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  جملس حقوق اإلنسان
   السابعةالدورة
   من جدول األعمال٣البند 

  تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان، املدنية والسياسية واالقتصادية
  لثقافية، مبا يف ذلك احلق يف التنميةوا واالجتماعية

، *، بوليفيـا، بـيالروس    *)اإلسالمية -  مجهورية(روغواي، إيران   وأ
  ، مجهوريـة كوريـا الـشعبية       *، اجلمهورية العربية السورية   ∗تونس

  مشروع قرار :، كوبا، نيكاراغوا*، جيبويت، زمبابوي*الدميقراطية    

  وق اإلنسان والتضامن الدويلستقل املعين حبقملاخلبري ا والية -  /...٧

  ،إن جملس حقوق اإلنسان

 مجيع القرارات السابقة اليت اعتمدهتا جلنة حقوق اإلنسان وجملس حقوق اإلنسان بـشأن              جمدداًإذ يؤكد   
  ،٢٠٠٥ أبريل/ نيسان٢٠ املؤرخ ٢٠٠٥/٥٥اللجنة مسألة حقوق اإلنسان والتضامن الدويل، مبا فيها قرار 

  ،٢٠٠٦مارس / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١ من قرار اجلمعية العامة ٦فقرة  الوإذ يضع يف اعتباره

 ٥/٢و" بناء مؤسسات جملس حقوق اإلنسان التابع لألمـم املتحـدة         "املعنَون   ٥/١ يهقرار إىل   وإذ يشري 
ن  املؤرخيْ ،"مدونة قواعد السلوك ألصحاب الواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة مبجلس حقوق اإلنسان            "املعنَون
  مؤكداً أن صاحب الوالية يؤدي مهمته وفقاً هلذين القرارين ومرفقاهتما،و، ٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨

إىل أمهية إعالنات وبرامج عمل املؤمترات الدوليـة         تعزيز ومحاية التضامن الدويل،      من زاوية  وإذ يشري أيضاً،  
، يف   املعقود يف مونتريي   ،ؤمتر الدويل لتمويل التنمية   ، وامل ١٩٩٣ املعقود يف فيينا عام      ،مثل املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان    

، ١٩٩٢ عام    دي جانريو، الربازيل،    املعقود يف ريو   ، بالبيئة والتنمية  ، ومؤمتر األمم املتحدة املعين    ٢٠٠٢عام  املكسيك،  
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 متر العاملي املعـين   ، واملؤ ٢٠٠٢ام   ع ، يف جنوب أفريقيا،    املعقود يف جوهانسربغ   ،ومؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة    
  ،٢٠٠٥ عام ، يف اليابان، املعقود يف كويب،باحلد من الكوارث

أن اتساع الفجـوة بني البلـدان املتقدمـة اقتصادياً والبلـدان النامية أمر غري مقبول            جمدداً  د  وإذ يؤكِّ 
قيام كل بلـد ببـذل      وال جيوز أن يستمر وأنه يعوق إعمال حقوق اإلنسان يف اجملتمع الدويل ويزيد من حتمية                

  قصارى جهده لسد هذه الفجوة وفق قدراته،

بأن االهتمام الذي أُويلَ ألمهية التضامن الدويل، بوصفه عنصراً حيوياً يف جهود البلدان الناميـة                ذ يقرُّ إو
ة للجميع، الرامية إىل إعمال حق شعوهبا يف التنمية وتعزيز التمتع الكامل باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافي 

  مل يكن كافياً،

 مـن    ملدة ثالث سنوات   ستقل املعين حبقوق اإلنسان والتضامن الدويل     ملاخلبري ا متديد والية   يقرِّر    - ١
  :أجل ما يلي

مبادئ توجيهية، وضع تعزيز إعمال حق الشعوب واألفراد يف التضامن الدويل بُسبلٍ منها مواصلة   )أ(
لتعزيز متُّع هبذا احلق األساسي واختاذ تدابريٍ على الصعيدين اإلقليمي والدويل            تعزِّز الت  ومبادئومقاييس، ومعايري،   

هتيئة األوضاع اليت تتيح إعمال حقوق   والتنمية   املبذولة بشأن    وتدعيم املساعدة الدولية للبلدان النامية يف مساعيها      
  اإلنسان إعماالً كامالً؛

ووكاالت األمم املتحدة، وغريها من املنظمـات الدوليـة         آراء ومسامهات احلكومات،    التماس    )ب(
 بواليته، آخذاً يف حسبانه نتائج مجيع مؤمترات         اضطالع اخلبري   لدى  وذلك واملنظمات غري احلكومية ذات الصلة،    

يف املعقـودة   القمة الكربى اليت تعقدها األمم املتحدة وغريها من مؤمترات القمة العاملية واالجتماعات الوزاريـة               
  امليدانني االقتصادي واالجتماعي؛

حبث سبل ووسائل التغلب على العقبات القائمة والناشئة أمام إعمال حق الشعوب واألفراد يف                )ج(
  التضامن الدويل؛

الشعوب واألفراد  اإلعمال الكامل حلق    ها من أجل    اختاذتوصياٍت بشأن اخلطوات املمكن     تقدمي    )د(
   ومقترحاٍت للتصدي ملا يواجه التعاون الدويل من حتدياٍت متزايدة؛،يف التضامن الدويل بصورٍة تدرجيية

العمل بالتعاون الوثيق مع مجيع الدول واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية، وكذلك               ) ه(  
ق واليتها، كـي    مع اجلهات الفاعلة األخرى ذات الصلة اليت متثل أوسَع نطاقٍ ممكن من املصاحلِ والتجارب، كل يف نطا                

  تعمِّم يف إطار أنشطة األمم املتحدة اإلعمال الفعلي حلق الشعوب واألفراد يف التضامن الدويل تعميماً كامالً؛

حق الدولية ذات الصلة هبدف تعزيز إعمال       حداث  مواصلة املشاركة واملسامهة يف املؤمترات واأل       )ز(
  الشعوب واألفراد يف التضامن الدويل؛
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وكاالت األمم املتحدة وغريها من املنظمات الدولية واملنظمات غري إىل  ويع الدول، إىل مجيطلب  - ٢
اخلبري مع تتعاون  وأن عوب واألفراد يف التضامن الدويلم يف أنشطتها مراعاة حق الش    احلكومية ذات الصلة أن تعمِّ    

تنظر جبدية يف االستجابة بصورٍة إجيابية       أثناء واليته، وأن تزوِّده بكل املعلومات الالزمة اليت يطلبها، وأن            ستقلملا
  ، وأن متكِّنه من أداء واليته على حنوٍ فعَّال؛ لزيارة بلداهنالطلبات اخلبري املستقل

مجيع املوارد البشرية واملاليـة     توفر  ن  إىل مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أ        يطلب  - ٣
  ال؛ فعَّحنوٍعلى ه أداء واليتمن  ستقلملاخلبري التمكني الالزمة 

عمل من أجل إعداد مشروع إعالن بشأن حق الـشعوب          ال إىل اخلبري املستقل أن يواصل       يطلب  - ٤
   وفقاً لربنامج عمله السنوي؛ تقريراً عن تنفيذ هذا القرار إىل اجمللسواألفراد يف التضامن الدويل وأن يقدم

  .فسه من جدول األعماليقرِّر مواصلة النظر يف هذه املسألة يف إطار البند ن  - ٥

 -  -  -  -  -  


