات األساسية للجميع واحترام مبدأ المسـاواة  ذ
في الحقوق وتقرير المصير للشعوب، والسلم والديمقراطية والعدل والمساواة وسيادة القـانون  

  والتعددية والتنمية وتحسين مستويات المعيشة والتضامن،
يز والعنف المختلفة التي ال تزال المرأة تتعرض لها فـي  وإذ يشعر ببالغ القلق إزاء أشكال التمي

  جميع أنحاء العالم،
وإذ يسلم بضرورة ترشيد وتعزيز أنشطة األمم المتحدة في ميدان حقوق اإلنسان بغيـة تقويـة   
آلية األمم المتحدة في هذا المجال وتعزيز أهداف االحترام العالمي لمراعاة المعـايير الدوليـة   

  لحقوق اإلنسان،
وقد أخذ في اعتباره اإلعالنات التي اعتمدتها االجتماعات اإلقليمية الثالثة في تـونس وسـان   
خوسيه وبانكوك والمساهمات التي قدمتها الحكومات، وإذ يضع في اعتباره االقتراحات التـي  
قدمتها المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية، فضال عن الدراسات التي أعدها 

  ء مستقلون أثناء العملية التحضيرية التي أفضت إلي المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان،خبرا
باعتبارها إعـادة تأكيـد    ١٩٩٣وإذ يرحب بالسنة الدولية للسكان األصليين في العالم في عام 

اللتزام المجتمع الدولي بضمان تمتعهم بجميع حقوق اإلنسان والحريات األساسـية وبـاحترام   
  ثقافاتهم وهوياتهم،قيمة وتنوع 

وإذ يسلم أيضا بأنه ينبغي للمجتمع الدولي أن يستنبط سبال ووسائل من أجـل إزالـة العقبـات    
القائمة حاليا ومواجهة التحديات القائمة في طريق اإلعمال الكامل لجميع حقوق اإلنسان ومـن  

  عالم،أجل منع استمرار انتهاكات حقوق اإلنسان الناشئة عن ذلك في جميع أنحاء ال
وإذ يستلهم روح عصرنا وحقائق زمننا التي تدعو شعوب العالم وجميع الدول األعضـاء فـي   
األمم المتحدة إلي أن تكرس نفسها من جديد للمهمة الشاملة المتمثلة في تعزيز وحماية جميـع  

  حقوق اإلنسان والحريات األساسية بغية تأمين التمتع الكامل والعالمي بهذه الحقوق،



منه علي اتخاذ خطوات جديدة إلي األمام في التزام المجتمع الدولي بغية تحقيق تقدم وتصميما 
جوهري في المساعي الخاصة بحقوق اإلنسان بواسطة جهود التعـاون والتضـامن الـدوليين    

  المتزايدة والمتواصلة،
  .يعتمد رسميا إعالن وبرنامج عمل فيينا

  
  أوال
من جديد التزام جميع الدول رسميا بالوفاء بالتزاماتها  يؤكد المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان. ١

المتعلقة بتعزيز احترام جميع حقوق اإلنسان والحريات األساسية للجميع ومراعاتها وحمايتهـا  
علي الصعيد العالمي وفقا لميثاق األمم المتحدة والصكوك األخرى المتعلقة بحقـوق اإلنسـان   

  .لعالمية لهذه الحقوق والحريات أي نقاشوال تقبل الطبيعة ا. والقانون الدولي
وفي هذا اإلطار، يعتبر تعزيز التعاون الدولي في مجال حقوق اإلنسان أساسيا لتحقيق مقاصـد  

  .األمم المتحدة تحقيقا كامال
وإن حقوق اإلنسان والحريات األساسية هي حقوق يكتسبها جميع البشر بالوالدة، وإن حمايتهـا  

  .األولي الملقاة علي عاتق الحكومات وتعزيزها هما المسؤولية
وهي، بمقتضى هـذا الحـق، تحـدد مركزهـا     . لجميع الشعوب الحق في تقرير المصير. ٢

  .السياسي بحرية وتسعي بحرية إلي تحقيق تنميتها االقتصادية واالجتماعية والثقافية
ـ  عوب الخاضـعة  وإن المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان، إذ يأخذ في اعتباره الحالة الخاصة للش

للسيطرة االستعمارية أو غير ذلك من أشكال السيطرة األجنبية أو االحتالل األجنبـي، يسـلم   
بحق الشعوب في اتخاذ أي إجراء مشروع، وفقا لميثاق األمم المتحدة، إلعمال حقها، الـذي ال  

فـي   ويعتبر المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان إنكار الحـق . يقبل التصرف، في تقرير المصير
  .تقرير المصير انتهاكا لحقوق اإلنسان ويؤكد أهمية اإلعمال الفعلي لهذا الحق

ووفقا إلعالن مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعالقات الودية والتعاون فيما بين الـدول وفقـا   
لميثاق األمم المتحدة، يجب عدم تفسير هذا بأنه يرخص أو يشجع أي عمل من شأنه أن يمزق 

، كليا أو جزئيا، السالمة اإلقليمية أو الوحدة السياسية للدول ذات السيادة المسـتقلة  أو أن يمس
التي تتصرف علي نحو بتمشي مع مبدأ المساواة في الحقـوق وتقريـر المصـير للشـعوب،     

  .وبالتالي، لديها حكومة تمثل جميع السكان المنتمين إلي اإلقليم دون تمييز من أي نوع
ر دولية فعالة لضمان تنفيذ معايير حقوق اإلنسان ورصـده فيمـا يتعلـق    ينبغي اتخاذ تدابي. ٣

بالسكان الواقعين تحت االحتالل األجنبي، وينبغي توفير حماية قانونية فعالة ضد انتهاك حقوق 
اإلنسان لهؤالء السكان، وذلك طبقا لقواعد حقوق اإلنسان وللقانون الدولي، وال سـيما اتفاقيـة   



أغسـطس  /آب ١٢شخاص المدنيين في وقت الحـرب المؤرخـة فـي    جنيف بشأن حماية األ
  .، وغيرها من قواعد القانون اإلنساني الواجبة التطبيق١٩٤٩

يجب اعتبار تعزيز وحماية جميع حقوق اإلنسان والحريات األساسية هدفا ذا أولويـة مـن   . ٤
وفي إطار هذه . وليأهداف األمم المتحدة وفقا لمقاصدها ومبادئها، وال سيما مقصد التعاون الد

. المقاصد والمبادئ، يعتبر تعزيز وحماية جميع حقوق اإلنسان شاغال مشروعا للمجتمع الدولي
ولذلك ينبغي لألجهزة والوكاالت المتخصصة المعنية بحقوق اإلنسان أن تعزز تنسيق أنشطتها 

  .استنادا إلي التطبيق المتسق والموضوعي للصكوك الدولية لحقوق اإلنسان
ميع حقوق اإلنسان عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة، ويجب علي المجتمع ج. ٥

الدولي أن يعامل حقوق اإلنسان علي نحو شامل وبطريقة منصـفة ومتكافئـة، وعلـي قـدم     
وفي حين أنه يجـب أن توضـع فـي االعتبـار أهميـة      . المساواة، وبنفس القدر من التركيز

ة ومختلف الخلفيات التاريخية والثقافية والدينية، فإن مـن واجـب   الخاصيات الوطنية واإلقليمي
الدول، بصرف النظر عن نظمها السياسية واالقتصادية والثقافية، تعزيز وحماية جميع حقـوق  

  .اإلنسان والحريات األساسية
إن الجهود التي تبذلها منظومة األمم المتحدة في سبيل احترام ومراعـاة حقـوق اإلنسـان    . ٦

يات األساسية للجميع علي المستوي العالمي تساهم في االستقرار والرفاه الالزمين إلقامة والحر
عالقات سلمية وودية فيما بين األمم، وفي تحسين األوضاع إلحالل السلم واألمـن ولتحقيـق   

  .التنمية االجتماعية واالقتصادية، وفقا لميثاق األمم المتحدة
ية حقوق اإلنسان وفقا لمقاصد ومبادئ ميثـاق األمـم   ينبغي أن تجري عملية تعزيز وحما. ٧

  .المتحدة والقانون الدولي
إن الديمقراطية والتنمية واحترام حقوق اإلنسان والحريات األساسية، أمور مترابطة ويعزز . ٨

وتقوم الديمقراطية علي إرادة الشعب المعبر عنها بحرية فـي تقريـر نظمـه    . بعضها بعضا
واالجتماعية والثقافية ومشاركته الكاملة في جميع جوانب حياته، وفـي   السياسية واالقتصادية

السياق اآلنف الذكر، ينبغي أن يكون تعزيز وحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية علـي  
. المستويين الوطني والدولي مقصدا يسعى الجميع لتحقيقه وأن يتم ذلك دون فـرض شـروط  

وية وتعزيز الديمقراطية والتنمية واحترام حقـوق اإلنسـان   وينبغي للمجتمع الدولي أن يدعم تق
  .والحريات األساسية في العالم أجمع

يؤكد المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان من جديد أنه ينبغي للمجتمع الدولي أن يـدعم أقـل   . ٩
مـن  البلدان نموا الملتزمة بعملية إقامة الديمقراطية وتنفيذ اإلصالحات االقتصادية، ويقع كثير 
  .هذه البلدان في إفريقيا، كي تجتاز بنجاح مرحلة انتقالها إلي الديمقراطية والتنمية االقتصادية



يعيد المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان تأكيد الحق في التنمية كما هو مبين في إعالن الحق . ١٠
ن في التنمية، بوصفه حقا عالميا وغير قابل للتصرف وجزءا ال يتجـزأ مـن حقـوق اإلنسـا    

  .األساسية
  .واإلنسان هو الموضوع الرئيسي للتنمية، كما هو مبين في إعالن الحق في التنمية

وفي حين أن التنمية تيسر التمتع بجميع حقوق اإلنسان، فإن انعدام التنميـة ال يجـوز اتخـاذه    
  .ذريعة لتبرير االنتقاص من حقوق اإلنسان المعترف بها دوليا

عضها بعضا من أجل ضمان التنميـة وإزالـة العقبـات التـي     وينبغي للدول أن تتعاون مع ب
وينبغي للمجتمع الدولي أن يشجع قيام تعاون دولي فعال ألعمال الحـق فـي   . تعترض التنمية

  .التنمية وإزالة العقبات التي تعترض التنمية
د وإن إحراز تقدم دائم نحو أعمال الحق في التنمية يتطلب سياسات إنمائية فعالة علي الصـعي 

  .الوطني كما يتطلب عالقات اقتصادية منصفة وبيئة اقتصادية مواتية علي الصعيد الدولي
ينبغي أعمال الحق في التنمية بحيث يتم الوفاء بطريقة منصـفة باالحتياجـات اإلنمائيـة    . ١

ويسلم المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان بأن اإللقاء غيـر  . والبيئية لألجيال الحاضرة والمستقبلة
شروع للمواد والنفايات السمية والخطرة يمكن أن يشكل تهديدا خطيرا لحق كل إنسان فـي  الم

  .الحياة وفي الصحة
وبناء علي ذلك، يدعو المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان جميع الدول إلي أن تعتمـد االتفاقيـات   

وأن تتعـاون فـي   القائمة المتعلقة بإلقاء المواد والنفايات السمية والخطرة وأن تنفذها بصرامة 
  .منع اإللقاء غير المشروع

ويالحظ المؤتمر العالمي لحقـوق  . ولكل شخص الحق في التمتع بمزايا التقدم العلمي وتطبيقاته
اإلنسان أن بعض أوجه التقدم، ال سيما في العلوم الطبية الحيوية وعلوم الحيـاة فضـال عـن    

ة لسالمة الفرد وكرامته وحقوق اإلنسان تكنولوجيا اإلعالم، قد تترتب عليها نتائج ضارة محتمل
المتعلقة به، ويدعو إلي التعاون الدولي لضمان احترام حقوق اإلنسان وكرامته احتراما كـامال  

  .في هذا المجال الذي يهم الجميع
يطلب المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان إلي المجتمع الدولي أن يبذل كل ما في وسعه من . ١٢

فيف عبء الدين الخارجي الملقي علي عاتق البلدان النامية، بغية تكملـة  أجل المساعدة علي تخ
الجهود التي تبذلها حكومات هذه البلدان من أجل التوصل إلي اإلعمال التام للحقوق االقتصادية 

  .واالجتماعية والثقافية لشعوبها
ر الحكوميـة،  هناك حاجة إلي تقوم الدول والمنظمات الدولية، بالتعاون مع المنظمات غي. ١٣

بتهيئة ظروف مؤاتية علي الصعيد الوطني واإلقليمي والدولي لضمان التمتع الكامل والفعلـي  



وينبغي للدول القضاء علي جميع انتهاكات حقوق اإلنسان وأسـبابها، فضـال   . بحقوق اإلنسان
  .عن العقبات التي تحول دون التمتع بهذه الحقوق

نتشار يعرقل التمتع الكامل والفعلي بحقـوق اإلنسـان،   إن وجود الفقر المدقع الواسع اال. ١٤
فيجب أن يظل التخفيف الفوري من وطأته والقضاء عليه في نهاية المطـاف أولويـة عاليـة    

  .للمجتمع الدولي
إن احترام حقوق اإلنسان والحريات األساسية بال تمييز من أي نوع هو قاعـدة أساسـية   . ١٥

وإن القضاء السريع والشامل علـي جميـع أشـكال    . ليمن قواعد قانون حقوق اإلنسان الدو
العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، يشـكل مهمـة ذات   

. فينبغي للحكومات اتخاذ تدابير فعالـة لمنعهـا ومكافحتهـا   . أولوية من مهام المجتمع الدولي
دولية والمنظمات غير الحكوميـة  وينبغي حث المجموعات والمؤسسات والمنظمات الحكومية ال

  .واألفراد علي تكثيف جهودهم في التعاون وفي تنسيق أنشطتهم لمناهضة هذه الشرور
يرحب المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان بالتقدم المحرز فـي إزالـة الفصـل العنصـري     . ١٦

  .ويطلب إلي المجتمع الدولي ومنظومة األمم المتحدة المساعدة في هذه العملية
جب المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان أيضا استمرار أعمال العنف الهادفـة إلـي تقـويض    ويش

  .السعي إلزالة الفصل العنصري بطريقة سليمة
إن أعمال وأساليب وممارسات اإلرهاب بجميع أشكاله ومظاهره فضال عن ارتباطه فـي  . ١٧

إلنسـان والحريـات   بعض البلدان باالتجار بالمخدرات هي أنشطة تهدف إلي تقويض حقوق ا
األساسية والديمقراطية، وتهدد السالمة اإلقليمية للدول وأمنها، وتزعزع اسـتقرار الحكومـات   

فينبغي للمجتمع الدولي أن يتخذ الخطوات الالزمة لتعزيز التعـاون  . المشكلة بصورة مشروعة
  .من أجل منع اإلرهاب ومكافحته

ير قابل للتصـرف مـن حقـوق اإلنسـان     إن حقوق اإلنسان للمرأة وللطفلة هي جزء غ. ١٨
وإن مشاركة المرأة مشاركة كاملـة  . العالمية وجزء ال يتجزأ من هذه الحقوق وال ينفصل عنها

وعلي قدم المساواة في الحياة السياسية والمدنية واالقتصـادية واالجتماعيـة والثقافيـة علـي     
ييز علي أساس الجنس، همـا  الصعيد الوطني واإلقليمي والدولي، واستئصال جميع أشكال التم

  .من أهداف المجتمع الدولي ذات األولوية
وإن العنف القائم علي أساس الجنس وجميع أشكال المضايقة الجنسية واالستغالل الجنسي، بما 
في ذلك تلك الناشئة عن التحيز الثقافي واالتجار الدولي، منافية لكرامة اإلنسان وقدره، ويجب 

قيق ذلك عن طريق التدابير القانونية ومن خـالل العمـل الـوطني    ويمكن تح. القضاء عليها
والتعاون الدولي في ميادين مثل التنمية االقتصادية واالجتماعية والتعلـيم واألمومـة اآلمنـة    

  .والرعاية الصحية والدعم االجتماعي



لع وينبغي أن تشكل حقوق اإلنسان للمرأة جزءا ال يتجزأ من أنشطة حقوق اإلنسان التي تضط
  .بها األمم المتحدة، بما في ذلك تعزيز جميع صكوك حقوق اإلنسان المتعلقة بالمرأة

ويحث المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان الحكومات والمؤسسات والمنظمات الحكومية الدوليـة  
  .والمنظمات غير الحكومية علي تكثيف جهودها لحماية وتعزيز حقوق اإلنسان للمرأة وللطفلة

لي أهمية تعزيز وحماية حقوق األشخاص المنتمين إلي إقليـات، وبـالنظر إلـي    بالنظر إ. ١٩
مساهمة هذا التعزيز وهذه الحماية في االستقرار السياسي واالجتماعي للدول التي يعيش فيهـا  

  .هؤالء األشخاص
يؤكد المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان من جديد واجب الدول في أن تضمن لألشخاص المنتمين 

ليات إمكانية ممارسة جميع حقوق اإلنسان والحريات األساسية ممارسة كاملـة وفعليـة   إلي أق
دون أي تمييز وعلي قدم المساواة التامة أمام القانون وفقا إلعالن حقوق األشخاص المنتمـين  

  .إلي أقليات قومية أو اثنية أو دينية ولغوية
الخاصة، واعتنـاق ديـنهم الخـاص     ولألشخاص المنتمين إلي إقليات الحق في التمتع بثقافتهم

وممارسة شعائره، واستعمال لغتهم الخاصة في السر والعالنية، بحريـة ودون تـدخل أو أي   
  .شكل من أشكال التمييز

يسلم المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسـان بكرامـة السـكان األصـليين المتأصـلة فـيهم       . ٢٠
د من جديد وبقوة التزام المجتمع الـدولي  وبمساهمتهم الفريدة في تنمية المجتمع وتعدديته، ويؤك

وينبغي للـدول أن  . برفاههم االقتصادي واالجتماعي والثقافي وبتمتعهم بثمار التنمية المستدامة
تكفل مشاركة السكان األصليين الكاملة والحرة في جميع جوانب المجتمع، وخاصة في المسائل 

السكان األصليين، ومساهمة هذا التعزيز  وبالنظر إلي أهمية تعزيز وحماية حقوق. التي تهمهم
وهذه الحماية في االستقرار السياسي واالجتماعي للدول التي يعيش فيها هؤالء السكان، ينبغي 
للدول، وفقا للقانون الدولي، اتخاذ خطوات إيجابية متضافرة لكفالة احترام جميع حقوق اإلنسان 

المساواة وعدم التمييـز، والتسـليم بقيمـة    والحريات األساسية للسكان األصليين، علي أساس 
  .وتنوع هوياتهم المتميزة وثقافتهم وتنظيمهم االجتماعي

إن المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان، إذ يرحب بتصديق عدد كبير من الدول علي اتفاقيـة  . ٢١
حقوق الطفل في وقت مبكر، وإذ يالحظ االعتراف بحقوق اإلنسان للطفل في اإلعالن العالمي 

بقاء الطفل وحمايته ونمائه وخطة العمل اللذين اعتمدهما مؤتمر القمة العالمي من أجل الطفل، ل
وتنفيذها الفعلي من جانب الدول  ١٩٩٥يحث علي التصديق العالمي علي االتفاقية بحلول عام 

األطراف من خالل اعتماد كافة التدابير التشريعية واإلدارية وغيرها من التـدابير الالزمـة،   
وينبغي، في جميع التدابير المتعلقـة بالطفـل، أن   . تخصيص أقصي حد من الموارد المتاحةو

يكون االعتباران الرئيسيان هما عدم التمييز ومصلحة الطفل الفضـلى، كمـا ينبغـي ايـالء     



وينبغي تقوية اآلليات والبرامج الوطنية والدولية للـدفاع عـن   . االعتبار الواجب آلراء الطفل
ه، وخاصة الطفلة، واألطفال المهجورين، وأوالد الشـوارع، واألطفـال الـذين    الطفل وحمايت

يتعرضون الستغالل اقتصادي وجنسي، بما في ذلك المواد اإلباحية عـن األطفـال أو بغـاء    
األطفال أو بيع األعضاء، واألطفال ضحايا األمراض بما في ذلك مـرض متالزمـة نقـص    

لالجئين والمشردين، واألطفال المحتجزين، واألطفال في ، واألطفال ا)اإليدز(المناعة المكتسب 
. النزاع المسلح، فضال عن األطفال ضحايا المجاعة والجفاف وحـاالت الطـوارئ األخـرى   

وينبغي تعزيز التعاون والتضامن الدوليين لدعم تنفيذ االتفاقية، كما ينبغـي أن تكـون حقـوق    
حقوق اإلنسان علي نطاق منظومة األمـم  الطفل إحدى األولويات في العمل الجاري في مجال 

  .المتحدة
ويؤكد المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان أيضا أنه ينبغي للطفل، من أجل نماء شخصـيته نمـاء   

  .كامال ومتناسقا، أن يترعرع في بيئة عائلية تستحق تبعا لذلك حماية أوسع
معـوقين وتمـتعهم   يتعين توجيه اهتمام خاص إلي ضمان عدم التمييز ضد األشخاص ال. ٢٢

علي قدم المساواة بجميع حقوق اإلنسان والحريات األساسية، بما في ذلك مشـاركتهم النشـطة   
  .في جميع جوانب المجتمع

يؤكد المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان من جديد أن كل إنسان، دون تمييز من أي نـوع،  . ٢٣
االضطهاد فضال عن الحـق   يملك حق التماس اللجوء والتمتع به في بلدان أخري خالصا من

ويشدد في هذا الصدد علي أهمية اإلعـالن العـالمي لحقـوق اإلنسـان،     . في العودة إلي بلده
. ، والصكوك اإلقليمية١٩٦٧الخاصة بوضع الالجئين، وبروتوكولها لعام  ١٩٥١واتفاقية عام 

في اقاليمهـا  ويعرب عن تقديره للدول التي تواصل قبول واستضافة أعداد كبيرة من الالجئين 
ويعـرب  . ولمفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين علي تفانيها في تأدية المهمة المنوطة بها

  .أيضا عن تقديره لوكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى
ن، بما في ذلـك  ويسلم المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان بأن االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسا

وقت النزاعات المسلحة، هي من بين العوامل المتعددة والمعقدة التـي تفضـي إلـي تشـريد     
  .األشخاص

ويسلم المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان بأنه، بالنظر لنواحي تشعب أزمـة الالجئـين العالميـة    
بروح من تقاسم ووفقا لميثاق األمم المتحدة وللصكوك الدولية ذات الصلة وللتضامن الدولي، و

األعباء، يلزم أن يتوخى المجتمع الدولي نهجا شامال بالتنسيق والتعاون مـع البلـدان المعنيـة    
وينبغـي أن  . والمنظمات المختصة، مع مراعاة والية مفوض األمم المتحدة لشؤون الالجئـين 

م من يشتمل هذا علي وضع إستراتيجيات لمعالجة األسباب الجذرية لتحركات الالجئين وغيره
األشخاص المشردين وآثارها، وتقوية آليات التأهب واالستجابة لحـاالت الطـوارئ، وتـوفير    



الحماية والمساعدة الفعالتين، علي أن توضع في االعتبار االحتياجات الخاصة للنساء واألطفال 
فضال عن تحقيق حلول دائمة، وذلك بالدرجة األولي من خالل الحل المفضـل المتمثـل فـي    

الطوعية إلي الوطن في كنف الكرامة واألمن، وبما في ذلك حلول من قبيل ما اعتمدته العودة 
ويشدد المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان علي مسؤوليات . المؤتمرات الدولية الخاصة بالالجئين

  .الدول، وال سيما ما يقع منها علي عاتق بلدان المنشأ
لحقوق اإلنسان علي أهميـة ايـالء اهتمـام     وعلي ضوء النهج الشامل، يشدد المؤتمر العالمي

خاص، بما في ذلك عن طريق المنظمات الحكومية الدولية والمنظمـات اإلنسـانية، للمسـائل    
المتصلة بالمشردين داخل بلدانهم، وإيجاد حلول دائمة لها، بما في ذلـك عـودتهم الطوعيـة    

  .واآلمنة وإعادة تأهيلهم
القانون اإلنساني، يشدد المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسـان،  ووفقا لميثاق األمم المتحدة ومبادئ 

كذلك علي أهمية وضرورة المساعدة اإلنسانية إلي ضحايا جميع الكوارث الطبيعية والكـوارث  
  .التي هي من صنع اإلنسان

يجب ايالء أهمية كبري لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان لألشخاص الـذين ينتمـون إلـي    . ٢٤
بمن فيهم العمال المهاجرون، والقضاء علي جميع أشـكال التمييـز   جماعات صيرت ضعيفة، 

ويقـع  . ضدهم، وتقوية صكوك حقوق اإلنسان القائمة وإضفاء المزيد من الفعالية علي تنفيذها
علي عاتق الدول التزام باتخاذ وإبقاء تدابير مناسبة علي الصعيد الوطني، وال سيما في ميادين 

ماعي، لتعزيز وحماية حقوق األشـخاص الـذين ينتمـون إلـي     التعليم والصحة والدعم االجت
القطاعات الضعيفة من السكان في هذه الدول ولتأمين مشاركة من يهتم منهم بالعثور علي حل 

  .لمشاكلهم الخاصة
يؤكد المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان أن الفقر المدقع واالسـتبعاد االجتمـاعي يشـكالن    . ٢٥

وأنه يلزم اتخاذ تدابير عاجلة للتوصل إلي معرفة أفضل بالفقر المـدقع  انتهاكا لكرامة اإلنسان 
وأسبابه، بما في ذلك األسباب المتصلة بمشكلة التنمية، من أجل تعزيز حقوق اإلنسـان ألشـد   
الناس فقرا، ووضع حد للفقر المدقع واالستبعاد االجتماعي، وتعزيـز التمتـع بثمـار التقـدم     

تعزز الدول اشتراك أشد الناس فقرا في عملية اتخاذ القرارات ومن الجوهري أن . االجتماعي
  .في المجتمعات التي يعيشون فيها وفي تعزيز حقوق اإلنسان وفي جهود مكافحة الفقر المدقع

يرحب المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان بالتقدم المحرز في عملية تدوين صكوك حقـوق  . ٢٦
يحث علي التصديق العالمي علي معاهـدات حقـوق   اإلنسان، وهي عملية دينامية ومتطورة، و

ويشجع جميع الدول علي االنضمام إلي هذه الصكوك الدولية، ويشجع جميع الـدول  . اإلنسان
  .علي أن تتجنب، قدر اإلمكان، اللجوء إلي إبداء التحفظات



ينبغي لكل دولة أن توفر إطارا فعاال لسبل االنتصاف مـن أجـل معالجـة المظـالم أو     . ٢٧
وتشكل إقامة العدل، بما في ذلك وجود وكـاالت إلنفـاذ   . نتهاكات المتعلقة بحقوق اإلنساناال

القوانين وللمالحقة القضائية، وبصفة خاصة، وجود قضاء مستقل ومهنة قانونية مسـتقلة بمـا   
بتمشي تماما مع المعايير الواجبة التطبيق والواردة في الصكوك الدولية لحقوق اإلنسان، أمورا 

ة بالنسبة إلي اإلعمال التام وغير التمييزي لحقوق اإلنسان، وأمورا ال غني عنها لعمليتي أساسي
وفي هذا السياق، ينبغي توفير التمويل المناسـب للمؤسسـات   . الديمقراطية والتنمية المستدامة

المعنية بإقامة العدل، وينبغي للمجتمع الدولي أن يوفر مستوي متزايدا من المسـاعدة التقنيـة   
ويجب علي األمم المتحدة استخدام البرامج الخاصة للخدمات االستشارية . المالية علي السواءو

  .علي سبيل األولوية من أجل تحقيق إقامة العدل بشكل قوي ومستقل
يعرب المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان عن جزعه النتهاكات حقوق اإلنسان علي نطـاق  . ٢٨

واالغتصاب المنهجي " التطهير العرقي"اإلبادة الجماعية و واسع، وال سيما تلك التي تتخذ شكل
وإذ يـدين  . للنساء في ظروف الحرب، مما يؤدي إلي نزوح جمـاعي لالجئـين والمشـردين   

المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان بقوة هذه الممارسات المقيتة، فأنه يكـرر المطالبـة بمعاقبـة    
  .مرتكبي هذه الجرائم وبوقف هذه الممارسات فورا

يعرب المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان عن شديد القلق إزاء استمرار انتهاكـات حقـوق   . ٢٩
اإلنسان في جميع أنحاء العالم، مع تجاهل المعايير الواردة في الصكوك الدولية لحقوق اإلنسان 

  .وفي القانون اإلنساني الدولي، وإزاء عدم وجود سبل انتصاف كافية وفعالة للضحايا
ؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان ببالغ القلـق إزاء انتهاكـات حقـوق اإلنسـان أثنـاء      ويشعر الم

المنازعات المسلحة، وهي االنتهاكات التي تمس السكان المدنيين وال سيما النسـاء واألطفـال   
ولذلك يطلب المؤتمر إلي الدول وإلي جميع األطراف فـي المنازعـات   . والمسنين والمعوقين

ة القانون اإلنساني الدولي، علي النحو المبين في اتفاقيات جنيـف لعـام   المسلحة أن تراعي بدق
وغيرها من قواعد القانون الدولي ومبادئه، فضال عن المعايير الدنيا لحمايـة حقـوق    ١٩٤٩

  .اإلنسان، علي النحو المنصوص عليه في االتفاقيات الدولية
في تلقى المساعدة من المنظمات  ويؤكد المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان من جديد حق الضحايا

وغيرها مـن صـكوك القـانون     ١٩٤٩اإلنسانية، على النحو المبين في اتفاقيات جنيف لعام 
اإلنساني الدولي ذات الصلة، ويدعو إلى التمكين من الحصول على هذه المساعدة بسالم وفـى  

  .حينها
لكون انتهاكات جسـمية   يعرب المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان أيضا عن جزعه وإدانته. ٣٠

ومنهجية وحاالت تشكل عقبات خطيرة أمام التمتع الكامل بجميع حقوق اإلنسان ال تزال تحدث 
وتشمل هذه االنتهاكات والعقبات، إلى جانب التعذيب وغيره مـن  . في أجزاء مختلفة من العالم



ام بـإجراءات مـوجزة   أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية والالإنسانية والمهينة، حاالت اإلعـد 
واإلعدام التعسفي، وحاالت االختفاء، واالحتجاز التعسفي، وجميع أشكال العنصرية والتمييـز  
العنصري والفصل العنصري، واالحتالل األجنبي والسيطرة األجنبية، وكره األجانب، والفقر، 

والتعصـب   والجوع وغير ذلك من أشكال إنكار الحقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة،  
  .الديني، واإلرهاب، والتمييز ضد المرأة، وإنعدام سيادة القانون

يطلب المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان إلي الدول االمتناع عن اتخاذ أي تدبير من جانـب  . ٣١
واحد ال يتفق مع القانون الدولي وال مع ميثاق األمم المتحدة ومن شأنه أن يوجد عقبات أمـام  

ة فيما بين الدول ويعرقل اإلعمال التام لحقوق اإلنسان المنصوص عليها فـي  العالقات التجاري
اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والصكوك الدولية لحقوق اإلنسان، وال سيما حق كل شـخص  
في مستوي معيشي مالئم لصحته ورفاهه، بما في ذلك الغذاء والرعاية الطبية والسـكن ومـا   

ويؤكد المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان أنه ال ينبغـي اسـتخدام    .يلزم من الخدمات االجتماعية
  .الغذاء كأداة للضغط السياسي

يؤكد المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان من جديد أهمية ضمان العالمية والموضوعية وعدم . ٣٢
  .االنتقائية لدي النظر في قضايا حقوق اإلنسان

ديد أن الواجب يحتم علي الدول، كمـا هـو   يؤكد المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان من ج. ٣٣
منصوص عليه في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان وفي العهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق     
االقتصادية واالجتماعية والثقافية وفي غيرهما من صكوك حقوق اإلنسان الدولية، أن تضـمن  

ويؤكـد المـؤتمر   . ساسيةأن يكون التعليم مستهدفا تقوية احترام حقوق اإلنسان والحريات األ
العالمي لحقوق اإلنسان أهمية إدراج موضوع حقوق اإلنسان في برامج التعليم ويطلـب إلـي   

وينبغي للتعليم أن يعزز التفاهم والتسامح والسالم والعالقـات الوديـة بـين    . الدول القيام بذلك
ألمـم المتحـدة فـي    األمم وكافة المجموعات العرقية أو الدينية وأن يشجع علي تنمية أنشطة ا

نشدان هذه األهداف، ولذلك يؤدي التعليم في مجال حقوق اإلنسان ونشر المعلومات المناسـبة،  
النظرية منها والعملية علي السواء، دورا هاما في تعزيز واحترام حقوق اإلنسان فيما يتعلـق  

و اللغـة أو  بجميع األفراد، بال تمييز من أي نوع كالتمييز علي أساس العـرق، أو الجـنس، أ  
. الدين، وينبغي إدراج ذلك في السياسات التعليمية علي كـال المسـتويين الـوطني والـدولي    

ويالحظ المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان أن القيود المتعلقة بالموارد وأوجه القصور المؤسسية 
  .يمكن أن تعرقل تحقيق هذه األهداف فورا

ان، بناء علي طلبها، علي تهيئة الظـروف التـي   ينبغي بذل جهود متزايدة لمساعدة البلد. ٣٤
ويرجى بإلحاح . يمكن في ظلها لكل فرد أن يتمتع بحقوق اإلنسان والحريات األساسية العالمية

من الحكومات ومن منظومة األمم المتحدة وكذلك من المنظمات األخرى المتعددة األطراف أن 



ة إلي إقامة وتقوية التشـريعات الوطنيـة   تزيد بدرجة كبيرة الموارد المخصصة للبرامج الهادف
والمؤسسات الوطنية والهياكل األساسية المتعلقة بها التي تدعم سيادة القـانون والديمقراطيـة،   
والمساعدة االنتخابية، والتوعية بحقوق اإلنسان من خالل التدريب والتعليم والتثقيف والمشاركة 

  .الشعبية والمجتمع المدني
الخدمات االستشارية والتعاون التقني في إطار مركز حقوق اإلنسان، كما  وينبغي تقوية برامج

ينبغي زيادة كفاءتها وشفافيتها، كي تصبح بالتالي مساهمة رئيسية في تحسين احتـرام حقـوق   
ويطلب إلي الدول زيادة مساهماتها في هذه البرامج، من خـالل تشـجيع تخصـيص    . اإلنسان

  .ية لألمم المتحدة ومن خالل التبرعات، علي السواءاعتماد أكبر من الميزانية العاد
إن تنفيذ أنشطة األمم المتحدة الرامية إلي تعزيز وحماية حقوق اإلنسـان تنفيـذا كـامال    . ٣٥

وفعاال يجب أن يعكس األهمية الكبرى المعطاة لحقوق اإلنسان فـي ميثـاق األمـم المتحـدة     
ألمم المتحدة، كما فوضـت بهـا الـدول    واحتياجات أنشطة حقوق اإلنسان التي تضطلع بها ا

ولهذه الغاية، ينبغي تأمين موارد متزايدة ألنشطة حقوق اإلنسان التي تضطلع بهـا  . األعضاء
  .األمم المتحدة

يؤكد المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان من جديد الدور الهام والبناء الذي تؤديه المؤسسات . ٣٦
سان، وخاصة بحكم ما تؤديه من وظيفة استشـارية  الوطنية من أجل تعزيز وحماية حقوق اإلن

لدي السلطات المختصة، ومن دور في عالج انتهاكات حقوق اإلنسان وفي نشـر المعلومـات   
  .عن حقوق اإلنسان والتعليم في مجال حقوق اإلنسان

المبادئ "ويشجع المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان إنشاء وتقوية المؤسسات الوطنية، مع مراعاة 
واالعتراف بأن من حق كـل دولـة أن تختـار اإلطـار     " تعلقة بمركز المؤسسات الوطنيةالم

  .األنسب الحتياجاتها الخاصة علي الصعيد الوطني
تؤدي الترتيبات اإلقليمية دورا أساسيا في تعزيز وحماية حقوق اإلنسـان، وينبغـي لهـا    . ٣٧

. ك الدولية لحقوق اإلنسان وحمايتهاتدعيم المعايير العالمية لحقوق اإلنسان، الواردة في الصكو
ويؤيد المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان الجهود الجارية لتقوية هذه الترتيبات وزيـادة فعاليتهـا،   
بينما يؤكد في الوقت ذاته أهمية التعاون مع أنشطة حقوق اإلنسان التي تضـطلع بهـا األمـم    

  .المتحدة
ب عن ضرورة النظر في إمكانية إقامة ترتيبات ويكرر المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان اإلعرا

  .إقليمية ودون إقليمية لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان، حيثما ال توجد بالفعل
يعترف المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان بالدور الهام الذي تضطلع به المنظمـات غيـر   . ٣٨

ي المسـتوي الـوطني   الحكومية في تعزيز جميع أنشطة حقوق اإلنسان واألنشطة اإلنسانية عل
ويقدر المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان مساهمتها في زيادة وعي الجمهور . واإلقليمي والدولي



بقضايا حقوق اإلنسان، والقيام بالتعليم والتدريب والبحث في هذا المجـال، وتعزيـز وحمايـة    
ولية وفي حين أن المـؤتمر يعتـرف بـأن المسـؤ    . جميع حقوق اإلنسان والحريات األساسية

األساسية عن وضع المعايير تقع علي عاتق الدول، فإنه يقدر أيضا مساهمة المنظمـات غيـر   
وفي هذا الصدد، يؤكد المؤتمر العالمي لحقـوق اإلنسـان أهميـة    . الحكومية في هذه العملية

وينبغـي أن تتمتـع   . مواصلة الحوار والتعاون بين الحكومات والمنظمات غيـر الحكوميـة  
لحكومية وأعضاؤها المهتمون حقا بمجال حقوق اإلنسان بالحقوق والحريـات  المنظمات غير ا

وال يجـوز  . المعترف بها في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، وبحمايـة القـانون الـوطني   
وينبغي أن تتمتـع  . ممارسة هذه الحقوق والحريات بشكل يخالف مقاصد ومبادئ األمم المتحدة

نفيذ أنشطتها الخاصة بحقوق اإلنسان، دون تدخل، في إطـار  المنظمات غير الحكومية بحرية ت
  .القانون الوطني واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان

إن المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان، إذ يؤكد أهمية وجود معلومات موضوعية ومسؤولة . ٣٩
ئط ونزيهة عن قضايا حقوق اإلنسان والقضايا اإلنسانية، يشجع علي زيـادة مشـاركته وسـا   

  .اإلعالم، التي ينبغي ضمان الحرية والحماية لها في إطار القانون الوطني
  

  ثانيا
  زيادة التنسيق بشأن حقوق اإلنسان داخل منظومة األمم المتحدة -ألف 

يوصي المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان بزيادة التنسيق في مجال دعـم حقـوق اإلنسـان    . ١
ولهذه الغاية، يحث المؤتمر العالمي لحقـوق  . المتحدة والحريات األساسية داخل منظومة األمم

اإلنسان جميع أجهزة األمم المتحدة وهيئاتها ووكاالتها المتخصصة التي تتناول أنشطتها حقوق 
اإلنسان علي التعاون من أجل تعزيز وترشيد وتبسيط أنشطتها، آخذة في اعتبارهـا ضـرورة   

مر العالمي لحقوق اإلنسان األمين العام بأن كما يوصي المؤت. تجنب االزدواج غير الضروري
يقوم أيضاً كبار موظفي هيئات األمم المتحدة ووكاالتها المتخصصة ذات الصلة، في اجتماعهم 
السنوي، إلي جانب تنسيق أنشطتها، بتقييم أثر إستراتيجياتها وسياساتها علـي التمتـع بجميـع    

  .حقوق اإلنسان
العالمي لحقـوق اإلنسـان إلـي المنظمـات اإلقليميـة      وعالوة علي ذلك، يطلب المؤتمر . ٢

والمؤسسات المالية واإلنمائية الدولية واإلقليمية البارزة القيام أيضـاً بتقيـيم أثـر سياسـاتها     
  .وبرامجها علي التمتع بحقوق اإلنسان

ويسلم المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان بأن الوكاالت المتخصصـة وهيئـات ومؤسسـات    . ٣
م المتحدة ذات الصلة وكذلك المنظمات الحكومية الدولية األخرى ذات الصلة التي منظومة األم

تتناول أنشطتها حقوق اإلنسان تؤدي دوراً حيوياً في وضع وتعزيز وتنفيـذ معـايير حقـوق    



اإلنسان، كل منها ضمن واليته، وأنه ينبغي أن تأخذ في االعتبار نتائج المؤتمر العالمي لحقوق 
  .الت اختصاصهااإلنسان ضمن مجا

ويوصي المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان، بقوة، ببذل جهود متضـافرة لتشـجيع وتيسـير    . ٤
التصديق علي المعاهدات والبروتوكوالت الدولية لحقوق اإلنسان، المعتمدة في إطار منظومـة  

بغي لألمين وين. األمم المتحدة، واالنضمام إليها أو الخالفة فيها بهدف تحقيق القبول العالمي لها
العام أن ينظر، بالتشاور مع الهيئات المنشأة بموجب معاهدات، في إقامة حوار مع الدول التي 

  .لم تنضم إلي معاهدات حقوق اإلنسان هذه، بغية تحديد العقبات والتماس سبل لتذليلها
ويشجع المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان الدول علي أن تنظر في تضييق مدي أي تحفظات . ٥

تبديها علي الصكوك الدولية لحقوق اإلنسان، وأن تصوغ أي تحفظات بصورة دقيقة وضـيقة  
قدر اإلمكان، وأن تكفل أن أيا منها ال يتنافى مع موضوع المعاهدة ذات الصلة والغرض منها، 

  .وأن تستعرض بانتظام أي تحفظات بقصد سحبها
ة إلي اسـتمرار االلتـزام بالنوعيـة    وإن المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان، إذ يسلم بالحاج. ٦

العالية للمعايير الدولية القائمة وإلي تجنب تكاثر صكوك حقوق اإلنسـان، يؤكـد مـن جديـد     
المبادئ التوجيهية المتعلقة بوضع الصكوك الدولية الجديدة والواردة في قرار الجمعية العامـة  

يئـات األمـم المتحـدة    ويطلب إلي ه ١٩٨٦ديسمبر / كانون األول ٤المؤرخ في  ١٢٠/ ٤١
المعنية بحقوق اإلنسان، أن تضع هذه المبادئ التوجيهية في اعتبارها لدي النظر فـي وضـع   
معايير دولية جديدة، وأن تتشاور مع الهيئات المنشأة بموجب المعاهـدات المتعلقـة بحقـوق    

عـات  اإلنسان حول ضرورة صياغة معايير جديدة، وأن تطلب من األمانة العامة إجراء مراج
  .فنية للصكوك الجديدة المقترحة

ويوصي المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان بتعيين موظفين لحقوق اإلنسان، عند االقتضـاء،  . ٧
في المكاتب اإلقليمية لمنظمة األمم المتحدة، وذلك بهدف نشر المعلومـات وإتاحـة التـدريب    

. لب الدول األعضاء المعنيـة وغيره من المساعدة التقنية في ميدان حقوق اإلنسان بناء علي ط
وينبغي تنظيم تدريب في مجال حقوق اإلنسان للموظفين الدوليين الذين يعينـون لالضـطالع   

  .باألعمال المتعلقة بحقوق اإلنسان
ويرحب المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان بالدعوة لعقد دورات طارئة للجنة حقوق اإلنسـان  . ٨

ة المختصة في منظومة األمم المتحـدة أن تنظـر فـي    بوصفها مبادرة إيجابية، وعلي األجهز
  .أساليب أخري للرد علي االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان

  الموارد
إن المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان، إذ يشعر بالقلق إزاء عدم التناسب المتزايد بين أنشطة . ٩

د المتـوفرة لتنفيـذ هـذه    مركز حقوق اإلنسان والموارد البشرية والمالية وغيرها من المـوار 



األنشطة، وإذ يضع في اعتباره الموارد الالزمة لبرامج أخري هامة من برامج األمم المتحـدة،  
يرجو من األمين العام ومن الجمعية العامة اتخاذ خطوات فورية لزيادة الموارد لبرنامج حقوق 

ئمة والمقبلة، واتخاذ خطوات اإلنسان زيادة كبيرة من داخل ميزانيات األمم المتحدة العادية القا
  .عاجلة اللتماس زيادة في الموارد الخارجة عن الميزانية

وفي هذا اإلطار، ينبغي أن تخصص لمركز حقوق اإلنسان مباشـرة نسـبة أكبـر مـن     . ١٠
الميزانية العادية، لتغطية تكاليفه وجميع التكاليف األخرى التي يتحملها، بما فـي ذلـك تلـك    

وينبغي تعزيز هذه الميزانيـة المزيـدة   . مم المتحدة المعنية بحقوق اإلنسانالمتصلة بهيئات األ
بتبرعات لتمويل أنشطة التعاون التقني الخاصة بالمركز، ويدعو المـؤتمر العـالمي لحقـوق    

  .اإلنسان إلي التبرع بسخاء للصناديق االستئمانية القائمة
عام ومن الجمعية العامة تـوفير مـا   ويرجو المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان من األمين ال. ١١

يكفي من الموارد البشرية والمالية وغيرها من الموارد لمركز حقوق اإلنسان لتمكينه من تنفيذ 
  .أنشطته بفعالية وكفاءة وسرعة

إن المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان، إذ يالحظ ضرورة ضمان توفر المـوارد البشـرية   . ١٢
علقة بحقوق اإلنسان، كما فوضت بها الهيئات الحكوميـة الدوليـة،   والمالية للقيام باألنشطة المت

من ميثاق األمم المتحدة، والدول األعضاء علـي اعتمـاد    ١٠١يحث األمين العام، وفقاً للمادة 
. نهج منسق يهدف إلي ضمان تخصيص مواد لألمانة العامة تتناسب مع الواليـات المتزايـدة  

ان األمين العام إلي النظر في ما إذا كان من الضـروري  ويدعو المؤتمر العالمي لحقوق اإلنس
أو من المفيد إدخال تعديالت علي اإلجراءات في دورة الميزانية البرنامجيـة لضـمان تنفيـذ    

  .أنشطة حقوق اإلنسان، كما فوضت بها الدول األعضاء، تنفيذاً فعاالً وفي الوقت المناسب
  

  مركز حقوق اإلنسان
  .مي لحقوق اإلنسان أهمية تعزيز مركز األمم المتحدة لحقوق اإلنسانيؤكد المؤتمر العال. ١٣
وينبغي أن يؤدي مركز حقوق اإلنسان دوراً هاماً في تنسيق األنشطة في مجـال حقـوق   . ١٤

ويمكن تحقيق الدور المحوري للمركز علي أفضل وجه إذا ما . اإلنسان علي مستوي المنظومة
ويستلزم الدور التنسيقي . يئات وأجهزة األمم المتحدة األخرىمكن من التعاون تعاوناً تاماً مع ه

  .لمركز حقوق اإلنسان أيضاً تدعيم مكتب مركز حقوق اإلنسان في نيويورك
وينبغي أن تؤمن لمركز حقوق اإلنسان وسائل تكفي الحتياجـات النظـام المتمثـل فـي     . ١٥

واألفرقـة العاملـة، والهيئـات     المقررين المعنيين بمواضيع معينة وببلدان محددة، والخبراء،
وينبغي أن تصبح متابعة التوصيات مسألة ذات أولوية تطرح أمـام  . المنشأة بموجب معاهدات

  .لجنة حقوق اإلنسان للنظر فيها



ويمكـن  . وينبغي أن ينهض مركز حقوق اإلنسان بدور أكبر في تعزيز حقوق اإلنسـان . ١٦
بلورة هذا الدور من خالل التعاون مع الدول األعضاء ووضـع برنـامج معـزز للخـدمات     

وسيتعين توسيع صناديق التبرعات القائمة توسيعاً كبيـراً مـن   . االستشارية والمساعدة التقنية
وينبغي أن تتبـع فـي   . ض وينبغي إدارتها بطريقة أكثر كفاءة وتنسيقاًأجل تحقيق هذه األغرا

جميع األنشطة قواعد صارمة وشفافة في إدارة المشاريع وينبغي أن تجري تقييمـات منتظمـة   
ولهذا الغرض، ينبغي أن توفر بشكل منـتظم نتـائج هـذه    . للبرامج والمشاريع بصورة دورية

وينبغي، بصفة خاصة، أن ينظم المركـز، علـي   . صلةالتقييمات والمعلومات األخرى ذات ال
األقل مرة في السنة، اجتماعات إعالمية يتاح االشتراك فيها لجميع الدول األعضاء وللمنظمات 

  .المعنية مباشرة بهذه المشاريع والبرامج
  

تكييف وتعزيز آلية األمم المتحدة المتعلقة بحقوق اإلنسان، بما في ذلك مسألة إنشـاء منصـب   
  وض األمم المتحدة السامي لحقوق اإلنسانمف

يسلم المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان بضرورة تكييف آلية األمم المتحدة المتعلقة بحقـوق  . ١٧
اإلنسان تكييفاً مستمراً مع االحتياجات الحالية والمقبلة في مجال تعزيز وحماية حقوق اإلنسان، 

وبصـفة  . وازنة ومسـتدامة لجميـع الشـعوب   كما تتجلى في هذا اإلعالن وفي إطار تنمية مت
خاصة، ينبغي ألجهزة األمم المتحدة المعنية بحقوق اإلنسان أن تحسن التنسيق بينهـا وترتقـي   

  .بكفاءتها وفعاليتها
ويوصي المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان الجمعية العامة بأن تقوم، لدي دراستها لتقريـر  . ١٨

ين، ببدء النظر، علي سبيل األولوية، فـي مسـألة إنشـاء    المؤتمر في دورتها الثامنة واألربع
  .منصب مفوض سام لحقوق اإلنسان من أجل تعزيز وحماية جميع حقوق اإلنسان

  
  المساواة والكرامة والتسامح -باء 

  العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وغير ذلك من أشكال التعصب - ١
ان القضاء علي العنصرية والتمييـز العنصـري، ال   يعتبر المؤتمر العالمي لحقوق اإلنس. ١٩

سيما بأشكالهما المؤسسية مثل الفصل العنصري أو نتيجة لمذاهب التفوق العنصري أو التفـرد  
العنصري أو أشكال ومظاهر العنصرية المعاصرة، هدفاً أساسياً للمجتمع الـدولي ولبرنـامج   

ة األمـم المتحـدة ووكاالتهـا تعزيـز     وينبغي ألجهز. تعزيز حقوق اإلنسان علي نطاق العالم
جهودها الرامية إلي تنفيذ برنامج العمل هذا المتصل بالعقد الثالث لمكافحة العنصرية والتمييـز  

ويناشد المؤتمر العالمي لحقوق . العنصري، فضالً عن االضطالع بواليات الحقة للغاية نفسها



ق االستنمائي لبرنامج عقـد مكافحـة   اإلنسان بقوة المجتمع الدولي التبرع بسخاء إلي الصندو
  .العنصرية والتمييز العنصري

ويحث المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان جميع الحكومات على اتخاذ تدابير فورية ووضع . ٢٠
سياسات قوية لمنع ومكافحة جميع أشكال ومظاهر العنصرية وكره األجانب وما يتصل بـذلك  

ك ضروريا، بسن تشريعات مالئمة،بما في ذلـك  من تعصب عن طريق القيام، حيثما يكون ذل
  .تدابير جزائية، وعن طريق إنشاء مؤسسات وطنية، لمكافحة هذه الظواهر

ويرحب المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان بالمقرر الذى اتخذته لجنة حقوق اإلنسان بتعيين . ٢١
ه األجانب وما مقرر خاص يكلف بدراسة األشكال المعاصرة للعنصرية والتميز العنصري وكر

يتصل بذلك من تعصب، كما يناشد المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان جميع الدول األطراف في 
االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التميز العنصـري النظـر فـي إصـدار إعـالن      

  .من االتفاقية ١٤المنصوص عليه في المادة 
ميع الحكومـات اتخـاذ جميـع التـدابير     ويطلب المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان إلى ج. ٢٢

المناسبة امتثاالً اللتزاماتها الدولية ومع المراعاة الواجبة للنظم القانونية السائدة في كـل منهـا   
وذلك لمواجهة التعصب القائم على أساس الدين أو المعتقد وما يتصل به من عنف، بمـا فـي   

لمواقع الدينية، مع التسليم بأن لكل فرد ذلك ممارسات التمييز ضد المرأة وبما في ذلك تدنيس ا
كما يدعو المؤتمر جميع الدول إلـي تطبيـق   . الحق في حرية الفكر والوجدان والتعبير والدين

أحكام اإلعالن المتعلقة بالقضاء علي جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين علي أساس الدين 
  .أو المعتقد

سان أن جميع األشخاص الذين يقومون أو يرخصـون  ويؤكد المؤتمر العالمي لحقوق اإلن. ٢٣
بارتكاب أفعال جنائية مرتبطة بالتطهير العرقي، مسؤولون وعرضة للمحاسبة فردياً عن هـذه  
االنتهاكات لحقوق اإلنسان، وأنه ينبغي للمجتمع الدولي بذل قصارى الجهد إلحالة المسـؤولين  

  .قانوناً عن هذه االنتهاكات إلي القضاء
ب المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان إلي جميع الدول أن تتخذ تدابير فوريـة، بشـكل   ويطل. ٢٤

ولضـحايا  . فردي وجماعي، لمكافحة ممارسة التطهير العرقي ووضع حد لها بشـكل عاجـل  
  .ممارسة التطهير العرقي المقيتة الحق في االلتجاء إلي سبل انتصاف مالئمة وفعالة

  
  قليات قومية أو اثنية أو دينية أو لغويةاألشخاص الذين ينتمون إلي أ - ٢

يطلب المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان إلي لجنة حقوق اإلنسان أن تدرس طرق ووسـائل  . ٢٥
التعزيز والحماية الفعالين لحقوق األشخاص الذين ينتمون إلي أقليات علي النحو المبـين فـي   

النحو المبين في اإلعالن بشـان   اإلعالن بشان حقوق األشخاص الذين ينتمون إلي أقليات علي



وفـي هـذا السـياق،    . حقوق األشخاص المنتمين إلي أقليات قومية أو اثنية أو دينية أو لغوية
يطلب المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان إلي مركز حقوق اإلنسان أن يقدم، بنـاء علـي طلـب    

سـاعدة التقنيـة،   الحكومات المعنية وكجزء من برنامجه الخاص بالخدمات االستشـارية والم 
الخبرة المتخصصة في قضايا األقليات وحقوق اإلنسان وفي منع النزاعـات وحلهـا، وذلـك    

  .للمساعدة في الحاالت القائمة أو المحتمل نشوؤها والمتعلقة باألقليات
ويحث المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان الدول والمجتمع الدولي علـي تعزيـز وحمايـة    . ٢٦

ينتمون إلي أقليات قومية أو اثنية أو دينية أو لغوية وفقاً لإلعالن بشأن حقوق األشخاص الذين 
  .حقوق األشخاص المنتمين إلي أقليات قومية أو اثنية أو دينية أو لغوية

وينبغي أن تشمل التدابير المتعين اتخاذها عند االقتضاء، تيسير اشـتراكهم الكامـل فـي    . ٢٧
قتصادية واالجتماعية والدينية والثقافية وفـي تحقيـق   جميع جوانب حياة المجتمع السياسية واال

  .التقدم االقتصادي والتنمية في بلدانهم
  

  السكان األصليون
ويطلب المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان إلي الفريق العامل المعني بالسـكان األصـليين   . ٢٨

ع إعـالن بشـأن   والتابع للجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية األقليات أن ينجز صياغة مشـرو 
  .حقوق اإلنسان األصليين في دورته الحادية عشرة

ويوصي المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان بأن تنظر لجنة حقـوق اإلنسـان فـي تجديـد     . ٢٩
واستكمال والية الفريق العامل المعني بالسكان األصليين لدي إنجاز صياغة مشـروع إعـالن   

  .بشأن حقوق السكان األصليين
تمر العالمي لحقوق اإلنسان أيضاً بأن تستجيب برامج الخدمات االستشـارية  ويوصي المؤ. ٣٠

والمساعدة التقنية داخل منظومة األمم المتحدة بشكل إيجابي للطلبـات التـي تقـدمها الـدول     
ويوصي المؤتمر العالمي . للحصول علي مساعدات تعود بفوائد مباشرة علي السكان األصليين

م توفير موارد بشرية ومالية كافية لمركز حقـوق اإلنسـان فـي    لحقوق اإلنسان كذلك بأن يت
  .اإلطار الشامل لتعزيز أنشطة المركز كما هو متوخي في هذه الوثيقة

ويحث المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان الدول علي ضمان المشـاركة الكاملـة والحـرة    . ٣١
  .لتي تهمهمللسكان األصليين في جميع جوانب المجتمع، وال سيما في المسائل ا

ويوصي المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان بأن تعلن الجمعية العامة عن عقد دولي للسكان . ٣٢
، ويشمل برامج عملية التوجـه  ١٩٩٤يناير / األصليين في العالم، يبدأ اعتبارا من كانون الثاني

ني مالئـم  وينبغي لهذا الغرض إنشاء صندوق استئما. يتم البت فيها بمشاركة السكان األصليين



وفي إطار هذا العقد، ينبغي النظر في إنشاء محفل دائـم للسـكان األصـليين فـي     . للتبرعات
  .منظومة األمم المتحدة

  العمال المهاجرون
يحث المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان جميع الدول علي ضمان حماية حقـوق اإلنسـان   . ٣٣

  .لجميع العمال المهاجرين وأسرهم
المي لحقوق اإلنسان أن تهيئة الظروف الكفيلة بالتشجيع علـي زيـادة   ويري المؤتمر الع. ٣٤

االنسجام والتسامح بين العمال المهاجرين وبقية قطاعات مجتمع الدولة التي يقيمون فيها هـو  
  .أمر يتسم بأهمية خاصة

ويدعو المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان الدول إلي النظر في إمكانية أن توقع وتصـادق،  . ٣٥
قرب وقت ممكن، علي االتفاقية الدولية بشأن حقوق جميع العمـال المهـاجرين وأفـراد    في أ

  .أسرهم
  
  المساواة في المركز وحقوق اإلنسان للمرأة - ٣

يحث المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان علي تمتع المرأة تمتعاً كامالً وعلي قدم المسـاواة  . ٣٦
كمـا  . من أولويات الحكومات واألمم المتحدةبجميع حقوق اإلنسان وعلي أن يكون هذا أولوية 

يشدد المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان علي أهمية إدماج المرأة ومشاركتها الكاملـة بوصـفها   
فاعلة في عملية التنمية ومستفيدة منها، ويعيد تأكيد األهداف المحددة بشـأن العمـل الشـامل    

فة، المبينة في إعالن ريو بشـأن البيئـة   لصالح المرأة من أجل تحقيق التنمية المستدامة المنص
، اللذين اعتمدهما مؤتمر األمـم المتحـدة   ٢١من جدول أعمال القرن  ٢٤والتنمية في الفصل 

  ).١٩٩٢يونيه /حزيران ١٤ - ٣ريو دي جانيرو، البرازيل، (المعني بالبيئة والتنمية 
للمـرأة فـي طلـب    وينبغي دمج موضوع المساواة في المركز للمرأة وحقوق اإلنسـان  . ٣٧

وينبغي معالجة هذه القضايا بصورة . األنشطة المضطلع بها علي نطاق منظومة األمم المتحدة
وينبغي، بصـفة خاصـة،   . منتظمة ومنهجية في كافة هيئات وآليات األمم المتحدة ذات الصلة

ة مركز اتخاذ خطوات لزيادة التعاون وتحقيق المزيد من التكامل في األهداف والغايات بين لجن
المرأة، ولجنة حقوق اإلنسان، ولجنة القضاء علي التمييز ضد المرأة، وصندوق األمم المتحـدة  

وفـي  . اإلنمائي للمرأة، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، وغير ذلك من وكاالت األمم المتحدة
  .المرأةهذا السياق، ينبغي تعزيز التعاون والتنسيق بين مركز حقوق اإلنسان وشعبة النهوض ب

ويشدد المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان بصفة خاصة، علي أهمية العمل من أجل القضاء . ٣٨
علي العنف ضد المرأة في الحياة العامة والخاصة، والقضاء علي جميـع أشـكال المضـايقة    
الجنسية، االستغالل الجنسي واالتجار بالمرأة، والقضاء علي التحيز القائم علي الجـنس فـي   



العدل، وإزالة أي تضارب يمكن أن ينشأ بين حقوق المـرأة واآلثـار الضـارة لـبعض     إقامة 
ويطلب المـؤتمر  . الممارسات التقليدية أو المتصلة بالعادات والتعصب الثقافي والتطرف الديني

العالمي إلي الجمعية العامة اعتماد مشروع اإلعالن بشان العنف ضد المرأة ويحث الدول علي 
وتشكل انتهاكات حقوق اإلنسان للمـرأة فـي   . د المرأة وفقا ألحكام اإلعالنمكافحة العنف ض

حاالت النزاع المسلح انتهاكات للمبادئ األساسية لقانون حقـوق اإلنسـان الـدولي وللقـانون     
وجميع االنتهاكات التي هي من هذا النوع، بما في ذلك بصفة خاصة القتـل  . اإلنساني الدولي

  .ستعباد الجنسي والحمل القسري، تتطلب رداً فعاالً بصفة خاصةواالغتصاب المنهجي، واال
ويحث المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان علي استئصال جميع أشكال التمييز ضد المـرأة،  . ٣٩

وينبغي لألمم المتحدة أن تشجع علي بلوغ هـدف التصـديق   . الخفية منها والعلنية علي السواء
قية القضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة بحلـول  العالمي من قبل جميع الدول علي اتفا

وينبغي تشجيع إيجاد سبل ووسائل لمعالجة العدد الكبير جداً من التحفظات التـي  . ٢٠٠٠عام 
وينبغي للجنة القضاء علي التمييز ضد المـرأة، فـي جملـة أمـور، أن     . أبديت علي االتفاقية

رجى بإلحاح من الدول أن تسحب التحفظـات  وي. تواصل استعراضها للتحفظات علي االتفاقية
التي تخالف موضوع االتفاقية والغرض منها أو التي تخالف في غيـر هـذا الوجـه القـانون     

  .االتفاقي الدولي
وينبغي لهيئات رصد تنفيذ المعاهدات أن تنشر المعلومات الالزمة بغية تمكين المرأة مـن  . ٤٠

ماً أكفأ في مساعيها الالزمة إلي تحقيق التمتع الكامل استخدام إجراءات التنفيذ الموجودة استخدا
وينبغي أيضاً اعتماد إجراءات جديدة بغيـة  . وعلي قدم المساواة بحقوق اإلنسان وعدم التمييز

وينبغي للجنة مركز المـرأة  . تعزيز تنفيذ االلتزام بتأمين المساواة للمرأة وحقوق اإلنسان للمرأة
المرأة أن تدرسا بسرعة إمكانية استحداث حق رفع العرائض  وللجنة القضاء علي التمييز ضد

ويرحب . وذلك بإعداد برتوكول اختياري التفاقية القضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة
المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان بالقرار الذي اتخذته لجنة حقوق اإلنسان بالنظر فـي دورتهـا   

  .سألة العنف ضد المرأةالخمسين في تعيين مقرر خاص يعني بم
ويسلم المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان بأهمية تمتع المرأة بأعلى مستويات الصحة البدنية . ٤١

وفي سياق المؤتمر العالمي للمرأة واتفاقية القضـاء علـي جميـع    . والعقلية طوال فترة حياتها
لمـؤتمر العـالمي   ، يؤكـد ا ١٩٦٨أشكال التمييز ضد المرأة، فضالً عن إعالن طهران لعام 

لحقوق اإلنسان من جديد، بناء علي المساواة بين المرأة والرجل، حق المرأة في الحصول علي 
رعاية صحية متيسرة ومناسبة وعلي أوسع نطاق ممكن من خدمات تنظيم األسرة، فضالً عن 

  .المساواة في فرص التعليم بجميع مراحله



تدرج مركز المرأة وحقوق اإلنسان للمرأة فـي  وينبغي لهيئات رصد تنفيذ المعاهدات أن . ٤٢
وينبغي تشجيع الدول علي تقـديم  . مداوالتها واستنتاجاتها، مع استخدام بيانات خاصة بالجنسين

معلومات عن حالة المرأة من الناحيتين القانونية والواقعية في تقاريرها المقدمة إلـي هيئـات   
لحقوق اإلنسان بارتيـاح، أن لجنـة حقـوق     ويالحظ المؤتمر العالمي. رصد تنفيذ المعاهدات

مـارس  /آذار ٨المؤرخ في  ١٩٩٣/٤٦اإلنسان اعتمدت في دورتها التاسعة واألربعين القرار 
والذي يذكر أنه ينبغي أيضاً تشجيع المقررين واألفرقة العاملة في مجال حقوق اإلنسان  ١٩٩٣

رأة، بالتعاون مـع هيئـات األمـم    وينبغي أيضاً أن تتخذ شعبة النهوض بالم. علي القيام بذلك
المتحدة األخرى، وال سيما مركز حقوق اإلنسان، خطوات بغية ضمان أن تتناول أنشطة األمم 
المتحدة في مجال حقوق اإلنسان بصورة منتظمة انتهاكات حقوق اإلنسان للمرأة، بما في ذلـك  

مم المتحدة المعنيين وينبغي تشجيع تدريب موظفي األ. اإلساءات المرتكبة ضدها بسبب جنسها
بحقوق اإلنسان واإلغاثة اإلنسانية لمساعدتهم علي إدراك ومعالجة تجاوزات حقوق اإلنسـان،  

  .المرتكبة بالتحديد ضد المرأة، وعلي االضطالع بأعمالهم دون تحيز بسبب الجنس
ـ  . ٤٣ ي ويحث المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان الحكومات والمنظمات اإلقليمية والدوليـة عل

. تيسير وصول المرأة إلي مناصب اتخاذ القرارات وزيادة مشاركتها في عملية اتخاذ القرارات
ويشجع علي اتخاذ تدابير أخري داخل األمانة العامة لألمم المتحدة لتعيين وترقيـة الموظفـات   
وفقاً لميثاق األمم المتحدة، ويشجع األجهزة الرئيسية والفرعية األخرى لألمم المتحـدة علـي   

  .ضمان مشاركة المرأة في ظروف من المساواة
ويرحب المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان بالمؤتمر العالمي للمرأة الذي سيعقد فـي بكـين   . ٤٤

ويحث علي أن تؤدي حقوق اإلنسان للمرأة دوراً هاماً فـي مداوالتـه وفقـاً     ١٩٩٥في عام 
  .واة والتنمية والسلمللمواضيع ذات األولوية للمؤتمر العالمي للمرأة وهي المسا

  
  حقوق الطفل - ٤

ويؤكد، في هـذا الصـدد،   " الطفل أوال"يكرر المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان تأكيد مبدأ . ٤٥
أهمية الجهود الوطنية والدولية الرئيسية، وال سيما منظمة األمم المتحدة للطفولـة مـن أجـل    

  .والمشاركةتعزيز احترام حقوق الطفل في البقاء والحماية والنماء 
وينبغي اتخاذ تدابير لتحقيق التصديق العالمي علي اتفاقية حقـوق الطفـل بحلـول عـام     . ٤٦

والتوقيع العالمي علي اإلعالن العالمي لبقاء الطفل وحمايته ونمائه وخطة العمل اللذين  ١٩٩٥
تمر ويحـث المـؤ  . اعتمدهما مؤتمر القمة العالمي من أجل الطفل، فضالً عن تنفيذهما الفعال

العالمي لحقوق اإلنسان الدول علي سحب التحفظات التي أبدتها علي اتفاقيـة حقـوق الطفـل    



والتي تخالف موضوع االتفاقية والغرض منها أو التي تخالف في غير هـذا الوجـه القـانون    
  .االتفاقي الدولي

حـد   ويحث المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان جميع الدول علي اتخاذ تدابير، إلي أقصـي . ٤٧
تسمح به مواردها المتاحة، وبدعم من التعاون الدولي، لتحقيق أهداف خطة عمل مؤتمر القمـة  

. ويطلب المؤتمر إلي الدول إدراج اتفاقية حقوق الطفل في خطـط عملهـا الوطنيـة   . العالمي
وبواسطة خطط العمل الوطنية هذه ومن خالل الجهود الدولية، ينبغي ايـالء أولويـة خاصـة    

الت وفيات الرضع واألمهات، وتخفيض معدالت سوء التغذية واألميـة، وإتاحـة   لتخفيض معد
وينبغـي وضـع خطـط    . إمكانية الحصول علي مياه الشرب والمأمونة وعلي التعليم األساسي

عمل وطنية، كلما اقتضى األمر، لمكافحة حاالت الطوارئ المدمرة الناشـئة عـن الكـوارث    
كلة الخطيرة كذلك المتمثلة في حالة األطفال الذين يعيشون الطبيعية والمنازعات المسلحة والمش

  .في فقر مدقع
ويحث المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان جميع الدول علي القيام، بدعم من التعاون الدولي، . ٤٨

. بمعالجة المشكلة الحادة المتمثلة في حالة األطفال الذين يعيشون في ظروف بالغة الصـعوبة 
شاط استغالل األطفال وإساءة معاملتهم، بما في ذلك عن طريـق معالجـة   وينبغي أن يكافح بن

ويلزم اتخاذ تدابير فعالة ضد قتل المواليد من اإلناث وعمل األطفال الضـار  . أسبابهما الجذرية
بهم، وبيع األطفال وأعضاء األطفال، وبغاء األطفال، واستخدام األطفال فـي إنتـاج المـواد    

  .شكال االستغالل الجنسياإلباحية، وغير ذلك من أ
ويؤيد المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان جميع التدابير التي تتخذها األمم المتحدة ووكاالتها . ٤٩

المتخصصة لضمان الحماية والتعزيز الفعالين لحقوق اإلنسان للطفلة، ويحث المؤتمر العـالمي  
ي تميز ضد اإلناث من األطفـال  لحقوق اإلنسان الدول علي إلغاء القوانين واألنظمة القائمة الت

وتلحق األذى بهن، وعلي التخلص من العادات والممارسات التي تنطـوي علـي مثـل هـذا     
  .التمييز

ويؤيد المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان بقوة االقتراح الذي يدعو إلي قيام األمـين العـام   . ٥٠
وينبغي تنفيـذ القواعـد   . ةبإجراء دراسة لوسائل تحسين حماية األطفال في المنازعات المسلح

اإلنسانية واتخاذ تدابير من أجل حماية األطفال وتسهيل تقديم المسـاعدة إلـيهم فـي منـاطق     
وينبغي أن تشمل التدابير حماية األطفال من االسـتخدام العشـوائي لجميـع أسـلحة     . الحرب

تـوفير   ويجب النظر بصورة عاجلة فـي ضـرورة  . الحرب، ال سيما األلغام المضادة لألفراد
ويدعو المؤتمر لجنة حقـوق  . خدمات النقاهة وإعادة التأهيل لألطفال المصابين بسبب الحرب

  .الطفل إلي دراسة مسألة رفع الحد األدنى لسن التجنيد في القوات المسلحة



ويوصي المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان بأن يتم إخضاع المسائل ذات الصـلة بحقـوق   . ٥١
ل الستعراض ورصد منتظمين من قبل جميع األجهزة واآلليات المختصة اإلنسان وحالة األطفا

  .لمنظومة األمم المتحدة ومن قبل الهيئات اإلشرافية للوكاالت المتخصصة وفقاً لوالياتها
ويسلم المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان بالدور الهام الذي تؤديه المنظمات غير الحكوميـة  . ٥٢

  .وك حقوق اإلنسان وال سيما، اتفاقية حقوق الطفلفي التنفيذ الفعال لجميع صك
ويوصي المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان بتمكين لجنة حقوق الطفل، بمساعدة من مركـز  . ٥٣

حقوق اإلنسان، من تأدية واليتها على نحو عاجل وفعال، وال سيما بالنظر إلي نطاق التصديق 
  .للتقارير القطرية الذي لم يسبق له مثيل وما ترتب علي ذلك من تقديم

  
  الحق في عدم التعرض للتعذيب - ٥

يرحب المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان بتصديق الكثير من الدول األعضاء علي اتفاقيـة  . ٥٤
مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسـانية أو المهينـة،   

  .جميع الدول األعضاء األخرى ويحث علي التصديق عليها بشكل سريع من قبل
ويشدد المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان علي أن فعل التعذيب هو من أشـنع االنتهاكـات   . ٥٥

لكرامة اإلنسان، وهو يؤدي إلي تحطيم الكرامة وإضعاف قدرة الضحايا علي مواصلة حيـاتهم  
  .وأنشطتهم

في عـدم التعـرض للتعـذيب    ويؤكد المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان من جديد أن الحق . ٥٦
يشكل بموجب قانون حقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الدولي حقاً يجب حمايتـه فـي جميـع    

  .الظروف، بما في ذلك في أوقات االضطرابات أو المنازعات المسلحة الداخلية أو الدولية
 ولذلك فإن المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان يحث جميع الدول علي وضـع حـد فـوري   . ٥٧

لممارسة التعذيب واستئصال هذه اآلفة إلي األبد من خالل التنفيذ الكامـل لإلعـالن العـالمي    
لحقوق اإلنسان فضالً عن االتفاقيات ذات الصلة، وعند االقتضاء، من خالل تعزيـز اآلليـات   

ر ويدعو المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان جميع الدول إلي التعاون تعاوناً تاما مع المقر. القائمة
  .الخاص المعني بمسألة التعذيب في تأدية واليته

لمبادئ آداب مهنـة  "وينبغي ايالء اهتمام خاص لضمان االحترام العالمي والتنفيذ الفعلي . ٥٨
الطب المتعلقة بدور الموظفين الصحيين، وال سيما األطباء، في حماية المسجونين والمحتجزين 

التـي  " عقوبة القاسية أو الالإنسـانية أو المهينـة  من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو ال
  .اعتمدتها الجمعية العامة لألمم المتحدة

ويؤكد المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان أهمية اتخاذ المزيد من اإلجراءات الملموسة فـي  . ٥٩
إطار األمم المتحدة بغية تقديم المساعدة إلي ضحايا التعذيب وضمان زيادة فعالية سبل العـالج  



وينبغي إعطاء أولوية عالية لتوفير الموارد الالزمة لهذا . إلعادة تأهيلهم بدنياً ونفسياً واجتماعياً
الغرض وذلك، في جملة أمور، بتقديم تبرعات إضافية إلي صندوق األمم المتحـدة للتبرعـات   

  .لضحايا التعذيب
االنتهاكات الجسيمة وينبغي للدول أن تلغي التشريعات التي تضمن إفالت المسؤولين عن . ٦٠

لحقوق اإلنسان، مثل التعذيب، من العقاب وعلي الدول أيضا أن تحاكمهم علي هذه االنتهاكات، 
  .موفرة بذلك أساساً وطيداً لسيادة القانون

ويؤكد المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان من جديد أن الجهـود الراميـة إلـي استئصـال     . ٦١
كل شيء، علي الوقاية وبالتالي يدعو إلي التبكير، باعتمـاد   التعذيب ينبغي أن تركز، أوالً وقبل

بروتوكول اختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسـية  
أو الالإنسانية أو المهينة، يرمي إلي إقامة نظام وقائي يشمل زيـارات منتظمـة إلـي أمـاكن     

  .االحتجاز
  

  حاالت االختفاء القسري
إن المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان، إذ يرحب باعتماد الجمعية العامة لإلعالن الخـاص  . ٦٢

بحماية جميع األشخاص من االختفاء القسري، يطلب إلي جميـع الـدول أن تتخـذ التـدابير     
القانونية أو اإلدارية أو القضائية أو غيرها من التدابير الفعالة بغية الوقاية من األفعـال التـي   

ويؤكد المؤتمر العـالمي لحقـوق   . ن االختفاء القسري ووضع حد لها والمعاقبة عليهاتسفر ع
اإلنسان من جديد أن من واجب جميع الدول، أيا كانت الظروف، أن تجري تحقيقات كلما كان 
هناك سبب يدعو إلي االعتقاد بأن حالة اختفاء قسري قد حصلت في إقلـيم يخضـع لواليتهـا    

  .لفاعلين إذا ثبتت المزاعمالقضائية، وأن تحاكم ا
  حقوق المعوقين - ٦

يؤكد المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان من جديد أن جميع حقـوق اإلنسـان والحريـات    . ٦٣
وجميـع النـاس   . األساسية عالمية، ومن ثم، فإنها تشمل دون تحفظ المصابين بحاالت عجـز 

يم والعمل، والعيش باسـتقالل،  يولدون سواسية ولهم نفس الحقوق في الحياة والرفاهية، والتعل
وعليه، فإن أي تمييز مباشر أو معاملة تمييزيـة  . والمشاركة النشطة في جميع جوانب المجتمع

ويطلب المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسـان  . سلبية أخري لشخص معوق يشكالن انتهاكاً لحقوقه
ل المعوقين علي هذه إلي الحكومات، عند االقتضاء، اعتماد أو تعديل التشريعات لضمان حصو

  .الحقوق وغيرها من الحقوق
  



وينبغي أن تؤمن لألشخاص المصابين بحاالت عجز . إن مكان المعوقين هو في كل مكان. ٦٤
فرصة مكافئة من خالل إزالة جميع الحواجز المقررة اجتماعياً، سواء كانت مادية أو مالية أو 

  .كة الكاملة في المجتمعاجتماعية أو نفسية، والتي تستبعد أو تقيد المشار
وإن المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان، إذ يشير إلي برنـامج العمـل العـالمي المتعلـق     . ٦٥

بالمعوقين، الذي اعتمدته الجمعية العامة في دورتها السابعة والثالثين، يطلـب إلـي الجمعيـة    
شـأن تـأمين   العامة والمجلس االقتصادي واالجتماعي اعتماد مشروع القواعـد النموذجيـة ب  

  .١٩٩٣المساواة في الفرص للمصابين بحاالت عجز، في اجتماعيهما في عام 
  

  التعاون والتنمية وتدعيم حقوق اإلنسان -جيم 
يوصي المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان بإعطاء األولوية للعمل الوطني والدولي الرامـي  . ٦٦

  .إلي تعزيز الديمقراطية والتنمية وحقوق اإلنسان
بغي التشديد بوجه خاص علي التدابير المتخذة للمساعدة علي تقوية وبناء المؤسسـات  وين. ٦٧

المتصلة بحقوق اإلنسان، وتقوية المجتمع المدني التعددي وحماية الجماعـات التـي صـيرت    
وفي هذا السياق، تعتبر المساعدة المقدمة بناء على طلب الحكومات إلجراء انتخابـات  . ضعيفة

ي ذلك المساعدة في الجوانب المتصلة بحقوق اإلنسـان مـن االنتخابـات    حرة ونزيهة، بما ف
ومما له أهمية مماثلة المساعدة التي تقـدم  . واإلعالم العام بشأن االنتخابات، ذات أهمية خاصة

لتقوية سيادة القانون، وتعزيز حرية التعبير وإقامة العدل، وللمشاركة الحقيقيـة والفعالـة مـن    
  .ت اتخاذ القراراتجانب الشعب في عمليا

ويؤكد المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان ضرورة تنفيذ أنشطة معززة للخدمات االستشارية . ٦٨
وينبغي أن يتيح المركز للدول، بنـاء علـي   . والمساعدة التقنية من جانب مركز حقوق اإلنسان

قارير بموجـب  طلبها، مساعدة بشأن قضايا محددة تتعلق بحقوق اإلنسان، بما في ذلك إعداد الت
معاهدات حقوق اإلنسان وكذلك من أجل تنفيذ خطط عمل متسقة وشاملة لتعزيز وحماية حقوق 

وإن تقوية مؤسسات حقوق اإلنسان والديمقراطية، وتوفير الحماية القانونيـة لحقـوق   . اإلنسان
عزيـز  والتعليم العريض القاعدة، واإلعالم العام، بهدف ت. اإلنسان، وتدريب الموظفين وغيرهم

  .احترام حقوق اإلنسان، أمور ينبغي إتاحتها جميعاً كعناصر في هذه البرامج
ويوصي المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان بقوة بإحداث برنامج شامل فـي إطـار األمـم    . ٦٩

المتحدة بغية مساعدة الدول في مهمة بناء وتقوية الهياكل الوطنية المناسبة التي لها أثر مباشـر  
وينبغـي أن يكـون هـذا    . الشاملة لحقوق اإلنسان والحفاظ علي سيادة القانونعلي المراعاة 

البرنامج، الذي يجب أن ينسقه مركز حقوق اإلنسان قادراً علي أن يوفر، بنـاء علـي طلـب    
الحكومة المعنية، المساعدة التقنية والمالية للمشاريع الوطنية في مجـال إصـالح المؤسسـات    



م وتدريب المحامين والقضاة وقوات األمن في مجال حقوق اإلنسان العقابية واإلصالحية، وتعلي
وينبغي لذلك البرنـامج أن  . وفي أي ميدان آخر من النشاط المتصل بحسن سير سيادة القانون

  .يتيح للدول مساعدة لتنفيذ خطط العمل لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان
عام لألمم المتحدة تقـديم مقترحـات   ويرجو المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان من األمين ال. ٧٠

إلي الجمعية العامة لألمم المتحدة تتضمن بدائل تتعلق بإحـداث البرنـامج المقتـرح وهيكلـه     
  .وطرائق تنفيذه وتمويله

ويوصي المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان بأن تنظر كل دولة في استصواب صياغة خطة . ٧١
  .بها تعزيز وحماية حقوق اإلنسانعمل وطنية تبين الخطوات التي ستحسن الدولة 

ويؤكد المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان من جديد أن الحق في التنمية العالمي وغير القابل . ٧٢
وفي هذا . للتصرف، كما هو مقرر في اإلعالن المتعلق بالحق في التنمية، يجب تنفيذه وأعماله

ة حقوق اإلنسان فريقا عامال يعنـى  السياق، يرحب المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان بتعيين لجن
بموضوع الحق في التنمية، ويحث علي أن يصوغ هذا الفريق العامل دون إبطـاء، بالتشـاور   
والتعاون مع أجهزة منظومة األمم المتحدة ووكاالتها األخرى، تدابير شاملة وفعالة كفيلة بإزالة 

مية لتنظر فيها الجمعية العامـة فـي   العقبات أمام تنفيذ وإعمال اإلعالن المتعلق بالحق في التن
  .وقت مبكر، وأن يوصي بالطرق والوسائل الكفيلة بإعمال جميع الدول للحق في التنمية

ويوصي المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان بتمكين المنظمـات غيـر الحكوميـة وسـائر     . ٧٣
ور رئيسي علـي  أو حقوق اإلنسان من القيام بد/المنظمات الشعبية النشطة في مجال التنمية و

الصعيدين الوطني والدولي في المناقشات واألنشطة وإجراءات التنفيذ المتعلقـة بـالحق فـي    
  .التنمية، وبالتعاون مع الحكومات، في جميع جوانب التعاون اإلنمائي المتصلة بذلك

ويناشد المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان الحكومات والوكاالت والمؤسسات المختصـة أن  . ٧٤
إلي حد كبير الموارد المخصصة لبناء أنظمة قانونية حسنة األداء وقادرة علـي حمايـة    تزيد

وينبغي للقوي الفاعلة في ميـدان  . حقوق اإلنسان، وللمؤسسات الوطنية العاملة في هذا المجال
التعاون اإلنمائي أن تضع في اعتبارها الترابط المؤدي إلـي تقويـة متبادلـة بـين التنميـة      

ويـدعو  . وينبغي أن يقوم التعاون علي أساس الحوار والشفافية. وحقوق اإلنسان والديمقراطية
المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان أيضاً إلي أحداث برامج شاملة، بما في ذلك مصارف بيانـات  
عن الموارد والموظفين ذوي الخبرة الفنية وما يتصل بتوطيد سـيادة القـانون والمؤسسـات    

  .الديمقراطية
المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان لجنة حقوق اإلنسان علي أن تواصل، بالتعـاون   ويشجع. ٧٥

مع اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، دراسة بروتوكـوالت اختياريـة   
  .تتعلق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية



ق اإلنسان بتوفير قدر أكبر من الموارد لتعزيز أو إنشـاء  ويوصي المؤتمر العالمي لحقو. ٧٦
ترتيبات إقليمية لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان في إطار برنامج مركز حقوق اإلنسـان بشـأن   

ويشجع الدول علي أن تطلب المساعدة ألغراض مثـل  . الخدمات االستشارية والمساعدة التقنية
علومات علي المستويين اإلقليمي ودون اإلقليمي عقد حلقات عمل وحلقات دراسية وتبادالت للم

بقصد تقوية الترتيبات اإلقليمية لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان وفقاً للمعايير العالميـة لحقـوق   
  .اإلنسان علي النحو الوارد في الصكوك الدولية لحقوق اإلنسان

األمم المتحدة ووكاالتها ويؤيد المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان جميع التدابير التي تتخذها . ٧٧
المتخصصة ذات الصلة لضمان فعالية تعزيز وحماية الحقوق النقابية، علي النحو المنصـوص  
عليه في العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وغيره من الصـكوك  

هذا الشأن الـواردة فـي   ويطلب إلي جميع الدول التقيد كلياً بالتزاماتها في . الدولية ذات الصلة
  .الصكوك الدولية

  
  التعليم في مجال حقوق اإلنسان -دال 
يعتبر المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان التعليم والتدريب واإلعالم العام في مجال حقـوق  . ٧٨

اإلنسان أموراً جوهرية لتشجيع وإقامة عالقات مستقرة ومنسجمة فيما بين المجتمعات المحليـة  
  .هم والتسامح والسلمولتوطيد التفا

وينبغي للدول أن تسعي جاهدة إلي استئصال األمية كما ينبغي لها أن توجه التعليم نحـو  . ٧٩
ويطلـب  . التنمية الكاملة لشخصية اإلنسان وتعزيز احترام حقوق اإلنسان والحريات األساسية

نسان والقـانون  المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان إلي جميع الدول والمؤسسات إدراج حقوق اإل
اإلنساني والديمقراطية وسيادة القانون كمواضيع في المناهج الدراسـية لجميـع المؤسسـات    

  .التعليمية في األنظمة الرسمية وغير الرسمية
وينبغي أن يشتمل التعليم في مجال حقوق اإلنسان علي السـلم والديمقراطيـة والتنميـة    . ٨٠

في الصكوك الدولية واإلقليمية لحقوق اإلنسـان، مـن   والعدالة االجتماعية، علي النحو المبين 
  .أجل تحقيق فهم مشترك ووعي بغية تقوية االلتزام العالمي بحقوق اإلنسان

وإن المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان، إذ يأخذ في اعتباره خطة العمل العالميـة المتعلقـة   . ٨١
المـؤتمر   ١٩٩٣مارس / في آذار بالتعليم من أجل حقوق اإلنسان والديمقراطية، التي اعتمدها

الدولي للتعليم من أجل حقوق اإلنسان والديمقراطية، الذي عقدته منظمة األمم المتحدة للتربيـة  
والعلم والثقافة، وصكوكاً أخري لحقوق اإلنسان، يوصي بأن تضع الدول برامج وإستراتيجيات 

أوسع نطاق ممكن، آخذة في محددة لضمان تعليم حقوق اإلنسان ونشر المعلومات العامة علي 
  .االعتبار بوجه خاص احتياجات المرأة فيما يتعلق بحقوق اإلنسان



وينبغي للحكومات، بمساعدة المنظمات الحكومية الدولية والمؤسسات الوطنية والمنظمات . ٨٢
ويؤكد المؤتمر . غير الحكومية، أن تعزز خلق وعي متزايد بحقوق اإلنسان والتسامح المتبادل

مي لحقوق اإلنسان أهمية تعزيز الحملة اإلعالمية العالمية لحقوق اإلنسان التي تقوم بهـا  العال
وينبغي لها أن تبدأ التعليم في مجال حقوق اإلنسان وتدعمه وأن تضطلع بالنشر . األمم المتحدة

وينبغي أن تكـون بـرامج الخـدمات االستشـارية     . الفعال للمعلومات العامة في هذا المجال
دة التقنية لمنظومة األمم المتحدة قادرة علي االستجابة فوراً لطلبات الـدول المتعلقـة   والمساع

باألنشطة التعليمية والتدريبية في مجال حقوق اإلنسان، فضال عن التعلـيم الخـاص المتعلـق    
بالمعايير علي النحو الوارد في الصكوك الدولية لحقوق اإلنسـان وفـي القـانون اإلنسـاني     

جماعات خاصة مثل القوات المسلحة، والموظفين المعنيـين بإنفـاذ القـوانين،    وتطبيقها علي 
وينبغي النظر في إعالن عقد لألمم المتحدة للتعلـيم فـي مجـال    . والشرطة، والمهنة الصحية

  .حقوق اإلنسان بغية تعزيز هذه األنشطة التعليمية وتشجيعها والتركيز عليها
  

  طرائق التنفيذ والرصد -هـاء 
المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان الحكومات علي أن تدرج فـي قوانينهـا المحليـة     يحث. ٨٣

المعايير الواردة في الصكوك الدولية لحقوق اإلنسان وعلي أن تعـزز الهياكـل والمؤسسـات    
  .الوطنية وأجهزة المجتمع التي تلعب دوراً في تعزيز وحماية حقوق اإلنسان

نسان بتقوية أنشطة وبرامج األمم المتحدة مـن أجـل   ويوصي المؤتمر العالمي لحقوق اإل. ٨٤
تلبية طلبات المساعدة المقدمة من الدول التي ترغب في إنشاء أو تقوية مؤسسـاتها الوطنيـة   

  .الخاصة بتعزيز وحماية حقوق اإلنسان
ويشجع المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان أيضاً تقوية التعاون بـين المؤسسـات الوطنيـة    . ٨٥

ية حقوق اإلنسان، ال سيما عن طريق تبادل المعلومات والخبرة، وكذلك التعـاون  لتعزيز وحما
  .مع المنظمات اإلقليمية واألمم المتحدة

ويوصي المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان بقوة في هذا الصد بأن يعقد ممثلو المؤسسـات  . ٨٦
حقـوق اإلنسـان   الوطنية لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان اجتماعات دورية تحت رعاية مركز 

  .لدراسة وسائل وسبل تحسين آلياتها واالشتراك في الخبرات
ويوصي المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان الهيئات المنشـأة بموجـب معاهـدات حقـوق     . ٨٧

اإلنسان، واجتماعات رؤساء هذه الهيئات واجتماعات الدول األطراف بمواصلة اتخاذ خطوات 
متعددة والمبادئ التوجيهية إلعداد تقارير الدول بموجـب  ترمي إلي تنسيق متطلبات اإلبالغ ال

اتفاقيات حقوق اإلنسان ذات الصلة، وبدراسة االقتراح الذي يقول بأن تقديم تقرير شامل واحد 



عن االلتزامات التي تعهدت بها كل دولة بمقتضى معاهدات سيجعل هـذه اإلجـراءات أكثـر    
  .فعالية ويزيد تأثيرها

لعالمي لحقوق اإلنسان بأن تنظر الدول األطراف في الصكوك الدوليـة  ويوصي المؤتمر ا. ٨٨
لحقوق اإلنسان، والجمعية العامة، والمجلس االقتصادي واالجتماعي، فـي دراسـة الهيئـات    
القائمة المنشأة بموجب معاهدات حقوق وشتي اآلليات واإلجـراءات المخصصـة لمواضـيع    

أكبر من خالل تحسين التنسيق وبين شتي الهيئـات   محددة بغية تعزيز الكفاءة والفعالية بدرجة
واآلليات واإلجراءات، مع مراعاة ضرورة تفادي ازدواج وتـداخل والياتهـا ومهامهـا دون    

  .مبرر
ويوصي المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان بمواصلة األعمال بشأن تحسين تأدية الهيئـات  . ٨٩

هامها في مجـال الرصـد، مـع مراعـاة     المنشأة بموجب المعاهدات لوظائفها، بما في ذلك م
المقترحات المتعددة المقدمة في هذا الشأن، وال سيما تلك المقدمة من هذه الهيئات نفسها ومـن  

  .وينبغي أيضاً تشجيع النهج الوطني الشامل الذي تتبعه لجنة حقوق الطفل. اجتماعات رؤسائها
ل األطراف في معاهدات حقـوق  ويوصي المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان بأن تنظر الدو. ٩٠

  .اإلنسان في قبول جميع اإلجراءات االختيارية المتاحة المتعلقة بالبالغات
وينظر المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان بقلق إلي مسألة إعفاء مرتكبي انتهاكـات حقـوق   . ٩١

ييـز  اإلنسان من القصاص، ويساند ما تبذله لجنة حقوق اإلنسان واللجنة الفرعيـة لمنـع التم  
  .وحماية األقليات من جهود لدراسة جميع جوانب هذه المسألة

ويوصي المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان بأن تدرس لجنة حقوق اإلنسان إمكانية تحسـين  . ٩٢
تنفيذ صكوك حقوق اإلنسان الحالية علي المستويين الدولي واإلقليمي، ويشجع لجنـة القـانون   

  .ة بإنشاء محكمة جنائية دوليةالدولي علي مواصلة أعمالها المتعلق
ويناشد المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان الدول التي لم تنضم بعد إلـي اتفاقيـات جنيـف    . ٩٣

والبروتوكوالت الملحقة بها أن تفعل ذلـك وأن تتخـذ    ١٩٤٩أغسطس /آب ١٢المؤرخة في 
هذه االتفاقيـات تنفيـذاً   جميع التدابير الوطنية المالئمة، بما في ذلك التدابير التشريعية، لتنفيذ 

  .كامالً
ويوصي المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان بسرعة استكمال واعتمـاد مشـروع اإلعـالن    . ٩٤

الخاص بحقوق ومسؤولية األفراد والجماعات وأجهزة المجتمع في تعزيـز وحمايـة حقـوق    
  .اإلنسان والحريات األساسية المعترف بها عالمياً

حقوق اإلنسان أهمية إبقاء وتقوية النظام المتمثل في اإلجـراءات  ويؤكد المؤتمر العالمي ل. ٩٥
الخاصة، والمقررين، والممثلين، والخبراء، واألفرقة والعاملة للجنة حقوق اإلنسـان واللجنـة   
الفرعية لمنع التمييز وحماية األقليات، بغية تمكينهم من االضطالع بوالياتهم في جميع البلـدان  



وينبغي تمكـين اإلجـراءات   . دهم بالموارد البشرية والمالية الضروريةفي أنحاء العالم، وتزوي
ويطلب إلي جميع الدول . واآلليات من تنسيق وترشيد أعمالها من خالل عقد اجتماعات دورية

  .أن تتعاون كلياً مع هذه اإلجراءات واآلليات
أنشط في تعزيـز   ويوصي المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان بأن تؤدي األمم المتحدة دوراً. ٩٦

وحماية حقوق اإلنسان بضمان االحترام الكامل للقانون اإلنساني الدولي فـي جميـع حـاالت    
  .النزاع المسلح، طبقاً لمقاصد ميثاق األمم المتحدة ومبادئه

إن المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان، إذ يسلم بالدور الهام لوجود عناصر تتصل بحقـوق  . ٩٧
لمحددة المتعلقة ببعض عمليات حفظ السالم التي تقوم بها األمم المتحدة، اإلنسان في الترتيبات ا

يوصي بأن يأخذ األمين العام في االعتبار تقارير وخبرة وقدرات مركز حقوق اإلنسان وآليات 
  .حقوق اإلنسان، وفقاً لميثاق األمم المتحدة

قافية، دراسة نهوج إضـافية  وينبغي، لتعزيز التمتع بالحقوق االقتصادية واالجتماعية، والث. ٩٨
من قبيل نظام لمؤشرات لقياس التقدم المحرز في أعمال الحقوق الواردة فـي العهـد الـدولي    

ويجب بـذل جهـود متضـافرة لضـمان     . الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
ليمـي  االعتراف بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية علـي المسـتوي الـوطني واإلق   

  .والدولي
  

  متابعة المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان -واو
يوصي المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان بأن تنظر الجمعية العامة ولجنة حقوق اإلنسـان  . ٩٩

وسائر أجهزة ووكاالت منظومة األمم المتحدة ذات الصلة بحقوق اإلنسان في السبل والوسائل 
هذا اإلعالن تنفيذاً كامالً، دون إبطاء، بما في ذلك إمكانيـة   الكفيلة بتنفيذ التوصيات الواردة في

ويوصي المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان كذلك بـأن  . إعالن عقد لألمم المتحدة لحقوق اإلنسان
  .تستعرض لجنة حقوق اإلنسان، سنوياً، التقدم المحرز في تحقيق هذه الغاية

األمين العام لألمم المتحدة أن يقوم، بمناسبة ويرجو المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان من . ١٠٠
الذكري الخمسين لصدور اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، بدعوة جميع الدول وجميع أجهـزة  
ووكاالت منظومة األمم المتحدة ذات الصلة بحقوق اإلنسان، إلي إبالغه بالتقدم المحـرز فـي   

العامة في دورتها الثالثـة والخمسـين، عـن    تنفيذ هذا اإلعالن، وأن يقدم تقريراً إلي الجمعية 
وبالمثـل، يمكـن للمؤسسـات    . طريق لجنة حقوق اإلنسان والمجلس االقتصادي واالجتماعي

اإلقليمية المعنية بحقوق اإلنسان، وحسب االقتضاء، للمؤسسـات الوطنيـة المعنيـة بحقـوق     
لعام بشأن التقدم المحـرز  اإلنسان، وكذلك للمنظمات غير الحكومية، تقديم آرائها إلي األمين ا

وينبغي ايالء اهتمام خاص لتقييم التقدم المحـرز فـي تحقيـق هـدف     . في تنفيذ هذا اإلعالن



التصديق العالمي علي المعاهدات والبروتوكوالت الدولية لحقوق اإلنسان المعتمدة فـي إطـار   
  .منظومة األمم المتحدة

  
  
 


