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  جملس حقوق اإلنسان
  التاسعةالدورة
  من جدول األعمال ٣البند 

  تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان، املدنية والسياسية واالقتصادية 
 اعية والثقافية، مبا يف ذلك احلق يف التنميةواالجتم

                        ، البحرين، بـنغالديش،     *   )          اإلسالمية -         مجهورية   (                      ، إندونيسيا، إيران     *       إثيوبيا
                         ، اجلمهوريـة العربيـة      *                ليشيت، اجلزائر  -           ، تيمور  *       ، تونس  * س               بوليفيا، بيالرو 

                       ، مجهوريـة الكونغـو      *                                           ، مجهورية كوريـا الـشعبية الدميقراطيـة        *       السورية
   ، *            ، الـسودان   *            ، سري النكا   *                                  ، جنوب أفريقيا، جيبويت، زمبابوي     *          الدميقراطية

                               ، كوبا، اململكة العربيـة     *            ، فييت نام   * )              البوليفارية -         مجهورية   (              الصني، فرتويال   
            مشروع قرار  :          نيكاراغوا و          السعودية،                                             

  حقوق اإلنسان والتضامن الدويل/... ٩

   ،                  إن جملس حقوق اإلنسان

                                                                                    مجيع القرارات السابقة اليت اعتمدهتا جلنة حقوق اإلنسان واجمللس بـشأن مـسألة حقـوق             جديد         ؤكد من        إذ ي   
                  بالتقارير الـيت              ً وإذ حييط علماً  ،  ٥ / ٧   و ٣ / ٦                وقرارا اجمللس     ٥٥ /    ٢٠٠٥                                                    اإلنسان والتضامن الدويل، مبا يف ذلك قرار اللجنة         

   ، )(A/HRC/9/10                  سيما بتقريره األخري                                                       قدمها اخلبري املستقل املعين حبقوق اإلنسان والتضامن الدويل، وال 

                                                                                                         على أنه ينبغي أن تدار عمليتا تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على حنو يتماشى مع مقاصـد ومبـادئ                       يشدد     وإذ    
                                   ميثاق األمم املتحدة والقانون الدويل،

_______________                 
   .                             دولة غري عضو يف جملس حقوق اإلنسان   *
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  ،     ١٩٩٣         يونيـه    /                                                          العاملي حلقوق اإلنسان، الذي انعقد يف فيينا يف حزيران                                    بأن الدول تعهدت يف املؤمتر               وإذ يذكر     
                                                                                             إزالة العوائق اليت حتول دون حتقيقها، وأكد أنه ينبغي للمجتمع الدويل أن يعزز قيام تعاون                                              بأن تتعاون على ضمان التنمية و     

                                                                      دويل فعلي بغرض إعمال احلق يف التنمية وإزالة العوائق اليت حتول دون بلوغها،

                                        القيام بعمل مستمر لتعزيز تنميـة                                           من إعالن احلق يف التنمية تستوجب       ٤                   على أن املادة                        وإذ يؤكد من جديد     
                        أساسي لتزويد هـذه      ،                                              الدويل الفعال، كتكملة جلهود البلدان النامية              التعاون    أن                                    البلدان النامية على حنو أسرع و     

   ،  لة                                     والتسهيالت املالئمة لتشجيع تنميتها الشام                 البلدان بالوسائل

                                                                         من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية تنص           ٢              أن املادة                        وإذ يضع يف اعتباره     
                              ً                                                  باختاذ التدابري الالزمة، منفردةً وعن طريق املـساعدة والتعـاون الـدوليني،                                                     على أن تتعهد كل دولة طرف يف العهد         

                                      ً                                ما تتيحه مواردها املتوفرة، للعمل تدرجيياً علـى اإلعمـال التـام                                                                وال سيما على الصعيدين االقتصادي والتقين، وبأقصى        
                                                                                                 للحقوق املعترف هبا يف هذا العهد، وذلك جبميع الوسائل املمكنة، وباختاذ التدابري التشريعية على وجه اخلصوص،

               تعاون بني الدول                                                                              بإمكانية النهوض بالتنمية املستدامة عن طريق التعايش السلمي وعالقات الصداقة وال        ً    واقتناعاً منه  
                                                     على اختالف نظمها االجتماعية أو االقتصادية أو السياسية،

                                                                          ً                          على أنه ال جيوز استمرار الفجوة اليت ما تنفك تتسع بني البلدان املتقدمة اقتصادياً والبلدان                                   وإذ يؤكد من جديد     
                                      كل أمة أن تبذل، حسب إمكانياهتـا،                                               ِّ                     عوق إعمال حقوق اإلنسان يف اجملتمع الدويل، وحتتِّم أكثر على            ت                    النامية وعلى أهنا    

                                      كل ما يف وسعها من أجل ردم تلك الفجوة،

                                                                                                من أن مجيع البلدان واجملتمعات واألشخاص مل تنل نصيبها من الفوائد اهلائلة الـيت أمثرهتـا                                    وإذ يعرب عن قلقه     
                              ً      ملنافع، وال سيما أقل البلدان منواً                                                                                                    عملية العوملة والترابط االقتصادي ومن استبعاد العديد من البلدان بشكل متزايد من تلك ا             

                    والبلدان األفريقية،

                                                                                                          عن قلقه البالغ من عدد ونطاق الكوارث الطبيعية واألمراض واآلفات الزراعية ومن تزايد أثرهـا يف                          وإذ يعرب   
          األمـد يف                                                                                                                السنني األخرية، مما أدى إىل خسائر هائلة يف األرواح وإىل عواقب اجتماعية واقتصادية وبيئية وخيمة وطويلة                 

                                  ً                   اجملتمعات الضعيفة عرب العامل، وخصوصاً يف البلدان النامية،

                                                                                               على ما للموارد املتزايدة املخصصة للمساعدة اإلمنائية الرمسية من أمهية حامسة، وإذ يـذكر                                  وإذ يؤكد من جديد     
                       ي اإلمجـايل للمـساعدة                                  يف املائة من ناجتها القوم        ٠,٧                                    الصناعية على نفسها بتخصيص نسبة                                    بالعهد الذي قطعته البلدان   

                                                                                                  اإلمنائية الرمسية، وإذ يقر بضرورة إجياد موارد جديدة وإضافية لتمويل الربامج اإلمنائية يف البلدان النامية،

                                                                                                 على اختاذ خطوات جديدة لترسيخ التزام اجملتمع الدويل بغية إحراز تقدم كبري يف اجلهود املتعلقة                              عقد العزم       وقد  
                                                       عي املتزايد واملتواصل إىل حتقيق التعاون والتضامن الدوليني،                      حبقوق اإلنسان من خالل الس

                                                                                                     ضرورة إنشاء روابط جديدة ومنصفة وعاملية من الشراكة والتـضامن بـني األجيـال مـن أجـل                           وإذ يؤكد   
               بقاء البشرية،
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                لبلدان النامية                                                                 ه التضامن الدويل بوصفه أحد العناصر احليوية يف ما تبذله ا                             االهتمام الذي يلقا                  بعدم كفاية            وإذ يقر   
       ً     ً                               متتعـاً كـامالً بـاحلقوق االقتـصادية                اجلميـع                                                       إعمال حق شـعوهبا يف التنميـة وتعزيـز متتـع                    من أجل           من جهود   

                       واالجتماعية والثقافية،

                                                ً             ً              األجيال احلاضرة مبسؤولياهتا جتاه األجيال القادمة توعيةً كاملة وإمياناً منه                                     على العمل على توعية             ً     وتصميماً منه   
                                      ً       ً  أفضل لألجيال احلاضرة واملقبلة ليس أمراً مستحيالً،            بأن حتقيق عامل

                                                                                        االعتراف الوارد يف اإلعالن الذي اعتمده رؤساء الدول واحلكومات أثناء مؤمتر قمة األمم                        ً  يؤكد جمدداً   - ١  
           جاء فيـه                                                                                                                    املتحدة لأللفية بالقيمة األساسية اليت يكتسيها التضامن يف العالقات الدولية يف القرن احلادي والعشرين، والذي                

                                                                              ً                                أنه جيب إدارة التحديات العاملية على حنو يتيح توزيع التكاليف واألعباء بالقسط وفقاً ملبدأي اإلنصاف والعدالة االجتماعية
   ؛                                                                                   األساسيني، وبأن من يعانون أو من حيققون أقل استفادة يستحقون مساعدة من حيققون أكرب استفادة

                                                          اكل اليت يتخبط فيها العامل يف الوقت احلاضر عن طريـق                                     على اإلسهام يف حل املش           تصميمه          يعرب عن     - ٢  
                                                                                                                 التعاون الدويل، وعلى خلق الظروف الكفيلة بضمان عدم املغامرة باحتياجات ومصاحل األجيال القادمة بسبب أعباء                      زيادة  

                 لألجيال القادمة؛                         املاضي، وعلى ترك عامل أفضل 

                                       تدابري ملموسة لتعزيز وتوطيد املساعدة           اختاذ                                                   اجملتمع الدويل على أن يبحث على وجه االستعجال           حيث  - ٣  
                                                                     لتنمية ولتعزيز الظروف الكفيلة بإتاحة إعمال مجيع حقوق اإلنـسان              ا  ل                                               ة املقدمة للبلدان النامية يف مساعيها من أج             الدولي

       ً     ً إعماالً تاماً؛

                قيد أو شرط                                                                                     أن تعزيز التعاون الدويل واجب من واجبات الدول وأنه جيب القيام به دومنا                      ً  يؤكد جمدداً   - ٤  
                                                                                                                  االحترام املتبادل واالمتثال التام ملبادئ ومقاصد ميثاق األمم املتحدة، وال سيما احترام سيادة الدول وأخـذ                          ٍ  وعلى أساسٍ 

                               األولويات الوطنية بعني االعتبار؛

  ن                                                          الوثيق الصلة بقيمة التضامن األساسية حيتاج إىل مزيد م          "                        اجليل الثالث من احلقوق    "   ُ       ما ُيسمى           بأن      يقر  - ٥  
                                                                                                                        البلورة التدرجيية داخل آلية حقوق اإلنسان يف األمم املتحدة حىت يتمكن من التصدي للتحديات املتعاظمة الـيت تواجـه                   

                             التعاون الدويل يف هذا املضمار؛

                                                                 وكاالت األمم املتحدة وغريها من املنظمات الدولية واملنظمات غـري              إىل                      إىل مجيع الدول و        يطلب  -  ٦  
          تعاون مع        وأن ت    ،            أنشطتها        يف صميم                                                 مراعاة حق الشعوب واألفراد يف التضامن الدويل          عل                            احلكومية ذات الصلة أن جت    

                                  ده جبميع املعلومات الضرورية اليت                                 ِّ      ه املنصوص عليها يف واليته، وتزوِّ                               يف أداء مهامه وواجبات     ه    ساعد ت    و             اخلبري املستقل 
                                        رة بلداهنا وذلك لتمكينه من االضطالع بواليته    زيا ب       القيام              اخلبري املستقل                    ً                    يطلبها وأن تنظر جدياً يف االستجابة لطلبات 

              على حنو فعال؛

                                                                                              إىل اخلبري املستقل أن يواصل عمله على إعداد مشروع إعالن بشأن حق الشعوب واألفـراد يف                     يطلب  -  ٧  
                                                                                             مواصلة وضع مبادئ توجيهية ومقاييس ومعايري ومبادئ هبدف تعزيز ومحاية هذا احلق، عن طريق                       ، وعلى                 التضامن الدويل 

                                                  اجلة العوائق القائمة والناشئة اليت حتول دون إعماله؛  مع
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                                                                                           اخلبري املستقل أن يراعي نتائج مجيع مؤمترات القمة العاملية الكربى اليت تعقدها األمـم                    إىل     ً أيضاً      يطلب  - ٨  
        ، لـدى                                                                                                            املتحدة وغريها من االجتماعات العاملية واالجتماعات الوزارية يف امليدانني االقتصادي واالجتماعي وأن يلـتمس             

                                                                                                             اضطالعه بواليته، آراء ومسامهات احلكومات ووكاالت األمم املتحدة وغريها من املنظمات الدولية واملنظمـات غـري                
   ؛                 احلكومية ذات الصلة

ّ        ُ               أن ُتعّد مدخالت ُتسهم هبـا                                                  إىل اللجنة االستشارية جمللس حقوق اإلنسان            يطلب  -  ٩               يف صـياغة       ُ  
                                   يف وضع مبادئ توجيهية ومقاييس             أن متضي                 تضامن الدويل، و                            حق الشعوب واألفراد يف ال          بشأن       عالن    اإل       مشروع  

                                        ومعايري ومبادئ هبدف تعزيز ومحاية ذلك احلق؛

   ؛                     عن تنفيذ هذا القرار ً اً     تقرير                             إىل اجمللس يف دورته الثانية عشرة      يقدم    أن                  إىل اخلبري املستقل     يطلب  -   ١٠

  . من جدول األعمال٣ إطار البند  النظر يف هذه املسألة يف دورته الثانية عشرة يفواصلأن ي يقرر  - ١١

 -  -  -  -  -  


