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جملس حقوق اإلنسان

الدورة اخلامسة واألربعون
 14أيلول/سبتمرب  7 -تشرين األول/أكتوبر 2020
البند  3من جدول األعمال
تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان ،املدنية والسياسية واالقتصاايية
واالجتماعية والثقافية ،مبا يف ذلك احلق يف التنمية

قرار اعتمده جملس حقوق اإلنسان يف  6تشرين األول/أكتوبر

2020

 -4/45والية اخلبري املستقل املعين إبقامة نظام يويل يميقراطي ومنصف
إن جملس حقوق اإلنسان،
إذ يسرتشد مبقاصد ميثاق األمم املتحدة ومبادئه،
وإذ يشري إىل مجيع القرارات السابقة الصادرة عن اجلمعية العامة وجلنة حقوق اإلنسان وجملس
حقوق اإلنسان بشأن إقامة نظام دويل دميقراطي ومنصف،
وإذ يش ريريري أي ريريا إىل ق ريرارل جمل ريريس حق ريريوق اإلنس ريريان  1/5بش ريريأن بن ريرياا م سس ريريات اجملل ريريس
بش ريريأن مدون ريرية قواع ريريد الس ريريلومل للمتلب ريريت واملتلب ريريات ب ريريوخلات إط ريريار اإلج ريرااات ا اص ريرية للم ل ريريس،
امل ري ري ر ت  18حزيران/يونيري ريريه  ،2007وإذ ي كري ريريد ة ري ريريرورة أن ي ري ريريللع املتلف/املتلبري ريرية لوخليري ريرية بواجبات ري ريريه/
بواجباهتا وفقا هلذين القرارين ومرفقيهما،
و2/5

وإذ يعي ريريد دكي ريريد ح ريريجل اجلمي ريريع نظ ريريام اجتم ريرياعي ودويل ميت ريرين أن ي ريريتم في ريريه اإلعم ريريال التام ري
للحقوق واحلرات املنصوص عليها اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان،
وإذ يعيد أي ا دكيد ما أُعرب عنه ديباجرية امليثرياق مرين تصريميم علريق إنقرياذ األجيريال املقبلرية
مريرين ويريريالت احلريريرب وهتيرريرية الظريريرويف ال ري ميتريرين لهريريا صريريون العدالريرية واح ريرتام اخللتزامريريات الناشريريرة عريرين
املعاهدات وغريها من مصادر القانون الدويل وتعزيز التقدم اخلجتماعي ورفريع مسريتوات املعيشرية جريو
أفسريريم مريرين احلريريرية وإبريريداا التسريريامم وتلبيريريجل مبريريدأ حسريرين اجل ريوار واسريريتيفدام اوليريريات الدوليريرية النهريريو
لتقدم اخلقتصادل واخلجتماعي جلميع الشعوب،
وإذ يترر دكيد أمهية العم بصبة عاجلة إلقامة نظام اقتصادل دويل علق أساس اإلنصايف
واملسريرياواة السريرييادة وال ريرتابل واملصريريلحة املشريريرتكة والتعريرياون بريريت مجيريريع الريريدول بصريريريف النظريرير عريرين نظمهريريا
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يصحم أوجه التباوت ويرفع املظامل القائمة ويتيم إمتانية سد الب وة او ذة
اخلقتصادية واخلجتماعيةّ ،
اخلتسري ريريا بري ريريت البلري ريريدان املتقدمري ريرية النمري ريريو والبلري ريريدان الناميري ريرية ويتبري ري تع يري ري لري ريريق التنميري ريرية اخلقتصري ريريادية
واخلجتماعية طراد وي من السالم والعدل لألجيال احلالية واملقبلة،
وإذ يعرب عن قلقه إزاا اواثر ال ارة النامجة عن جائحة مر فريوس كوروان (كوفيد،)19-
مب ريريا ذل ريريا ألره ريريا الس ريريلد عل ريريق اخلقتص ريرياد واجملتم ريريع ،وإذ يش ريريدد عل ريريق أمهي ريرية قي ريريام نظ ريريام دويل دميقراط ريريي
ومنصريف مريرين أجري التصريريدل ببعاليريرية للتحريدات واألزمريريات العامليرية الراهنريرية ،الري تباقمري نتي ريرية جلائحريرية
كوفيد،19-
ومنصف،

وتصريريميما منريريه علريريق أن يتيفريريذ كري مريريا

وسريريعه مريرين تريريدابري لتبالريرية إقامريرية نظريريام دويل دميقراطريريي

ي كد من جديد أن لت فرد احلجل نظام دويل دميقراطي ومنصف ،وأن قيام نظام
-1
دويل دميقراطي ومنصف يعزز اإلعمال التام جلميريع حقريوق اإلنسريان لتافرية النرياس ،مبريا ذلريا احلريجل
التنمية؛
-2

حييل علما بتقرير ا بري املستق املعين إبقامة نظام دويل دميقراطي ومنصف()1؛

يقريريرر جتديريريد وخليريرية ا بريريري املسريريتق املعريريين إبقامريرية نظريريام دويل دميقراطريريي ومنصريريف ملريريدة
-3
لالث سنوات وفقا للشروط ال حددها جملس حقوق اإلنسان قراره 6/18؛
ي ريريدعو مجي ريريع احلتوم ريريات إىل التع ريرياون م ريريع ا ب ريريري املس ريريتق ومس ريرياعدته اخلة ريريلال
-4
بوخليته وتزويده جبميريع املعلومريات الالزمرية الري يللبهريا مرين أجري متتينريه مرين الوفرياا بواجبريات الوخليرية علريق
حنو فعال؛
يلل ري إىل مبوة ريرية األم ريريم املتح ريريدة الس ريريامية حلق ريريوق اإلنس ريريان أن ت ريريوفر مجي ريريع امل ريوارد
-5
البشرية واملالية الالزمة من أج الوفاا بوخلية ا بري املستق علق حنو فعال؛
يري ريريدعو ا بري ريريري املسري ريريتق إىل مواصري ريريلة تنميري ريرية التعري ريرياون الوليري ريريجل مري ريريع األوسري ريرياط األكادمييري ريرية
-6
وجمريريامع البتريرير ومعاهريريد البحريريوث ،مث ري مركريريز اجلنريريوب ،ومريريع سريريائر أصريريحاب املصريريلحة املعنيريريت مجيريريع
املناطجل؛
يلل ري إىل هير ريريات معاه ريريدات حق ريريوق اإلنس ريريان ،ومبوة ريريية األم ريريم املتح ريريدة الس ريريامية
-7
حلقريريوق اإلنسريريان ،واوليريريات ا اصريرية التابعريرية جمللريريس حقريريوق اإلنسريريان ،والل نريرية اخلستشريريارية جمللريريس حقريريوق
اإلنسان إيالا هذا القرار اخلهتمام الواج  ،ك إطار وخليته ،وتقدمي إسهامات من أج تنبيذه؛
-8

منللقا هلا؛

يدعو املبوةية السامية إىل أن تتيفذ من مسألة إقامة نظام دويل دميقراطي ومنصف

يللري إىل ا بريريري املسريريتق أن يقريريدم إىل جملريريس حقريريوق اإلنسريريان وإىل اجلمعيريرية العامريرية
-9
تقارير منتظمة وفقا لربانمج عم ك منهما؛
 -10ي ريريدعو ا ب ريريري املس ريريتق إىل إي ريريالا اهتم ريريام ريرياص ،تقري ريريره املقب ري املق ريريدم إىل جمل ريريس
حقوق اإلنسان ،لأللر السلد الناجم عرين جائحرية كوفيريد 19-علريق الصريعيد الريدويل بشريأن املسريائ ذات
الصلة املندرجة ةمن وخليته؛
__________
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لربانمج عمله.

يقريريرر مواصريريلة نظريريره

هريريذه املسريريألة

إطريريار البنريريد نبسريريه مريرين جريريدول األعمريريال وفقريريا

اجللسة
 6تشرين األول/أكتوبر 2020
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[اعتُمد بتصوي مس أبغلبية  22صوات مقاب  15صوات ،وامتنا  10أع اا عن التصوي  .وكان
نتي ة التصوي كما يلي:

امل يدون:
األرجنتت ،إريرتا ،إندونيسيا ،أنغوخل ،كستان ،البحرين ،بنغالديش ،بوركينا فاسو،
توغو ،جريزر البهامريا ،السرينغال ،السريودان ،البلبريت ،فنريزويال (مجهوريرية  -البوليباريرية)،
في ي ،قلر ،التامريون ،موريتانيا ،انميبيا ،نيبال ،ني ريا ،اهلند

املعارةون:
إسريبانيا ،أسريرتاليا ،أملانيريا ،أوكرانيريريا ،إيلاليريا ،بلغريارا ،بولنريريدا ،تشرييتيا ،جريزر مارشريريال،
مجهورية كورا ،الدامنرمل ،سلوفاكيا ،النمسا ،هولندا ،اليا ن

املمتنعون عن التصوي :
أرمينيا ،أفغانستان ،أوروغوال ،الربازي  ،بريو ،مجهورية التونغريو الدميقراطيرية ،شرييلي،
الصومال ،ليبيا ،املتسيا].
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