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               لس حقوق اإلنسان جم
               الدورة الرابعة

                 من جدول األعمال ٢      البند 

 ٢٠٠٦مارس / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١تنفيذ قرار اجلمعية العامة 
 "اإلنسانجملس حقوق "واملعنون 

 ∗مشروع قرار: وجنوب أفريقيا) باسم جمموعة الدول املتشاهبة يف املوقف(الصني 

   العوملة وأثرها على التمتع الكامل جبميع حقوق اإلنسان-/...٢٠٠٦

                    إن جملس حقوق اإلنسان،

    اون                                     ُ                                                 مبقاصد ومبادئ ميثاق األمم املتحدة، وإذ ُيعرب بشكل خاص عن احلاجة إىل حتقيق التع                         إذ يسترشد    
                                                                           الدويل على تعزيز وتشجيع احترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للجميع دون متييز،

   ٤          املؤرخ      ١٢٨ /  ٤١                                                                     إعالن احلق يف التنمية، الذي اعتمدته اجلمعية العامة يف قرارها                               وإذ يؤكد من جديد    
  ،    ١٩٨٦      ديسمرب  /          كانون األول

      ً                                             ا أيضاً أبعاد اجتماعية وسياسية وبيئية وثقافية                                                        أن العوملة ليست جمرد عملية اقتصادية، بل هل            ُ       وإذ ُيـدرك   
                                                وقانونية تؤثر يف التمتع الكامل جبميع حقوق اإلنسان،

                                                                                         بـأن العوملة ينبغي أن تسترشد باملبادئ األساسية اليت ترتكز عليها جمموعة صكوك حقوق                  ُ   ّ       وإذ ُيسـلّم     
                                 الوطين والدويل، واحترام التنوع،                                                                                  اإلنسـان، كاملسـاواة واملشـاركة واملسـاءلة وعدم التمييز، على الصعيدين             

                                     والتسامح، والتعاون والتضامن الدوليني،

                                                      

  ه                                                                                                   هـذه الوثيقة نسخة منقحة من مشروع القرار املعمم يف الدورة الثانية جمللس حقوق اإلنسان بوصف                ∗
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                          ً                                                                أنه فيما تتيح العوملة فرصاً كبرية للنمو والتنمية االقتصاديني املستدامني لالقتصاد العاملي، وفيما         وإذ يؤكد 
                       احلاضر خبلل شديد يف                                                                                               تتـيح منظورات جديدة بشأن إدماج البلدان النامية يف االقتصاد العاملي، تتسم يف الوقت             

                                توزيع املنافع ويف تقاسم التكاليف،

                                                                                  ً                   أن البلدان النامية تواجه صعوبات خاصة هبا يف جماهبة حتدي العوملة، ال سيما أقل البلدان منواً                          وإذ يؤكد  
                                                اليت ال تزال مهمشة يف االقتصاد العاملي اآلخذ بالعوملة،

                                                             الرامية إىل تضييق الفجوة اآلخذة يف االتساع بني البلدان                                      إزاء عدم كفاية التدابري                            وإذ يساوره بالغ القلق    
                                       ً                                                         املتقدمة والبلدان النامية، مما يؤثر سلباً يف التمتع الكامل حبقوق اإلنسان، وال سيما يف البلدان النامية،

          عة باطراد                                                  ِّ                    َّ        على أن الفجوة السحيقة بني األغنياء والفقراء اليت تقسِّم اجملتمع البشري، واهلوَّة املتس         وإذ يؤكد  
                                     ُ          ً     ً                                         بني البلدان املتقدمة والبلدان النامية ُيشكالن خطراً كبرياً يهدد االزدهار واألمن واالستقرار يف العامل،

                                                                                                بأنه فيما ميكن للعوملة أن تؤثر يف حقوق اإلنسان من خالل تأثريها يف مجلة أمور منها دور                         ّ     وإذ يسـلّم   
                                عن تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان،                                            الدولة، تبقى الدولة هي املسؤولة يف املقام األول 

َ                                على املسؤولية املشتركة عن مساعدة البلدان والشعوب املستبَعدة من العوملة أو املتضررة منها،        وإذ يؤكد                                                        

                                                                                   عـلى وجوب أن تكون التنمية يف صلب جدول األعمال االقتصادي الدويل وعلى أن               ُ       ُيؤكـد  - ١ 
                                                                    ة، وااللتزامات والتعهدات الدولية، سيساهم يف هتيئة بيئة متكينية للتنمية،                                       الترابط بني االستراتيجيات اإلمنائية الوطني

                                               تساهم يف اإلعمال الكامل حلقوق اإلنسان كافة للجميع؛

                                                                                     اجملتمع الدويل على البحث يف بطء التقدم احملرز يف بلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية،                      حيث بشدة  - ٢ 
                                                                 ئمة، مبا فيها حتسني املساعدة اإلمنائية الرمسية، والبحث عن حل دائم ملشكلة                                 هبدف اختاذ مجيع التدابري الالزمة واملال

                                                                                                              الديـون اخلارجية، والوصول إىل األسواق، وبناء القدرات، ونشر املعرفة والتكنولوجيا، من أجل حتقيق اندماج               
                                        البلدان النامية بنجاح يف االقتصاد العاملي؛

                                                       البلدان النامية مشاركة كاملة وفعالة يف عملية صنع                                              على ضرورة توسيع وتعزيز مشاركة       ُ     ُيشدد - ٣ 
                                                                                                             القـرارات االقتصـادية ووضع القواعد على الصعيد الدويل هبدف ضمان التوزيع العادل ملكاسب النمو والتنمية              

                                     املستدامة يف اقتصاد عاملي آخذ يف العوملة؛

                       اخلاصني واخلرباء املستقلني                                                       على ضرورة قيام هيئات املعاهدات واملقررين اخلاصني واملمثلنيُ     ُيؤكد - ٤ 
                                                                  واألفرقة العاملة يف اجمللس، كل يف نطاق واليته، مبراعاة مضمون هذا القرار؛

  .                                             أن ينظر يف هذه املسألة من جديد يف دورته املقبلةُ     ُيقرر - ٥ 
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