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  مقدمة  -أوالً  
، إىل اللجنة االستشارية أن تعد ١٢/٩ و٩/٢سان، يف قراريه طلب جملس حقوق اإلن  -١

إسهامات ملساعدة اخلبري املستقل املعين حبقوق اإلنسان والتضامن الدويل يف صياغة مشروع            
إعالن بشأن حق الشعوب واألفراد يف التضامن الدويل، وملواصلة وضع مبـادئ توجيهيـة              

  .ومحايتهومعايري وقواعد ومبادئ هبدف تعزيز هذا احلق 
، طلبه إىل اللجنة االستـشارية أن       ١٥/١٣وكرر جملس حقوق اإلنسان، يف قراره         -٢

تعد، بالتعاون الوثيق مع اخلبري املستقل املعين حبقوق اإلنسان والتضامن الدويل، إسـهامات             
تساعد يف صياغة مشروع اإلعالن املتعلق حبق الشعوب واألفـراد يف التـضامن الـدويل،               

  .بادئ توجيهية ومعايري وقواعد ومبادئ هبدف تعزيز هذا احلق ومحايتهومواصلة وضع م
وأنشأت اللجنة االستشارية يف دورهتا السادسة فريق صياغة لتناول مسألة حقـوق              -٣

وتشونغ تشينسونغ وميغيل   ) اًمقرر/اًرئيس(تألف من تشني شيكيو     ياإلنسان والتضامن الدويل    
  .مبارك الورزازياج سيتولسينغ وحليمة ديسكوتو بروكمان ولطيف حسينوف ودهري

وأحاطت اللجنة االستشارية علماً، يف دورهتا السابعة، مبشروع اإلطار العام الـذي              -٤
مقرر فريق الصياغة، وشجعت فريق الصياغة على التعاون الوثيق مـع اخلـبري             /أعده رئيس 

مالـه إىل اللجنـة يف   املستقل املعين حبقوق اإلنسان والتضامن الدويل وعلى تقدمي نتـائج أع         
  .الثامنة دورهتا

باخلطوات اليت اختـذها فريـق    ١٨/٥وأحاط جملس حقوق اإلنسان علماً يف قراره         -٥
ـ  الصياغة الذي أنشأته اللجنة االستشارية وكرر طلبه إىل اللجنـة االستـشارية              ضطلع أن ت

  .بواليتها بالتعاون الوثيق مع اخلبري املستقل املعين هبذا املوضوع
مقرر /اقشت اللجنة االستشارية يف دورهتا الثامنة مشروع الورقة الذي قدمه رئيس          ون  -٦

فريق الصياغة، وطلبت إىل الفريق العامل أن يتعاون عن كثب مع اخلبري املستقل املعين حبقوق               
  .إىل اللجنة يف دورهتا التاسعةورقة ختامية اإلنسان والتضامن الدويل وأن يقدم 

  طاقالتعريف والن  -ثانياً  
احلق يف التضامن حق من حقوق اإلنسان يكون مبوجبه لكل إنسان وجلميع الشعوب   -٧

نظام منسجم يسوده   احلق يف التمتع على قدم املساواة بالفائدة املترتبة على وجود جمتمع دويل             
ميكن فيه إعمال مجيع حقـوق اإلنـسان        وسياسي واقتصادي دويل قوامه العدل واإلنصاف       

  .ة إعماالً تاماًواحلريات األساسي
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 دون أي متييز علـى أسـاس العـرق          جلميع الشعوب وبين البشر   وينبغي أن يكون      -٨
األسرة  أواألصل اإلثين    أواجلنسية   أوالدين   أواللغة   أواجلنس أو امليول اجلنسية      اللون أو  أو
ياسي غري الـس   أواملعتقد السياسي    أومستوى التعليم    أواالجتماعي   أوالوضع االقتصادي    أو

أن يتمتعوا حبقهم يف التضامن الدويل وينبغي هلم مـن          يف  أن يعيشوا بكرامة وحبرية و    احلق يف   
  .ناحيتهم أن يسامهوا يف ذلك

 يقتصر التضامن الدويل على املساعدة والتعاون واملعونـة واألعمـال اخلرييـة             وال  -٩
 يتـضمن االسـتدامة     الدويل؛ بل هو مفهوم أوسع ومبدأ     الصعيد  املساعدة اإلنسانية على     أو

العالقات الدوليـة،   إطار  يف  واحترام مجيع الدول والشعوب ذات السيادة على قدم املساواة          
 الـدويل،   اجملتمـع  والتعايش السلمي جلميع أفـراد       ،سيما العالقات االقتصادية الدولية    الو

يف السالم  ، وحق الشعوب     والتقاسم املنصف للفوائد واألعباء    القائمة على املساواة  والشراكة  
  .واحلفاظ على النظم اإليكولوجية

  . التضامن الدويل واجباً مشتركاً بني مجيع الشعوب والدولتعزيزويشكل   -١٠

  اإلطار املعياري  -ثالثاً  
  .ُيعلي كل من القانون الدويل وقانون حقوق اإلنسان الدويل من شأن التضامن الدويل  -١١

  ميثاق األمم املتحدة  -ألف  
 التضامن املقصد األساسي لألمم املتحدة منذ إنشائها واملتمثل يف مجـع            حدد مفهوم   -١٢

. شعوب وأمم العامل معاً بغية تعزيز السالم وحقوق اإلنسان والتنمية االجتماعية واالقتصادية           
حتقيق التعـاون   "على  عزمها  املنظمة  وطّدت  ذه الروح من التضامن والوحدة واالنسجام       هبو

لدولية ذات الصبغة االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة واإلنـسانية     الدويل على حل املسائل ا    
" وعلى تعزيز احترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للناس مجيعاً والتشجيع على ذلـك            

جعل هذه اهليئة مرجعاً لتنسيق أعمال األمم وتوجيهها حنـو إدراك هـذه             "، و )٣-١املادة  (
  .)١()٤-١املادة " (الغايات املشتركة

  إعالن وبرنامج عمل فيينا  -باء  
ترد القيمة األساسية للتضامن وروداً صرحياً يف ديباجة إعالن وبرنامج عمل فيينا على   -١٣

  :النحو التايل

__________ 

 . من امليثاق٥٥ضاً اإلشارة الواردة يف املادة انظر أي )١(
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إذ يضع يف اعتباره التغيريات الكبرية اليت حتدث علـى الـساحة الدوليـة                
سة يف ميثـاق    وتطلعات مجيع الشعوب إىل نظام دويل قائم على أساس املبادئ املكر          

يف ذلك تعزيز وتشجيع احترام حقـوق اإلنـسان واحلريـات            ااألمم املتحدة، مب  
األساسية للجميع واحترام مبدأ املساواة يف احلقوق وتقرير املصري للشعوب والـسلم        
والدميقراطية والعدل واملساواة وسيادة القانون والتعددية والتنمية وحتسني مستويات         

  املعيشة والتضامن،
صميماً منه على اختاذ خطوات جديدة إىل األمام يف التزام اجملتمع الدويل            وت  

بغية حتقيق تقدم جوهري يف املساعي اخلاصة حبقوق اإلنسان بواسطة جهود التعاون            
  .والتضامن الدوليني املتزايدة واملتواصلة

  إعالن األلفية  -جيم  
القيم واملبادئ األساسية الـيت     أكدت اجلمعية العامة جمدداً يف إعالن األلفية، بعض           -١٤
عـن  ماعية  اجلسؤولية  امل"فيها   اغىن عنها للعالقات الدولية يف القرن احلادي والعشرين، مب         ال

، ومبـدأ التـضامن     "مبادئ الكرامة اإلنسانية واملساواة والعدل على املستوى العـاملي        دعم  
ـ       "  أنه ، فذكرت الدويل ل توزيـع التكـاليف     جيب مواجهة التحديات العاملية على حنو يكف

ومن حق الذين   .  ملبدأي اإلنصاف والعدالة االجتماعية األساسيني     واألعباء بصورة عادلة وفقاً   
  ".الذين هم أقل املستفيدين، أن حيصلوا على العون من أكرب املستفيدين أويعانون، 

  اليوم الدويل للتضامن اإلنساين  -دال  
رؤساء قام  ،  إعالن األلفية  إىل أنه يف سياق      ٦٠/٢٠٩أشارت اجلمعية العامة يف قرارها        -١٥

التضامن باعتباره إحدى القيم األساسية والعامليـة       بتحديد  الدول واحلكومات، يف مجلة أمور،      
وقررت يف هـذا    ينبغي أن تقوم عليها العالقات بني الشعوب يف القرن احلادي والعشرين،            اليت  

  . للتضامن اإلنساين دولياًل عام يوماًديسمرب من ك/كانون األول ٢٠يوم  الصدد أن تعلن

   احلق يف التضامن الدويل  وأمهيةقيمة  -رابعاً  
 من القيمة املشتركة بني مجيع أفراد البشر اليت تتمثل يف التعـبري عـن               التضامنينبع    -١٦

  .االهتمام املتبادل برفاه اآلخرين
يتمثل هدفه يف التخفيف     الو. معاناة اآلخرين جتاوباً مع   ميليه الضمري   سلوك  والتضامن    -١٧

األعباء اليت تستبعد اآلخـرين مـن        أو العقباتمن معاناة اآلخرين فحسب بل أيضاً يف إزالة         
  .اإلسهام يف احلقوق األساسية والتمتع هبذه احلقوق اليت هي من حق مجيع أفراد البشر
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  .مم املتحدة بني احلكومات والشعوب بأمهية حمورية لتحقيق أهداف األالتضامنويتسم   -١٨
لتحديات املـشتركة للبـشرية يف العـامل    غىن عنه ملواجهة ا  المبدأ  التضامن الدويل   مبدأ  و  -١٩

، وهو يتطلب من الدول العمل مبسؤوليات مشتركة لكن متمايزة، مراعيةً يف ذلك مزاياهـا               املعاصر
  .التارخيية ومسامهاهتا يف التحديات اليت تواجه البشرية

يف مجيع أحناء العامل، هناك ضرورة إلقامة روابط جديدة         الناس   بني   ويف ضوء الترابط    -٢٠
  .ومنصفة وعاملية من الشراكة والتضامن بني األجيال من أجل دوام البشرية

 فاجلهود  .تكون الظروف خارجة عن سيطرة فرادى الدول       ماويف عهد العوملة، كثرياً       -٢١
  :يلي مامثل اجلماعية والتضامن الدويل شرطان أساسيان لتحقيق األهداف املشتركة للبشرية، 

 احلفاظ على السالم الدويل املستمر والسالم داخل الدول؛ •

 الرتاعات اإلقليمية؛معاجلة  •

 التنمية املستدامة؛ •

 واملتطرفني على الصعيد الدويل؛اإلرهاب مكافحة  •

 القضاء على الفقر؛ •

 اية البيئة املشتركة والتصدي للكوارث الطبيعية والكوارث اليت هي من صنع اإلنسان؛مح •

 التصدي لألزمات االقتصادية واملالية العاملية؛ •

وغريه ) اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب     /مكافحة فريوس نقص املناعة البشري     •
 من األمراض اخلطرية؛

 .االستجابة حلاالت الطوارئ الدولية •

  املبادئ التوجيهية األساسية  -مساًخا  
  :يلي مااملبادئ التوجيهية األساسية تتناول أن ميكن   -٢٢

  االستقالل الوطين املبين على حق الشعوب يف تقرير مصريها؛   )أ(  
  مبدأ عدم التدخل يف الشؤون الداخلية للدول؛  )ب(  
  احترام سيادة الدول وسالمتها اإلقليمية؛  )ج(  
  هتا ومواردها الطبيعية؛ائمة لكل أمة على ثروالسيادة الدا  )د(  
يف أن حتدد حبرية أهـدافها املتعلقـة بالتنميـة          ومسؤوليتها  حق كل دولة      )ه(  

االجتماعية وأولوياهتا ويف القيام، وفقاً ملبادئ ميثاق األمم املتحدة، بتقرير وسـائل وطـرق              
يف ذلـك   يتهما  ومسؤولحتقيقها دون أي تدخل خارجي، وكذلك حق كل أمة وكل شعب            

  ؛خيصهما هذا األمر مابقدر 
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التعايش السلمي والسالم والعالقات الودية والتعاون بني الدول بـصرف            )و(  
  السياسية؛ أواالقتصادية  أوالنظر عن االختالفات يف نظمها االجتماعية 

تسوية املنازعات الدولية بالطرق السلمية دون اللجوء إىل استخدام القـوة             )ز(  
  يد باستخدامها؛التهد أو

  .ملتسم بالوئام والنهوض التدرجيي جبميع احلضارات واألديانالتعايش ا  )ح(  

  املبادئ  -سادساً  
 الدول والشعوب أن حتترم مبدأ التضامن الدويل مع التحلي بـاإلرادة            جلميعينبغي    -٢٣

روح حقيقية من بالسياسية وااللتزام بتحقيق مقاصد ميثاق األمم املتحدة ومبادئه حتقيقاً كامالً 
  .التضامن والوئام

  : وينبغي أن يستند التضامن الدويل إىل املبادئ التالية  -٢٤
احترام كرامة اإلنسان وقيمته، وتعزيز مجيع حقـوق اإلنـسان والعدالـة              )أ(  

  االجتماعية على النطاق العاملي؛
 االلتزام مببادئ العدالة، واإلنصاف، والتعايش السلمي، وعـدم التـدخل،           )ب(  

  وتقرير املصري، واالحترام املتبادل، والثقة املتبادلة، والتضامن اإلنساين يف العالقات الدولية؛
القضاء على مجيع أشكال عدم املساواة، واستغالل الـشعوب، واألفـراد،           )ج(  

، وسائر السياسات واأليديولوجيات األخرى املتعارضة مع مقاصـد         والعنصريةواالستعمار  
  دة ومبادئه؛ميثاق األمم املتح

 وإزالة العوائـق    ،لحق يف التنمية  ل  الكامل عمالاإلعلى  تعاون مجيع الدول      )د(  
  حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية؛ عن، فضالً التنميةتعرقل اليت 

القضاء على مجيع أشكال التمييز، مثل التمييز ضد الـشعوب األصـلية              )ه(  
ني واألشخاص ذوي اإلعاقة، وبصفة خاصة       واملسن واألطفالواألقليات والعمال املهاجرين    

   يف مجيع جوانب املساعي البشرية؛التمييز ضد النساء، وضمان املساواة بني اجلنسني
ت املعيشة والرفاه    مستويا مطرد يف حتقيق حتسني   وضمان  القضاء على الفقر      )و(  

  للبشرية مجعاء؛
يما يف البلدان النامية، س  حتقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية املطردة، وال  )ز(  

   وجتارة دولية حرة وغري متييزية؛منصفة وعادلة،دولية ووجود عالقات اقتصادية 
التقدم العلمي والتكنولوجي باإلنصاف بني البلدان املتقدمـة        تقاسم أوجه     )ح(  

مستويات  والتكنولوجيا من أجل رفع  العلموالبلدان النامية، وحتقيق زيادة مطردة يف استخدام        
  ؛ملعيشةا
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على التحلي بوجه عام والناس مجيع السياسيني ومؤسسات األعمال   تشجيع    )ط(  
  حة آفة الفساد اليت تقوض التنمية؛ملكافبسلوك أخالقي 

نزع السالح وتوجيه املوارد احملررة من ذلك تدرجيياً حنو         السعي حنو حتقيق      )ي(  
  التنمية االقتصادية واالجتماعية؛

ة املشتركة جلميع األمم يف القيام، حتقيقـاً لألغـراض          االعتراف باملصلح   )ك(  
 قاطبة، باستكشاف وحفظ واسـتعمال واسـتغالل      اإلنسانيةالسلمية حصراً وخلدمة مصاحل     

املناطق البيئية، املوجودة خارج حدود الوالية القومية، مثل الفضاء اخلارجي وقـاع البحـار    
مبادئ ميثاق األمم املتحدة واالتفاقـات  وقاع احمليطات وباطن أرضها، وذلك وفقاً ملقاصد و       

  ذات الصلة؛
اعتماد تدابري فعالة، على الصعيدين اإلقليمي والدويل على السواء، ملكافحة            )ل(  

اجلرمية عرب الوطنية واجلرائم ضد اإلنسانية، وتقدمي املسؤولني عن هذه اجلرائم إىل العدالـة،              
  .ة، للضحاياغري مباشر أووتوفري سبل انتصاف فعالة، مباشرة 

وينبغي للشركات عرب الوطنية أن تؤدي دوراً حيوياً يف استغالل موارد البلدان النامية        -٢٥
  .بصورة أمينة دون هنب خريات هذه البلدان

وينبغي وقف االستيالء على األراضي من جانب الدول واجلهات الفاعلة من غـري               -٢٦
  .ما صغار املزارعنيسي ُتهَمل مصاحل السكان احملليني، والحيث الدول 
إن هـي   مؤسسات األعمال دوراً كبرياً يف تعزيز التضامن الدويل         وميكن أن تؤدي      -٢٧

  . إىل حتقيق هدف جين األرباح بأي تكلفة كانتامتنعت عن السعي 
ُتربط املعونة بااللتزام بشراء معدات باهظة      كأن  وينبغي أال ُتمنح املعونة بأية شروط،         -٢٨

  .االستعانة خبدمات خرباء استشاريني ذوي مرتبات عالية أوملانح الثمن من البلد ا
وتؤدي املنظمات غري احلكومية دوراً حامساً يف تعزيز التضامن الدويل عن طريق تعبئة             -٢٩

  .الرأي العام وإجراء دراسات
تعبئة الرأي العام، على الصعيدين الوطين والدويل على السواء، دعماً          وينبغي للدول     -٣٠
  .انالتعليم والتثقيف حبقوق اإلنسبسبل أمهها دئ وأهداف التضامن الدويل، ملبا

   التنفيذأساليبتدابري و  -سابعاً  
. ينبغي اختاذ شىت التدابري واإلجراءات للنهوض بإعمال احلق يف التـضامن الـدويل              -٣١

  : يلي ماوتشمل هذه التدابري واإلجراءات 
اإلرادة السياسية وااللتزام من جانب مجيع      التمسك بأمهية التضامن الدويل مع توافر        •

 الدول والشعوب؛
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 حتقيق مقاصد ميثاق األمم املتحدة ومبادئه بروح حقيقية من التضامن والوئام الدوليني؛ •

التقيد مببادئ العدالة، واإلنصاف، والتعايش السلمي، وعدم التدخل، وتقرير املصري،           •
 ضامن اإلنساين يف العالقات الدولية؛واالحترام املتبادل، والثقة املتبادلة، والت

ـ         • يف ذلـك   االتمسك مببدأ التضامن اإلنساين مع ضحايا انتهاكات القانون الـدويل، مب
 انتهاكات قانون حقوق اإلنسان الدويل والقانون اإلنساين الدويل، ومع البشرية مجعاء؛

اعدة الدولية  يتعلق بتقدمي املس   ماجعل التضامن الركيزة األساسية للتعاون الدويل في       •
واملساعدة اإلمنائية الرمسية وغري ذلك من اتفاقات التعاون الدويل يف ظل الظـروف             

 ؛املتزايداحلالية للعوملة وللترابط 

االعتراف بآثار اهلجرة حيث حتتاج بلدان كثرية إىل عمال مهاجرين للحفاظ علـى              •
الوافدين اجرين  وينبغي إتاحة الفرصة للمه   . فينبغي عدم استغالل عملهم   . اقتصادها

 لصون ثقافتهم يف إطار منوذج لالندماج السلمي يف البلد املضيف؛

التصدي للمخاطر العاملية اليت هتدد التضامن الدويل لضمان حتقيق التنمية االقتصادية            •
املستدامة والتقدم االجتماعي فضالً عن زيادة التعاون الدويل يف جمال محاية البيئـة             

 ارث؛واإلغاثة يف حاالت الكو

الوفاء بالتعهدات وااللتزامات من أجل حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية حـىت بعـد          •
  جلعلها أهدافاً إمنائية مستدامة؛٢٠١٥ عام

تعزيز الدعم املقدم إىل أنشطة األمم املتحدة الرامية إىل النهوض بالتضامن الـدويل،              •
  .اإلسهام يف صندوق التضامن العامليبسبل منها 

        


