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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة الثامنة عشرة

   من جدول األعمال٣البند 
  تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان املدنية والسياسية واالقتصادية

   يف ذلك احلق يف التنميةواالجتماعية والثقافية، مبا

        ، بوليفيـا   * ، باكـستان   *) اإلسـالمية  -مجهورية  (إكوادور، إندونيسيا، أنغوال، إيران         
، *، مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية*، اجلزائر*، بيالروس)* املتعددة القوميات-دولة (

لكونغـو، نيجرييـا،    ، كوبـا، ا   )* البوليفارية -مجهورية  (، فرتويال   *، فلسطني *زمبابوي
  مشروع قرار*: ، هاييت*نيكاراغوا

    ١٨/...  
  قامة نظام دويل دميقراطي ومنصفإ

  إن جملس حقوق اإلنسان،  
 إىل مجيع القرارات السابقة الصادرة عن اجلمعية العامـة، وجلنـة حقـوق             إذ يشري   

 الصادر  ٦٥/٢٢٣اإلنسان، وجملس حقوق اإلنسان بشأن هذه املسألة، وخباصة قرار اجلمعية           
 / حزيـران  ١٨ الصادر بتاريخ    ٨/٥ وقرار اجمللس    ٢٠١٠ديسمرب  / كانون األول  ٢١بتاريخ  
  ،٢٠٠٨يونيه 

لكـل  تعهد مجيع الدول بالوفاء بالتزاماهتا بتعزيز االحترام العـاملي            يعيد تأكيد  وإذ 
تحـدة  امل  مليثاق األمم  وفقاً ،حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للجميع ومراعاهتا ومحايتها      

  املتصلة حبقوق اإلنسان والقانون الدويل،األخرى والصكوك 

__________ 

  .دولة غري عضو يف جملس حقوق اإلنسان  *  
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ومحايتها أن تكثيف التعاون الدويل من أجل تعزيز مجيع حقوق اإلنسان            يؤكدوإذ    
 ٢ و ١  مع مقاصد ومبادئ امليثاق والقانون الدويل املبينة يف املادتني          متاماً متسقاًينبغي أن يظل    

منها االحترام التام للسيادة والسالمة اإلقليمية واالسـتقالل   يف ظل أمور  من امليثاق، وأن يتم     
يف العالقات الدولية وعدم التـدخل يف       عماهلا  التهديد باست  القوة أو عمال  السياسي وعدم است  

   دولة،ي ضمن الوالية الداخلية ألاملسائل اليت تقع أساساً
 إعادة تأكيد اإلميان    تضمنته من تصميم على     ما خباصة إىل ديباجة امليثاق، و    يشريوإذ    

 رجال والنساء  وباملساواة يف احلقوق بني ال     وقدرهاإلنسان  حبقوق اإلنسان األساسية وبكرامة     
  كبريها وصغريها،دول الوكذلك بني 

 ميكن أن يتحقق فيه اإلعمـال     حق اجلميع يف نظام اجتماعي ودويل        يعيد تأكيد وإذ    
  ن العاملي حلقوق اإلنسان،التام للحقوق واحلريات املنصوص عليها يف اإلعال

ورد يف ديباجة امليثاق من تصميم على إنقاذ األجيال املقبلة           ما يعيد أيضاً تأكيد  وإذ    
 واحترام االلتزامات الناشئة صون العدالةمن ويالت احلرب وهتيئة الظروف اليت ميكن يف ظلها    

تماعي ورفع مـستوى    االجوتعزيز التقدم   عن املعاهدات وغريها من مصادر القانون الدويل        
جهزة اجلوار واستخدام األ   حسنتعزيز مبدأ    التسامح و  إبداء و  من احلرية  يف جو أفسح  املعيشة  

  مجيعها، الدولية يف النهوض بالتقدم االقتصادي واالجتماعي للشعوب
ضرورة اضطالع دول العامل بصفة مشتركة وعلى صعيد متعدد األطراف          يؤكد  وإذ    

 االقتصادية واالجتماعية على مستوى العامل ولألخطار اليت هتـدد        مبسؤولية التصدي للمسائل  
السالم واألمن الدوليني، ووجوب قيام األمم املتحدة بدور أساسي يف هذا الصدد باعتبارهـا     

   يف العامل،أكثر املنظمات عاملية ومتثيالً
مجيع  وتطلعاتالتغريات الكربى اليت حتدث على الساحة الدولية  ره يف اعتبايضعوإذ   
ـ   كرسة   املبادئ امل   أساس نظام دويل على  إىل قيام   الشعوب   ا يف ذلـك تعزيـز      يف امليثاق، مب

ـ وتشجيع احترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للجميع واحترام مبدأ           بـني  ساواة  امل
الشعوب يف احلقوق وتقرير املصري والسالم والدميقراطية والعدالة واملساواة وسيادة القـانون            

  دية والتنمية وحتسني مستويات املعيشة والتضامن،والتعد
تحقيـق  ل  أمر ضروري تعزيز التعاون الدويل يف ميدان حقوق اإلنسان     بأن يسلمإذ  و  

مقاصد األمم املتحدة على الوجه األكمل، مبا يف ذلك تعزيز مجيع حقوق اإلنسان ومحايتـها               
  على حنو فعال،

قوق اإلنسان ينص على أن مجيع النـاس         أن اإلعالن العاملي حل     يف اعتباره  يضعوإذ    
 ومتساوين يف الكرامة واحلقوق وأن لكل إنسان حق التمتع جبميع احلقـوق             يولدون أحراراً 

على أساس العـرق    التمييز  من قبيل    متييز من أي نوع،       دون واحلريات املذكورة يف اإلعالن،   
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الـوطين  األصل    أو رأي آخر أي   الرأي السياسي أو   الدين أو  اللغة أو  اجلنس أو  اللون أو  أو
  أي وضع آخر،  أوامليالد  أوامللكية االجتماعي أو أو

أن الدميقراطية والتنمية واحترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية         يعيد تأكيد وإذ    
 وأن الدميقراطية تقوم على إرادة الشعب املعرب عنـها          ويعزز كل منها اآلخر   أمور مترابطة   

ياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية ومشاركته التامـة يف مجيـع          حبرية لتقرير نظمه الس   
  حياته، جوانب

 بأن تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها ينبغي أن يستندا إىل مبـدأ التعـاون              يسلموإذ    
واحلوار الصادق وأن يهدفا إىل تعزيز قدرة الدول األعضاء على الوفاء بالتزاماهتا يف ميـدان               

  يه مصلحة البشرية مجعاء،حقوق اإلنسان ملا ف
ذات  أيضاً هي وإمنا   ، فحسب  سياسياً  على أن الدميقراطية ليست مفهوماً     يشددوإذ    

  واجتماعية، أبعاد اقتصادية
 بأن الدميقراطية واحترام مجيع حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك احلق يف التنمية             يسلموإذ    

 قطاعات اجملتمع ومشاركة اجملتمـع      يف مجيع الشفافني واخلاضعني للمساءلة    واحلكم واإلدارة   
جزء أساسي من الدعائم الالزمة لتحقيق التنمية االجتماعية املـستدامة          ،  فعليةمشاركة  املدين  

  اليت يكون حمورها الناس،
 أن العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب وما يتـصل          وإذ يالحظ مع القلق     

نها التوزيع غري العادل للثـروة والتـهميش        بذلك من تعصب ميكن أن تتفاقم بفعل عوامل م        
  االجتماعي، واالستبعاد
 أن احلوار بني األديان والثقافات واحلضارات ميكن أن يسهم إسهاماً          وإذ يعيد تأكيد    

  األصعدة،  يف تعزيز التعاون الدويل على مجيعكبرياً
شعوب لبية   العوملة قوة إجيا    أن يكفل جعل   لمجتمع الدويل بد ل   على أنه ال   يشددوإذ    

وواسعة دائبة   جهود   ببذل إال   ة ومنصفة متاماً  عامجن تكون   ميكن أ  العامل كافة، وأن العوملة ال    
  فيها من تنوع،  بكل مااملشتركة تنا إنسانيعمادهاالنطاق 

 العاملية  ئيةة والغذا يالطاقواالقتصادية واملالية   ات   من أن األزم   القلقبالغ   يساورهوإذ    
ذلك من    عوامل تتصل باالقتصاد الكلي وغري     مبا فيها  ،عدة عوامل أساسية  الراهنة النامجة عن    

العوامل من قبيل التدهور البيئي والتصحر وتغري املناخ العاملي والكوارث الطبيعيـة وانعـدام              
 يف أقـل    وخباصة املوارد املالية والتكنولوجيا الالزمة ملواجهة آثارها السلبية يف البلدان النامية،         

 يهدد التمتع على حنو كـاف        سيناريو عاملياً  متثل والدول اجلزرية الصغرية النامية،      واًالبلدان من 
  ،جبميع حقوق اإلنسان ويوسع الفجوة بني البلدان املتقدمة والبلدان النامية
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 جيـب أن    ة ومنصفة متامـاً   عامجأن اجلهود الرامية إىل جعل العوملة        على يشددوإذ    
احتياجـات البلـدان الناميـة      لصعيد العاملي تتسق مع     على ا سياسات وتدابري   وضع   لمشت

  وتنفذ مبشاركتها الفعلية،صاغ اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية وتاليت متر والبلدان 
سيما البلدان    على ضرورة توفري التمويل الكايف للبلدان النامية، وال        يشدد أيضاً وإذ    

 ونقل التكنولوجيا إليها، ألغراض منها      النامية غري الساحلية والدول اجلزرية الصغرية النامية،      
   دعم جهودها من أجل التكيف مع تغري املناخ،

 إىل شعوب العامل، وإذ يسلم بتطلعاهتا إىل العدالة وتكافؤ الفرص للجميع            وقد أصغى   
والتمتع مبا هلا من حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك احلق يف التنمية والعيش يف سـالم وحريـة                   

 املساواة دون متييز يف احلياة االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة واملدنيـة  واملشاركة على قدم    
  والسياسية،

، املتعلق ببناء مؤسسات اجمللـس،      ٥/١ إىل قراري جملس حقوق اإلنسان       وإذ يشري   
، املتعلق مبدونة قواعد سلوك املكلفني بوالية يف إطار اإلجراءات اخلاصة للمجلـس،             ٥/٢و

، وإذ يشدد على أن يضطلع مجيع املكلفني بوالية         ٢٠٠٧يونيه  /يران حز ١٨الصادرين بتاريخ   
   هلاذين القرارين ومرفقاهتما،وفقاًبواجباهتم 
يف وسعه من تدابري لكفالة إقامـة نظـام دويل            على أن يتخذ كل ما      منه اًوتصميم  
  ومنصف، دميقراطي
  ؛ومنصفأن لكل شخص احلق يف نظام دويل دميقراطي ؤكد ي  -١  
  التامعمالاإل  على يشجعومنصفنظام دويل دميقراطي   قيام  أن   أيضاًؤكد  ي  -٢  

  ميع حقوق اإلنسان للناس كافة؛جل
جبنوب أفريقيـا،   يف ديربان،   مجيع الدول األعضاء أن تفي مبا أبدته         يناشد  -٣  

يتصل بذلك   خالل املؤمتر العاملي ملناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب وما         
ب، من التزام بزيادة منافع العوملة إىل أقصى حد، بطرق منها تعزيز وتدعيم التعاون              من تعص 

الدويل بغية زيادة تكافؤ الفرص فيما يتعلق بالتجارة والنمو االقتصادي والتنميـة املـستدامة             
واالتصاالت العاملية عن طريق استخدام التكنولوجيات اجلديدة وزيادة التبادل فيمـا بـني             

ميكن أن تكون     طريق صون التنوع الثقايف وتعزيزه، ويكرر تأكيد أن العوملة ال          الثقافات عن 
 إال ببذل جهود دائبة وواسعة النطاق من أجل هتيئة مستقبل مشترك يقوم  جامعة ومنصفة متاماً  

  فيها من تنوع؛ على إنسانيتنا املشتركة بكل ما
  :يلي  ما منهاتطلب أموراًت ومنصفنظام دويل دميقراطي  إقامة  أنؤكدي  -٤  
تسىن هلا أن حتـدد حبريـة       ليحق مجيع الشعوب يف تقرير مصريها       إعمال    )أ(  
  السياسي وتسعى حبرية إىل حتقيق تنميتها االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛وضعها 
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ـ    إعمال    )ب(   يف الـسيادة الدائمـة علـى ثرواهتـا         دول  حق الـشعوب وال
  الطبيعية؛ ومواردها
  الشعوب يف التنمية؛نسان ومجيع كل إحق إعمال   )ج(  
  حق مجيع الشعوب يف السالم؛إعمال   )د(  
على املشاركة املتساوية يف عملية     قائم  نظام اقتصادي دويل    إعمال احلق يف      )ه(  

  الدول؛  بني مجيع فيما واملصلحة املتبادلة والتضامن والتعاون واالعتماد املتبادلصنع القرار
  ؛ للشعوب واألفرادحقاًبوصفه ،  الدويلالتضامنحتقيق   )و(  
 مؤسسات دولية تتسم بالشفافية والدميقراطية والعدالـة   إقامة وتوطيد تعزيز  )ز(  

 املـشاركة التامـة     دأ من خالل تنفيذ مب    خباصةلمساءلة يف مجيع جماالت التعاون، و     ختضع ل و
  كل منها؛لواملتساوية يف آليات صنع القرار 

 على قدم املساواة، دون أي متييز، يف عملية         إعمال حق اجلميع يف املشاركة      )ح(  
  صنع القرار على الصعيدين احمللي والعاملي؛

مبدأ التمثيل اإلقليمي العادل واملتوازن بني اجلنسني يف تكوين مالك          مراعاة    )ط(  
  موظفي منظومة األمم املتحدة؛

عاليـة   نظام دويل للمعلومات واالتصاالت يتسم باحلرية والعدالة والف        إقامة  )ي(  
والتوازن ويقوم على التعاون الدويل إلرساء توازن جديد وزيادة التبادل يف التدفق الـدويل              

  ومنها؛  التفاوت يف تدفق املعلومات إىل البلدان النامية أوجهللمعلومات، وخباصة تصحيح
 يعزز التعدديـة    ، ألن ذلك   واحلقوق الثقافية للجميع   تنوع الثقايف الاحترام    )ك(  
 الثقافية ويساعد على إعمـال     اتيسهم يف توسيع نطاق تبادل املعارف وفهم اخللفي       الثقافية و 

وديـة  ومستقرة  عالقاتينمي  والتمتع هبا يف مجيع أحناء العامل و    حقوق اإلنسان املقبولة عاملياً   
   يف العامل أمجع؛والدولبني الشعوب فيما 

ويل معـزز    وتعاون د   بيئة صحية   يف مجيع الشعوب كل شخص و  حق  إعمال    )ل(  
يستجيب بفعالية للحاجة إىل مساعدة اجلهود الوطنية من أجل التكيف مع تغري املناخ، وخباصة              

  ؛املناخ يف البلدان النامية، ويشجع على تنفيذ االتفاقات الدولية يف جمال التخفيف من تغري
 االستفادة بشكل منصف من منافع التوزيع الدويل للثروات عن طريق           تعزيز  )م(  

   االقتصادية والتجارية واملالية؛ الدولية يف العالقاتوخصوصاً التعاون الدويل، تعزيز
 فيما يتعلق باحلق العـام يف       تراث البشرية املشترك  لكية  متتع كل شخص مب     )ن(  
  ؛بالثقافة االنتفاع
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االجتماعية االقتصادية و العامل يف حتمل مسؤولية إدارة التنمية       دول  اشتراك    )س(  
وضرورة االضطالع  اليت هتدد السالم واألمن الدوليني      والتصدي لألخطار   مل  على مستوى العا  

  ؛على صعيد متعدد األطرافسؤولية امل هبذه
والشعوب األمم   الطابع الثري واملتنوع جملتمع      أمهية احلفاظ على   على يشدد  -٥  
ة والدينية يف   الوطنية واإلقليمية وخمتلف اخللفيات التارخيية والثقافي     اخلصائص  احترام   و الدويل

  تعزيز التعاون الدويل يف ميدان حقوق اإلنسان؛
 ومتشابكة وغـري    أن مجيع حقوق اإلنسان عاملية مترابطة     على    أيضاً يشدد  -٦  

 على حنو يتوخى فيه اً حقوق اإلنسان عامليتعامل معاجملتمع الدويل أن يعلى وأن قابلة للتجزئة   
ه يف حـني     أن ويعيد تأكيد ،  االهتمام من   قدر ال  على قدم املساواة وبنفس    اإلنصاف والتكافؤ، 

 ، الوطنية واإلقليمية وخمتلف اخللفيات التارخيية والثقافية والدينية       صائص أمهية اخل  جيب مراعاة 
النظر عن نظمها السياسية واالقتصادية والثقافية، تعزيـز مجيـع          بصرف   الدول،   يتعني على 

  ؛تهاحقوق اإلنسان واحلريات األساسية ومحاي
مجيع اجلهات الفاعلة يف الساحة الدولية على إقامة نظام دويل أساسه            حيث  -٧  

مشول اجلميع والعدالة واملساواة واإلنصاف وكرامة اإلنسان والتفاهم وتعزيز واحترام التنوع           
الثقايف وحقوق اإلنسان العاملية، وعلى نبذ مجيع مذاهب االستبعاد القائمة علـى العنـصرية              

  وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛والتمييز العنصري 
إقرار الـسالم واألمـن     على    مجيعها  الدول ضرورة أن تشجع   يعيد تأكيد   -٨  

 لتحقيـق   يف وسـعها    كل ما  هلذا الغرض،  وأن تبذل، حتقيقاً  الدوليني وصوهنما وتعزيزمها،    
 نتيجة  احملررةرد  كفالة استخدام املوا   ول دولية فعالة رقابة   يف ظل الكامل  ونـزع السالح العام    

  يف البلدان النامية؛التنمية سيما  لتدابري نـزع السالح الفعالة ألغراض التنمية الشاملة، وال
 نظـام   إقامة مل بصفة عاجلة من أجل     الع ضرورة مواصلة  يعيد أيضاً تأكيد    -٩  

ون  والتعـا  املشتركةاملصلحةوواملساواة يف السيادة والترابط  اإلنصاف   أساسه   اقتصادي دويل 
 التفـاوت    أوجه صححيالنظر عن نظمها االقتصادية واالجتماعية،      بصرف  بني مجيع الدول،    

  اآلخذة يف االتساع بني البلـدان املتقدمـة        الفجوةح إمكانية سد    يتيرفع املظامل القائمة و   يو
ضمن الـسالم  يالتنمية االقتصادية واالجتماعية باطراد و خطى  كفل تعجيل   يوالبلدان النامية و  

  ؛ة واملقبلليةألجيال احلاللة والعدا
وسـائل  السبل و ال ضرورة أن يستحدث اجملتمع الدويل     يعيد كذلك تأكيد    -١٠  
اإلعمال التـام جلميـع   عترض سبيل  التحديات اليت تمواجهةإزالة العقبات الراهنة و  الكفيلة ب 

 مجيع  ينتج عنها من انتهاكات حلقوق اإلنسان يف       احليلولة دون استمرار ما   بحقوق اإلنسان و  
  العامل؛ أحناء



A/HRC/18/L.13 

7 GE.11-16274 

 التعاون الـدويل،     زيادة ، من خالل  هاجهودبذل   الدول على مواصلة     ثحي  -١١  
  ؛منصفنظام دويل دميقراطي وإلقامة 

 أن ينشئ، ملدة ثالث سنوات، والية يف إطار اإلجراءات اخلاصة خلبري            يقرر  -١٢  
  :التايلمستقل معين بإقامة نظام دويل دميقراطي ومنصف، واليته على النحو 

حتديد العقبات املمكنة اليت قد تعرقل إقامة نظام دويل دميقراطي ومنـصف              )أ(  
أو توصيات إىل جملس حقوق اإلنسان، بشأن اإلجراءات املمكن         /ومحايته وتقدمي مقترحات و   

   ذلك الصدد؛اختاذها يف
حتديد أفضل املمارسات يف جمال إقامة نظـام دويل دميقراطـي ومنـصف         )ب(  
  لى الصعيد احمللي والوطين واإلقليمي والدويل؛ومحايته ع
  التوعية بأمهية إقامة نظام دويل دميقراطي ومنصف ومحايته؛  )ج(  
التعاون مع الدول من أجل تعزيز اختاذ تدابري على الصعيد احمللي والـوطين               )د(  

حات واإلقليمي والدويل ترمي إىل إقامة نظام دويل دميقراطي ومنصف ومحايته عن طريق مقتر          
ملموسة تعزز التعاون دون اإلقليمي واإلقليمي والدويل، مبا يف ذلك مـن خـالل إجـراء                

  مشاورات دون إقليمية وإقليمية يف ذلك الصدد؛
العمل بتنسيق وثيق، مع جتنب االزدواجية اليت ال لزوم هلا، مع املنظمـات               )ه(  

لـس حقـوق اإلنـسان،    احلكومية الدولية وغري احلكومية، واإلجراءات اخلاصة األخرى جمل   
واملؤسسات املالية الدولية، وكذا مع اجلهات الفاعلة املعنية األخرى املمثلة ألوسـع طائفـة              
ممكنة من املصاحل والتجارب، كل يف إطار واليته، بوسائل منها حضور املؤمترات واألحداث             

  الدولية ذات الصلة ومتابعتها؛
قات فيما يقوم به اخلبري مـن       مراعاة منظور جنساين ومنظور خاص باإلعا       )و(  
  عمل؛

 لربنامج  وفقاًرفع تقارير منتظمة إىل جملس حقوق اإلنسان واجلمعية العامة            )ز(  
  عمل كل منهما؛

 مجيع احلكومات أن تتعاون مع اخلـبري املـستقل وأن تـساعده يف              يناشد  -١٣  
لوفاء بالتزاماتـه   االضطالع بواليته، وتزوَده بكل ما يلزم من معلومات يطلبها لتمكينه من ا           

  على حنو فعال؛
 إىل مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن تقـدم مجيـع             يطلب  -١٤  

  املوارد البشرية واملالية الالزمة الضطالع اخلبري املستقل بواليته على حنو فعال؛
 إىل اخلبري املستقل أن يقدم تقريره األول إىل جملس حقوق اإلنـسان             يطلب  -١٥  
  ته احلادية والعشرين؛يف دور
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حقوق اإلنسان ومفوضية حقـوق اإلنـسان       معاهدات   هيئاتإىل   يطلب  -١٦  
واللجنة االستشارية جمللس حقوق اإلنـسان   اخلاصة اليت مدد جملس حقوق اإلنسانليات  اآلو

تقدم إسهامات من   وأن    االهتمام الواجب هلذا القرار    ، كل يف إطار واليتها،    أن تويل  والياهتا،
  نفيذه؛أجل ت

  هلا مسألة إقامـة نظـام دويل دميقراطـي        املفوضية أن تتخذ منطلقاً    يناشد  -١٧  
  ؛ومنصف
إىل املفوضية أن تطلع الدول األعضاء وأجهزة األمم املتحدة وهيئاهتا           يطلب  -١٨  

وعناصرها واملنظمات احلكومية الدولية، وخصوصا مؤسسات بريتون وودز، واملنظمات غري          
  لقرار وأن تنشره على أوسع نطاق ممكن؛احلكومية على هذا ا

  نفسه من جدول األعمال    بندالاملسألة يف إطار    يف هذه    مواصلة النظر    قرري  -١٩  
  . دورته احلادية والعشرينيف

        


