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 إقامة نظام دويل دميقراطي ومنصف - ٦٥/٢٢٣
 

 ،إن اجلمعية العامة 
 الــسابقة بــشأن إقامــة نظــام دويل دميقراطــي ومنــصف، مبــا فيهــاا إىل قراراــإذ تــشري 

ــرار جملــساوإذ حتــيط علمــ،٢٠٠٩ديــسمرب/ن األول كــانو١٨خ املــؤر٦٤/١٥٧القــرار  بق
 ،)١(٢٠٠٨يونيه/ حزيران١٨ املؤرخ٨/٥حقوق اإلنسان

ــدوإذ لكــلتعهــد مجيــع الــدول بالوفــاء بالتزاماــا بتعزيــز االحتــرام العــاملي  تعيـد تأكي
دةاملتحـ  وفقـا مليثـاق األمـم،حقوق اإلنسان واحلريـات األساسـية للجميـع ومراعاـا ومحايتـها

 املتصلة حبقوق اإلنسان والقانون الدويل،األخرىوالصكوك
ومحايتـهاأن تكثيف التعاون الدويل من أجل تعزيـز مجيـع حقـوق اإلنـسانوإذ تؤكد 

 ١ ـنــــي املادتيـ متاما مع مقاصد ومبادئ امليثاق والقانون الدويل املبينــة فـمتسقاينبغي أن يظل
 منــها االحتــرام التــام للــسيادة والــسالمة اإلقليميــةمــوريف ظــل أمــن امليثــاق، وأن يــتم ٢ و

يف العالقـات الدوليـة وعـدمعماهلاالتهديد باسـت القوة أوعمالواالستقالل السياسي وعدم است
  دولة،يالتدخل يف املسائل اليت تقع أساسا ضمن الوالية الداخلية أل

على إعادة تأكيد اإلميانتضمنته من تصميم  ماخباصة إىل ديباجة امليثاق، ووإذ تشري 
 رجـال والنـساء وباملساواة يف احلقـوق بـني الوقدرهاإلنسانحبقوق اإلنسان األساسية وبكرامة

 كبريها وصغريها،دولالوكذلك بني

_______________

، الفصل الثالـث،(A/63/53) ٥٣الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثالثة والستون، امللحق رقم:انظر )١(
 .ألف الفرع
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 ميكـن أن يتحقـق فيـه اإلعمـالحق اجلميع يف نظـام اجتمـاعي ودويل تعيد تأكيدوإذ 
 ،)٢(عالن العاملي حلقوق اإلنسانالتام للحقوق واحلريات املنصوص عليها يف اإل

ورد يف ديباجة امليثاق من تصميم على إنقاذ األجيـال املقبلـة ما تعيد أيضا تأكيدوإذ 
 واحتــرام االلتزامــاتصــون العدالــةمــن ويــالت احلــرب ويئــة الظــروف الــيت ميكــن يف ظلــها

االجتمـاعي ورفـع وتعزيـز التقـدمالناشئة عـن املعاهـدات وغريهـا مـن مـصادر القـانون الـدويل
اجلـوار واسـتخدام حسنتعزيز مبدأ التسامح وإبداء و من احلريةيف جو أفسح املعيشةمستوى

 مجيعها، قدم االقتصادي واالجتماعي للشعوبالدولية يف النهوض بالتجهزةاأل
 ضرورة اضطالع دول العامل بصفة مشتركة وعلى صعيد متعـدد األطـرافتؤكدوإذ 

مسائل االقتصادية واالجتماعية على مـستوى العـامل ولألخطـار الـيت ـددمبسؤولية التصدي لل
يف هـذا الـصدد باعتبارهـاأساسـيبـدورالسالم واألمن الدوليني، ووجوب قيام األمم املتحدة

 أكثر املنظمات عاملية ومتثيال يف العامل،
طلعـاتوتالتغريات الكـربى الـيت حتـدث علـى الـساحة الدوليـةوإذ تضع يف اعتبارها 

يف امليثـاق، مبـا يف ذلـك تعزيـزكرســة املبادئ امل أساسنظام دويل علىإىل قياممجيع الشعوب
ــرام مبــدأ ــع واحت ــرام حقــوق اإلنــسان واحلريــات األساســية للجمي بــنيساواةاملــوتــشجيع احت

الشعوب يف احلقوق وتقريـر املـصري والـسالم والدميقراطيـة والعدالـة واملـساواة وسـيادة القـانون
 والتعددية والتنمية وحتسني مستويات املعيشة والتضامن،

تحقيـقل أمـر ضـروري  تعزيز التعاون الدويل يف ميدان حقوق اإلنـسانبأن إذ تسلمو 
مقاصد األمم املتحدة على الوجه األكمل، مبا يف ذلك تعزيـز مجيـع حقـوق اإلنـسان ومحايتـها

 على حنو فعال،
عاملي حلقوق اإلنسان يـنص علـى أن مجيـع النـاس أن اإلعالن الوإذ تضع يف اعتبارها 

يولدون أحرارا ومتـساوين يف الكرامـة واحلقـوق وأن لكـل إنـسان حـق التمتـع جبميـع احلقـوق
 علـى أسـاس العـرقالتمييـزمـن قبيـل متييز من أي نوع، دونواحلريات املذكورة يف اإلعالن،

الـوطيناألصـل  أوأي رأي آخـر أوالـرأي الـسياسي الـدين أو اللغـة أو اجلـنس أو اللون أو أو
 أي وضع آخر،  أوامليالد  أوالثروة االجتماعي أو أو
أن الدميقراطية والتنمية واحترام حقوق اإلنـسان واحلريـات األساسـية تعيد تأكيدوإذ 

 وأن الدميقراطيـة تقـوم علـى إرادة الـشعب املعـرب عنـهاكـل منـها اآلخـرويعززأمور مترابطة

_______________

 ).٣ - د( ألف٢١٧القرار )٢(
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ه الــسياسية واالقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــة ومــشاركته التامــة يف مجيــعحبريــة لتقريــر نظمــ
 حياته، جوانب

بــأن تعزيــز حقــوق اإلنــسان ومحايتــها ينبغــي أن يــستندا إىل مبــدأ التعــاونوإذ تــسلم 
واحلوار الصادق وأن يهـدفا إىل تعزيـز قـدرة الـدول األعـضاء علـى الوفـاء بالتزاماـا يف ميـدان

 ملا فيه مصلحة البشرية مجعاء،حقوق اإلنسان
 وإمنـا هلـا أيـضا أبعـاد، على أن الدميقراطية ليست مفهوما سياسيا فحـسبوإذ تشدد 

 واجتماعية، اقتصادية
 بأن الدميقراطية واحترام مجيع حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك احلق يف التنميـةوإذ تسلم 

قطاعـات اتمـع ومـشاركة اتمـعيف مجيـعالشفافني واخلاضـعني للمـساءلةواحلكم واإلدارة
 مـن الـدعائم الالزمـة لتحقيـق التنميـة االجتماعيـةا أساسـياجـزء تـشكلفعليـةمـشاركةاملدين

 املستدامة اليت يكون حمورها الناس،
 أن العنصرية والتمييز العنصري وكراهيـة األجانـب ومـا يتـصلوإذ تالحظ مع القلق 

امـل منـها التوزيـع غـري العـادل للثـروة والتـهميشبذلك من تعصب ميكـن أن تتفـاقم بفعـل عو
 االجتماعي، واالستبعاد

أن احلوار بني األديان والثقافات واحلضارات ميكن أن يـسهم إسـهاما تعيد تأكيدوإذ 
 األصعدة، مجيعكبريا يف تعزيز التعاون الدويل على

شعوبلـجيابية العوملة قوة إأن يكفل جعل لمجتمع الدويل لبد ال  على أنهتشددوإذ 
وواسـعةدائبـة جهودببذلة ومنصفة متاما إالعامجن تكونميكن أ  الالعامل كافة، وأن العوملة

 فيها من تنوع،  ما بكلاملشتركة تنا إنسانيعمادهاالنطاق
 االقتــصادية واملاليــة وأزمــيت الطاقــة والغــذاءة مــن أن األزمــالقلــقبــالغ يــساورهاوإذ 

  عوامـل تتـصل باالقتـصاد الكلـي وغـريمبا فيهـا ،ة عن عدة عوامل أساسيةالعاملية الراهنة النامج
ذلك من العوامل من قبيل التـدهور البيئـي والتـصحر وتغـري املنـاخ العـاملي والكـوارث الطبيعيـة

 وخباصـة وانعدام املوارد املالية والتكنولوجيا الالزمة ملواجهة آثارهـا الـسلبية يف البلـدان الناميـة،
 سيناريو عامليا يهـدد التمتـع علـى حنـومتثلان منوا والدول اجلزرية الصغرية النامية،يف أقل البلد

 ،والبلدان الناميةالنموكاف جبميع حقوق اإلنسان ويوسع الفجوة بني البلدان املتقدمة
 لمشة ومنـصفة متامـا جيـب أن تـعـامجأن اجلهود الراميـة إىل جعـل العوملـة تؤكدوإذ 

الـيتاحتياجات البلـدان الناميـة والبلـدانتتسق معلى الصعيد العامليعسياسات وتدابريوضع
 وتنفذ مبشاركتها الفعلية،صاغاقتصاداا مبرحلة انتقالية وتمتر
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ــة، وتؤكــد أيــضاوإذ  ــوفري التمويــل الكــايف للبلــدان النامي ــدانســيما ال ضــرورة ت  البل
ونقـل التكنولوجيـا إليهـا، ألغـراض منـهاالنامية غري الساحلية والدول اجلزرية الصغرية النامية،

  دعم جهودها من أجل التكيف مع تغري املناخ،
ــد أصــغت   إىل شــعوب العــامل، وإذ تــسلم بتطلعاــا إىل العدالــة وتكــافؤ الفــرصوق

للجميـع والتمتـع مبـا هلـا مـن حقـوق اإلنـسان، مبـا يف ذلـك احلـق يف التنميـة والعـيش يف ســالم
ملــساواة دون متييــز يف احليــاة االقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــةوحريــة واملــشاركة علــى قــدم ا

 والسياسية، واملدنية
يف وسـعها مـن تـدابري لكفالـة إقامـة نظـام دويل  مـا على أن تتخذ كل منهااوتصميم 

 ومنصف، دميقراطي
 ؛ومنصفأن لكل شخص احلق يف نظام دويل دميقراطيتؤكد - ١ 
  التـامعمالاإل  على يشجعومنصفيل دميقراطينظام دوقيامأنتؤكد أيضا - ٢ 

 ميع حقوق اإلنسان للناس كافة؛جل
جنـوب أفريقيـا،يف ديربـان، جبميـع الـدول األعـضاء أن تفـي مبـا أبدتـهيب - ٣ 

يتـصل بـذلكخالل املؤمتر العاملي ملناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانـب ومـا
 منـها تعزيـز وتـدعيم التعـاونبطرقنافع العوملة إىل أقصى حد،من تعصب، من التزام بزيادة م

الدويل بغية زيـادة تكـافؤ الفـرص فيمـا يتعلـق بالتجـارة والنمـو االقتـصادي والتنميـة املـستدامة
ــادة التبــادل فيمــا بــنيواالتــصاالت العامليــة عــن طريــق اســتخدام التكنولوجيــات اجلديــدة  وزي

ميكــن أن  التأكيــد أن العوملــة، وتكــرر)٣(الثقافــات عــن طريــق صــون التنــوع الثقــايف وتعزيــزه
 مــستقبليئــةتكـون جامعــة ومنـصفة متامــا إال ببــذل جهـود دائبــة وواسـعة النطــاق مــن أجـل

 فيها من تنوع؛  مامشترك يقوم على إنسانيتنا املشتركة بكل
 :يلي  ماتطلب أمورا منهات ومنصفنظام دويل دميقراطيمة إقاأن تؤكد - ٤ 
ــر مــصريهاإعمــال )أ(  ــشعوب يف تقري ــع ال ــةليحــق مجي ــا أن حتــدد حبري ــسىن هل ت

 السياسي وتسعى حبرية إىل حتقيق تنميتها االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛وضعها
ــإعمـــــال )ب(  ــق الـــــشعوب والـــ ــايف الـــــسيادولحـــ ــة علـــــى ثرواـــ  دة الدائمـــ

 الطبيعية؛ ومواردها
 الشعوب يف التنمية؛كل إنسان ومجيعحقإعمال )ج( 

_______________

 .، الفصل األولCorr.1  وA/CONF.189/12انظر )٣(
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 حق مجيع الشعوب يف السالم؛إعمال )د( 
علـى املـشاركة املتـساوية يف عمليـةقـائمنظام اقتصادي دويلإعمال احلق يف )هـ( 

 الدول؛ مجيع بني فيما واملصلحة املتبادلة والتضامن والتعاون واالعتماد املتبادلصنع القرار
 ؛حقا من حقوق الشعوب واألفراد، بوصفه الدويلالتضامن )و( 
 مؤسـسات دوليـة تتـسم بالـشفافية والدميقراطيـة والعدالـة إقامة وتوطيدتعزيز )ز( 
 املـشاركة التامـةدأ مـن خـالل تنفيـذ مبـخباصـةلمـساءلة يف مجيـع جمـاالت التعـاون، وختضع لو

 ل منها؛كلواملتساوية يف آليات صنع القرار
إعمال حق اجلميع يف املشاركة على قدم املـساواة، دون أي متييـز، يف عمليـة )ح( 

 صنع القرار على الصعيدين احمللي والعاملي؛
مبدأ التمثيل اإلقليمي العادل واملتـوازن بـني اجلنـسني يف تكـوين مـالكمراعاة )ط( 

 موظفي منظومة األمم املتحدة؛
ات واالتــصاالت يتــسم باحلريــة والعدالــة والفعاليــة نظــام دويل للمعلومــإقامــة )ي( 

والتوازن ويقوم علـى التعـاون الـدويل إلرسـاء تـوازن جديـد وزيـادة التبـادل يف التـدفق الـدويل
 ومنها؛  التفاوت يف تدفق املعلومات إىل البلدان النامية أوجهللمعلومات، وخباصة تصحيح

 يعــزز التعدديــة، ألن ذلــكللجميــع واحلقــوق الثقافيــةتنــوع الثقــايفالاحتــرام )ك( 
 الثقافيـة ويـساعد علـى إعمـالاتالثقافية ويسهم يف توسيع نطاق تبادل املعارف وفهم اخللفيـ

وديـةو مـستقرة عالقـاتينمـيحقوق اإلنسان املقبولة عامليا والتمتع ا يف مجيع أحناء العـامل و
  يف العامل أمجع؛والدولبني الشعوبفيما

 وتعـاون دويل معـزز بيئـة صـحية يفمجيع الـشعوب شخص وكلحقإعمال )ل( 
يــستجيب بفعاليــة للحاجــة إىل مــساعدة اجلهــود الوطنيــة مــن أجــل التكيــف مــع تغــري املنــاخ،

 ؛املناخ وخباصة يف البلدان النامية، ويشجع على تنفيذ االتفاقات الدولية يف جمال احلد من تغري
التوزيع الدويل للثروات عـن طريـق االستفادة بشكل منصف من منافعتعزيز )م( 

  االقتصادية والتجارية واملالية؛ الدولية يف العالقاتوخصوصاتعزيز التعاون الدويل،
 فيمـا يتعلـق بـاحلق العـام يفتـراث البـشرية املـشتركلكيـةمتتع كـل شـخص مب )ن( 

 ؛بالثقافة االنتفاع
االجتماعيـةقتـصادية واالالعـامل يف حتمـل مـسؤولية إدارة التنميـةدولاشتراك )س( 

وضرورة االضـطالعاليت دد السالم واألمن الدولينيوالتصدي لألخطارعلى مستوى العامل
 ؛على صعيد متعدد األطرافسؤوليةامل ذه
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ــة احلفــاظ علــى تؤكــد - ٥  ــري واملتنــوع تمــعأمهي ــشعوباألمــم الطــابع الث وال
تلـف اخللفيـات التارخييـة والثقافيـة والدينيـة يفالوطنية واإلقليمية وخماخلصائصاحترامو الدويل

 تعزيز التعاون الدويل يف ميدان حقوق اإلنسان؛
ومتـشابكة وغـري قابلـة  أن مجيـع حقـوق اإلنـسان عامليـة مترابطـةتؤكد أيضا - ٦ 

 علـى حنـوعـامليال الصعيد حقوق اإلنسان علىتعامل معوأن اتمع الدويل جيب أن ي للتجزئة
  وتعيـد تأكيـد،االهتمـام مـنقـدر على قدم املساواة وبنفس الإلنصاف والتكافؤ،يتوخى فيه ا

ــ ــاةأن ــة اخلــه يف حــني جيــب مراع ــةصائص أمهي ــات التارخيي ــة وخمتلــف اخللفي ــة واإلقليمي  الوطني
ــة ــة والديني ــتعني علــى ،والثقافي ــدول،ي ــصرف ال ــسياسية واالقتــصاديةب ــا ال النظــر عــن نظمه

 ؛تهاق اإلنسان واحلريات األساسية ومحايوالثقافية، تعزيز مجيع حقو
مجيع اجلهات الفاعلة يف الساحة الدوليـة علـى إقامـة نظـام دويل أساسـه حتث - ٧ 

مشول اجلميع والعدالة واملساواة واإلنصاف وكرامة اإلنسان والتفـاهم وتعزيـز واحتـرام التنـوع
اد القائمـة علـى العنـصريةالثقايف وحقوق اإلنـسان العامليـة، وعلـى نبـذ مجيـع مـذاهب االسـتبع
 والتمييز العنصري وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛

ــد - ٨  إقــرار الــسالم واألمــن الــدولينيعلــى الــدولضــرورة أن تــشجع تعيـد تأكي
 لتحقيـق نــزع الـسالحيف وسـعها  ما كلهلذا الغرض،وأن تبذل، حتقيقاوصوما وتعزيزمها،

 نتيجـة لتـدابري نــزعاحملـررةكفالـة اسـتخدام املـواردل ودولية فعالـة رقابة يف ظلالكاملوالعام
 يف البلدان النامية؛التنمية سيما الالسالح الفعالة ألغراض التنمية الشاملة، و

نظـام إقامـة مل بـصفة عاجلـة مـن أجـل العضرورة مواصلة تعيد أيضا تأكيد - ٩ 
 والتعـاون املـشتركةاملـصلحةو الـسيادةواملـساواة يف والتـرابطاإلنصاف  أساسهاقتصادي دويل

 التفـاوت أوجـهصححيـالنظر عن نظمهـا االقتـصادية واالجتماعيـة،بصرفبني مجيع الدول،
  النمـواآلخذة يف االتساع بني البلدان املتقدمـة الفجوةح إمكانية سديتيرفع املظامل القائمة ويو

ضمن الـسالميـة واالجتماعيـة بـاطراد والتنمية االقتـصاديخطىكفل تعجيليوالبلدان النامية و
 ؛ة واملقبلليةألجيال احلالوالعدالة

وســائلالسبل والـ ضـرورة أن يـستحدث اتمـع الـدويل تعيـد كـذلك تأكيـد - ١٠ 
اإلعمـال التـام جلميـععتـرض سـبيل التحـديات الـيت تمواجهـةإزالة العقبات الراهنـة وب الكفيلة

ينتج عنها من انتهاكات حلقوق اإلنـسان يف مجيـع  مااحليلولة دون استمراربحقوق اإلنسان و
 العامل؛ أحناء

 التعـاون الــدويل، زيـادة، مـن خـاللهــوداجلبـذلالـدول علـى مواصـلة حتـث - ١١ 
 ؛منصفنظام دويل دميقراطي وإلقامة
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حقـوقاملنشأة مبوجـب معاهـدات اهليئات حقوق اإلنسان وجملس إىلتطلب - ١٢ 
واللجنـة اخلاصـة الـيت مـدد الـسليـاتاآلملتحدة حلقـوق اإلنـسان واإلنسان ومفوضية األمم ا

 االهتمـام الواجـب، كل يف إطار واليتـها،أن تويل االستشارية لس حقوق اإلنسان والياا،
 تقدم إسهامات من أجل تنفيذه؛وأن هلذا القرار

ــام دويل يـــــب - ١٣  ــة نظـــ ــسألة إقامـــ ــا مـــ ــا هلـــ ــذ منطلقـــ ــية أن تتخـــ باملفوضـــ
 ؛ومنصف راطيدميق

ــم املتحــدةتطلــب - ١٤  ــزة األم ــدول األعــضاء وأجه ــع ال ــام أن يطل ــني الع إىل األم
 مؤســـسات بريتـــون وودز،وخـــصوصاوهيئاـــا وعناصـــرها واملنظمـــات احلكوميـــة الدوليـــة،

 واملنظمات غري احلكومية على هذا القرار وأن ينشره على أوسع نطاق ممكن؛
بنــدالني يف إطــارت والــسالــسادسةلة يف دورــااملــسأ مواصــلة النظــر يف تقــرر - ١٥ 

 .“ ومحايتها حقوق اإلنسانتعزيز”املعنون
 ٧١اجللسة العامة

 ٢٠١٠ ديسمرب/ كانون األول٢١
 


