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 - 149 /70إقامة نظام دويل دميقراطي ومنصف
إن اجلمعية العامة،
إذ تشري إىل قراراهتا السابقة املتعلقة بإقامة نظام دويل دميقراطـي ومنصـف ،ـا اياـا القـرار
 178/69املؤرخ  18كانون األول/ديسمرب  ،2014وإىل قـرار للـح وقـو اإلنسـان 6/18
املؤرخ  29أيلول/سبتمرب  )1(2011و  15/25املؤرخ  27آذار/مارس ،)2(2014
وإذ تعيددت تيديددت تعاــد مجيــا الــدول بالواــاء بالت اماهتــا بتع يـ االوتــرام العــاملي ل ـ
وقو اإلنسان واحلريـا األساسـية لليميـا ومراعاهتـا وهايتـاا ،واقـا مليمـا األمـم املتحـدة
والص وك األخرى املتصلة حبقو اإلنسان والقانون الدويل،
وإذ تؤددددت أن ت ميـــف التعـــاون الـــدويل مـــن أجـ ـ تع يـ ـ مجيـــا وقـــو اإلنســـان
وهايتاا ينبغـي أن يظـ متسـقا اامـا مـا مقابـد ومبـادق امليمـا والقـانون الـدويل املبينـــة يف
املــادتن  1و  2مــن امليمــا وأن يــتم يف ت ـ االوتــرام التــام ألمــور منــاا الســيادة والس ـ مة
اإلقليميــة واالســتق ل السياســي وعــدم اســتعمال القــوة أو التاديــد باســتعما ا يف الع ق ـا
الدولية وعدم التدخ يف املسائ اليت تقا أساسا ضمن الوالية احمللية أل دولة،
وإذ تشري إىل ديباجة امليما  ،وخبابة ما تضمنته من تصميم على إعادة تأكيد اإلميـان
حبقو اإلنسان األساسية وب رامة اإلنسان وقدره وباملساواة يف احلقـو بـن الرجـال والنسـاء
وبن األمم كبريها وبغريها،
_______________

( )1انظر :الوثائق الرمسية للجمعية العامة ،التورة السادسة والستون ،امللحق رقم  53ألف (،)A/66/53/Add.1
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( )2املرجا نفسه ،التورة التاسعة والستون ،امللحق رقم  ،(A/69/53) 53الفص الرابا ،الفرع ألف.
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وإذ تعيت تيديت وق اجلميا يف نظـام اجتمـاعي ودويل مي ـن أن يتحقـق ايـه اإلعمـال
التام للحقو واحلريا املنصوص علياا يف اإلع ن العاملي حلقو اإلنسان(،)3
وإذ تعيت أيضا تيديت ما ورد يف ديباجة امليما من تصميم على إنقـاذ األجيـال املقبلـة
مــن وي ـ احلــرب وهتيئــة الظــرويت الــيت مي ــن يف تلــاا بــون العدالــة واوتــرام االلت امــا
الناشئة عـن املعاهـدا وهريهـا مـن مصـادر القـانون الـدويل وتع يـ التقـدم االجتمـاعي وراـا
مستوى املعيشة يف جو من احلرية أاسح وممارسة التسامح ووسن اجلـوار واسـتادام األجاـ ة
الدولية يف الناوض بالتقدم االقتصاد واالجتماعي للشعوب مجيعاا،
وإذ تؤدت ضرورة اضط ع دول العامل بصفة مشتركة وعلى بعيد متعـدد األطـرايت
سؤولية التصد للمسائ االقتصادية واالجتماعية علـى مسـتوى العـامل ولاخطـار الـيت هتـدد
الس م واألمن الدولين ووجوب قيـام األمـم املتحـدة بـدور أساسـي يف هـذا الصـدد باعتبارهـا
أكمر املنظما عاملية وامي يف العامل،
وإذ يسدداور ا القلددق إزاء اســتمرار دول أعضــاء يف إســاءة تطبيــق تشــريعاهتا الوطنيــة
خــارن نطــا وــدودها اإلقليميــة علــى اــو يضــر بســيادة دول أخــرى ،وباملصــا املشــروعة
ل يانا أو أشااص خاضعن لواليتاا القضائية واتعام ال ام حبقو اإلنسان،
وإذ تضع يف اعتبار ا الـتغريا ال ـربى الـيت ـدى علـى السـاوة الدوليـة وتطلعـا
مجيا الشعوب إىل قيام نظام دويل على أساس املبـادق امل رســة يف امليمـا  ،ـا يف ذلـز تع يـ
اوتــرام وقــو اإلنســان واحلريــا األساســية لليميــا والتشــييا علــى ذلــز واوتــرام مبــدأ
املســاواة بــن الشــعوب يف احلقــو ووقاــا يف تقريــر املصــري والس ـ م والدميقراطيــة والعدالــة
واملساواة وسيادة القانون والتعددية والتنمية وراا مستوى املعيشة والتضامن،
وإذ تس لّم بأن تع ي التعاون الدويل يف ميدان وقـو اإلنسـان أمـر ضـرور لتحقيـق
مقابد األمم املتحدة على الوجه األكم  ،ا يف ذلـز تع يـ مجيـا وقـو اإلنسـان وهايتـاا
على او اعال،
وإذ تضع يف اعتبار ا أن اإلع ن العاملي حلقو اإلنسـان يـنل علـى أن مجيـا النـاس
يولــدون أوــرارا متســاوين يف ال رامــة واحلقــو وأن ل ـ إنســان وــق التمتــا ميــا احلقــو
واحلريا املذكورة يف اإلع ن دون اييـ مـن أ نـوع ،مـن قبيـ التمييـ علـى أسـاس العـر

_______________

( )3القرار  217ألف (د .)3 -
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أو اللـون أو اجلــنح أو اللغــة أو الـدين أو الــرأ السياســي أو أ رأ آخـر أو األبـ الــوط
أو االجتماعي أو املمتل ا أو املي د أو أ وضا آخر،
وإذ تؤدددت مددي تيددت أن الدميقراطيــة والتنميــة واوتــرام وقــو اإلنســان واحلريــا
األساسية أمور مترابطة يع ز ك مناا اآلخر وأن الدميقراطية تقوم علـى إرادة الشـعا املعـرب
عناا حبرية لتقرير نظمه السياسية واالقتصادية واالجتماعية والمقااية ومشاركته التامة يف مجيـا
جوانا وياته،
وإذ تس د لّم بــأن تع ي ـ وقــو اإلنســان وهايتــاا ينبغــي أن يســتندا إىل مبــدأ التعــاون
واحلوار الصاد وأن ياـداا إىل تع يـ قـدرة الـدول األعضـاء علـى الواـاء بالت اماهتـا يف ميـدان
وقو اإلنسان ملا ايه مصلحة البشرية مجعاء،
وإذ تشتد على أن الدميقراطية ليست مفاوما سياسـيا احسـا ،وإ ـا ـا أيضـا أبعـاد
اقتصادية واجتماعية،
وإذ تس د لّم بــأن الدميقراطيــة واوتــرام مجيــا وقــو اإلنســان ،ــا يف ذلــز احلــق يف
التنميـة ،واحل ـم واإلدارة الشــفاان انياضـعن للمســاءلة يف مجيـا قطاعــا اكتمـا ومشــاركة
اكتمــا املــدين مشــاركة اعليــة ج ـ ء أساســي مــن الــدعائم ال زمــة لتحقيــق تنميــة اجتماعيــة
مستدامة حمورها الناس،
وإذ تالح ظ مع القلق أن العنصرية والتميي العنصـر وكراهيـة األجانـا ومـا يتصـ
بذلز من تعصـا مي ـن أن تتفـاقم بفعـ عوامـ منـاا التوزيـا هـري العـادل للمـروة والتـامي
واالستبعاد االجتماعي،
وإذ تؤدت مي تيت أن احلـوار بـن األديـان والمقااـا واحلضـارا مي ـن أن يسـام
إسااما كبريا يف تع ي التعاون الدويل على مجيا املستويا ،
وإذ تشتد على أنه ال بد أن ي ف اكتمـا الـدويل جعـ العوملـة قـوة إ ابيـة لشـعوب
العامل كااة وأن العوملة ال مي ن أن ت ون منصفة وشاملة لليميا ااما إال ببـذل جاـود دبوبـة
واسعة النطا عمادها إنسانيتنا املشتركة ب ما اياا من تنوع،
وإذ يساور ا بالغ القلق ألن األزمة االقتصادية واملالية وأزميت الطاقـة والغـذاء العامليـة
الراهنة النامجة عن عدة عوام أساسية ،ا اياا عوام تتص باالقتصاد ال لي وهري ذلـز مـن
العوامـ  ،مــن قبيـ تــدهور البيئــة والتصــحر وتغــري املنــاخ العــاملي وال ــوارى الطبيعيــة ونقــل
املوارد املالية والت نولوجيا ال زمة ملواجاة آثارهـا السـلبية يف البلـدان الناميـة ،وخبابـة يف أقـ
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البلدان وا والدول اجل رية الصغرية النامية ،امـ مشـادا عامليـا ياـدد التمتـا علـى اـو كـايت
ميا وقو اإلنسان ويوسا الفيوة بن البلدان املتقدمة النمو والبلدان النامية،
وإذ تؤددت أن اجلاـود الراميـة إىل جعـ العوملـة منصـفة وشـاملة لليميـا دون اسـتمناء
ــا أن تشــم وضــا سياســا وتــدابري علــى الصــعيد العــاملي تتســق مــا اوتياجــا البلــدان
النامية والبلدان اليت ار اقتصاداهتا رولة انتقالية وتصاغ وتنفذ شاركتاا الفعلية،
وإذ تؤدت أيضا ضرورة تواري التموي ال ـايف للبلـدان الناميـة ،وال سـيما أقـ البلـدان
وا والبلدان الناميـة هـري السـاولية والـدول اجل ريـة الصـغرية الناميـة ،ونقـ الت نولوجيـا إلياـا
وبناء قدراهتا ،ألهراض مناا دعم جاودها من أج الت يف ما تغري املناخ،
وقددت أتدد إىل شــعوب العــامل ،وإذ تســلم بتطلعاهتــا إىل العدالــة وت ــااؤ الفــرص
لليميا والتمتا ـا ـا مـن وقـو اإلنسـان ،ـا يف ذلـز احلـق يف التنميـة ،والعـي يف سـ م
ووريــة واملشــاركة علــى قــدم املســاواة دون اييـ يف احليــاة االقتصــادية واالجتماعيــة والمقاايــة
واملدنية والسياسية،
وإذ تشددري إىل قــرار للــح وقــو اإلنســان  1/5املتعلــق ببنــاء مؤسســا اكلــح
و  2/5املتعلق دونة قواعد السلوك للم لفن بواليا يف إطار اإلجراءا انيابـة للميلـح
املؤرخن  18و يران/يونيه  ،)4(2007وإذ تؤكد وجوب أن يضطلا مجيا امل لفن بواليـا
بواجباهتم عم هبذين القرارين ومراقياما،
وإذ تؤدت أمهية وضا خطة عاملية شاملة للتنمية ملـا بعـد عـام  2015مـن أجـ إقامـة
نظام دويل دميقراطي ومنصف،
وتصميما منها على أن تتاذ كـ مـا يف وسـعاا مـن تـدابري ل فالـة إقامـة نظـام دويل
دميقراطي ومنصف،
-1

تؤدت أن ل

شال احلق يف نظام دويل دميقراطي ومنصف؛

 - 2تؤدددت أيضددا أن إقامــة نظــام دويل دميقراطــي ومنصــف يشــيا علــى اإلعمــال
التام حلقو اإلنسان لليميا؛

_______________

( )4انظر :الوثائق الرمسية للجمعية العامة ،التورة الثانية والستون ،امللحق رقم  ،)A/62/53( 53الفص الرابـا،
الفرع ألف.
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 - 3حتيط علما بتقريـر انيـبري املسـتق كلـح وقـو اإلنسـان املعـ بإقامـة نظـام
دويل دميقراطي ومنصف( ،)5وت وظ يف هذا الصدد تركي ه على األثـر السـلا املتصـ حبقـو
اإلنسان الـذ تتركـه علـى النظـام الـدويل إتفاقـا االسـتممار الدوليـة ومعاهـدا االسـتممار
المنائية واتفاقا التيارة احلرة املتعددة األطرايت؛
 - 4هتيد ميــا الــدول األعضــاء أن تفــي ــا أبدتــه يف ديربــان ،جنــوب أاريقيــا،
خ ل املؤار العاملي ملناهضة العنصرية والتميي العنصر وكراهية األجانـا ومـا يتصـ بـذلز
من تعصا ،من الت ام ب يادة منااا العوملة إىل أقصـى وـد ،بطـر منـاا تع يـ التعـاون الـدويل
وتدعيمــه مــن أج ـ زيــادة ت ــااؤ الفــرص ايمــا يتعلــق بالتيــارة والنمــو االقتصــاد والتنميــة
املســتدامة واالتصــاال العامليــة عــن طريــق اســتادام الت نولوجيــا اجلديــدة ،وزيــادة التبــادل
ايما بن المقااا عن طريق بون التنوع المقـايف وتع يـ ه( ،)6وت ـرر التأكيـد علـى أن العوملـة
ال مي ن أن ت ون منصفة وشاملة لليميا ااما إال ببذل جاود دبوبة واسعة النطا من أجـ
هتيئة مستقب مشترك يقوم على إنسانيتنا املشتركة ب ما اياا من تنوع؛
 - 5تعلي أن الدميقراطية تشم اوترام مجيا وقو اإلنسان واحلريـا األساسـية
وهي ام قيمة عاملية ترت على إرادة الشعوب املعـرب عنـاا حبريـة يف ديـد نظماـا السياسـية
واالقتصادية واالجتماعية والمقااية ومشاركتاا التامـة يف مجيـا جوانـا وياهتـا ،وتؤكـد لـددا
احلاجة إىل التقيد العاملي بدأ سيادة القانون وتنفيذ هذا املبدأ علـى الصـعيدين الـوط والـدويل
على ود سواء؛
-6

تؤدت أن إقامة نظام دويل دميقراطي ومنصف تتطلا أمورا مناا ما يلي:

(أ) إعمــال وــق مجيــا الشــعوب يف تقريــر مصــريها ليتســي ــا أن ــدد حبريــة
وضعاا السياسي وتسعى حبرية إىل قيق تنميتاا االقتصادية واالجتماعية والمقااية؛
(ب) إعمال وق الشعوب واألمم يف السيادة الدائمة على ثرواهتا ومواردها الطبيعية؛
(ن)

إعمال وق ك إنسان ومجيا الشعوب يف التنمية؛

(د)

إعمال وق مجيا الشعوب يف الس م؛

(هـ) إعمال احلق يف نظام اقتصاد دويل قـائم علـى املشـاركة املتسـاوية يف عمليـة
بنا القرار والترابط واملصلحة املتبادلة والتضامن والتعاون بن مجيا الدول؛
_______________

( A/70/285 )5و.Corr.1
( )6انظر  A/CONF.189/12و  ،Corr.1الفص األول.
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(و)

التضامن الدويل ،بوبفه وقا من وقو الشعوب واألاراد؛

(ز) إقامة مؤسسا دولية دميقراطيـة تتسـم بالشـفااية والعدالـة وختضـا للمسـاءلة
وتوطيدها يف مجيا لا ال التعاون ،وخبابة مـن خـ ل تنفيـذ مبـدأ املشـاركة التامـة املتسـاوية
يف آليا بنا القرار ل مناا؛
(ح) إعمال وق اجلميا يف املشاركة على قـدم املسـاواة ،دون أ اييـ  ،يف عمليـة
بنا القرار على الصعيدين احمللي والعاملي؛
(ط) مراعاة مبدأ التممي اإلقليمي العادل واملتـوازن بـن اجلنسـن يف ت ـوين مـ ك
موتفي منظومة األمم املتحدة؛
( ) إقامة نظام دويل ور عادل اعال متوازن للمعلوما واالتصـاال يقـوم علـى
التعاون الدويل إلرساء توازن جديد وزيادة التبـادل يف تـداق املعلومـا علـى الصـعيد الـدويل،
وخبابة تصحيح أوجه التفاو يف تداق املعلوما إىل البلدان النامية ومناا؛
(ك) اوتــرام التنــوع المقــايف واحلقــو المقاايــة لليميــا ،ألن ذلــز يع ـ ز التعدديــة
المقااية ويسام يف توسيا نطا تبادل املعاريت وااـم انيلفيـا المقاايـة ويسـاعد علـى إعمـال
وقو اإلنسان املقبولة عامليا والتمتـا هبـا يف مجيـا أاـاء العـامل وينمـي ع قـا مسـتقرة وديـة
بن الشعوب واألمم يف العامل أمجا؛
(ل) إعمال وق ك شال ومجيـا الشـعوب يف بيئـة بـحية وتعـاون دويل وثيـق
يســتييا بفعاليــة للحاجــة إىل مســاعدة اجلاــود الوطنيــة مــن أج ـ الت يــف مــا تغــري املنــاخ،
وخبابة يف البلدان النامية ،ويشيا على تنفيذ االتفاقا الدولية يف لال احلد من تغري املناخ؛
(م) تع ي االستفادة بش منصف من منااا التوزيا الدويل للمـروا عـن طريـق
تع ي التعاون الدويل ،وال سيما على بعيد الع قا االقتصادية والتيارية واملالية الدولية؛
(ن)
االنتفاع بالمقااة؛

اتـا كـ شــال ل يـة تــراى البشـرية املشــترك ايمـا يتعلــق بـاحلق العــام يف

(س) اشتراك دول العـامل يف مـ مسـؤولية إدارة التنميـة االقتصـادية واالجتماعيـة
على مسـتوى العـامل والتصـد لاخطـار الـيت هتـدد السـ م واألمـن الـدولين ،وهـي مسـؤولية
يتعن االضط ع هبا على بعيد متعدد األطرايت؛
 - 7تؤدددت أمهيــة احلفــاى علــى الطــابا المــر واملتنــوع كتمــا األمــم والشــعوب
الدويل واوترام انيصائل الوطنية واإلقليمية وخمتلف انيلفيـا التارييـة والمقاايـة والدينيـة يف
تع ي التعاون الدويل يف ميدان وقو اإلنسان؛
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 - 8تؤدددت أيضددا أن مجيــا وقــو اإلنســان عامليــة مترابطــة متشــاب ة هــري قابلــة
للتي ئــة وأن علــى اكتمــا الــدويل أن يعامـ وقــو اإلنســان علــى الصــعيد العــاملي علــى اــو
يتـوخى ايـه اإلنصـايت والت ــااؤ علـى قـدم املســاواة وبـنفح القـدر مــن االهتمـام ،وتؤكـد مــن
جديد أن من واجـا الـدول ،بصـريت النظـر عـن نظماـا السياسـية واالقتصـادية والمقاايـة ،أن
تع ز و مي مجيا وقو اإلنسان واحلريـا األساسـية لليميـا ،مـا مراعـاة أمهيـة انيصـائل
الوطنية واإلقليمية وانيلفيا التاريية والمقااية والدينية املاتلفة؛
 - 9تؤدددت مددي تيددت مبــادق ،مــن مجلتــاا ،تســاو الــدول يف الســيادة وعــدم
التدخ ميا أش اله يف الشؤون الداخلية؛
 - 10حتث مجيا اجلاا الفاعلة على الساوة الدوليـة علـى إقامـة نظـام دويل يشـم
اجلميا ويستند إىل العدالة االجتماعيـة واملسـاواة واإلنصـايت وكرامـة اإلنسـان والتفـاهم وتع يـ
التنوع المقايف ووقو اإلنسان العاملية واوتراماا وعلى نبذ مجيا املذاها الداعيـة إىل االسـتبعاد
على أساس العنصرية والتميي العنصر وكراهية األجانا وما يتص بذلز من تعصا؛
 - 11تعيددت تيديددت ضــرورة أن تشــيا مجيــا الــدول علــى إقــرار الســ م واألمــن
الدولين وبوهنما وتع ي مها ،وأن تبذل ،قيقا ذا الغرض ،ك ما يف وسـعاا لتحقيـق نــ ع
الس ح العام ال ام يف ت رقابة دولية اعالة ول فالـة اسـتادام املـوارد املـوارة نتييـة لتـدابري
نـ ع الس ح الفعالة ألهراض التنمية الشاملة ،وال سيما التنمية يف البلدان النامية؛
 - 12تؤدددت أن احملــاوال الراميــة إىل اإلطاوــة باحل ومــا الشــرعية بــالقوة تا ـ
بالنظام الدميقراطي والدستور  ،واملمارسة الشرعية للسلطة ،والتمتا ال ام حبقو اإلنسان؛
 - 13تعيددت تيديددت ضــرورة موابــلة العم ـ بصــفة عاجلــة مــن أج ـ إقامــة نظــام
اقتصــاد دويل جديــد أساســه اإلنصــايت واملســاواة يف الســيادة والتــرابط واملصــلحة املشــتركة
والتعاون بن مجيا الدول ،بصريت النظر عـن نظماـا االقتصـادية واالجتماعيـة ،يصـحح أوجـه
التفــاو ويراــا املظــامل القائمــة ويتــيح إم انيــة ســد الفيــوة اآلخــذة يف االتســاع بــن البلــدان
املتقدمة النمو والبلـدان الناميـة وي فـ تعييـ خطـى التنميـة االقتصـادية واالجتماعيـة بـاطراد
ويضــمن الســ م والعدالــة لاجيــال احلاليــة واملقبلــة واقــا لقــرارا اجلمعيــة العامــة الســابقة
ذا الصــلة باملوضــوع وبــراما عملــاا واملــؤارا الرئيســية ومــؤارا القمــة الــيت تعقــدها
يف امليدانن االقتصاد واالجتماعي وامليادين املتصلة هبما؛
 - 14تعيددت أيضددا تيديددت ضــرورة أن يســتحدى اكتمــا الــدويل الســب والوســائ
ال فيلة بإزالة العقبـا الراهنـة ومواجاـة التحـديا الـيت تعتـرض سـبي اإلعمـال التـام جلميـا
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وقو اإلنسان وباحليلولة دون استمرار ما ينتا عناا من انتااكا حلقـو اإلنسـان يف مجيـا
أااء العامل؛
 - 15حتدث الــدول علـى موابــلة بــذل اجلاـود ،مــن خـ ل زيـادة التعــاون الــدويل،
إلقامة نظام دويل دميقراطي ومنصف؛
 - 16تطل د إىل األمــن العــام ومفــوض األمــم املتحــدة الســامي حلقــو اإلنســان
موابلة تواري مجيا املوارد البشرية واملالية ال زمة الضط ع انيبري املستق بواليته بفعالية؛
 - 17هتيد ميــا احل ومــا أن تتعــاون مــا انيــبري املســتق وأن تســاعده يف أداء
ماامه وأن توار له مجيا املعلوما ال زمة اليت يطلباا وأن تنظـر يف االسـتيابة لطلبـا انيـبري
املستق ل يارة بلداهنا ل ي يتسي له الوااء بواليته يد من الفعالية؛
 - 18تطل إىل للح وقو اإلنسان وا يئا املنشأة وجـا معاهـدا وقـو
اإلنسان ومفوضية األمم املتحدة حلقـو اإلنسـان واآلليـا انيابـة الـيت مـدد اكلـح واللينـة
االستشارية كلح وقو اإلنسان والياهتا إي ء االهتمام الواجـا ،كـ يف إطـار واليتـه ،ـذا
القرار وتقدمي إسااما من أج تنفيذه؛
 - 19هتيدددد باملفوضــــية أن تتاــــذ منطلقــــا ـــــا مــــن مســــألة إقامــــة نظـــــام دويل
دميقراطي ومنصف؛
 - 20تطل د إىل األمــن العــام أن يطلــا الــدول األعضــاء وأجا ـ ة األمــم املتحــدة
وهيئاهتـــا وعنابـــرها واملنظمـــا احل وميـــة الدوليـــة ،وخصوبـــا مؤسســـا بريتـــون وودز،
واملنظما هري احل ومية على هذا القرار وأن ينشره على أوسا نطا مم ن؛
 - 21تطلدد إىل انيــبري املســتق أن يقــدم إىل اجلمعيــة العامــة يف دورهتــا احلاديــة
والسبعن تقريرا مؤقتا عن تنفيذ هذا القرار وأن يواب القيام بأعماله؛
 - 22تقددرر موابــلة النظــر يف املســألة يف دورهتــا احلاديــة والســبعن يف إطــار البنــد
املعنون ”تع ي وقو اإلنسان وهايتاا“.
اجللسة العامة 80
 17دانون األول/ديسمرب 2015
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