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عي ودويل يكفل اإلعمال التام للحقوق واحلريات املنصوص عليها يف           حق اجلميع يف نظام اجتما     عيد تأكيد يوإذ  
  اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان،

 على وجوب أن تتقاسم دول العامل املسؤولية عن إدارة قضايا التنمية االقتصادية واالجتماعيـة علـى    وإذ يشدد   
، واالضطالع هبذه املسؤولية على أسـاس متعـدد         الصعيد العاملي، والتصدي لألخطار اليت هتدد السالم واألمن الدوليني        

  األطراف، وعلى وجوب قيام األمم املتحدة بالدور املركزي يف هذا الصدد بوصفها املنظمة األكثر عاملية واألكثر متثـيالً                  
  يف العامل،

ـ             ضع يف اعتباره  يوإذ     ام دويل  التغريات الكربى اليت حتدث على الساحة الدولية وتطلعات مجيع الشعوب إىل نظ
قائم على املبادئ اجملسدة يف امليثاق، مبا يف ذلك تعزيز وتشجيع احترام حقوق اإلنسان واحلريـات األساسـية للجميـع                    

على الشعوب يف احلقوق وتقرير املصري، والسالم والدميقراطية والعدالة واملساواة وسيادة القانون            بني  ساواة  املواحترام مبدأ   
  ، الدويلالتعددية والتنمية وحتسني مستويات املعيشة والتضامنوالصعيدين الوطين والدويل 

 إىل شعوب العامل واعترف بتطلعاهتا إىل العدالة وتكافؤ الفرص للجميع، والتمتع مبا هلا من حقـوق                 وقد أصغى   
ييز يف احليـاة    اإلنسان، مبا يف ذلك احلق يف التنمية، ويف العيش يف سالم وحرية، ويف املشاركة على قدم املساواة ودون مت                  

  االقتصادية واالجتماعية والثقافية واملدنية والسياسية،

   على أن يتخذ كل ما يف وسعه من تدابري كي يضمن قيام نظام دويل دميقراطي وعادل،وتصميماً منه  

   احلق يف نظام دويل دميقراطي وعادل؛ وشعبأن لكل شخص ؤكدي  -١  

  طي والعادل يشجع إعمال مجيع حقوق اإلنسان للنـاس كافـة          أن النظام الدويل الدميقرا    ؤكد أيضاً ي  -٢  
  ؛ كامالًإعماالً

  : شىت منها إعمال ما يليأن النظام الدويل الدميقراطي والعادل يتطلب أموراً ؤكدي  -٣  

السياسي وتسعى حبرية إىل حتقيق  وضعها  تسىن هلا أن حتدد حبرية      ليحق مجيع الشعوب يف تقرير مصريها         )أ(  
  قتصادية واالجتماعية والثقافية؛تنميتها اال

  حق الشعوب واألمم يف السيادة الدائمة على ثرواهتا ومواردها الطبيعية؛  )ب(  

 ال يتجزأ من     غري قابل للتصرف وجزءاً     عاملياً ، بوصفه حقاً  الشعوب يف التنمية  كل شخص ومجيع    حق    )ج(  
  حقوق اإلنسان األساسية؛

  حق مجيع الشعوب يف السالم؛  )د(  

 واملـصلحة    والتـرابط  على املشاركة املتساوية يف عملية صنع القرار      قائم  نظام اقتصادي دويل    احلق يف     )ه(  
  والتعاون بني مجيع الدول؛الدويل املتبادلة والتضامن 
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   للشعوب واألفراد؛ حقاً، بوصفه الدويلالتضامن  )و(  

الة واملساءلة يف مجيع جماالت التعاون،       وتوطيد مؤسسات دولية تتسم بالشفافية والدميقراطية والعد       تعزيز  )ز(  
  وال سيما من خالل تنفيذ مبادئ املشاركة التامة واملتساوية يف آليات صنع القرار اخلاصة بكل منها؛

احلق يف مشاركة اجلميع على قدم املساواة ودون أي متييز يف عملية صنع القرار على الصعيدين                  )ح(  
  احمللي والعاملي؛

   اإلقليمي العادل واملتوازن بني اجلنـسني يف تكـوين مـالك مـوظفي منظومـة                مبدأ التمثيل   )ط(  
  األمم املتحدة؛

نظام دويل للمعلومات واالتصاالت يتسم باحلرية والعدالة والفعالية والتوازن ويقوم على الترويج ل  )ي(  
 يف  اتتصحيح التفاوت اصة  وخالتعاون الدويل إلرساء توازن جديد وزيادة التبادل يف التدفق الدويل للمعلومات،            

  تدفق املعلومات إىل البلدان النامية ومنها؛

تشجيع إقامة جمتمع تكنولوجيا ومعرفة عاملي شامل ُيوجَّه حنو سد فجوة التكنولوجيا واملعرفة، وتعزيز                )ك(  
  الوصول العاملي والعادل وغري التمييزي إىل املعارف والتكنولوجيات؛ 

  ؛احترام تنوع الثقافات واحلقوق الثقافية للجميع  )ل(  

 ويف تعاون دويل معزز للتخفيف من آثار تغـري          بيئة صحية حق كل شخص وكل الشعوب يف التمتع ب         )م(  
  ؛املناخ واملساعدة على التكيف معه

وال سيما يف    من التوزيع الدويل للثروات عن طريق تعزيز التعاون الدويل،           عادل االستفادة بشكل    تعزيز  )ن(  
  ؛ الدوليةالعالقات االقتصادية والتجارية واملالية

  ؛ مع احلق العام يف الوصول إىل الثقافة متشياًتراث البشرية املشتركلكية متتع كل شخص مب  )س(  

االجتماعية على مستوى العامل،    االقتصادية و  القضاياالعامل يف حتمل مسؤولية إدارة      دول  رك  اشت  )ع(  
ـ  ووجـوب أن متـارس هـذه   طر اليت هتدد السالم واألمن الدوليني،    عن املخا  فضالً   علـى الـصعيد   سؤولية امل

  ؛املتعدد األطراف

  عن احتـرام   الطابع الثري واملتنوع جملتمع األمم والشعوب الدويل، فضالً       على أمهية احلفاظ على      يشدد  -٤  
 يف تعزيز التعاون الـدويل     ،لتارخيية والثقافية والدينية  اخللفيات ا وشّتى  الوطنية واإلقليمية   عاملية حقوق اإلنسان واخلصائص     

  حقوق اإلنسان؛ يف ميدان

 مجيع اجلهات الفاعلة يف الساحة الدولية على إقامة نظام دويل أساسه االندماج والعـدل               حيث  - ٥  
ان العاملية،  والسالم واملساواة واإلنصاف وكرامة اإلنسان والتفاهم وتعزيز واحترام التنوع الثقايف وحقوق اإلنس           
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  وعلى نبذ مجيع مذاهب اإلقصاء القائمة على العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب ومـا يتـصل بـذلك                  
  من تعصب؛

إقرار السالم واألمن الدوليني وصوهنما     على   أنه ينبغي جلميع الدول أن تشجع        ؤكد من جديد  ي  - ٦
 يف ظل الكامل  و لتحقيق نـزع السالح العام      هايف وسع كل ما   هلذا الغرض، أن تبذل      وينبغي، حتقيقاً وتعزيزمها،  

 عن كفالة استخدام املوارد املفرج عنها نتيجة لتدابري نـزع السالح الفعالة ألغـراض              دولية فعالة، فضالً  رقابة  
  سيما يف البلدان النامية؛  والالتنمية الشاملة،

حللول املتفـق عليهـا اتفاقـاً متعـدد         كد التزامه بتعددية األطراف وا    يؤ عن رفضه لالنفرادية و    يعرب  -٧
  األطراف، وفقاً مليثاق األمم املتحدة والقانون الدويل، باعتبار ذلك الطريقة املعقولة الوحيدة ملعاجلة املشاكل الدولية؛

 نظام اقتصادي دويل    نشاءتصميم على السعي احلثيث إىل إ     من  اجلمعية العامة   ما أعلنته    إىل   شريي  - ٨  
النظر عن بصرف ووحدة املصلحة والتعاون بني مجيع الدول، والترابط ف واملساواة يف السيادة اإلنصامرتكز على  

 ورفع املظامل القائمة، وإتاحة إمكانية سد الثغرة ات بتصحيح التفاوتيكون كفيالًونظمها االقتصادية واالجتماعية، 
التنمية االقتـصادية واالجتماعيـة   خطى تعجيل  وكفالة ،اآلخذة يف االتساع بني البلدان املتقدمة والبلدان النامية  

  ؛لألجيال احلاضرة واملقبلةباطراد وضمان السالم والعدالة 

العقبات الراهنة  استنباط السبل والوسائل الكفيلة بإزالة      جملتمع الدويل   ا على أن   ؤكد من جديد  ي  - ٩  
احليلولة دون استمرار ما ينتج عنها      اإلعمال التام جلميع حقوق اإلنسان و     عترض سبيل   التحديات اليت ت  ومواجهة  

  من انتهاكات حلقوق اإلنسان يف مجيع أحناء العامل؛

  نظـام دويل   إلقامـة    التعـاون الـدويل،       زيادة  الدول على مواصلة جهودها، من خالل      ثحي  - ١٠  
  دميقراطي وعادل؛

 ،ق اإلنـسان  ومفوضية األمم املتحدة السامية حلقو،حقوق اإلنسانمعاهدات  هيئات إىل  طلبي  - ١١  
القيام، يف إطار والية كلّ منها، بإيالء        حقوق اإلنسان    االستشارية جمللس واللجنة  جملس حقوق اإلنسان    وآليات  

  تنفيذه؛هذا القرار االهتمام الواجب واملسامهة يف 

 إىل األمني العام أن يوجه نظر الدول األعضاء، وأجهزة األمم املتحدة وهيئاهتا وأقسامها،              يطلب  - ١٢  
املنظمات احلكومية الدولية، وال سيما مؤسسات بريتون وودز، واملنظمات غري احلكومية إىل هذا القـرار، وأن                و

  ينشره على أوسع نطاق ممكن؛

   لربنـامج   نفسه من جدول األعمـال وفقـاً       مواصلة النظر يف هذه املسألة يف إطار البند          قرري  - ١٣  
  .العمل السنوي

  ـ ـ ـ ـ ـ

 




