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  جملس حقوق اإلنسان
   عشرةاخلامسةالدورة 

   من جدول األعمال٣البند 
تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان، املدنية والسياسية واالقتصادية        

  ا يف ذلك احلق يف التنميةواالجتماعية والثقافية، مب

، بـنغالديش،   ، البحـرين  )* اإلسالمية -مجهورية  (أنغوال، إيران   ،  *إكوادور، إندونيسيا     
، اجلماهرييـة العربيـة     *، اجلزائر *، بيالروس )* املتعددة القوميات  -دولة  (، بوليفيا   *بنما

جيبـويت،  ،  *يـة ، مجهورية كوريا الـشعبية الدميقراط     *الليبية، اجلمهورية العربية السورية   
 ،*) البوليفارية-مجهورية  (، الصني، فرتويال    *، الصومال *، السودان *، سري النكا  *زمبابوي
  مشروع قرار*: ، هاييت*، نيجرييا، نيكاراغوا*كوبا، الكونغو، *فييت نام

    ١٥.../  
  حقوق اإلنسان والتضامن الدويل

  ،إن جملس حقوق اإلنسان  
لسابقة اليت اعتمدهتا جلنـة حقـوق اإلنـسان          مجيع القرارات ا   إذ يؤكد من جديد     

 ٢٠٠٥/٥٥واجمللس بشأن مسألة حقوق اإلنسان والتضامن الدويل، مبا يف ذلك قرار اللجنة             
 ٢٠٠٧سـبتمرب   / أيلول ٢٧ املؤرخ   ٦/٣ وقرارات اجمللس    ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ٢٠املؤرخ  

 ١٢/٩ و ،٢٠٠٨سـبتمرب   / أيلول ٢٤ املؤرخ   ٩/٢ و ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٧ املؤرخ   ٧/٥و
 ، وإذ حييط علماً بالتقارير اليت قدمها اخلبري املـستقل         ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين األول  ١املؤرخ  

  ،)١(املعين حبقوق اإلنسان والتضامن الدويل، وال سيما تقريره األخري

__________ 

  .دولة غري عضو يف جملس حقوق اإلنسان  *  
)١( A/HRC/15/32. 
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ينبغي االضطالع هبا  عمليات تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان حقيقة أن على   وإذ يشدد   
  بادئ ميثاق األمم املتحدة والقانون الدويل، يتفق مع مقاصد ومعلى حنو
بأن الدول تعهدت، يف املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان الذي ُعقد يف فيينـا             وإذ يذكر     

، بأن تتعاون فيما بينها على ضمان التنمية وإزالة العوائق اليت حتول            ١٩٩٣يونيه  /يف حزيران 
زز قيام تعاون دويل فعلـي بغـرض        دون حتقيقها، وأكدت أنه ينبغي للمجتمع الدويل أن يع        

  ،التنميةإعمال احلق يف التنمية وإزالة العوائق اليت حتول دون 
 القيام   من إعالن احلق يف التنمية تنص على ضرورة        ٤ أن املادة    وإذ يؤكد من جديد     

باعتباره الدويل الفعال،    التعاونأن  بعمل مستمر لتعزيز تنمية البلدان النامية على حنو أسرع و         
ل والتـسهيالت    أساسي لتزويد هذه البلدان بالوسـائ      ، هو أمر  جلهود البلدان النامية  ّمالً  مك

  ، تنميتها الشاملةدعيماملالئمة لت
 من العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية          ٢ أن املادة    وإذ يضع يف اعتباره     

تدابري الالزمـة،   واالجتماعية والثقافية تنص على أن تتعهد كل دولة طرف يف العهد باختاذ ال            
منفردةً وعن طريق املساعدة والتعاون الدوليني، وال سيما على الصعيدين االقتصادي والتقين،            
وبأقصى ما تتيحه مواردها املتوفرة، للتدرج يف اإلعمال التام للحقوق املعترف هبا يف العهد،              

  ى وجه اخلصوص،وذلك جبميع الوسائل املناسبة، مبا يف ذلك اختاذ التدابري التشريعية عل
 بإمكانية النهوض بالتنمية املستدامة عن طريق التعايش السلمي وعالقات          واقتناعاً منه   

  الصداقة والتعاون بني الدول على اختالف نظمها االجتماعية أو االقتصادية أو السياسية،
 بني البلـدان    اآلخذة يف االتساع   أنه ال جيوز استمرار الفجوة       وإذ يؤكد من جديد     

قدمة اقتصادياً والبلدان النامية وأن هذه الفجوة تعوق إعمال حقوق اإلنسان يف اجملتمـع              املت
الدويل، وحتتِّم على كل أمة أن تبذل، حسب إمكانياهتا، كل ما يف وسعها مـن أجـل ردم                 

  الفجوة، تلك
 من أن الفوائد اهلائلة الناشئة عـن عمليـة العوملـة والتـرابط              وإذ يعرب عن قلقه     

  مل متتد إىل مجيع البلدان واجملتمعات واألفراد ومن زيادة هتميش بلـدان عديـدة،              االقتصادي  
  وال سيما أقل البلدان منواً والبلدان األفريقية، فيما خيص االنتفاع هبذه الفوائد،

 عن عميق قلقه من عدد ونطاق الكوارث الطبيعية واألمراض واآلفـات            وإذ يعرب   
ني األخرية، مما أدى إىل خـسائر هائلـة يف األرواح وإىل            الزراعية ومن تزايد أثرها يف السن     

عواقب اجتماعية واقتصادية وبيئية وخيمة وطويلة األمد يف اجملتمعات الضعيفة يف شىت أحناء             
  العامل، وخصوصاً يف البلدان النامية،

 األمهية احلامسة لزيادة املوارد املخصصة للمـساعدة اإلمنائيـة          وإذ يؤكد من جديد     
 يف  ٠,٧، وإذ يذكر بالعهد الذي قطعته البلدان الصناعية على نفسها بتخصيص نسبة             الرمسية
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ناجتها القومي اإلمجايل للمساعدة اإلمنائية الرمسية، وإذ يقر بضرورة تـوفري مـوارد              املائة من 
  جديدة وإضافية لتمويل الربامج اإلمنائية للبلدان النامية،

داف اإلمنائية لأللفية وإعمال احلق يف التنمية       أن إجناز األه  وإذ يؤكد من جديد أيضاً        
يتطلبان اتباع هنج أكثر استنارة، والتفكري والعمل القائمني على أساس الـشعور باالنتمـاء              

  للجماعة والتعاون الدويل، 
 إحراز  حنوعلى اختاذ خطوات جديدة لدفع التزام اجملتمع الدويل قُُدماً          وتصميماً منه     

ملتعلقة حبقوق اإلنسان من خالل السعي املتزايد واملتواصل إىل حتقيـق           تقدم كبري يف اجلهود ا    
  التعاون والتضامن الدوليني،

 روابط جديدة ومنصفة وعاملية من الشراكة والتضامن بـني        إقامة ضرورة   وإذ يؤكد   
  األجيال من أجل بقاء البشرية،

صراً حيوياً يف جهود     بعدم كفاية االهتمام بأمهية التضامن الدويل باعتباره عن        وإذ يقر   
البلدان النامية يف سبيل إعمال حق شعوهبا يف التنمية وتعزيز متتع اجلميع متتعاً كامالً باحلقوق               

  االقتصادية واالجتماعية والثقافية،
 على العمل من أجل ضمان توعية األجيال احلاضرة مبسؤولياهتا جتاه           وقد عقد العزم    

اناً منه بأن من املمكن إقامة عامل أفضل لألجيال احلاضـرة           األجيال القادمة توعيةً كاملة، وإمي    
  واملقبلة على السواء،

 االعتراف الوارد يف اإلعالن الذي اعتمـده رؤسـاء الـدول            يؤكد جمدداً   -١  
اسية اليت ميثلها التضامن يف العالقات الدولية       واحلكومات أثناء مؤمتر قمة األلفية بالقيمة األس      

يف القرن احلادي والعشرين، والذي جاء فيه أنه جيب إدارة التحديات العاملية على حنو يتـيح                
توزيع التكاليف واألعباء على حنو عادل وفقاً ملبـدأي اإلنـصاف والعدالـة االجتماعيـة               

الفوائد يستحقون املساعدة من در من قاألساسيني، وبأن من يعانون أو من حيصلون على أقل     
  ؛قدر منهاأولئك الذين حيصلون على أكرب 

أن التضامن الدويل ال يقتصر على املـساعدة والتعـاون واملعونـة            يؤكد    -٢  
واألعمال اخلريية أو املساعدة اإلنسانية على املستوى الدويل؛ بل هو مفهوم أوسـع ومبـدأ               

، وال سيما العالقات االقتصادية الدوليـة والتعـايش         يتضمن االستدامة يف العالقات الدولية    
  ؛السلمي جلميع أفراد اجملتمع الدويل، والشراكة بالتساوي والتقاسم املنصف للفوائد واألعباء

 على اإلسهام يف حل املشاكل اليت يتخبط فيها العامل يف           يعرب عن تصميمه    -٣  
يئة الظروف الكفيلة بضمان عـدم      الوقت احلاضر عن طريق زيادة التعاون الدويل، وعلى هت        

تعريض احتياجات ومصاحل األجيال القادمة للخطر بسبب أعباء املاضي، وعلى تـرك عـامل     
  أفضل لألجيال القادمة؛
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 اجملتمع الدويل على أن ينظر على وجه االستعجال يف اختـاذ تـدابري              حيث  -٤  
اعيها من أجل التنمية ولتعزيـز   ملموسة لتعزيز وتدعيم املساعدة الدولية للبلدان النامية يف مس        

  الظروف الكفيلة بإتاحة إعمال مجيع حقوق اإلنسان إعماالً تاماً؛
 اجملتمع الدويل أن يعزز التضامن والتعاون الـدوليني باعتبارمهـا أداة     يناشد  -٥  

هامة للمساعدة يف التغلب على اآلثار السلبية لألزمة االقتصادية واملالية واملناخيـة الراهنـة،              
  اصة يف البلدان النامية؛وخ

 أن تعزيز التعاون الدويل واجب من واجبات الدول، وينبغـي           يؤكد جمدداً   -٦  
تنفيذه دومنا قيد أو شرط وعلى أساسٍ االحترام املتبادل وباالمتثال التام ملبادئ ومقاصد ميثاق      

  األمم املتحدة، وال سيما احترام سيادة الدول ومراعاة األولويات الوطنية؛
 أن األمر يتطلب القيام باملزيد من العمل بالنظر إىل ضخامة التحديات         يؤكد  -٧  

العاملية واحمللية، والزيادة املثرية للجزع يف الكوارث الطبيعية والكوارث اليت هي مـن صـنع               
اإلنسان، واستمرار ازدياد الفقر والالمساواة؛ وينبغي، من منظور املثالية، أن يكون التضامن            

اً ال جمرد ردة فعل يف مواجهة ضرر هائل وقع بالفعل وأن يتـصدى للكـوارث                تصرفاً وقائي 
  ؛الطبيعية والكوارث من صنع اإلنسان على حّد سواء

 بأن هناك تضامناً هائالً تبديه الدول بشكل انفرادي ومجاعي واجملتمع           يسلم  -٨  
  ؛املدين واحلركات االجتماعية العاملية وأشخاص كثريون ذوو النوايا احلسنة

الوثيق الصلة بقيمة التـضامن  " اجليل الثالث من احلقوق" بأن ما ُيسمى  يقر  -٩  
األساسية يتطلب مزيداً من التطوير التدرجيي يف إطار آلية حقوق اإلنسان يف األمم املتحـدة               

  حىت يتمكن من التصدي للتحديات املتعاظمة اليت تواجه التعاون الدويل يف هذا املضمار؛
وكاالت األمم املتحدة وغريها من املنظمـات       إىل  يع الدول و   إىل مج  يطلب  -١٠  

مراعاة حق الـشعوب واألفـراد يف       تدرج  الدولية واملنظمات غري احلكومية ذات الصلة أن        
، وأن تتعاون مع اخلبري املستقل يف أداء واليته، وأن تزوِّده            أنشطتها  يف صلب  التضامن الدويل 

ا وأن تنظر جدياً يف االستجابة لطلباته املتعلقة بزيـارة          جبميع املعلومات الضرورية اليت يطلبه    
  بلداهنا وذلك لتمكينه من االضطالع بواليته على حنو فعال؛

يرّحب باخلطوات اليت اختذها اخلبري املستقل يف سبيل حتديد اجملاالت األولية             -١١  
 إلطـار مـا     الواجب التصدي هلا؛ واملفاهيم واملعايري الرئيسية املمكن أن تشكل األسـاس          

واملمارسات اجليدة اليت يستهدي هبا التطوير املقبل للقانون والـسياسة املتعلقـتني حبقـوق              
  اإلنسان والتضامن الدويل؛

إعداد مـشروع إعـالن   املتعلق ب إىل اخلبري املستقل أن يواصل عمله      يطلب  -١٢  
يهية ومعايري مواصلة وضع مبادئ توج، وعلى بشأن حق الشعوب واألفراد يف التضامن الدويل     
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وقواعد ومبادئ هبدف تعزيز ومحاية هذا احلق، بوسائل منها معاجلة العوائق القائمة والناشئة             
  اليت حتول دون إعماله؛

 إىل اخلبري املستقل أن يضع يف االعتبار نتائج مجيـع مـؤمترات        أيضاً يطلب  -١٣  
تماعات العاملية واالجتماعات   القمة العاملية الكربى اليت تعقدها األمم املتحدة وغريها من االج         

الوزارية يف امليادين االقتصادية واالجتماعية واملناخية وأن يلتمس، لدى اضطالعه بواليتـه،            
آراء ومسامهات احلكومات ووكاالت األمم املتحدة وغريها من املنظمات الدولية واملنظمات           

  غري احلكومية ذات الصلة؛
 جمللس حقوق اإلنسان أن ُتعّد مدخالت        إىل اللجنة االستشارية   يكرر طلبه   -١٤  

ُتسهم هبا يف صياغة مشروع اإلعالن بشأن حق الشعوب واألفراد يف التضامن الـدويل، وأن              
   احلق ومحايته؛هذامتضي يف وضع مبادئ توجيهية ومعايري وقواعد ومبادئ هبدف تعزيز 

 عشرة تقريراً   ةالثامن إىل اخلبري املستقل أن يقدم إىل اجمللس يف دورته           يطلب  -١٥  
  عن تنفيذ هذا القرار؛

 عشرة يف إطـار البنـد       الثامنة أن يواصل حبث هذه املسألة يف دورته         يقرر  -١٦  
  .نفسه من جدول األعمال

        
  


