
GE.17-16791(A) 



 جملس حقوق اإلنسان
 والثالثون السادسةالدورة 

 2017 أيلول/سبتمرب 11-29
 جدول األعمالمن  3البند 

قتصوادية واال تعزيز ومحاية مجيع حقووق اإلنسوانا اندنيوة والسياسوية
 واالجتماعية والثقافيةا مبا يف ذلك احلق يف التنمية

 قرار : مشروع *البوليفارية( -فنزويال )مجهورية   

 حقوق اإلنسان والتدابري القسرية االنفرادية .../36  
 إن جملس حقوق اإلنسان، 
 إىل مقاصد ميثاق األمم املتحدة ومبادئه، إذ يشري 
إىل مجيريريا القريريتاااس السريريايتقا الريريا اعتمريريدقا إلنريريا حقريريوق اإلنسريريان وجملريريس  وإذ يشريريري أي ريريا   

 ،نفتادياحقوق اإلنسان واإلمعيا العاما يتشأن حقوق اإلنسان والتدايتري القستيا اال
اا/ آذ 24املريريريريريريريريؤا   34/13قريريريريريريريريتاا جملريريريريريريريريس حقريريريريريريريريوق اإلنسريريريريريريريريان  وإذ يؤكريريريريريريريريد مريريريريريريريرين جديريريريريريريريريد 

 ، 2016كانون األول/ديسمرب   19املؤا   71/193 وقتاا اإلمعيا العاما 2017 مااس
د  على أن التريدايتري والتشريتيعاس القسريتيا االنفتاديريا رتعريااا مريا القريانون الريدو ،  وإذ يشد ِّ

ميا للعالقريرياس السريريل ملنظ ِّمريرياوالقريريانون الريريدو  اإلنسريرياث، وميثريرياق األمريريم املتحريريدة، والقواعريريد واملبريرياد  ا
 ني الدول،يت

م  أبن مجيريريريا حقريريريوق اإلنسريريريان عامليريريريا وجريريريري قايتلريريريا للتبكئريريريا وم ايت ريريريا ومتشريريريايت ا،  وإذ يسريريريل ِّ
ف ويشري  ِّل يتل للتصت  يؤكد من جديد، يف هذا الصدد، أن احلق يف التنميا حق عاملي وجري قا وإذ

 يتبكأ من مجيا حقوق اإلنسان، جكءا  ال
لقسريتيا االنفتاديريا مرين أسريت سريلق يف حقريوق للتريدايتري ا إزاء مريا وإذ يعتب عرين قلقريه الشريديد 

 اإلنسان والتنميا والعالقاس الدوليا والتبااة واالستثماا والتعاون،

__________ 
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فيهريريا  جيريريوز ألد دولريريا أن رسريريت دم أد نريريود مريرين التريريدايتري،  ريريا أنريريه ال وإذ يؤكريريد مريرين جديريريد 
ت دامها أن رشريريبا علريريى اسريري احلصريريت، أو السياسريرييا، علريريى سريريبيل الريريذكت ال التريريدايتري االقتصريرياديا أو

 إلكريريتاد دولريريا أعريريتا علريريى التبعيريريا  ريريا يف  ااسريريا حقوقهريريا السريريياديا وللحصريريول منهريريا علريريى أد نريريود
 املكااي، من

م  أبن التريريريدايتري القسريريريتيا االنفتاديريريريا املت ريريريذة يف تريريري ل عقريريريو س اقتصريريرياديا  لريريري   وإذ يسريريريل ِّ
ريريد  ربعرياس يتعيريريدة املريريدا وريس إلقريريوق اإلنسريريان امل فولريا لعامريريا السريري ان يف الريدول املسريريته َدفا، وُتح

 ال بقاس،أضع  أستا   لغا  يقا على الفقتاء و 
التريريدايتري القسريريتيا االنفتاديريريا فتضريريتها يتلريريدان متقدمريريا علريريى يتلريريدان  معظريريمأن  وإذ يثريريري جكعريريه 

ولألت اص  ألفقت الفئاسانميا وجنمت عنها ر لفا  هظا على صعيد حقوق اإلنسان امل فولا 
 الذين يعيشون أحواال  هشا،

ريريريريريريريبل ينبغريريريريريريريي يف أد اريريريريريريريتف مريريريريريريرين الظريريريريريريريتوف حتمريريريريريريريان النريريريريريريرياس مريريريريريريرين  أنريريريريريريريه الوإذ يؤكريريريريريريريد   الس 
 لبقائهم، األساسيا
م  أبن التريدايتري القسريتيا االنفتاديريا ال ويلريا األجريل قريد رريؤدد إىل حريدو  مشرياكل  وإذ يسل ِّ

 رحثري تواجل إنسانيا يف الدول املستهَدفا،قد اجتماعيا و 
 ا يف النظام الريدو  وأييريا أن رقريوم األمريم على املشاكل واملظامل امل س ِّ  وإذ يسل ِّط ال وء 

املتحدة إبعالء صوس مجيريا أع رياء امتمريا الريدو ، مرين أجريل ضريمان التعدديريا واالحري ام املتبريادل 
 ورسويا املنازعاس  لوسائل السلميا،

فريتا  وجبهريا التريدايتري القسريتيا أن القوانني والرين ظحم الريا رح  من شديدال هوإذ يعتب عن قلق 
يقتصريريت علريريى البلريريدان املسريريَتهَدفا فحسريري  يتريريل  االنفتاديريريا رن ريريود، يف يتعريريت احلريرياالس، علريريى أسريريت ال

ذلريريرير عريريريتق أليتسريريريط مبريريرياد  القريريريانون  يتبريريرياوز احلريريريدود اإلقليميريريريا ودتريريريد إىل يتلريريريدان  لثريريريا أي ريريريا ، ويف
 يا،يؤدد إىل إكتاد هذد البلدان األعرية أي ا  على ر بيق التدايتري القستيا االنفتاد الدو ،  ا
 لوسيقريريا ااتاميريريا و إلعريريالن املعتمريريدين يف مريريؤوت القمريريا السريريايتا عشريريت لت سريرياء  وإذ يتحريري  

دول وح ومريريرياس حتكريريريا عريريريدم االحنيريريرياز، املعقريريريود يف جكيريريريتة مااجاايتريريريا فمهوايريريريا فنريريريكويال البوليفاايريريريا، 
، واللريريريريذين أعريريريريادس فيهمريريريريا احلتكريريريريا هكيريريريريد أمريريريريوا مريريريرين مجلتهريريريريا 2016أيلول/سريريريريبتمرب  18و 17 يف

املبدئي املتمثل يف إدانا إصداا ور بيق ردايتري قستيا انفتاديا ضد يتلريدان مرين احلتكريا، وهريي  موقفها
رقوضريه، مبرياد  السرييادة  ردايتري رنتهر ميثاق األمم املتحدة والقانون الدو  ورقريوا، يف مجلريا مريا
 والسالما اإلقليميا واالستقالل السياسي ورقتيت املصري وعدم التدعل، 

أن ل ل دولا السيادة ال املا على جممود ستواقا ومواادها ال بيعيا  وإذ يؤكد من جديد 
كريانون   14( املؤا  17-)د1803قتاا اإلمعيا العاما وفقا  ل ونشاطها االقتصادد، وااسها إلتيا

 ،1962األول/ديسمرب 
إىل أن املريريريريؤوت العريريريرياملي حلقريريريريوق اإلنسريريريريان الريريريريذد عحقريريريريد يف فيينريريريريا يف الفريريريري ة وإذ يشريريريريري أي ريريريريا   

دعريريريريا الريريريريدول إىل االمتنريريريرياد عريريريرين ا ريريريرياذ أد رريريريريديتري انفريريريريتادد  1993حكيتان/يونيريريريريه  25إىل  14 مريريريرين
يتفق ما القانون الدو  وميثرياق األمريم املتحريدة وي ريون مرين تريأنه وضريا عقبرياس أمريام العالقرياس  ال
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التباايريريا يتريريني الريريدول وعتقلريريا اإلعمريريال التريريام إلميريريا حقريريوق اإلنسريريان وكريريذلر قديريريد حتيريريا التبريريااة 
 يدا ،قديدا  تد
متدد أنه على التجم مرين القريتاااس الريا اعتمريدقا يتشريأن هريذد املسريألا وإذ يساواد قلق  لغ  

اإلمعيا العاما وجملريس حقريوق اإلنسريان وإلنريا حقريوق اإلنسريان، ورلرير املعتمريدة يف مريؤوتاس األمريم 
ريتا كريل  ريس سري ويف من القتن املاضي اسياملتحدة املعقودة يف التسعين نواس، استعتاضرياقا الريا رح

خيريريال  قواعريريد القريريانون الريريدو   رريريكال التريريدايتري القسريريتيا االنفتاديريريا رحت ريريذ ورحنف ريريذ ورحفريريَتا  لقريريوة،  ريريا ال
العسريريري تيا، يت ريريريل  والنكعريريرياوميثريريرياق األمريريريم املتحريريريدة، مريريرين عريريريالل أمريريريوا مريريرين يتينهريريريا اللبريريريوءح إىل احلريريريتب 

نميريريريا االقتصريريرياديا اإلنسريريريانيا والت -رن ريريريود عليريريريه مريريرين ربعريريرياس سريريريلبيا وريريريس األنشريريري ا االجتماعيريريريا  مريريريا
ي ريريريا عقبريريرياس  يف ذلريريرير آ اهريريريا عريريريااإل احلريريريدود اإلقليميريريريا،  ريريريا واالجتماعيريريريا للبلريريريدان الناميريريريا، و ريريريا

إضريريريريافيا أمريريريريام وت ريريريريا الشريريريريعوب واألفريريريريتاد اااضريريريريعني لواليريريريريا دول أعريريريريتا وتعريريريريا  كريريريريامال  فميريريريريا حقريريريريوق 
 اإلنسان،
نفتاديريريا يف احلريريق يف احليريرياة، إزاء األسريت السريريلق للتريريدايتري القسريتيا اال وإذ يسرياواد انكعريرياإل  لريريغ 

التعايريريريريا ال بيريريريريا، واحلريريريريق يف التحريريريريت ا مريريريرين اإلريريريريود، واحلريريريريق يف التمتريريريريا  سريريريريتوا   واحلريريريريق يف الصريريريريحا ويف
 معيشي ٍّ الئق، واحلق يف الغذاء والتعليم والعمل والس ن،

الت الي  البشتيا املفتطا والعشوائيا الا ر ر  على العقريو س االنفتاديريا  ثري جكعهيح وإذ  
 سيما النساء واألطفال، يف الدول املستهَدفا، وآ اها السلبيا الا وس الس ان املدنيني، ال

أن التدايتري القستيا االنفتاديا رش  ِّل عقبا ائيسيا أمام رنفيذ إعالن  وإذ يؤكد من جديد 
 احلق يف التنميا،

 نسريريانيا مريرين ُتويريريلنريريا املنظمريرياس اإلوأن التريريدايتري القسريريتيا االنفتاديريريا  مريرين وإذ يسريرياواد قلريريق 
 أموال إىل الدول الا رعمل فيها،

أن التدايتري القستيا االنفتاديا رن ود، يف كل حالا على الصعيد العرياملي، علريى وإذ يؤكد  
 أست سلق دس حقوق اإلنسان، 

ضريريريتواة دااسريريريا ال ائفريريريا الواسريريريعا مريريرين آ ا التريريريدايتري القسريريريتيا االنفتاديريريريا يف وإذ يؤكريريريد أي ريريريا   
اقتصريريرياد الريريريدول وسريريريلمها وأمنهريريريا  ويف  اإلنسريريرياث والقريريريانون الريريريدو  حلقريريريوق اإلنسريريريان،القريريريانون الريريريدو 

 ونسيبها االجتماعي،
احلاجا إىل اصد انتهاكاس حقوق اإلنسان املترب ا  لتريدايتري القسريتيا االنفتاديريا وإذ يحربز  

 وإىل رعكيك املساءلا،
يتشريريأن يتنريرياء مؤسسريرياس جملريريس حقريريوق  5/1إىل قريريتااد جملريريس حقريريوق اإلنسريريان  وإذ يشريريري 

يتشريريريريريأن مدونريريريريريا قواعريريريريريد سريريريريريلوا امل ل فريريريريريني يتريريريريريوالايس يف إطريريريريرياا اإلجريريريريريتاءاس اااصريريريريريا  5/2اإلنسريريريريريان و
يشريريريريدد علريريريى أن امل ل ريريريري   لواليريريريريا جيريريريري  أن  ، وإذ2007حكيتان/يونيريريريريه  18للمبلريريريس، املريريريريؤاعني 

 قاقما،يؤدد واليته وفقا   ذين القتااين ومتف
املشريري كا يتريريني العهريريد الريريدو  ااريرياص  حلقريريوق  1مريرين املريريادة  2إىل الفقريريتة  وإذ يشريريري أي ريريا   

املدنيريريا والسياسريرييا والعهريريد الريريدو  ااريرياص  حلقريريوق االقتصريرياديا واالجتماعيريريا والثقافيريريا، الريريا رريرين  
 ه،جيوز يف أد حال من األحوال حتمان أد تع  من أسباب َعيش على مجلا أموا منها أنه ال
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 ألسريريت السريريلق للتريريدايتري القسريريتيا االنفتاديريريا يف يتعمريريل املقريريتا ااريرياص املعريري   يتح ريري  -1 
 ا؛قوق اإلنسان،  ا يف ذلر رقاايتد املواضيعيا وزايااره الق تيالتمتا إل

 ؛(1)يتتقتيت املقتا اااص يتح  أي ا   -2 
بريريني يف امل، علريريى النحريريو ة سريريال  سريرينواس واليريريا املقريريتا ااريرياصأن دريريدد لفريري   يقريريتا -3 

 ؛27/21قتاا جملس حقوق اإلنسان 

إىل مفوضريريرييا األمريريريم املتحريريريدة السريريرياميا حلقريريريوق اإلنسريريريان أن رواصريريريل إيريريريالء  ي لريريري  -4 
 هريريذا امريريال يفل العمريريل ، ورواصريريوالتريريدايتري القسريريتيا االنفتاديريريا حقريريوق اإلنسريريان ملسريريألاأولويريريا عاليريريا 
 ريريريريل ا ااريريريرياص يتركويريريريريد املقريريريريت  ، ورواصريريريريلتهأنشريريريري ل امريريريريل مريريريريا املقريريريريتا ااريريريرياص يف  تلريريريري   لتعريريريرياون ا

 املساعدة الالزما لالض الد يتواليته على حنو فعال؛

، مهامريهفميا احل وماس أن رتعاون ما املقتا اااص ورساعدد يف أداء  يهي  -5 
يتشريأن  هل لبارري رسريتبي  ، وأنواليريالوأن رتيح مجيا املعلوماس الالزما الا ي لبها هذا امل لري   

 من االض الد يتواليته  كيد من الفعاليا؛ زاياة يتلداهنا لتم ينه 

وكريريرياالس األمريريريم املتحريريريدة وصريريريناديقها ويتتاجمهريريريا املعنيريريريا وهيئريريرياس املعاهريريريداس  يريريريدعو -6 
 ريرياد ااريرياص، كريريذلر القو واإلهريرياس الفاعلريريا مريرين امتمريريا املريريدث،  ريريا فيهريريا املنظمريرياس جريريري احل وميريريا، 

 يته؛إىل التعاون رعاوان  كامال  ما املقتا اااص لالض الد يتوال

وفقريا   والتريدايتري القسريتيا االنفتاديريا مواصريلا نظريتد يف مسريألا حقريوق اإلنسريان يقت ِّا -7 
  لربانمج عمله.

    

__________ 

(1) A/HRC/36/44.  


