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  جملس حقوق اإلنسان
               الدورة السابعة        الدورة
                  من جدول األعمال ٣      البند 

  تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان، املدنية والسياسية واالقتصادية
  فية، مبا يف ذلك احلق يف التنميةوالثقا اعيةواالجتم

  ،  *            ، ألبانيـا   *            ، إكـوادور   *          ، إسرائيل  *          ، إستونيا  *           ، أستراليا  *       إسبانيا   ،∗       أرمينيا
          ، البوسنة  *         ، بلغاريا *        ، بلجيكا *                                               أملانيا، أوروغواي، أوكرانيا، إيطاليا، الربتغال   

  ،  *   حدة                      ، مجهورية ترتانيا املت    *                           ، بريو، اجلمهورية التشيكية    *         ، بولندا  *      واهلرسك
                       ، مجهوريـة مقـدونيا      *                                                 مجهورية كوريا، مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة       

  ،  *                      ، سلوفينيا، الـسويد    *                                     ، جنوب أفريقيا، رومانيا، سلوفاكيا     *     سالفية و     اليوغ
        ، كندا،  *                   ، الكامريون، كرواتيا *     ، قربص *                  ، غواتيماال، فنلندا *            سويسرا، شيلي

                      ، اململكـة املتحـدة           ، مايل  *         ، ليسوتو  *        ليتوانيا             ليختنشتاين،     ،   *        ، التفيا  *     كينيا
    ،  *                 ، نيجرييا، هنغاريا *        ، النمسا *                                          لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، النرويج

            مشروع قرار   *:                   ، اليابان، اليونان *                               هولندا، الواليات املتحدة األمريكية        

   يف تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتهادور احلكم السديد - /... ٧

   ،                  إن جملس حقوق اإلنسان

                                   ً       ً                            ً          عالن العاملي حلقوق اإلنسان بوصفه معياراً مشتركاً لإلجناز لدى الشعوب واألمم كافـةً         باإل           ذ يسترشد  إ
  ،  )١ (          ً                               سترشد أيضاً بإعالن وبرنامج عمل فيينـا       ي                                                                   يسري على كل فرد من أفراد اجملتمع وكل هيئة من هيئاته، وإذ             

    ة،                                                                       اللذين أكدا أن مجيع حقوق اإلنسان عاملية وغري قابلة للتجزئة ومترابطة ومتداخل

                                                      

 .دول غري أعضاء يف جملس حقوق اإلنسان  ∗
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                   وإىل مجيع القرارات     ٢٠٠٥      أبريل  /       نيسان  ٢٠        املؤرخ   ٦٨ /    ٢٠٠٥                          إىل قرار جلنة حقوق اإلنسان         وإذ يشري 
                                                                                                               السابقة ذات الصلة فيما يتعلق بدور احلكم السديد يف تعزيز حقوق اإلنسان، وكذلك إىل إعالن األمم املتحـدة                  

              بشأن األلفية،

                                                  لوطين والدويل، إىل التمتع الكامل حبقوق اإلنـسان                                                     بأمهية إجياد بيئة تفضي، على الصعيدين ا              ِّ   وإذ يسلِّم 
                                                                  واحلريات األساسية، وأمهية عالقة التعاضد بني احلكم السديد وحقوق اإلنسان،

ـ                 ِّ      ً    وإذ يسلِّم أيضاً                 ي احتياجـات                                                                ّ             بأن احلكم الذي يتسم بالشفافية واملسؤولية واملساءلة واملشاركة ويلّب
                   َّ                                            ماعات الضعيفة واملهمَّشة، هو األساس الذي يقوم عليه احلكـم               اجل     فراد                                       وتطلعات الشعب، مبا يف ذلك النساء وأ      

                     ٌ                                                       ً     ً     وبأن هذا األساس شرطٌ ال غىن عنه إلعمال حقوق اإلنسان، ومنها احلق يف التنمية، إعماالً كامالً، ،      السديد

      ، حني                            َّ                                                                       على أن الدميقراطيات قد تضمَّنت مزايا مؤسسية ال جدال يف مواتاهتا للتنمية املستدامة، وأهنا                     ِّ   وإذ يشدِّد 
ِ                                                         ً                   تقوم على احترام حقوق اإلنسان، توفر للحكوماِت حوافز سياسية لتلبية احتياجات الشعب ومطالبه، وتتيح حواراً عن                                                          

              سلطة احلكومة،               ّ  ً     ً            ً                                        العامة أكثر ترّوياً ومشوالً وأكثر مرونةً، وتقييم الضوابط والتوازنات الالزمة ل         السياسات 

                           الدميقراطية وحقوق اإلنسان           النهوض ب                 ألمم املتحدة يف                                         الدور القيادي الذي تضطلع به ا                   ً   وإذ يؤكد جمدداً  
         ّ                                                                                  ، وإذ تسلّم بدور العمليات األخرى، مبا يف ذلك املؤمتر الدويل للدميقراطيات اجلديدة أو املستعادة وجمتمع         وتعزيزها

              الدميقراطيات،

                 من أجل تيـسري    ،          عند احلاجة                                                          أمهية التعاون الدويل واإلقليمي، عندما تطلبه الدول             ً أيضاً               ً   وإذ يؤكد جمدداً  
                                                         تنفيذ احلكم السديد وممارسات مكافحة الفساد على مجيع األصعدة،

ٌ                           َّ                أن احلكم السديد على الصعيدين الوطين والدويل أمٌر أساسٌي لتحقيق النمو االقتصادي املطَّرد                        وإذ يؤكد          ٌ                                            
   ،    ٢٠٠٥                                   ورد يف نتائج مؤمتر القمة العاملي لعام                                                والتنمية املستدامة والقضاء على الفقر واجلوع، كما 

  ،     ٢٠٠٠          ٍّ                                                                بنتائج كلٍّ من مؤمترات جمتمع الدميقراطيات، املعقودة يف وارسو يف عام                        مع االرتياح               ً   وإذ حييط علماً  
          َّ                       ، واليت تعهَّدت فيهـا الـدول           ٢٠٠٧                       ، ويف باماكو يف عام          ٢٠٠٥                         ، ويف سانتياغو يف عام          ٢٠٠٢            ول يف عام     ي     ويف س 

                                                                                                مبادئها وأهدافها املشتركة لتعزيز الدميقراطية يف مناطق العامل كافة، ولدعم سالمة العمليات الدميقراطية يف             باالستناد إىل 
ٍ                                        اجملتمعات اليت تشقُّ طريقها حنو الدميقراطية، ولتنسيق سياساٍت ترمي إىل تعزيز فعالية احلكم الدميقراطي،                                     ُّ                 

    ً                                 مهماً يف تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها ويف                                         ً  أن مكافحة الفساد على كل األصعدة يؤدي دوراً          وإذ يدرك 
                ٍ                             عملية إجياد بيئٍة تفضي إىل التمتع الكامل هبا، 

      إضعاف  ب                                                    ٍ    ٍ         ِ            بتزايد الوعي يف اجملتمع الدويل مبا الستشراء الفساد من أثرٍ ضارٍ على حقوقِ اإلنسان        ِّ  وإذ يسلِّم
                          ٍّ        ى الوفاء بالتزاماهتا على حـدٍّ                               إعاقة قدرات احلكومات عل    ب                احلكومة، وكذلك    ب                              املؤسسات وزعزعة ثقة اجلمهور     

            ً       ً   األكثر ضعفاً وهتميشاً،       لألشخاص                                  سيما باحلقوق االقتصادية واالجتماعية           سواء، وال
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                  وبأن تعزيز حقوق      الزمان               ٍ   َّ                                         بأن اختاذ تدابريٍ فعَّالة ملكافحة الفساد ومحاية حقوق اإلنسان مت       ِّ      ً  وإذ يسلِّم أيضاً
ٌ                     اإلنسان ومحايتها أمٌر أساسٌي للوفاء بكل جوانب        ٌ                               أي استراتيجية ملكافحة الفساد،                 

              ْ                                                           بنتائج الدورتْين األوىل والثانية ملؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة           مع االهتمام              ً وإذ حييط علماً
   ،    ٢٠٠٨                            ، ويف بايل، بإندونيسيا، يف عام     ٢٠٠٦                      ْ              ِّ                   ملكافحة الفساد، املعقودتْين يف البحر امليِّت، باألردن، يف عام 

                                                                              مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان اليت حتيل هبا التقرير اخلاص مبؤمتر                      مبذكرة      ِّ  يرحِّب  -  ١
                                                                                                 األمم املتحدة ملكافحة الفساد وإرساء احلكم السديد وحقوق اإلنسان، الذي عقدته مفوضية األمم املتحدة السامية 

                           املواضيع الرئيسية اليت نوقشت                 ً   ، وحتيط فيها علماً ب    ٢٠٠٦      نوفمرب  /             تشرين الثاين ٩   و ٨                      حلقوق اإلنسان يف وارسو يف 
   :                  خالل احللقة الدراسية

                             أثر الفساد على حقوق اإلنسان؛   ) أ (  

                                                حقوق اإلنسان واحلكم السديد يف سياق مكافحة الفساد؛   ) ب (  

                                           دور اجملتمع املدين والقطاع اخلاص ووسائط اإلعالم؛   ) ج (  

ْ                مكافحة الفساد مع صْون حقوق اإلنسان؛   ) د (                       

                                                                        يف التصديق على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفـساد أو االنـضمام                 فكري     الت              الدول إىل        يدعو  -  ٢
                                                        بوصفها مبادئ رئيسية تسترشد هبا اجلهود الراميـة إىل                            الوقاية واإلنفاذ،                          الشفافية، واملساءلة، و              وإىل تعزيز      ،     إليها

                مكافحة الفساد؛

                     ممارسات احلكم السديد       "  ةَ   َون                                                    مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان املعن        ة    بنشر   ِّ    يرحِّب    -  ٣
                               ، ويطلب إىل املفوضية إعـداد        ٦٨ /    ٢٠٠٥     ً                             ، عمالً بقرار جملس حقوق اإلنسان        )٢ ( "                           من أجل محاية حقوق اإلنسان    

       ٍ                                                          ً                       منشورٍ عن مكافحة الفساد وإرساء احلكم السديد وحقوق اإلنسان، استناداً إىل نتائج مؤمتر وارسو؛

                                              م السديد، مبا يف ذلك مسألة مكافحة الفساد يف سياق                                 أن يواصل النظر يف مسألة دور احلك   ِّ  يقرِّر  -  ٤
   .                                ٍ        تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها، يف دورٍة مقبلة

_ _ _ _ _  

                                                      

  ، XIV.10.07                                                                                      منشورات األمم املتحدة، مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، رقـم املبيـع                ) ٢ (
  .    ٢٠٠٨  ر     فرباي /    شباط


