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  جملس حقوق اإلنسان
   عشرةالسابعةالدورة 

   من جدول األعمال٣البند 
تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان، املدنية والسياسية واالقتصادية        

  ذلك احلق يف التنميةواالجتماعية والثقافية، مبا يف 

 املتعـددة   -دولة  ( ، أوروغواي، بنغالديش، بوركينا فاسو، بوليفيا     *إكوادور، إندونيسيا     
 ،* فلـسطني  ،*، الصني، الفلبني  *، جيبويت، سري النكا   *، اجلزائر *، بيالروس )*القوميات
*: وا، كوبا، ماليزيـا، نيجرييـا، نيكـاراغ       *، فييت نام  )* البوليفارية -مجهورية  ( فرتويال

  مشروع قرار

    ١٧.../  
  والية اخلبري املستقل املعين حبقوق اإلنسان والتضامن الدويل

  إن جملس حقوق اإلنسان،  
 مجيع القرارات واملقررات السابقة اليت اعتمدهتا جلنـة حقـوق           إذ يؤكد من جديد     

     اإلنسان واعتمدها جملس حقوق اإلنسان بشأن مسألة حقوق اإلنسان والتـضامن الـدويل،         
  ، ٢٠٠٥أبريل / نيسان٢٠ املؤرخ ٢٠٠٥/٥٥قرار اللجنة يف ذلك مبا 

 ١٥ املـؤرخ    ٦٠/٢٥١ من قرار اجلمعيـة العامـة        ٦ الفقرة   وإذ يضع يف اعتباره     
  ،٢٠٠٦مارس /آذار

دونة قواعد  املتعلق مب  ٥/٢ولس  اجملبناء مؤسسات   املتعلق ب  ٥/١ يه قرار  إىل وإذ يشري   
     / حزيـران ١٨لس املـؤرخني  بـاجمل ار اإلجراءات اخلاصة    يف إط  للمكلفني بواليات السلوك  

   وفقاً هلذين القرارين ومرفقاهتما،امهمهصاحب الوالية ، مؤكداً أن يؤدي ٢٠٠٧يونيه 

__________ 

  .دولة غري عضو يف جملس حقوق اإلنسان  *  
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، إىل أمهية إعالنات وبرامج      ومحايته ، من زاوية تعزيز التضامن الدويل     وإذ يشري أيضاً    
، ١٩٩٣قوق اإلنسان، املعقود يف فيينـا عـام          مثل املؤمتر العاملي حل    ،عمل املؤمترات الدولية  

، ومـؤمتر األمـم     ٢٠٠٢واملؤمتر الدويل لتمويل التنمية، املعقود يف مونتريي باملكسيك عام          
، ومؤمتر القمة   ١٩٩٢املتحدة املعين بالبيئة والتنمية، املعقود يف ريو دي جانريو بالربازيل عام            

، واملؤمتر العاملي   ٢٠٠٢انسربغ جبنوب أفريقيا عام     العاملي للتنمية املستدامة، املعقود يف جوه     
  ،٢٠٠٥املعين باحلد من الكوارث، املعقود يف كويب باليابان عام 

 أن اتساع الفجـوة بني البلـدان املتقدمـة اقتصادياً والبلــدان          وإذ يؤكِّد جمدداً    
تمع الدويل ويزيد من  وأنه يعوق إعمال حقوق اإلنسان يف اجملال ميكن حتمله طويالًالنامية أمر 

  حتمية قيام كل بلد ببذل قصارى جهده لسد هذه الفجوة وفق قدراته،
التضامن الدويل، بوصفه عنصراً حيوياً يف      حتظى به أمهية     بأن االهتمام الذي     وإذ يقرُّ   

جهود البلدان النامية الرامية إىل إعمال حق شعوهبا يف التنمية وتعزيز التمتع الكامل باحلقوق              
  تصادية واالجتماعية والثقافية للجميع، مل يكن كافياً،االق

 متديد والية اخلبري املستقل املعين حبقوق اإلنسان والتضامن الدويل ملدة           يقرِّر  -١  
  :ثالث سنوات من أجل ما يلي

تعزيز إعمال حق الشعوب واألفراد يف التضامن الدويل، بُسبلٍ منها مواصـلة              )أ(  
، ومبادئ تعزِّز التمتُّع هبذا احلق األساسي واختاذ تدابريٍ          وقواعد توجيهية، ومعايري خطوط  وضع  

على الصعيدين اإلقليمي والدويل لتعزيز وتدعيم املساعدة الدولية للبلدان الناميـة يف مـساعيها           
  املبذولة بشأن التنمية وهتيئة األوضاع اليت تتيح إعمال مجيع حقوق اإلنسان إعماالً كامالً؛

التماس آراء ومسامهات احلكومات، ووكاالت األمم املتحدة، وغريها من           )ب(  
، آخذاً يف حـسبانه     ويف أداء واليته  املنظمات الدولية واملنظمات غري احلكومية ذات الصلة،        

نتائج مجيع مؤمترات القمة الكربى اليت تعقدها األمم املتحدة وغريها من مـؤمترات القمـة               
  الوزارية املعقودة يف امليدانني االقتصادي واالجتماعي؛العاملية واالجتماعات 

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

اإلعمال املمكنة بغرض التوصل تدرجيياً إىل      تقدمي توصياٍت بشأن اخلطوات       )د(  
ملا يواجه التعـاون    د يف التضامن الدويل، واقتراح سبل التصدي        االكامل حلق الشعوب واألفر   
  الدويل من حتدياٍت متزايدة؛

العمل بالتعاون الوثيق مع مجيع الدول واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة              )ه(  
األخرى ذات الصلة اليت متثل أوسَع نطـاقٍ        اجلهات  واملنظمات غري احلكومية، وكذلك مع      

الـشعوب واألفـراد يف     حق  ب، كل يف نطاق واليته، كي تعمِّم        ممكن من املصاحلِ والتجار   
  ؛ يف أنشطة األمم املتحدة اإلعمال الفعليالتضامن الدويل تعميماً كامالً
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الدوليـة ذات الـصلة     واألنشطة  مواصلة املشاركة واملسامهة يف املؤمترات        )و(  
  هبدف تعزيز إعمال حق الشعوب واألفراد يف التضامن الدويل؛

مجيع الدول، وإىل وكاالت األمم املتحدة وغريها من املنظمات          إىل   بيطل  - ٢  
الدولية واملنظمات غري احلكومية ذات الصلة أن تعمِّم يف أنشطتها مراعاة حـق الـشعوب               
واألفراد يف التضامن الدويل وأن تتعاون مع اخلبري املستقل أثناء واليته، وأن تـزوِّده بكـل                

بصورٍة إجيابية لطلبات اخلـبري     ا، وأن تنظر جبدية يف االستجابة       املعلومات الالزمة اليت يطلبه   
  املستقل لزيارة بلداهنا، وأن متكِّنه من أداء واليته على حنوٍ فعَّال؛

ألمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن تـوفر مجيـع           إىل مفوضة ا   يطلب  - ٣  
  اء واليته على حنوٍ فعَّال؛املوارد البشرية واملالية الالزمة لتمكني اخلبري املستقل من أد

اخلبري املستقل أن يواصل العمل من أجل إعداد مشروع إعـالن           إىل  يطلب    -٤  
بشأن حق الشعوب واألفراد يف التضامن الدويل وأن يقدم إىل اجمللس تقريراً عن تنفيذ هـذا                

  القرار وفقاً لربنامج عمله السنوي؛
  .ار البند نفسه من جدول األعمالمواصلة النظر يف هذه املسألة يف إطيقرِّر   - ٥  

        


