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       اإلنسان         جملس حقوق 
               الدورة السادسة

                 من جدول األعمال ٣      البند 

 تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان، املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية
  يف التنمية والثقافية، مبا يف ذلك احلق

 مشروع قرار :كوبا

 حقوق اإلنسان والتضامن الدويل /...٦

  ،                  إن جملس حقوق اإلنسان

       ً   علماً         وإذ حييط    ،      ٢٠٠٥       أبريل   /        نيسان   ٢٠          املؤرخ     ٥٥ /    ٢٠٠٥                                  إىل قـرار جلنة حقوق اإلنسان                 إذ يشـري   
  ، )A/HRC/4/8   (                                 املعين حبقوق اإلنسان والتضامن الدويل    ُ ستقلُ مل   ا                               ُ بالتقرير الذي قدمه إىل اجمللس اخلبُري

                                                          ً                                 على أن عمليات تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها ينبغي أن جتري وفقاً ملقاصد ومبادئ ميثاق                        وإذ يشـدد   
                            األمم املتحدة والقانون الدويل،

       ، بأن      ١٩٩٣       يونيه   /                                                                        بأن الدول تعهدت يف املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان، املعقود يف حزيران                  ّ    وإذ يذكّـر   
                                                                                           ضمان التنمية وإزالة العقبات اليت تعترض التنمية، وأكدت أنه ينبغي للمجتمع الدويل                                         تتعاون فيما بينها من أجل    

                                                                                           أن يشجع قيام تعاون دويل فعال من أجل إعمال احلق يف التنمية وإزالة العقبات اليت تعترض التنمية،

                على تعزيز تنمية                                                    من إعالن احلق يف التنمية تنص على وجوب العمل املتواصل  ٤         أن املادة     ً  جمدداً          وإذ يؤكد  
ُ   ِّ ً                                        البلدان النامية على حنو أسرع، وأن التعاون الدويل الفعال، بوصفه ُمكمِّالً جلهود البلدان النامية، هو عنصر أساسي                                                               

                                                                      لتزويد هذه البلدان بالوسائل والتسهيالت املناسبة لتشجيع تنميتها الشاملة،
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                                           قوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية تنص                                   من العهد الدويل اخلاص باحل      ٢              أن املادة              يف اعتباره         يضع      وإذ 
                                                         ً                                                         عـلى أن تتعهد كل دولة طرف فيه باختاذ التدابري الالزمة، منفردةً وعن طريق املساعدة والتعاون الدوليني، وال                  
                                                                                ً                                 سـيما على الصعيدين االقتصادي والتقين، وبأقصى ما تتيحه مواردها املتوفرة، للعمل تدرجيياً على اإلعمال التام               

                                                          ً                          ملعترف هبا يف العهد، وذلك جبميع الوسائل املناسبة، مبا فيها خاصةً اختاذ التدابري التشريعية،         للحقوق ا

                                                                                               بإمكانية النهوض بالتنمية املستدامة عن طريق التعايش السلمي والعالقات الودية والتعاون                    ً       واقتـناعاً منه   
       ختلفة،                    ُ                                          فيما بني الدول ذات الُنظم االجتماعية أو االقتصادية أو السياسية امل

                                              ً                                           أن اتساع الفجـوة بني البلـدان املتقدمـة اقتصادياً والبلـدان النامية أمر غري مقبول                ً  جمدداً             وإذ يؤكد    
                                                                                                                وال جيـوز أن يسـتمر وأنه يعوق إعمال حقوق اإلنسان يف اجملتمع الدويل ويزيد من حتمية قيام كل بلد ببذل                     

                                      قصارى جهده لسد هذه الفجوة وفق قدراته،

                                                                                       إزاء عدم وصول الفوائد الضخمة النامجة عن عملية العوملة والترابط االقتصادي إىل                لقه                وإذ يعرب عن ق    
                                                                                     ً                       مجيع البلدان واجملتمعات واألفراد، وإزاء تزايد استبعاد عدة بلدان، ال سيما أقل البلدان منواً والبلدان األفريقية، من

                    فوائد تلك العملية، 

                                     ً      ً             لطبيعية، واألوبئة واآلفات الزراعية عدداً وحجماً وإزاء                            إزاء هول الكوارث ا                                وإذ يعـرب عن بالغ قلقه      
                                                                                                                أثرها املتزايد يف السنني األخرية، مما يؤدي إىل خسائر كبرية يف األرواح وإىل عواقب اجتماعية واقتصادية وبيئية                 

                                                                                 وخيمة يف األجل الطويل على اجملتمعات اهلشة يف مجيع أحناء العامل، ال سيما يف البلدان النامية،

          بالعهد           وإذ يذكر                                                                      األمهية احلامسة لزيادة املوارد املخصصة للمساعدة اإلمنائية الرمسية،                           ذ يؤكد من جديد     وإ 
                       يف املائة من ناجتها        ٠,٧                                                                                         الـذي قطعته البلدان الصناعية على نفسها بأن ختصص للمساعدة اإلمنائية الرمسية نسبة              

ِقرُّ               القومي اإلمجايل،  ِ  ُّ    وإذ ُي                                                 إضافية لتمويل الربامج اإلمنائية يف البلدان النامية،                         بضرورة إجياد موارد جديدة و    ُ 

                                                                                             على اختاذ خطوات جديدة لزيادة التزام اجملتمع الدويل بغية إحراز تقدم جوهري يف اجلهود                           وقـد عـزم    
                                                                          املتعلقة حبقوق اإلنسان، وذلك بزيادة جهود التعاون والتضامن الدوليني ومواصلتها،

                                                         منصفة وعاملية من الشراكة والتضامن بني األجيال وتعزيز                                        ضـرورة إقامة صالت جديدة و                 وإذ يؤكـد   
                                  تضامن األجيال من أجل بقاء البشرية،

                  ُ  َ                                ً      ً                            بأن االهتمام الذي أُويلَ ألمهية التضامن الدويل، بوصفه عنصراً حيوياً يف جهود البلدان النامية       ً      إقراراً منه  و 
                                            حلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية للجميع،                                                             الرامية إىل إعمال حق شعوهبا يف التنمية وتعزيز التمتع الكامل با 

            ً   مل يكن كافياً، 

                                        ً      ً                                      على العمل على توعية األجيال احلاضرة توعيةً كاملةً مبسؤوليتها جتاه األجيال املقبلة، وعلى        ً     وتصميماً منه 
                                    إجياد عام أفضل ألجيال احلاضر واملستقبل،
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                                       ء الدول واحلكومات يف مؤمتر قمة األمم                                               ما ورد يف اإلعالن الذي اعتمده رؤسا                     يؤكد من جديد   - ١ 
                                                                                                    املتحدة لأللفية من اعتراف بالقيمة األساسية للتضامن يف العالقات الدولية يف القرن احلادي والعشرين، والذي جاء 
                                                                                        ً                          فـيه أن الـتحديات العاملية جيب مواجهتها على حنو يكفل توزيع التكاليف واألعباء بصورة عادلة، وفقاً ملبدأي                 

                                                                                        عدالـة االجتماعية األساسيني، وأن من حق الذين يعانون، أو أقل الناس استفادة، أن حيصلوا على                 اإلنصـاف وال  
                         العون من أكثرهم استفادة؛

                                                                                 على اإلسهام يف حل املشاكل العاملية القائمة عن طريق زيادة التعاون الدويل                             يعـرب عن عزمه    - ٢ 
                                                 حل األجيال املقبلة بسبب أعباء املاضي، وعلى أن                                                                 هبدف إجياد األوضاع اليت تكفل عدم املساس باحتياجات ومصا        

                       ً        ترث األجيال املقبلة عاملاً أفضل؛ 

                                                                                          اجملـتمع الدويل على النظر، على وجه االستعجال، يف اختاذ تدابري حمددة لتعزيز وتدعيم                   حيـث  - ٣ 
                       وضاع اليت تتيح إعمال                                                                                                    املساعدة الدولية املقدمة إىل البلدان النامية يف مساعيها من أجل التنمية ومن أجل إجياد األ              

                  ً     ً   حقوق اإلنسان إعماالً كامالً؛

               ً      ً                              املرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالقيمة األساسية للتضامن        "                   حقوق اجليل الثالث   "                 بـأن ما يسمى          ّ    يسـلّم  - ٤ 
                                                                                                      يلـزمها إىل مـزيد من التطوير التدرجيي يف إطار آلية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان لتتسىن االستجابة للتحديات       

                                     املتعلقة بالتعاون الدويل يف هذا املضمار؛         املتزايدة 

                                                               وكاالت األمم املتحدة وغريها من املنظمات الدولية واملنظمات غري             إىل                      إىل مجيع الدول و        يطلب - ٥ 
                                                                               احلكومية ذات الصلة أن تعمم يف أنشطتها مراعاة حق الشعوب واألفراد يف التضامن الدويل؛ 

                                                    مواصلة وضع مبادئ توجيهية ومعايري وقواعد ومبادئ             ً                            مـراعاةً منه للحاجة امللحة إىل          ،        يقـرر  - ٦ 
                                                                                                           هبدف تعزيز ومحاية حق الشعوب واألفراد يف التضامن الدويل، أن يطلب إىل اخلبري املستقل املعين حبقوق اإلنسان                 

                                                                                     والتضامن الدويل مواصلة االضطالع بواليته، رهنا باستعراض اجمللس هذه الوالية يف املستقبل القريب؛

                                                                                اخلبري املستقل أن يواصل عمله من أجل إعداد مشروع إعالن بشأن حق الشعوب                   إىل       يطلـب  - ٧ 
      سبتمرب  /     أيلول (                            الدورة التاسعة للمجلس     إىل                                       ً                                  واألفـراد يف التضامن الدويل وأن يقدم تقريراً عن تنفيذ هذا القرار             

                          ، ما مل يقرر اجمللس خالف ذلك؛ )    ٢٠٠٨

                                                    ئج مجيع مؤمترات القمة العاملية الكربى اليت تعقدها                                           إىل اخلبري املستقل أن يراعي نتا               ً  يطلب أيضاً  - ٨ 
                                                                                                           األمـم املتحدة وغريها من االجتماعات العاملية واالجتماعات الوزارية يف امليدانني االقتصادي واالجتماعي، وأن              
                                                                                                      يلتمس لدى اضطالعه بواليته آراء ومسامهات احلكومات ووكاالت األمم املتحدة وغريها من املنظمات الدولية              

                            نظمات غري احلكومية ذات الصلة؛   وامل

  .                من جدول األعمال ٣                                                       مواصلة النظر يف هذه املسألة يف دورته التاسعة يف إطار البند       يقرر - ٩ 

_ _ _ _ _ 


