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مجلس حقوق اإلنسان
والثالثون

الدورة الخامسة
 ٢٣-٦حزيران/يونيه ٢٠١٧
البند  ٣من جدول األعمال
تعزيز وحماية جميع حقوق اإلنسان ،المدنية والسياسية واالقتصادية
واالجتماعية والثقافية ،بما في ذلك الحق في التنمية

تقرير الخبيرة المستقلة المعنية بحقوق اإلنسان والتضامن
مذكرة من

الدولي

األمانة

تتشرف األمانة بأن حتيل إىل جملس حقوق اإلنسان تقرير اخلبرية اسسريتقلة اسينيرية ققريوق
اإلنسان والتضامن الريدو ،ريةجينيريا نانريدان الريُع َّعري ًد عمريار بقريرا ا لريس  .٣/٢٩ويتميّريز ذريُا
ناريه ل اسرريري  .ول مرين التقريرير
بتضمنه مشريرو إعريان ا ري ل التضريامن الريدو ،الريوا ن ُّ
التقرير ُّ
تيريريرا اخلبريرية اسسريريتقلة َّبريريرم اريرياي عمريريل الوئيريرية منريريُ إنشريريا ا ل عريريا  ٢٠٠٥ريتتنريرياول اسراحريريل
الر يسريريية الريريت َّني إىل ةريرييامة نريريا مشريريرو اإلعريريان والريريت عريريزمي الريريوعد بقيمريرية التضريريامن الريريدو،
بوةفه مبدَّر وحقار ميار ل ضوء التاو اي الراذنة ل الشؤون الياسية.
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أوالا -مقدمة
 -١عري ري ّّي جمل ريريس حق ريريوق اإلنس ريريان ريةجيني ريريا نان ريريدان خب ريريةر مس ريريتقلةر ميني ريرية قق ريريوق اإلنس ريريان
والتضامن الدو ،اعتبا ار من  ١آبَّ/مساس  .٢٠١١ول حزيران/يونيه  ٢٠١4جدن ا لريس
ل قرا ه  ٦/٢٦الوئية حىت عا  .٢٠١٧والسيد ناندان ذد ثاين مكلف بالوئية.
 -٢وتيريريرب اخلبريرية اسسريريتقلة عريرين اريريكرذا للريريدول األعضريرياء ل جملريريس حقريريوق اإلنسريريان الريريت
نعمت وئيت ا وتياونت مي ا .وتون َّيضار اإلعراب عن تقديرذا لتلك الدول الت مل تؤيد وئيت ا
ولكن ا مع ذلك نخلت ل حوا مي ا كد تفاا عن مواقف ا من ا ل التضامن الدو.،
 -٣وتي ريريرب اخلب ريرية اسس ريريتقلة ع ريرين امتنام ريريا سفوض ريريية األم ريريم استح ريريد الس ريريامية ق ريريوق اإلنس ريريان ل
جنيف ول مكاتب ا اإلقليمية على ما تلقته من ريا مرين نعريم ومسرياعد ريضريار عرين اسشريو والتيليقرياي
الت تلقت ا من اخلرباء ل نظا ذيئاي اسياذداي ومن اسكلفّي بوئيرياي ل إاريا اإلجريراءاي اخلاةرية.
وذريريد تقريرير بامتنري د
ريان باسسريرياعد الريريت تلقت ريريا مريرين خ ريرباء القريريانون الريريُين سريرياعدوذا ل تشريريكيل مشريريرو
اإلع ريريان ول تيديل ريريه ح ريريىت َّة ريريبا ل ة ريريييته ا الي ريرية .وَّعرب ريريت َّيضري ريار ع ريرين امتنام ريريا للمنظم ريرياي م ريرية
ا كوميريرية علريريى نعم ريريا اسسريريتمر ريريا وعلريريى ج ونذريريا وإسري اماقا ل التوعيريرية بريريا ل التضريريامن الريريدو،
وتيزيزه .وتون اخلبة اسستقلة َّن تيرتف بفضل مجيع مرين اريا ك ل اسشرياو اي اإلقليميرية بشريأن مشريرو
اإلعان الت عقدي ل كل من َّنيس َّبابا والدوحة وجنيف وبنما سيت وسوريا.

ثانيا -األنشطة التي اضطلعت بها المكلفة بالوالية
ألف -موجز األنشطة منذ آخر فترة مشمولة بالتقرير

()١

 -١المشاركة في حلقة عمل دولية للخبراء بشأن التضامن الدولي
 -4تلقريريت اخلبريرية اسسريريتقلة نعريريو مريرين مركريريز قريريومل التيريرياون اليريرياسد للمشريرياكة ل حلقريرية عمريريل
نوليريرية للاريرباء بينريوان مالتضريريامن الريريدو،يل وذريريم مثريريا ،مريرين بقايريريا اساضريريد َّ مييريريا َّساسريريد ل اريريو
النشوء؟م عقدي يومد  ١وَّ ٢يلول/سبتمرب  ٢٠١٦ل بريرلّي .والبريت اخلبرية اسسريتقلة الكلمرية
ل جلسريرية ما ريريد مسريريتدير بين ريوان مالتضريريامن اريرير وا مسريريب للتيريرياون الريريدو،يل سريريبل اسضريريد قريريدمار.م
وم ريرين ب ريريّي َّذ ريريم اسس ريريا ل اساروح ريرية للنق ريريا ل ال ريريدو مس ريريألة ائس ريريتنان إىل الوث ريريا ذاي الا ريريلة
للالوص إىل َّن التضامن الدو ،مييريا ناارييف ل الياقرياي الدوليرية ومسريألة إمكانرياي التضريامن
الريريدو ،ل ضريريوء الياقريرياي بريريّي اساريرياا واسيريرياية ل الياقريرياي الدوليريرية ول ريريل تنريريو اخللفيريرياي
الثقارييرية واألخاقيريرية .وإذ مل تريريتمكن اخلبريرية اسسريريتقلة مريرين السريريفر إىل اسريريؤجر بسريريب مريريرا مفريرياجيف
ريقد ومعت الو قة الت َّعدقا على اسشرياكّي ل اسا ريد اسسريتدير لتكريون مريان للنقريا ل مياهبريا.
وت ريريرن تيليق ريرياقم عل ريريى الو ق ريرية وريح ريريوه اسناقش ريرية ال ريريت تناولت ريريا ل التقري ريرير ال ريريُع نش ريرير ع ريرين حلق ريرية
اليمل( .)٢ونشري الو قة َّيضار ل النشر الش رية الت ياد ذا مركز قومل التياون الياسد(.)٣
__________

()١
()٢
()٣
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انظر التقرير الساب الُع قدمته اخلبة اسستقلة إىل جملس حقوق اإلنسان ).(A/HRC/32/43
انظر .www.sef-bonn.org/fileadmin/Die_SEF/Veranstaltungen/Exp-WS/2016_exp-ws_report_en.pdf
انظرير ريةجينيريا نانريدان  .“Thepathtoarighttointernationalsolidarity”, Foreign Voices, 2/2016مترياح علريى
ذ ري ري ري ري ري ري ري ري ريريُا الري ري ري ري ري ري ري ري ري ريراب يل http://www.sef_bonn.org/fileadmin/Die_SEF/Publikationen/Foreign_Voices/fv_2016-
.02_dandan.pdf
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 -٢التقرير المقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والسبعين
 -٥قدمت اخلبة اسستقلة تقريرذا اسواضريييد إىل اممييرية اليامرية ) (A/71/280كريد تنظرير رييريه
ل نو ق ريريا ا اني ريرية والس ريريبيّي .ول البي ريريان ال ريريُع َّلقت ريريه َّم ريريا امميي ريرية اليام ريرية تناول ريريت اسش ريرياو اي
اإلقليمي ريرية عل ريريى مش ريريرو اإلع ريريان اسق ريريرتح بش ريريأن ا ري ري ل التض ريريامن ال ريريدو ،ال ريريت عق ريريدي خ ريريال
ع ريريامد  ٢٠١٥و ٢٠١٦وال ريريت ي ريريرن م ريريوجز مب ريريا نا ريي ريريا ل تقريرذ ريريا الس ريرياب إىل جمل ريريس حق ريريوق
اإلنسان ).(A/HRC/32/43
 -٦وتناول ريريت اخلب ريرية اسس ريريتقلة بالتفا ريرييل ل تقريرذ ريريا إىل امميي ريرية اليام ريرية القض ريريايا األ ب ريريع
الر يسريية الريت بريرمي مرين اسناقشريرياي َّثنرياء اسشرياو اي اإلقليميرية والريريت كانريت مفيريد لليايرية ل تنقريرييا
مشرو اإلعان اسقرتح ول إعدان ةييته الن ا ية .ريأبرمي اسسا ل التاليةيل حتريدي الديباجرية بييرية
توسريرييع ناريرياق اإلاريريا القريريانوين للتضريريامن الريريدو،ي وتوضريرييا كيفيريرية تاري ُّريو ا ري ل التضريريامن الريريدو،
وابييرية ذريُا ا ري ي ومراعريا ا قريوق ائقتاريانية وائجتماعيرية والثقارييرية وا قريوق اسدنيرية والسياسريية
عنريريد النظريرير ل التزامريرياي الريريدول خريريا و حريريدونذاي وتيريريريف الفريرياعلّي مريرين مريرية الريريدول الريريُين يشريريا
إلي م ل مشرو اإلعان اسقرتح وتفايل َّنوا ذم حسبما يقتضد ا ُّ ل التضامن الدو.،
 -٣تنظيم حدث على هامش انعقاد الدورة الحادية والسبعين للجمعية العامة
 -٧امتنمت اخلبة اسستقلة ريرةة وجونذا ل نيويو ك لتقدمي تقريرذا إىل امميية اليامة ل
نو قا ا انية والسبيّي كد تدعو إىل تنظيم حدمل على ذامش الدو ااكت ل عايته البيثة
الدا مريرية لبنمريريا لريريده األمريريم استحريريد ل يريريو  ٢٠تش ريرين األولَّ/كتريريوبر  ٢٠١٦بيريريرا مناقشريرية
َّمهية التضامن الدو ،ل إحدامل تيية جُ ع ل الشريراكاي الياسيرية .وكانريت تلريك اسناسريبة َّيضريار
ريرةريرية لكريريد تبح ري اخلبريرية اسسريريتقلة مريريع الريريدول األعضريرياء وام ريرياي اسينيريرية الريريدو الريريُع كريرين َّن
تؤنيه وئيت ا ل تشجيع التضريامن الريدو ،بوةريفه عريامار ئ مري عنريه ل حتقيري نقلرية حتوليرية باارياه
تنفيُ خاة التنمية اسستدامة  ٢٠٣٠وئ سيما من خال ا دف  ١٧وذو تيزيز وسا ل التنفيُ
وتنشي الشراكة الياسيرية مرين َّجريل التنميرية اسسريتدامة .وتض ّريمن ا ريدمل عروضريار قريدم ا ريريري خريرباء
األمم استحد قوق اإلنسان وممثلو نول َّعضاء وممثلون عن ا تمع اسدين.
-8

وكزي اسناقشاي التفاعلية الت َّعقبت اليروا على ما يلديل

كيف كن للدول َّن تستفيد من التزاماقا مبوج مياذداي حقوق اإلنسان
(َّ)
باعتبا ذا اإلاا القانوين واليملد لتنفيُ سياساقا اإلمنا ية والبيئية على الاييد الوايني
(ب) كيريريف كريرين ائسرتاريريان مبريريا ذريريو موجريريون م رين ميريرياية حقريريوق اإلنسريريان وآليريرياي
مساءلة ل إقامة اراكاي عاسيةي
(و)

نو ا تمع اسدين ل تيزيز التضامن الدو ،ل الشراكاي الياسيةي

(ن) القيمة اسضارية الت تتأتى من إنماو حقوق اإلنسان ل التضامن الدو ،على حتقي
َّذداف التنمية اسستدامة.
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 -٤الحوار مع منظمات المجتمع

المدني 
(Iniciativas de

 -٩نعريريت اسنظمريرية اماميريرية اسسريريما مبريريان اي التيريرياون الريريدو ،علريريى التنميريرية
 )Cooperación Internacional para el Desarolloاخلبةَ اسستقلة إىل او مع منظمرياي ا تمريع
اس ريريدين ي ريريو  ١٧ا ريريباا/ريرباير  ٢٠١٧ل مد ي ريريد .وق ري ّدمت عرض ريار بش ريريأن وئي ريرية حق ريريوق اإلنس ريريان
والتضريريامن الريريدو ،تتبّيريريت رييريريه تريريا يت الوئيريرية وتاو ذريريا وَّاليريريت ا ضريريو علريريى اا هبريريا ل ةريرييامة
مش ريريرو اإلع ريريان بش ريريأن ا ري ري ل التض ريريامن ال ريريدو .،وَّوض ريريحت عل ريريى وج ريريه اخلا ريريوص ابيي ريرية
التياون الريدو ،بوةريفه التزامريار مرين الريدول ب عمريال حقريوق اإلنسريان كمريا َّوضريحت نو منظمرياي
ا تمريريع اسريريدين كاسنظمريرياي مريرية ا كوميريرية ل تكميريريل ام ريريون ا كوميريرية ل ذريريُا الاريريدن .واريريدني
علريريى َّن التيريرياون الريريدوَّ ،كثريرير َّمهيريرية اقن مريرين َّع وقريريت مضريريى ألن قريرياار حتقيري َّذريريداف التنميريرية
اسستدامة يالق ا البلد اسيين بنفسه.
 -١٠وما ي اخلبة اسستقلة خال ميا قا مد يد َّحد مكات ا كومة احملليرية للمدينرية بييرية
التح ريرياو م ريريع اسس ريريؤولّي وَّري ريران ا تم ريريع احملل ريريد بش ريريأن مش ريريا يي م الرامي ريرية إىل ال ريريدريع ق ريريدمار بتحقي ري
َّذداف التنمية اسستدامة .وامتنمت الفرةة كد تشرح كيف ِكن م إنمرياو اتّبريا مريا قريا م علريى
حقوق اإلنسان ل حتقي التنمية ل مشا يي م.
 -٥المشاركة كمتحدثة رئيسية في أحد المؤتمرات الدولية لمنظمات المجتمع المدني
 -١١تسلّمت اخلبة اسستقلة نعو من اراكة منظماي ا تمع اسدين من َّجل رييالية التنمية
ك ريريد تلقري ريريد كلم ريرية يسري ريريية ل مؤجرذري ريريا ال ريريدو ،الري ريريُع عق ريريد ل بري ريريانكوك يري ريريومد  ٣٠و ٣١آذا /
التأةريريليل مبريريان اسريريانبول @ ٧م ضري ّريم
مريريا  .٢٠١٧واسريريؤجر اسنيقريريد حتريريت عن ريوان مالريريريان و ُّ
ممثلّي عن منظماي ا تمع اسدين الياملة ل جمال التنمية على الاييدين الواين والدو .،ونعريد
ضريريو ه َّيض ريار مسريريؤولون حكوميريريون ثلريريون عريريدنار مريرين البلريريدان للمشريرياكة ل ا ريريدمل كمتكلمريريّي
ومناقِشريريّي .ومل تكتريريف منظمريرياي ا تمريريع اسريريدين بريرياإلقرا مبسريريامهاقا ريريريأقري َّيض ريار مبريريا لريريدي ا مريرين
َّوجريه ضري د
رييف ومبريريا ييرتضري ا مريرين حتريريدياي بوةريريف ا ج ريرياي رياعلريرية ل جمريريال التنميريرية واريريدني علريريى
التحسن ومبسرياءلة نفسري ا مسرياءلة تامرية علريى مما سرياقا ل جمريال التنميرية
التزام ا باليمل من َّجل
ُّ
مسرتاد ر ل ذلك مببدَّ اسانبول قريم  ٧الريُع مفريانه َّنيل ممنظمرياي ا تمريع اسريدين تقريو بريدو
رييريريال بوةريريف ا ج ريرياي رياعلريرية إمنا يريرية عنريريدما تيريريزم سريريبل الريريتيلم مريرين اا هبريريا ومريرين منظمريرياي ا تمريريع
اسريريدين وام ريرياي الفاعلريرية اإلمنا يريرية األخريريره عريرين اري ري اسريريتيياب األنلريرية اسسريريتقا مريرين اسما سريرياي
والنتريريا ا اإلمنا ي ريرية مب ريريا ريي ريريا مي ريريا ف ا تمي ريرياي احمللي ريرية واألةريريلية وحكمت ريريا وبتش ريريجيع ائبتك ريريا
وائستباريريا ل اسسريريتقبل كمريريا تتم ري َّن يكريريونم .واعتمريريدي ما تريريا منظمريرية مريرين منظمريرياي ا تمريريع
اسدين اسبان ل عا  ٢٠١٠تأكيدار ئلتزام ا بتحسّي مما ساقا اإلمنا ية ومسرياءلة نفسري ا علي ريا
مساءلة تامة(.)4
 -١٢ومحلت الكلمة الر يسية الت َّلقت ا اخلبة اسستقلة ذُا الينوانيل ماسرموب والرمبريةيل قيئرية
بيئريرية مواتيريرية ليكريريون ا تمريريع اسريريدين رييريريائر ل خاريرية التنميريرية اسسريريتدامة ٢٠٣٠م .وتناولريريت الكلمريرية
مسريريألة تقلريريا ا يريريز اسريريدين َّكثريرير ريريريأكثر وضريريرو عكريريس ذريريُا الريريتقلا .ريأاريريا ي إىل َّمريريو مريرين
__________

()4
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مجلت ا َّنه جاء ل الفقر  ١8من الوثيقة اخلتامية لاجتما الثاين الررييع اسستوه للشراكة الياسيرية
مري ريرين َّجري ريريل تيري ريرياون إمنري ريريا د رييري ريريال الري ريريُع عقري ريريد ل نري ريريةو ل كري ريريانون األول/نيسري ريريمرب َّ ٢٠١٦ن
ا كوم ريرياي التزم ريريت بتس ريريع إح ريرام تق ريريد ل ت ريورية بيئ ريرية جكيني ريرية للمجتم ريريع اس ريريدين وم ريرين ض ريريمن ا
األحك ريريا القانوني ريرية والتنظيمي ريرية عل ريريى ريريو يتمشري ريى م ريريع ا ق ريريوق استف ري علي ريريا نولي ريار( .)٥وحتري ري ّدي
ذاقريريا الريريت تسريريتادم ا لقيريريا الفياليريرية اإلمنا يريرية للريريدول.
اسنظمريرياي َّن تاب ري علريريى نفس ري ا اسيريرياية َ
وذريريُه اسيريرياية ذريريد ا وكمريرية واسسريرياءلة واسشريرياكة .واقرتحريريت َّيضريار َّن تتفري اسنظمريرياي علريريى خاري د
لليمريريل اممريرياعد هبريريدف التشريريجيع علريريى اتبريريا مريريا قريريا م علريريى حقريريوق اإلنسريريان ل تنفيريريُ مبريريان
اسريريانبول واسضريريد قريريدمار ل اتباعريريه وذلريريك بقاريريد تيزيريريز ريياليريرية التنميريرية ومسريرياءلة منظمريرياي ا تمريريع
اسدين على الاييد القارع.

باء -موجز األنشطة الرئيسية خالل فترة الوالية
 -١الزيارات القطرية الرسمية التي أجرتها الخبيرة المستقلة
 -١٣اض ريرياليت اخلب ريرية اسس ريريتقلة ب ريريأول مي ريريا قاري ريرية ي ريرية ريريا إىل الربامي ريريل م ريرين  ٢٥إىل ٢٩
حزيران/يوني ري ريريه  ٢٠١٢بي ري ريريرا تب ري ريريانل اق اء م ري ريريع ا كوم ري ريرية وام ري ريرياي الفاعل ري ريرية األخ ري ريريره ومج ري ريريع
اسيلوماي عن اا ب الرباميل رييما يسمى منبلوماسية التضامنم ئ سيما ل سياق َّنشريات ا ل
جم ريريال التي ريرياون ال ريريدو .،ومثلم ريريا َّوض ريريحت اخلب ريرية اسس ريريتقلة ل تقريرذ ريريا ()A/HRC/23/45/Add.1
َّ ري الزيا قيمة اسما ساي الفضلى باعتبا ذا البوابة استأةلة للتفاعل بريّي السياسرية واسما سرية
ل جمريريال التضريريامن الريريدو ،وإعمريريال حقريريوق اإلنسريريان كمريريا َّ ريريري كيريريف تريريؤنع ذريريُه اسما سريرياي
حتمار إىل النتا ا اسنشون ل بلوغ ماية إعمال حقوق اإلنسان.
 -١4وما ي اخلبة اسستقلة اسيرب وإقليم الاحراء اليربية مة استمتع با كم الُايت من ١٥
إىل  ٢٠كانون الثاين/ينرياير  .٢٠١٦وَّولريت خريال تلريك الزيريا اذتمامريار خاةريار لابييرية التيرياون
بريريّي اسيريريرب واريريركا ه اخلريريا جيّي ومريرين ضريريمنه اسسريرياعد اإلمنا يريرية والتيريرياون وألثريرير تلريريك الشريراكاي
على الن وا ققريوق اإلنسريان .وكانريت تلريك اسرير األوىل الريت اسريتااعت ريي ريا اخلبرية اسسريتقلة َّن
تشريرياذد كيريريف يَيتمريريد التيريرياون اإلمنريريا د الريريدو ،منظريريوَ اسشريريرو اسقريريرتح إلعريريان ا ري ل التضريريامن
الريريدو ،علريريى َّ ا الواقريريع .وت ري ِرن ماحظاقريريا ل ذريريُا الشريريأن مبريريا ريي ريريا اسريريتنتاجاقا وتوةريريياقا إىل
اسيرب واركا ه اإلمنا يّي ل تقريرذا إىل ا لس عن بيثت ا ).(A/HRC/32/43/Add.1
 -١٥وما ي اخلبة اسستقلة النرويا من  ١٩إىل َّ ٢٣يلول/سبتمرب  ٢٠١٦كد تشاذد كيف
ريدما حقريريوق اإلنسريريان ل تاريريميم وتنفيريريُ التيريرياون اإلمنريريا د الريريدو ،الريريُع يقريريو بريريه ذلريريك البلريريد
تري َ
وكيف يؤثر التزامه الاويل األمد باسساعد اإلمنا ية ل تيزيز حقوق اإلنسان ومحايت ا.
 -١٦ول ماي ريرية الزي ريريا َّق ريريري اخلب ريرية اسس ريريتقلة ريريون الن ريريرويا وَّثن ريريت علي ريريا ئتباع ريريا مجري ريار
ت ريريد ًيار ل إنم ريرياو مب ريريان حق ريريوق اإلنس ريريان ل اريق ريرية إنا ق ريريا سياس ريريتَ ا اخلا جي ريرية وئلت ريزا البل ريريد
بالتمس ريريك مببري ريدَّ التض ريريامن ل تنفي ريريُ خا ريرية التنمي ريرية اسس ريريتدامة  .٢٠٣٠وب ريريُلت الن ريريرويا ج ريريونار
اسريريت دريت تيمريرييم مراعريريا حقريريوق اإلنسريريان ل التي ريرياون اإلمنريريا د وخاةريرية ل تيزيريريز مبريريان ع ريريد
التمييز واسشاكة وا وكمة .واجيت اخلبرية اسسريتقلة ا كومرية علريى مواةريلة حتسريّي سياسريت ا ل
__________

()٥
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تيمريرييم مراعريريا حقريريوق اإلنسريريان ل مجيريريع جوانري سياسريريت ا اخلا جيريرية .كمريريا اريريجيت النريريرويا علريريى
مواةلة تيزيز ونعم اسبان التوجي ية استيلقة باألعمال التجا ية وحقوق اإلنسان حىت ل قاا
الري ري ري ريرينف  .وتقري ري ري ريريد اخلبري ري ري ريرية اسسري ري ري ريريتقلة تقريرذري ري ري ريريا إىل ا لري ري ري ريريس عري ري ري ريرين ميا قري ري ري ريريا القاريري ري ري ريرية إىل النري ري ري ريريرويا
( )A/HRC/35/35/Add.1ل اكل إضارية إىل ذُا التقرير.
 -٢الحضور والمشاركة في أهم المؤتمرات الدولية
 -١٧حضري اخلبة اسستقلة وااكت ل عدن من اسؤجراي الدولية واإلقليمية ومن ا لقرياي
الد اسريريية وحلقريرياي اليمريريل باريريفت ا اسكلفريرية بوئيريرية حقريريوق اإلنسريريان والتضريريامن الريريدو .،وتريريرن َّننريرياه
قا م ريرية ب ريريأذم اس ريريؤجراي الدولي ريرية ال ريريت حض ريريرقاَّ .م ريريا األح ريريدامل األخ ريريره ري ريريد موثًق ريرية عل ريريى النح ريريو
الواج ل تقريري ا السنويّي إىل جملس حقوق اإلنسان وامميية اليامة.
م ري ري ريريؤجر األم ري ري ريريم استح ري ري ريريد اسي ري ري ريريين بالتنمي ري ري ريرية اسس ري ري ريريتدامة ( ي ري ري ريريو٢٢-٢٠ )٢٠+
(َّ)
حزيران/يونيه  ٢٠١٢يو نع جانةو الرباميلي
ريييناي

(ب)

رييين ريريا٢٠+يل تيزي ريريز محاي ريرية حق ريريوق اإلنس ريريان  ٢8-٢٧حزيران/يوني ريريه ٢٠١٣

(و) مؤجر قمة األمم استحد ئعتمان خاة التنمية سا بيد عريا ٢٧-٢٥ ٢٠١٥
َّيلول/سبتمرب  ٢٠١٥نيويو ك الوئياي استحد األمريكيةي
(ن) اسؤجر ا انع واليشرين لألاراف ل اتفاقية األمم استحد اإلاا ية بشأن تيرية
اسناخ (كوب  ٥-٣ )٢١كانون األول/نيسمرب  ٢٠١٥با يس.

ثالثا -المالمح البارزة واإلنجازات التي تحققت في عمل الوالية منذ إنشاائها،
وتطور مشروع إعالن الحق في التضامن الدولي
ريرن مريريوجز ألذريم احملاريرياي ل عمريريل وئيرية حقريريوق اإلنسريان والتضريريامن الريريدو.،
 -١8رييمريا يلريريد س و
وذريريو واس ريريوجز السريرياب ب ريريأذم األنش ريرياة اسن ًفريريُ مبثاب ريرية سريريجل ت ريريا يت الوئي ريرية منريريُ إنش ريريا ا .وت ريريون
اسكلفريرية حاليريار بالوئيريرية َّن تسريريجل ل وثيقريرية واحريريد مرجيريار مريريدعومار باقتباسريرياي مريرين وثريريا األمريريم
استح ريريد ذاي الا ريريلة م ريريىت كان ريريت متاح ريرية س ريرين يرم ري ل ائا ريريا علي ريريه وخاة ريرية س ريرين س ريرييييًنون
سواةلة عمل الوئية ل اسستقبل.
 -١٩ريق ري ريريد َّنش ري ريريأي وئيري ري ريةَ اخلب ري ريرية اسس ري ريريتقل اسي ري ريريين قق ري ريريوق اإلنس ري ريريان والتض ري ريريامن ال ري ريريدو ،ل
عا  ٢٠٠٥منة حقوق اإلنسان مبوج قرا ذا  .٥٥/٢٠٠٥وخلَف ا ل اإلاريراف علريى الوئيرية
جملريريس حقريريوق اإلنسريريان مبوجري قريرا ه  .٦/١٧وتولريريت اخلبريرية اسسريريتقلة ا اليريرية ريةجينيريريا نانريريدان
الوئي ريرية ل  ١آبَّ/مس ريرياس  .٢٠١١وج ريريدني وئيت ريريا ل حزيران/يوني ريريه  ٢٠١4وس ريريتنت د ل
جوم/يوليه  .٢٠١٧والسيد ناندان ذد ثاين مكلفة بوئية حقوق اإلنسان والتضامن الدو.،
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ألف -التمهيد لبلورة حق في التضامن الدولي
 -٢٠بدَّ التم يد لبلو ح ل التضامن الدو ،بتقريدمي ويريد بالتاسريا نو سريانتو َّلفرييس
و قري ريرية عمري ريريل بشري ريريأن حقري ريريوق اإلنسري ريريان والتضري ريريامن الري ريريدو )E/CN.4/Sub.2/2004/43( ،إىل اللجنري ريرية
الفرعيرية لتيزيريريز ومحايريرية حقريريوق اإلنسريان استفرعريرية عريرين منريرية حقريوق اإلنسريريان وريقريار للالري الريوا ن ل
قرا ذ ريريا  .٧٣/٢٠٠٢وك ريريان م ريرين ب ريريّي اس ريريتنتاجاي تل ريريك الو ق ريرية َّن التض ريريامن ال ريريدو ،بوة ريريفه َّنا
إلحقريرياق حقريريوق اإلنسريريان َّمريرير واقريريع ل ا يريريا الدوليريرية تريرياو إىل مزيريريد مريرين البلريريو  .واقريريرتح السريرييد
بالتاسريريا ل و قتريريه خاريرية عمريريل َّوليريرية َّوةريريى ريي ريريا بد اسريرية السريريياق الريريدو ،امديريريد والتحريريدياي
امديد وا اجرية إىل حتديريد مبريان وَّذريداف وَّولويرياي تفضريد إىل توضرييا اسسريؤولياي ل جمريال
التضامن الدو ،وحقوق اإلنسان (الفقر (٣٧و)).
 -٢١وَّنشأي اللجنة ل نو قا ا انيرية والسريتّي مبوجري قرا ذريا  ٥٥/٢٠٠٥وئيرية حقريوق
اإلنسريريان والتضريريامن الريريدو ،والبريريت إىل اخلبريرية اسسريريتقل َّن يريريد ذريريُه اسسريريألة وَّن ييريريد مشريريرو
إع د
َّول خبرية مسريريتقل ميريريين
ريان عريرين حري الشرييوب ل التضريريامن الريريدو .،وع ّريّي ونع مريريد مقريريد َ
ققوق اإلنسان والتضامن الدو.،
 -٢٢وقري ّد السريرييد مقريريد ل تقريريريره األول ( )E/CN.4/2006/96عرضريار عامريار عريرين الريرين ا الريريُع
اتّبيريريه ل ائضريرياا بالوئيريرية مبريريا ل ذلريريك جمريريائي الرتكيريريز الر يسريريية اسمكنريرية واألذريريداف واسن جيريرية
وعمريريم خريريال ري ريرت وئيتريريه
وائعتبريريا اي األوليريرية الريريت اسريريتلزمت ةريريقار وبلريريو ر ل تقريريا ير ئحقريريةّ .
الثانيريرية اسريريتبيانار بش ريريأن حقريريوق اإلنس ريريان والتضريريامن ال ريريدو ،علريريى ال ريريدول وإنا اي األمريريم استح ريريد
وذيئاقا ووكائقا استاااة ومة ذلك من اسنظماي الدولية وعلى اسنظماي مة ا كومية ل
جنيريريف وعلريريى اسكلفريريّي بوئيريرياي اإلجريراءاي اخلاةريرية التابيريرية لريريس حقريريوق اإلنسريريان .ول التقريريرير
الريريُع قدمريريه ل مايريرية وئيتريريه ( )A/HRC/15/32حريريدن عناةريرير اإلاريريا اسفريرياذيمد واسييريريا ع قريريوق
اإلنس ريريان والتض ريريامن ال ريريدو ،بائس ريريتنان إىل ال ريريرنون عل ريريى ائس ريريتبيان وإىل استيراض ريريه لتل ريريك ال ريريرنون
وماحظاتريريه علي ريريا وسريريل الضريريوء علريريى جمريريائي الرتكيريريز ا امريرية وعلريريى ال رينُّ ا النااريريئة ل التيريرياون
الدو.،
 -٢٣وكانريريت و قريرية اليمريريل الريريت َّعريريدذا السريرييد نو سريريانتو َّلفريرييس واليمريريل الريريُع َّتريريزه َّول
خبة مستقل السيد مقد قد استل ما من األسس التا خيية والفلسفية وإىل حد ما من الراب
بريريّي القريريانون الريريدو ،وبريريّي مبريدَّ التضريريامن الريريدو ،وقيمتريريه ل الياقريرياي الدوليريرية وذريريو الريراب الريريُع
يؤسس للح ل التضامن الدو.،

التحول من التركيز على مبدأ التضامن الدولي إلى التركيز على حق في التضامن
باء-
ُّ
الدولي
عّي جملس حقريوق اإلنسريان ثرياين خبرية مسريتقلة مينيرية ققريوق
 -٢4ل حزيران/يونيه ّ ٢٠١١
اإلنسريريان والتضريريامن الريريدو ،ئ ت ريزال تضريريالع بوئيت ريريا حريريىت اقن وذريريد ريةجينيريريا نانريريدان .ول َّول
تقرير قدمته اخلبرية اسسريتقلة إىل جملريس حقريوق اإلنسريان ( )A/HRC/21/44اريرحت باختاريا مريا
تضريريالع بريريه الوئيريرية مريرين عمريريل كريريد تاريريل إىل بلريريو مشريريرو إعريريان .ريوضريرييت ل اسرحلريرية األوىل اليمريريل
الُع َّتزه كل من السيد نو سريانتو َّلفرييس وسريلف ا السرييد مقريد .ول آبَّ/مسرياس ٢٠١١
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بدَّي عمل ا على إتام اسرحلة الثانية الُع استتبع إجراء ن اسرية مي ًمقرية للمسريا ل ذاي الاريلة
حتوئر من الرتكيز على مبريدَّ التضريامن الريدو،
وللمبان واسياية والقواعد الت من اأما َّن حتدمل ّ
إىل الرتكيز على ا ل التضامن الدو .،وكان من اسقر تكثيف اسشاو اي اوال اسرحلرية الثانيرية
مع الدول واخلرباء اسستقلّي وخمتلف َّةحاب اسالحة مبن ريي م ممثلو ا تمع اسدين واسنظمرياي
الشريرييبيةَّّ .مريريا اسرحلريرية الثالثريرية ريقريريد خااريريت لتوحيريريد نتريريا ا اسريريرحلتّي السريريابقتّي وحتليل ريريا ولكتابريرية
نريريا َّو ،سشريريرو اإلعريريان وتيميمريريه ألم ريراا التشريرياو بشريريأنه ل إنمريرياو التيليقريرياي واس ريريدخاي
اإلضاريية الت كانريت قريد و ني ولوضريع مشريرو اإلعريان األو ،ل ةريييته الن ا يرية بقاريد عرضريه
على جملس حقوق اإلنسان قلول عا .٢٠١4
 -٢٥وَّخريُي اخلبرية اسسريتقلة ا اليرية بيريّي ائعتبريا عنريد ائضرياا مب ام ريا اس ريا اسنوارية
بالوئية واسبيًنة ل القرا اي الاان ل ذُا الشأن عرين منرية حقريوق اإلنسريان وعرين جملريس حقريوق
اإلنسري ريريان .وقري ريريد َّولري ريريت اذتمام ري ريار خاة ري ريار لق ري ريرا اي ا لري ريريس الري ريريت ةري ريريد ي منري ريريُ تييين ري ريريا و اةري ريرية
قريرا  ١٠/٢١الريريُع كريريان عامريرية ريا قريرية ل تريريا يت الوئيريرية ريشري ّكل سريريجار يسريريرن اإلتريرياماي ا امريرية
ل عمريريل الوئيريرية حريريىت ذلريريك الوقريريت .وعلريريى وجريريه اخلاريريوص وألول مريرير ال ري ق ريرا و ةريريان عريرين
ا لس إىل اخلبة اسستقلة َّن تقد تقا ير منتظمة إىل امميية اليامة.
 -٢٦ول الق ري ريرا نفس ريريه ّح ري ري ا ل ريريس بيق ريريد حلق ريرية عم ريريل اخل ري ريرباء بش ريريأن حق ريريوق اإلنسري ريريان
والتضامن الدو ،الت نعت اخلبة اسستقلة إىل عقدذا ل جنيريف ل حزيران/يونيريه  ٢٠١٢كمريا
ّح مبشاكت ا ل نفس السنة ل مؤجر األمم استحد للتنمية اسسريتدامة ( يريو )٢٠+ومريؤجر قمرية
الشريرييوب مريرين َّجريريل اليدالريرية ائجتماعيريرية والبيئيريرية ل يريريو نع جريريانةو بالرباميريريل .ول ذلريريك الق ريرا
اجع ا لس مشاكت ا ل عمليرية وضريع خارية التنميرية سريا بيريد عريا  ٢٠١٥مؤكريدار نو التضريامن
الدو ،باعتبا ه عنارار َّساسيار ل حتقي تنمية مستدامة وَّكثر مشوئر.

جيم -حلقة عمل الخبراء بشأن حقوق اإلنسان والتضامن

الدولي

ضمت حلقة عمل اخلرباء بشأن حقوق اإلنسان والتضريامن الريدو ،الريت عقريدي برعايرية
-٢٧
ّ
اخلب ريرية اسس ريريتقلة ل حزيران/يوني ريريه  ٢٠١٢ل جني ريريف واس ريريتيرقت ي ريريومّي  ٢٦خب ريةار م ريرين خمتل ريريف
اسنرياا  .وحضرير امريزء اليريا مرين حلقرية اليمريل كمريراقبّي ممثلريو نول ووكريائي تابيرية لألمريم استحريريد
ومنظماي مة حكومية ونعوا إىل اسشاكة ل األريرقة الياملة .وكزي اسناقشاي ل حلقة اليمريل
علريريى مسريريا ل مريرين مجلت ريريا مضريريمون التضريريامن الريريدو ،وابييتريريه وقيمتريريه اسضريرياريةي وتيريريريف التضريريامن
الريريدو ،وا ري ل التضريريامن الريريدو،ي والاريرياي بريريّي التضريريامن الريريدو ،والتيريرياون الريريدو،ي والنظريرير إىل
َّبيريريد مريرين األذريريداف اإلمنا يريرية لأللفيريرية .وعريريرب اسشريرياكون عريرين َّريكريريا ذم قريريرية اسريريتنانار إىل خ ريرباقم
الفرني ري ري ري ري ريرية وتب ري ري ري ري ريريانلوا اق اء ال ري ري ري ري ريريت ي ري ري ري ري ريريرن موجزذري ري ري ري ري ريريا ل تقري ري ري ري ري ريرير اخلب ري ري ري ري ريرية اسس ري ري ري ري ريريتقلة إىل ا لري ري ري ري ري ريريس
(.)A/HRC/21/44/Add.1
 -٢8وح ريريدن ا ل ريريس ةري ريراحة م ريريا الوئي ريرية ل قري ريرا ه  ١٠/٢١ال ريريُع الري ري ريي ريريه إىل اخلب ريرية
اسستقلة َّمو ار من مجلت ا ما يلديل
(َّ) َّن تواة ريريل حتدي ريريد ا ريريائي الواج ري تناو ريريا واسف ريرياذيم والقواع ريريد الر يس ريريية ال ريريت
كريرين َّن تشريريكل َّسريريا إاريريا عمريريل واسما سريرياي اميريريد ليسرتاريريد هبريريا رييمريريا سيوضريريع مريرين ق ريوانّي
وسياساي تتيل ققوق اإلنسان والتضامن الدو،ي 
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ميمقرية ومشرياو اي مكثّفرية بييرية إعريدان نريا َّو ،سشريرو إعريان
(ب) َّن ارع قوثار ّ
ح ري الش ريرييوب واألريري ريران ل التض ريريامن ال ريريدو ،وإا ريريا ال ريريدول األعض ريرياء وس ريريا ر ام ريرياي ة ريرياحبة
اسالحة على ذُا الناي 
(و) َّن تواةري ريريل عمل ري ريريا علري ريريى إعري ريريدان مشري ريريرو إعري ريريان ح ري ري الشري ريرييوب واألري ري ريران ل
التضامن الريدو ،وَّن تواةريل وضريع مزيريد مرين اسبريان التوجي يرية واسيرياية والقواعريد واسبريان هبريدف
تيزيز ذُا ا ومحايته بوسا ل من ا تُليل اليقباي القا مة والناائة الت حتول نون إعماله.
 -٢٩وَّحريرياا ا لريريس علم ريار َّيض ريار بالو قريرية اخلتاميريرية استيلقريرية ققريريوق اإلنسريريان والتضريريامن الريريدو،
( )A/HRC/21/66ال ريريت ق ريريدم ا ريري ري ري الا ريرييامة ل اللجن ريرية ائستش ريريا ية ل ريريس حق ريريوق اإلنس ريريان
بالتي ريرياون الوثي ري م ريريع اخلب ريرية اسس ريريتقلة ك س ري ا ل عملي ريرية إع ريريدان مش ريريرو إع ريريان ح ري الش ريرييوب
واألريران ل التضامن الدو.،
 -٣٠وَّجريريري اخلبريرية اسسريريتقلة مشريرياو اي يريرية ومريرية يريرية مريريع وريريريون حكوميريرية ومسريريؤولّي ل
األمم استحد وذيئاي ووكريائي متااارية وخريرباء مسريتقلّي ومؤسسرياي وانيرية قريوق اإلنسريان
ومنظماي مة حكومية وَّوساا َّكان ية وجمتميرياي ليرية واسريتميت إىل َّكريرب عريدن ممكرين مرين
األاريااص مبرين ريريي م َّولئريك الريُين ئ يشريريااروما الريرَّع ل مريا خيريا حقريوق اإلنسريان والتضريريامن
الدو .،وَّجري اخلبة اسستقلة ل الوقت نفسه قوثار مي ًمقة وااكت ل اريل وَّحدامل يسية
ذاي ةلة بقاد تيزيز ا ل التضامن الدو ،والتوعية به.

دال -توحيد وتحليل البيانات وكتابة وتقديم مشروع اإلعالن المقترح
 -٣١كر ا لس ل قرا ه  ١٢/٢٣البه إىل اخلبة اسستقلة َّن تواةريل عمل ريا علريى إعريدان
مشريرو إعريريان حري الشريرييوب واألريريران ل التضريريامن الريدو ،وَّن تيريريد ل ذريُا الاريريدن ناريار َّوليريار
سشرو اإلعان بيية التما التيليقاي عليه والتوةياي بشأنه ألمراا وضع اإلعريان اخلتريامد.
ريامهاي م ريرين ا تم ريريع اس ريريدين ووك ريريائي األم ريريم استح ريريد وخري ريرباء
وو ني ض ريريمن اسواعي ريريد احمل ريريدن مس ري و
آخرين .ول ماية اسااف قدمت ثامل نول نونذا على النا األو ،سشرو اإلعان.
 -٣٢وقد ع ّمم النا األو ،ل عا  ٢٠١٣ونشر ل اكل إضارية إىل تقريرير اخلبرية اسسريتقلة
إىل ا ل ريريس ل نو ت ريريه السانس ريرية واليشري ريرين ( .)A/HRC/26/34/Add.1وق ريريد كان ريريت قيّمري ريةر ج ريريدار ل
إعدان مشرو اإلعريان اسقريرتح الريُع قريد إىل ا لريس ل تلريك الريدو ( A/HRC/26/34اسرريري )
النة واسدخاي الت و ني من وكائي األمم استحد واخلرباء اسستقلّي مبا ريي ريا تلريك
األريكا ّ
اسنبثقريرية عريرين حلقريرية عمريريل اخل ريرباء اسيقريريون ل عريريا  ٢٠١٢والو قريرية اخلتاميريرية الاريريان عريرين اللجنريرية
ائستشا ية لس حقوق اإلنسان والتيليقاي علريى الرينا األو ،الريت و ني مرين اسنظمرياي مرية
ا كومية واألكان يّي واسؤسساي الوانية قوق اإلنسان وا تمياي احمللية.
 -٣٣ول ذلريريك التقريريرير َّوضريريحت اخلبريرية اسسريريتقلة َّمريريا اسريريتادمت كلمريرية ماسقريريرتحم ل عن ريوان
مشرو اإلعان ألن الوثيقة كانت قد َّع ّدي ولو مل ترن تيليقاي ومدخاي من الدول نفس ا.
وَّوةت ل التقرير بأمو من ا َّن ييقد جملس حقوق اإلنسان مشاو اي إقليمية لتريدا مشريرو
اإلعان اسقرتح حىت تتمكن اخلبة اسستقلة مرين مجريع َّكريرب قريد ممكرين مرين اسريدخاي بشريأنه مرين
ال ريريدول وممثلي ريريا .وق ريريد يش ريريا ك ل اسش ريرياو اي اإلقليمي ريرية ة ريرينا السياس ريرياي وة ريرينا القري ريرا وممثل ريريو
10

GE.17-06578

A/HRC/35/35

ا كوماي ووكريائي إقليميرية تابيرية لألمريم استحريد ومؤسسرياي وانيرية قريوق اإلنسريان ومنظمرياي
مرية حكوميرية وسيتسري ريم رييليريار ن اسرية اإلعريريان اسقريرتح ومناقشريريته علريى َّسريريا خريربقم اليمليريرية
الواقييريرية .وعليريريه سريريتكون الن ريواتا مريرين اسشريرياو اي اإلقليميريرية مسريريتنةر مبريريدخاي مبااريرير وتيليقريرياي
ريتجمع اخلبريرية اسسريريتقلة وتريريد
علريريى نريريا مشريريرو اإلعريريان اسقريريرتح .ول مايريرية نو التشريرياو سري ّ
ن ريواتا مجيريريع اسش ريرياو اي اإلقليميريرية وسريريتن ّقا مش ريريرو اإلعريريان اسقريريرتح حس ري ائقتضريرياء وتق ري ّد
مشرو اإلعان اسيدًل إىل جملس حقوق اإلنسان كد ينظر رييه.
 -٣4وئحريريا ا لريريس مريريع التق ريدير مشريريرو اإلعريريان اسقريريرتح وقريرير َّن تريريدعو اخلبريرية اسسريريتقلة
مبسريرياعد اسفوضريريية إىل عقريريد مشريرياو اي إقليميريرية كريريد حتاريريل علريريى مزيريريد مريرين اسريريدخاي مريرين َّكريريرب
امريع وتضريع ل اعتبا ذريا نريواتا مجيريع اسشرياو اي وَّن تقريد تقريريرار عرين
عدن ممكن من الدول وَّن ّ
ذلك إىل ا لس ل نو ته الثانيرية والثاثريّي .والري ا لريس إىل اخلبرية اسسريتقلة َّن تقريد إليريه وإىل
امميية اليامة مشرو إعان منقا قبل ماية ريرت وئيت ا الثانية ل حزيران/يونيه .٢٠١٧
ريا تريوه مشريرو اإلعريان اسقريرتح تيسريةار لتقيرييم مشريرو
 -٣٥وتتضمن الفقراي اقتيرية ملا َ
إعان ا ل التضامن الدو ،باييته الن ا ية الوا ن ل مرري ذريُا التقريرير .ويرجريع إىل اسلاريا
َّيضار بوةريفه مرجيريار يتضريمن ميلومرياي َّساسريية عرين التيليقرياي واساحظرياي استيلقرية بالتنقيحرياي
الت َّنخلريت علريى نريا مشريرو اإلعريان اسقريرتح .ومثلمريا سريب الريُكر يريرن نريا مشريرو اإلعريان
اسقرتح كامار ل مرري الوثيقة .A/HRC/26/34

هاء -مشروع اإلعالن المقترح بشأن حق الشعوب واألفراد في التضامن الدولي
 -٣٦يؤكد مشرو إعان ح الشرييوب واألريريران ل التضريامن الريدو ،ل ريقريراي نيباجتريه َّن
التضامن الدو ،ئ ينحار ل اسساعد والتياون الدوليّي وئ ل تقدمي اسيونة َّو األعمال اخلةية
تلا ريريا األس ريريا ام ريريوذرع ال ريريُع يق ريريو علي ريريه
َّو اسس ريرياعد اإلنس ريريانية .ري ريريالفقر  8م ريرين الديباج ريرية ّ
مشرو اإلعان اسقرتح عندما تؤكد َّن التضامن الدو ،ذو مف و َّساسد من عاقاي التياضد
بّي األاااص وامماعاي واألمم وَّنه عنار َّساسد ملز ترتكز عليه الشراكاي الياسيرية وَّنريه
مريريا بريريالمه األمهيريرية ل القضريرياء علريريى الفقريرير وَّنريريه عناريرير ئ م ري عنريريه ل ام ريريون اسبُولريرية مريرين َّجريريل
إعمال مجيع حقوق اإلنسان مبا ريي ا ا ل التنمية إىل جان َّذداف التنمية اسستدامة.
 -٣٧وتيري ري ّريرف اس ري ريوان  ١إىل  4مف ري ريريو التضري ريريامن الري ريريدو ،ريتستش ري ري د بالتضري ريريامن بري ريريّي الري ريريدول
والشيوب واألريران وحت ّدن اسبان األساسية والسماي اسؤسسة للتضامن الريدو ،وئ سرييما من ريا
وتبّي اسان َّ 4مهية التضامن الدو ،ل القانون الدو ،اسياةرير
التضامن الوقا د والتياون الدوّ .،
وا دف اليا استوخى منه.
وتتضمن اسان  ٥تيريف ا ري ل التضريامن الريدو ،ومضريمونه اسييريا ع .ريتشريدن علريى َّن
-٣8
ّ
ا ري ل التضريريامن الريريدو ،يسريريتند إىل ميريرياية حقريريوق اإلنسريريان اسد ًونريرية بالفيريريل ل الوثريريا القانونيريرية
الدوليريرية ومريرين ل ري ري ن ا ري ل التضريريامن الريريدو ،يشريريمل حقوق ريار قا مريرية إىل جان ري التزامريرياي الريريدول
اسكرسة ل اسياذداي الدولية قوق اإلنسان.
ريحاب ذريُا ا ري وتب ّريّي َمرين اسقاريون بكلمرية مارييوبم باإلضريارية إىل
تيرف اسان َّ ٦ة َ
 -٣٩و ّ
َمريرين ينتمريريد إىل منريرياذو مألوريريرية واريريا ية َّكثريرير .وتاريريف اسريريان  ٧ح ري الشريرييوب واألري ريران منفريريرنين
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وبائارتاك مع مريةذم ناخريل َّقاليم ريا وخريا و حريدونذا الوانيرية علريى النحريو اسناريوص عليريه ل
ةكوك حقريوق اإلنسريان ومةذريا مرين الاريكوك الدوليرية اسنابقرية .وتب ّريّي اسريان َّ 8ن محَلرية الواجري
ذريريم الريريدول ل اسقريريا األول إىل جانري ج ريرياي مريرية حكوميريرية تيمريريل مريريع جمموعريرياي واوا ريريف مريرين
وتبّي واجباقم ومسؤولياقم بافت م محَلة الواج .
النا
ّ

تبّي
 -4٠وختتزل اسوان  ٩إىل  ١٢خمتلف اليناةر اسوجون ل ائلتزاماي الدولية القا مة الت ّ
واجباي الدول والتزاماقا اسرتبارية ا تبااريار مبااريرار بالتضريامن الريدو .،وتريداريع اسريان  ١٠عرين إنشرياء
اإلاا اسؤسسريد اسناسري والتريدابة احملليرية مرين َّجريل إعمريال ا ري ل التضريامن الريدو .،و اإلقريرا
بأن تفييل حقريوق اإلنسريان مؤارير ذريا علريى القيمرية الريت تولي ريا الدولرية ئلتزاماقريا ل جمريال حقريوق
اإلنسريريان .وتتنريرياول اسريريان  ١١اتبريريا مريريا قريريا م علريريى حقريريوق اإلنسريريان ل التيريرياون الريريدو ،ول مجيريريع
الشري ريراكاي عن ريريد التا ريريدع لتح ريريدياي عاسي ريرية النا ريرياق .وترّك ريريز اس ريريان  ١٢عل ريريى بي ريريا ائلتزام ريرياي
السلبية الت تقتضي ا الاكوك الدولية قوق اإلنسان من الدول.

واو -خمس مشاورات

إقليمية 

 -4١عقري ريريدي اسشري ريرياو األوىل ل نيسري ريريانَّ/بريل  ٢٠١٥ل جنيري ريريف مري ريريع ممثلري ريريد جمموعري ريرية نول
َّو وب ري ريريا اليربي ري ريرية ونول َّخ ري ريريره وجمموع ري ريرية نول َّو وب ري ريريا الش ري ريريرقية .ل عق ري ريريدي مش ري ريرياو اي ئحق ري ريرية ل
جوم/يوليه  ٢٠١٥ل َّنيس َّبابا مريع ممثلريد الريدول األريريقيريةي ول َّيلول/سريبتمرب  ٢٠١٥عقريدي
مشري ريرياو اي ل بنمري ريريا م ري ريريع ممثلري ريريد بلري ريريدان َّمريك ري ريريا الاتينيري ريرية ومناقري ريرية البح ري ريرير الكري ريريا ي ي ول تش ري ريرين
الث ريرياين/نوريمرب  ٢٠١٥عق ريريدي مش ريرياو اي ل سري ريوريا م ريريع ممثل ريريد نول آس ريرييا واحمل ريريي ا ريريان ي ول
كري ريريانون الثاين/ينري ريرياير  ٢٠١٦عقري ريريدي مشري ريرياو اي ل الدوحري ريرية مري ريريع ممثلري ريريد نول الشري ريريرق األوس ري ري
ومشال َّريريقيا.
 -4٢وضري ّريمت اسشريرياو اي اإلقليميريرية خ ريرباء ومما سريريّي مينيريريّي مريرين الريريدول األعضريرياء واسنظمريرياي
ا كومية الدولية ووكائي األمم استحد واللجان ائقتاانية اإلقليمية والقاا اخلرياص وا تمريع
اسريريدين مبريريا رييريريه اسنظمريرياي مريرية ا كوميريرية واألوسريرياا األكان يريرية واخلريرباء اسسريريتقلون ل كريريل مناقريرية.
ونظمريريت اسفوضريريية مشريرياو اي بواسريرياة مكاتب ريريا اإلقليميريرية واسيدانيريرية .وكريريان ذنريرياك جريريدول َّعمريريال
مشرتك بّي اسشاو اي اإلقليمية اخلمس مجيي ا تألف ل ميظمريه مرين عريروا َّريرقرية اخلريرباء تلت ريا
مناقشاي ل اإلنئء بتيليقاي عامة الاابع َّتاحت للمشاكّي َّن يناقشوا قرية عناةر مشريرو
اإلعريريان اسقريريرتح و اتريريه .وال ري إىل اخلريرباء اسريريدعوين للمشريرياكة ل كريريل مشريرياو َّن ييري ّدوا و قريرياي
خاي ريرية ع ريرين مواض ريرييع ريريدن تناولوذ ريريا ل عروضري ري م كأعض ريرياء ل َّريرق ريرية النق ريريا ك ريريد تس ريريت ل هب ريريا
اسناقشاي .وَّبرموا ل و قاقم اخلرباي والرينُّ ا استبيرية إقليميريار ووانيريار رييمريا خيريا التضريامن الريدو.،
وو ّج ت الدعو حيثما َّمكرين إىل َّعضرياء َّريرقرية النقريا بنرياء علريى خريربقم ل تنفيريُ السياسرياي
ا كومي ريرية ل جم ريريائي كا ريريد م ريرين الفق ريرير واألم ريرين الي ريريُا د والا ريريحة اليام ريرية والتي ريرياون اإلمن ريريا د
الدو ،والتبانل التجا ع واسالية ومحاية البيئة وا د من خماار الكوا مل الابييية وإنا قا .
 -4٣وَّث ري ريري عري ريريروا الفري ري ري النقااري ريرياي ومري ريريا نا م ريرين ح ري ريوا اي ب ريريّي اسشري ريرياكّي ل َّعقاهبري ريريا.
وتارقريريت ذريريُه النقااريرياي اسستفيضريرية إىل التيريرياون الريريدو ،باعتبريريا ه َّحريريد واجبريرياي الدولريرية حي ري
تناولريريت حتريريدياي تيريرية اسنريرياخ وا جريرير عريريرب ا ريريدون واإل ذريرياب بريريّي مجلريرية َّمريريو  .وحريريدني ريرياو
اسشريرياو اي بييريرية تشريريجي ِع اسشريرياكّي علريريى مناقشريرية منا ري نريريا مشريريرو اإلعريريان وذيكل ريه و تريريواهي
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ِ
وإتاحة مدخاي ملموسة بشأنه لتوضيا القضايا الريت بريدا َّن الرينا ماريد ذاي وتق ِ
ريدمي مزيريد مرين
ل التضامن الدو ،على َّ ا الواقع .
التوةياي إلعمال ا
 -44وكان توقيت اسشاو اي اإلقليمية اخلمس اساااة سشرو اإلعان اسقرتح بشريأن ا ري
ل التض ريريامن ال ريريدو ،ال ريريت اس ريريتيرقت عش ريرير َّاري ري ر م ريرين الرب ريريع األول م ريرين ع ريريا  ٢٠١٥إىل بداي ريرية
عريريا  ٢٠١٦توقيت ريار مناسريريبار لليايريرية .ريقريريد تاريريانريت ذريريُه اسشريرياو اي مريريع انيقريريان مريريؤجرين نوليريريّي
كبريةين لألمريريم استحريريد ل الربريريع األخريرية مريرين عريريا  ٢٠١٥مهريريايل القمريرية الريريت عقريريدي ئعتمريريان خاريرية
عريريا  ٢٠٣٠وَّذريريداري ا للتنميريرية اسسريريتدامة والريريدو ا انيريرية واليشريريرون سريريؤجر األا ريراف ل اتفاقيريرية
األمم استحد اإلاا ية بشأن تية اسناخ ئعتمان ما َّةبا ييرف باتفاق با يس ل مع مبريان تّي
عريرياسيتّي لت ريريدا مس ريريتقبل البش ريرية يك ريريون للتض ريريامن ال ريريدو ،ريي م ريريا نو حي ريريوع .وذك ريريُا كان ريريت
تستحوذ على َّريكا ميظم اسشاكّي ل اسشاو اي قضايا متالة بالتنمية اسستدامة وتية اسناخ.

زاي -تقديم وتنقيح مشروع اإلعالن المقترح
 -4٥قريريدمت اخلبريرية اسسريريتقلة تقريرذريريا بشريريأن اسشريرياو اي اإلقليميريرية اخلمريريس إىل جملريريس حقريريوق
اإلنسريريان ل نو تريريه الثانيريرية والثاثريريّي ل حزيران/يونيريريه  .)A/HRC/32/43( ٢٠١٦و حري ا لريريس ل
قرا ه  ٩/٣٢بتقرير اخلبة اسستقلة ومبا َّتزته من عمريل ل َيقريد ذريُه اسشرياو اي .والري إىل اخلبرية
اسستقلة َّيضار عقد اجتما مع خرباء من اسناا اميراريية اخلمس للمساعد على وضريع مشريرو
إعان ح الشيوب واألريران ل التضريامن الريدو ،ل ةريييته الن ا يرية والري إىل مفوضريية حقريوق
اإلنسريريان مسريرياعد اخلبريرية اسسريريتقلة علريريى إجريراء اسريريتيراا قريريانوين سشريريرو اإلعريريان قبريريل تقد ريريه إىل
ا لس ل عا .٢٠١٧
 -4٦ومجّيت اخلبة اسستقلة مبساعد من اسفوضية حاان مدخاي اسشاو اي اإلقليميرية
وبدَّي ل تنقيا نا مشرو اإلعان اسقرتح .وقد َّخُي بيّي ائعتبا ل عملية تنقيا الرينا
األةريريلد سشريريرو اإلعريريان َّبريريرم القضريريايا الريريت تريريداولت ا اسشريرياو اي اإلقليميريرية ريض ريار عريرين األنشريرياة
األخره اسُكو َّعاه مبا ريي ا اا ب اليمل الشااية ون اساي اخلبة اسستقلة.

حاء -اجتماع فريق الخبراء المعني بمشروع اإلعالن المنقح بشأن الحاق فاي التضاامن
الدولي
 -4٧ل يومد  ١4و ١٥اريباا/ريرباير  ٢٠١٧عقريدي اخلبرية اسسريتقلة لقرياءر ل جنيريف مجريع
خرباء قانونيّي بيرا استيراا النساة اسنقحة سشرو اإلعان بشريأن ا ري ل التضريامن الريدو،
باعتبريريا ه آخريرير خاريريو ل وضريرييه ل ةريريييته الن ا يريرية .وقريريد جريرياء اخل ريرباء السريريتة مريرين منريرياا خمتلفريرية
ملون ؤه وخرباي متنوعةي لده كل واحد من م ميرريرية قانونيرية متينرية ون ايرية نقيقرية بالتضريامن
الدو ،وإسا باليملية الت َّثري ةيامة مشرو اإلعان.
 -48وسريرييى اجتمريريا ريري ري اخل ريرباء إىل ضريريمان انسريريجا مشريريرو اإلعريريان مريريع القريريانون الريريدو،
واسيريرياية الدوليريرية القا مريرية وإىل اسريريتيراا وتوضريرييا تيريريريف ا ري ل التضريريامن الريريدو ،وإىل إضريريارية
م ريدخاي ملموسريرية َّخريريره إىل الريرينا اسقريريرتح بييريرية إعريريدانه وتقد ريريه إىل ا لريريس.وقريريد اسريريتكملت
التنقيحاي الن ا ية للوثيقة.
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رابع ا -تعليقات على تنقيحات مشروع اإلعالن
 -4٩نقح ريريت اخلب ريرية اسس ريريتقلة الا ريرييية الس ريريابقة لينري ريوان مش ريريرو اإلع ريريان ريجيلت ريريا ممش ريريرو
اإلع ريريان اسقري ريريرتحم مري ريرين خ ريريال عمليري ريرية تضري ريريمنت اسشري ريرياو اي اإلقليمي ريرية اخلمري ريريس الري ريريت َّجريري ريريت ل
عامد  ٢٠١٥و ٢٠١٦واجتما ريري اخلرباء اسيقون ل اباا/ريرباير  ٢٠١٧ريضار عن القد
الكبة من التفكة والبح الُع َّضاريته اخلبة اسستقلة نفس ا.وكريان اليريرا مرين تلريك اليمليرية
اعتب ريريا م ريريا ذ ريريو مناس ري م ريرين تا ريريو اي ال ريريدول وا تم ريريع اس ريريدين واخل ريرباء بش ريريأن مش ريريرو اإلع ريريان
ومواءمة الوثيقة مع اإلاا ا ا ،للقانون الدو ،ئ سيما القانون الدو ،قوق اإلنسان.
 -٥٠ول نا مشرو اإلعريان بكاملريه َّن جريت اخلبرية اسسريتقلة إاريا اي إىل الليرية واسفرياذيم
استف ري علي ريريا بالفيريريل ل الوثريريا القانوني ريرية الدوليريرية اسيمريريول هبريريا مب ريريا ريي ريريا ميثريرياق األمريريم استح ريريد
واإلعان الياسد قوق اإلنسريان واتفاقيرية األمريم استحريد اإلاا يرية بشريأن تيرية اسنرياخ وذلريك مرين
َّجريريل تيزيريريز نيباجريرية مشريريرو الريرينا ومواةريريلة تاريريوير إاريريا قريريانوين للحري ل التضريريامن الريريدو ،قريريا م
على َّسا ةحيا.
 -٥١ول َّثناء اسشاو اي اإلقليمية كان مثرية اتفرياق واسريع علريى َّن مرين اسمكرين تبسريي عنريوان
نفسه يشة
مشرو اإلعان ليابا ممشرو إعان ا ل التضامن الدو،م ألن نا اسشرو َ
بوضوح إىل َّةحاب ا قوق ايوبار وَّريرانار.
 -٥٢وتناول ريت اسناقشريرياي الريريت نا ي ل اجتمريريا ريري ري اخل ريرباء مريرين بريريّي مريريا تناولتريريه اعتبريريا اي
جمدية بشأن ذيكل اإلعان ككل وما إذا كان من األريضل تيريف ا ل التضامن الدوَّ ،وئر
ألن ذاك ذريريو موضريريو اإلعريريان َّو بريرياألحره البريريدء بوض ريريع مف ريريو َّوسريريع للتضريريامن الريريدو ،قب ريريل
اخلوا ل جوذر ذُا ا .
 -٥٣وتضريريمن اجتمريريا ريري ري اخل ريرباء َّيض ريار مناقش ريرية ذامريرية بشريريأن َّمهيريرية مشريريرو إعري د
ريان بش ريريأن
ّ
التضامن الريدو ،ل ممرين تارياعد النزعرية القوميرية والتفتريت ل مجيريع َّ رياء اليريامل.وا تريأه اخلريرباء َّن
األحريريدامل ا اليريرية لرمبريريا تكريريون قريريد َّبريريرمي ل واقريريع األمريرير ا اجريرية ريريُه الوثيقريرية وَّن مريرين اريريأن ؤيريرية
للتضريريامن الريريدو ،قا مريرية علريريى حقريريوق اإلنسريريان َّن تشريرييع خااب ريار بريريديار عريرين خاريرياب اليوسريرية الريريت
مريريا ريتئريريت تيتريريرب قريريو ضريريا وسريريلبية جام ريار.وعلريريى الريريرمم مريرين وجريريون اريرييو سياسريريد تسريريت ويه ذريريُه
ائنقس ريرياماي ك ريريان ذن ريرياك ل اسقاب ريريل اعري ريرتاف باإلمج ريريا بري ريأن البشري ريرية تي ريرييش حال ريرية م ريرين الري ريرتاب
وائعتمان استبانل وَّن ذناك حتدياي عاسية ئ كن حل ا بدون تضامن نو.،

الديباجة
ألف-

 -٥4وريق ريار للتوةريريياي الريريت جريريره اسريريتام ا َّثنريرياء اسشريرياو اي اإلقليميريرية ئ سريرييما َّثنريرياء انيقريريان
اجتمريريا ريريري اخلريرباء عملريريت اخلبريرية اسسريريتقلة علريريى َّن تتريزامن نيباجريرية مشريريرو اإلعريريان مريريع امريريزء
التنفيريريُع مريرين الريرينا ريأتاح ريت بريريُلك سريريياقار متين ريار لإلعريريان متفاني رية ل الوقريريت نفسريريه امنواجيريرية
اليمل.
 -٥٥وحرةريت اخلبريرية اسسريريتقلة َّيض ريار علريريى َّن تيكريريس الديباجريرية كامريريل ناريرياق القريريانون الريريدو،
القريريا م عل ريريى التضريريامن ال ريريدو ،وَّض ريرياريت إاريريا اي ريريدن إىل الق ريريانون الريريدو ،اإلنس ريرياين وق ريريانون
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الاجئريريّي وق ريريانون تيريرية اسن ريرياخ وقريريانون اليم ريريل ومريرية ذل ريريك مريرين ا ريريائي الريريت حتظ ريريى بائذتم ريريا
الياسد ريضار عن اسياذداي واسواثي اإلقليمية.

 -٥٦ونق ريري اخلرباء ل اجتماعريه ونرياقش َّريضريل السريبل إلبريرام كيريف َّن و مف ريو التضريامن
الريريدو ،ل مجيريريع مضريريامّي القريريانون الريريدو ،مبريريا ل ذلريريك كيريريف يضري َمن إبريرام كريريل جمريريال مريرين جمريريائي
القانون وكل ةك نو ،بالشكل اسناس وكيف يضمن َّن تريربذن الوثريا اسرجييرية اسشريا إلي ريا
على وجون التضامن الدو ،بالفيل.

باء -تعريف التضامن الدولي ومبادئه وأهدافه
 -٥٧س ريرييت اخلب ريرية اسس ريريتقلة إىل تيزي ريريز اليدي ريريد م ريرين اس ريوان ال ريريت تي ريريرف التض ريريامن ال ريريدو ،بي ريريد
توةريريياي الريريت ةريريد ي عريرين اسشريرياو اي اإلقليميريرية واجتمريريا ريريري اخلريرباء .وعّرريريريت التضريريامن الريريدو،
بأنريريه مب ريدَّ َّساسريريد كريريامن ل القريريانون الريريدو ،وَّحاريريت عريريد مبريريان مناريريوص علي ريريا ل القريريانون
الدو ،تضع َّساسار للتضامن الدو.،
 -٥8ول اجتما ريري اخلرباء نظر اخلرباء ل كيفيرية تأكيريد َّولويرية حقريوق اإلنسريان ل تيريريف
التضريريامن الريريدو ،واعرتري ريوا بريريأن مب ريدَّ التضريريامن الريريدو ،واسريريع بابييتريريه و تريريد إىل كريريل جان ري مريرين
جوان القانون والتياون الدوليّي ويرتب مبيامة مجيع حقوق اإلنسان واحتياجاي البشر.
 -٥٩ول ن على اسناقشة الت نا ي ل اجتما ريري اخلرباء َّن جت اخلبرية اسسريتقلة عنارير
التضامن استفاعل ضمن قا مرية اليناةرير اسكونرية للتضريامن الريدو ،الريوا ن ل الرينا .وذريُه القا مرية
اولة ئستااص ميظم إن مل يكن كريل َّنريوا اإلجريراءاي الريت اختريُقا الريدول وا تمريع الريدو،
والت كن اعتبا ذا تيبةار عن ذُا التضامن الدو.،

جيم -الحق في التضامن

الدولي

 -٦٠حرةت اخلبة اسستقلة على تيريف ا ل التضامن الدو ،باريقة واضحة ومف ومة
مراعية ل ذلك التيليقرياي الريت و ني خريال اسشرياو اي اإلقليميرية واجتمريا ريريري اخلريرباء ومراعيرية
ل ذلك َّيضريار القريانون الريدو ،القريا م.واسريتجابة لاقرتاحرياي الريت قريدمت خريال ذريُه اسشرياو اي
اإلقليمي ريرية واجتم ريريا ريري ري اخل ريرباء بس ريريات اخلب ريرية اسس ريريتقلة اس ريوان ال ريريت تي ري ّريرف َّة ريريحاب ا ق ريريوق
واسكلفريريّي مبسريريؤولياي اسينيريريّي بريريا ل التضريريامن الريريدو ،واريريرحت تيريريريف ام ريرياي الفاعلريرية مريرين
مة الدول  -اف الدول  -الت تيًرف َّيضار بأما مكلفة مبسؤولياي ذاي ةلة هبُا ا .
 -٦١وعلى مرا انثة جري َّيضار ل َّثناء اسشاو اي اإلقليمية نرياقش اجتمريا ريريري اخلريرباء
م ريريا إذا ك ريريان ينبي ريريد تا ريرينيف ا ري ل التض ريريامن ال ريريدو ،ض ريريمن ا ق ريريوق ذاي األذلي ريرية للمقاض ريريا .
وحاول بيا اخلرباء جاذدين تاريو سريياق كرين ألةريحاب ا قريوق اساالبرية رييريه هبريُا ا ري َّمريا
احملكمة ل حّي اقرتح َّحدذم َّن يشكل ا ل التضامن الدو ،سببار مثار ألن ترريع منظمة
من منظمرياي ا تمريع اسريدين نعريوه علريى الدولرية الريت تسريت دري ا بسريب تلقي ريا جريويار مرين ماريان
َّجنبيريرية واقريريرتح آخريرير َّنريريه كريرين ائحتجريرياو هبريريُا ا ري مايريرية مريرين ريا َكمون بسريريب مسريرياعدقم
اس اجرين.
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دال -إعمال الحق في التضامن الدولي
 -٦٢اسريريتنانار إىل التوةريريياي الريريت ةريريد ي خريريال اسشريرياو اي اإلقليميريرية واجتمريريا ريريري اخل ريرباء
عملت اخلبة اسستقلة على مواما ذلك امزء من مشرو اإلعان الُع يتنرياول التنفيريُ مريع امريزء
الريُع يتنريرياول التنفيريريُ مريرين إعانريرياي نوليريرية َّخريره وذلريريك بتبسريريي وتيمريرييم ائلتزامريرياي اإلًابيريرية الريريت
يناريريوع علي ريريا ا ري ل التضريريامن الريريدو ،وب ليريرياء قا مريرية ائلتزامريرياي السريريلبية الريريت انيكريريس اليديريريد
من ا ل ائلتزاماي اإلًابية الت سب إن اج ا ل مشرو اإلعان.
 -٦٣وَّوىل ريري اخلرباء عناية خاةة للقضايا والتحدياي الياسية احملدن الت ينبيد سريرنذا ل
موان التنفيُ واعريرتف بأنريه ينبيريد إبريرام بيريا القضريايا إئّ َّنريه مرين اس ريم توضرييا َّن إعمريال ا ري
ل التضريريامن ئ يقتاريرير علريريى تلريريك القضريريايا لوحريريدذا .واريريدني اخلبريرية اسسريريتقلة علريريى َّن اختيريريا
القضايا البا م إمنا ييكس َّولوياي اسشاو اي السابقة إىل جان ا اجة إىل توضرييا تريراب ذريُه
ل التضامن.
القضايا رييما بين ا وذو َّمر مالبار ما ييفل ل خااب ا

خامسا -االستنتاجات

والتوصيات

 -٦4كانت طريقة إعمال الحق في التضامن الدولي في بعض الظروف إحدى المساائل
التي أثارت مناقشات مطولة خالل اجتماع فريق الخبراء .فقاد أقارت الخبيارة المساتقلة أن
النقاط التي أثيرت تكتسي أهمية بالغة ،إالّ أنها ارتأت أن فهم الصكوك الدولية ال يستنبط
من النصوص لوحدها ،بل من الطريقة التي يفسر بها تلاك النصاوص المساؤولون عان إنفااذ
أحكامها .ومن ثم ،فإن وجود المجال المالئم كي تتم فيه تلك العملياة فاي الواقاع العملاي
مسألة بالغة األهمية.
 -٦٥وتشير الخبيرة المستقلة في ذلك الصدد إلى أنها ذكرت فاي التقريار الاذي قدمتاه
فااي الاادورة الحاديااة والساابعين للجمعيااة العامااة فااي عااام  ٢٠١٦أن صااحة الحجااة القانونيااة
ال تسااتند دائم ا ا إلااى طبيعااة أصااولها ،وإنمااا إلااى ماادى ترحياال المجتمااع الاادولي بهااا وقاات
تقديمها .فعندما تعتمد الدول قرارا ،فهي تتفق في الواقع علاى المباادا الاواردة فاي القارار
نفسااه ،ولهااا أن تحااول هااذا المبااادا إلااى إج اراءات تشااغيلية موحاادة ،وإلااى ممارسااة ماان
ممارسات الدولة ،وإلى قواعد من قواعد القانون الدولي في نهاية المطااف؛ ويمكنهاا علاى
هذا النحو أن تكتسل االعتراف الدولي الذي ما كان لهاا أن تكتسابه بغيار ذلاك .ويمكان
تطبيااق اإلجاراء نفسااه فااي بلااورة الحااق فااي التضااامن الاادولي بوصاافه حقاا يم ّكان ماان احتارام
حقوق اإلنسان وحمايتها وإعمالها .وال يمكان أن يكاون فهمناا لحقاوق اإلنساان فهماا تاماا
وكااامالا منااذ البدايااة ،كمااا يتضااح ماان المعاهاادات الدوليااة لحقااوق اإلنسااان التااي لاام يكاان
ممكن ا إنفاذها حتى عندما دخلت حيز النفاذ .وال وجود لحقوق اإلنساان كمطالباات قابلاة
لإلنف اااذ بغي اار مواص االة المؤسس ااات القانوني ااة والسياس ااية وآلي ااات حق ااوق اإلنس ااان عمله ااا
وجهودها ،واألهم من ذلك بغير خبرات وممارسات الدول نفسها.
 -٦٦وتذكر الخبيرة المستقلة أيضا كيف أنها خرجت من المشاورات اإلقليمية الخمس
وهي أكثر اقتناعا بجدوى وإمكانية إنفاذ الحق في التضامن الدولي على النحو المبيّن فاي
مشااروع اإلعااالن هااذا .ودلّ ات المشاااورات اإلقليميااة علااى أن للعديااد ماان الاادول بالفعاال
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مؤسس ااات ووك اااالت ق ااادرة عل ااى إعم ااال الح ااق ف ااي التض ااامن ال اادولي .ويب اادو م اان جمي ااع
مؤشارات المشاااورات اإلقليميااة الخمااس والزيااارات القطريااة التااي أجرتهااا الخبياارة المسااتقلة
أن مقاومة فكرة الحق في التضامن الدولي ال تنبع من العاملين في الميدان الذين يملكاون
المعرفااة والخباارة إلنجاحااه فااي الواقااع العملااي ،وإنمااا ماان جهااات أخاارى .كمااا يباادو ماان
التجااارب التااي روتهااا الجهااات الفاعلااة الوطنيااة واإلقليميااة أن ماان الممكاان بالفعاال إعمااال
الحق في التضامن بطرق متنوعة ثقافي ا دون المساس بأي طريقة كانت بالمعايير المبيّنة في
مشروع اإلعالن ،ولو أن تجاوز بعض العقبات قد يستغرق بعض الوقت .فحقاوق اإلنساان
دائماا عمال قياد اإلنجااز ،وال يمكان أن تصاابح مطالباات إلزامياة بالكامال مان دون مواصاالة
بلورة أبعادها المتعددة ،واساتمرار العمال المباشار الاذي تقاوم باه الجهاات الفاعلاة المحلياة
على أرض الواقع .
 -٦٧ودأبت الخبيرة المستقلة في كل مناسبة على اإلشاارة إلاى موقفهاا الاذي مفاادا أن
ايقرب كثي ارا االعت اراف رساامي ا بااأن الحااق فااي
إعالن ا ا بشااأن الحااق فااي التضااامن الاادولي سا ّ
التضامن الدولي أداة قوية يتصدى بها ألسباب الفقر الهيكلية ،ولعادم المسااواة وتحاديات
عالمياة أخاارى مان جملتهااا اآلثاار الضااارة لتغيار المناااح علاى حقااوق اإلنساان .وعااالوة علااى
ذلك ،ي ُّ
عد ذاك الحق أساسيا فاي بنااء دعام عاالمي لتنظايم العولماة تنظيماا عاادالا ،والتخااذ
ترتيبااات أكثاار إنصاااف ا فااي مجااال التجااارة واالسااتثمار والتموياال والمعونااة والااديون الخارجيااة
ونقاال التكنولوجيااا والملكيااة الفكريااة والهجاارة والعماال والبي ااة .وعناادما يعتاارف بقيمااة ذلااك
الحاق الحقيقياة بعيادا عان الخطاباات واالعتباارات السياساية ،ستصابح مراعاتاه مراعااة تامااة
حاس اامة ف ااي معالج ااة آث ااار التح ااديات العالمي ااة الراهن ااة ،بم ااا فيه ااا تن ااامي أزمتا اي الالج ااين
والهجرة ،وتزايد أهوال اإلرهاب واالتجار بالبشر بال هوادة .وسيرسخ ذاك الحق على وجه
الخصوص الشراكات العالمية ،مما سيتيح احتضان االلتزامات الدولية وتعليتها .وعلى هذا
النح ااو ،سا اايكون لا ااذاك الح ااق أيض ا اا دور أساسا ااي فا ااي تحقي ااق خطا ااة التنميا ااة المسا ااتدامة
لعام .٢٠٣٠
 -٦8ووضااع مجلااس حقااوق اإلنسااان فااي ق ارارا  9/٣٢خارطااة لعماال الواليااة المتعلقااة
بحقااوق اإلنسااان والتضااامن الاادولي ،علااى النحااو الااوارد فااي طلاال المجلااس إلااى الخبياارة
المستقلة أن تجري بحث ا مواضيعي ا بشأن أهمية التضامن الدولي في إعمال حقوق اإلنسان
للشااعوب واألف اراد ،تتناااول فيااه أيض ا ا العقبااات التااي تعتاارض تعماايم مراعاتااه ،وأن تساااعد
الاادول والمنظمااات الحكوميااة الدوليااة والمجتمااع الماادني علااى العماال بنشاااط علااى تعزيااز
الدور الهام للتضامن الدولي في تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام  ،٢٠٣٠ال سيما في
القضا ااايا االقتصا ااادية واالجتماعيا ااة والمناخيا ااة ،ما ااع إيا ااالء اهتما ااام خا اااص للها اادف ،١7
ولمؤشرات بلوغه.
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المرفق
مشروع إعالن الحق في التضامن الدولي


إن امميية

اليامة 

إذ تسرتاد مبيثاق األمم استحد وإذ تريُكر خاوةريار بريأن الريدول قريد آلريت علريى نفسري ا

رييريريه َّن تؤكريريد مريرين جديريريد إ امريريا ب ريا قوق األساسريريية لإلنسريريان وبكرامريرية الفريريرن وقريريد ه ومبريريا للرجريريال
والنساء واألمم كبةذا وةيةذا من حقوق متساوية وَّن تبّي األحوال الت كن ل ل ا حتقي
اليدالة واحرتا ائلتزاماي النااريئة عرين اسياذريداي ومةذريا مرين ماريان القريانون الريدو ،وَّن تريدريع
بالرقد ائجتماعد قدمار وَّن ترريع مستوه ا يريا ل جريو مرين ا ريرية َّريسريا وَّن تضريم قواذريا كريد
(َّ)
حتتفا بالسلم واألمن الدو ،
وإذ تش ريرية إىل َّن م ريرين مقاة ريريد األم ريريم استح ريريد حتقيري ري التي ريرياون ال ريريدو ،م ريرين َّج ريريل تيزي ريريز

وتشريريجيع اح ريرتا حقريريوق اإلنسريريان وا ريريرياي األساسريريية للجميريريع نون جييريريز وتي ُّ ريريد مجيريريع الريريدول
األعضاء بأن تتاُ بالتياون مع اسنظمة إجراءاي مشرتكة َّو منفرن لتحقي ذُا اليرا 
وإذ تشة َّيضار إىل َّن التضامن الدو ،ذو الباع على إةدا اإلعريان اليرياسد قريوق

(ب)
اإلنسريريان الريريُع ييريريرتف مبريريا ألعضريرياء األسريرير البش ريرية كاريريرية مريرين حقريريوق متسريرياوية وثابتريرية ويريرينا
علريى َّن مجيريع النريا يولريدون َّحريرا ار ومتسرياوين ل الكرامرية وا قريوق(و) ويؤكريد َّن لكريل ريريرن ا ري
ل التمتع بنظا اجتماعد ونو ،كن َّن تتحق ل له ا قوق وا ريرياي اسناريوص علي ريا ل
(ن)
ذُا اإلعان حتققار تامار 
وإذ تضع ل اعتبا ذا الفقر اخلامسة من نيباجة كريل مرين الي ريد الريدو ،اخلرياص بريا قوق

اسدنيريرية والسياسريريية والي ريريد الريريدو ،اخلريرياص بريريا قوق ائقتاريريانية وائجتماعيريرية والثقارييريرية الريريت تريرينا
علريريى َّن ريه تقريريع علريريى الفريريرن الريريُع ترتت ري عليريريه واجبريرياي إماء األري ريران اقخ ريرين وإماء امماعريرية الريريت
ينتمد إلي ا مسؤولية السيد إىل تيزيز ومراعا ا قوق اسيرتف هبا ل الي دين كلي ما 
وإذ تض ريريع ل اعتبا ذ ريريا َّن التي ريرياون والتض ريريامن ال ريريدوليّي مب ريريدآن َّساس ريرييان تق ريريو علي مري ريا

مساعد القانون الدو ،مثلما جاء ل قريرا اممييرية اليامرية ( ٢٦٢٥الريدو  )٢٥الريُع يؤكريد َّن
مريرين واج ري الريريدول التيريرياون مريريع بيض ري ا ال ريبيا وريق ريار للميثريرياق ولاتفاقريرياي الدوليريرية مثريريل اتفاقيريرية
األمريريم استحريريد لقريريانون البحريريا ومياذريريد اسبريريان اسنظمريرية ألنشريرياة الريريدول ل ميريريدان استكشريرياف
واستادا الفضاء اخلا جد مبا ل ذلك القمر واألجرا السماوية األخريره ومياذريد َّنتاكتيكريا
الت تتناول اوامل عاسيةر وتتاده ا 

__________
َّ

انظر ميثاق األمم استحد الديباجة.
()
(ب) انظر اإلعان الياسد قوق اإلنسان الديباجة.
(و) اسرجع نفسه اسان .١
(ن) اسرجع نفسه اسان .٢8
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وإذ تسلم بتأكيد التضامن والتياون الدوليّي اسناوص عليه ل نيباجة ائتفاقية اخلاةة

بوض ريريع الاجئ ريريّي والري ريوا ن ذك ريريره ل اتفاقي ريرياي جني ريريف استيلق ريرية قماي ريرية ض ريريحايا النزاع ريرياي الدولي ريرية
اسسلحة والُع يتالل ذكره ناوص القانون الدو ،اإلنساين 
وإذ تش ريرية إىل نيباج ريرية اتفاقيري ريرية األم ريريم استح ريريد اإلاا يري ريرية بش ريريأن تي ريرية اسنري ريرياخ ال ريريت تقري ريرير

األاري ريراف ريي ريريا با اج ريرية إىل تي ريرياون نو ،وريقري ريار سس ريريؤولياقا اسش ريريرتكة وإن كان ريريت متباين ريرية ووريقري ريار
لقد اي كل ارف من ا 
وإذ تس ريريلم بري ريائلتزا بالتض ريريامن ال ريريدو ،ال ريريُع تبنّري رياه اإلعري ريان استيلري ري بأذ ريريداف ومقاة ريريد

منظمة اليمل الدولية والُع اسد ل اتفاقياقا األساسية 
ّ
وإذ تشرية إىل اليريدن الريورية مرين اسياذريداي الدوليرية واإلقليميرية قريوق اإلنسريان والاريكوك األخريره
الت تيرب عن التضامن الدو ،ئ سيما الي د الدو ،اخلاص بريا قوق اسدنيرية والسياسريية والي ريد
الدو ،اخلاص با قوق ائقتاريانية وائجتماعيرية والثقارييرية ليريا  ١٩٦٦وإعريان ا ري ل التنميرية
ليا  ١٩8٦وإعان وبرناما عمل رييينا ليا  ١٩٩٣

وإذ تض ريريع ل اعتبا ذ ريريا ائلت ريزا الي ريرياسد بالتض ريريامن م ريرين َّج ريريل التنمي ريرية اسس ريريتدامة ال ريوا ن ل

وثريا نوليرية مرين مجلت ريا إعريريان يريو بشريأن البيئرية والتنميريرية ليريا  ١٩٩٢وإعريان كوبن ريامن بشريريأن
التنمية ائجتماعية وبرناما عمل مؤجر القمة الياسد للتنمية ائجتماعية وإعريان ومن رياو عمريل
بيج ريريّي لي ريريا  ١٩٩٥وإع ريريان األم ريريم استح ريريد لأللفي ريرية لي ريريا  ٢٠٠٠وخا ريرية عم ريريل َّني ريريس َّباب ريريا
للمؤجر الدو ،الثال لتمويل التنمية وخاة التنمية اسستدامة  ٢٠٣٠ليا  ٢٠١٥
وإذ تض ريريع ل اعتبا ذ ريريا َّن مجي ريريع ائتفاق ريرياي اإلقليمي ريرية يرتك ريريز عل ريريى التض ريريامن والتي ريرياون

الريريدوليّي وييري ّريرب عن مريريا مبريريا ل ذلريريك القريريانون التأسيسريريد لاحتريريان األريريقريريد وميثريرياق منظمريرية الريريدول
األمريكية وميثرياق جاميرية الريدول اليربيرية واسياذريداي التأسيسريية لاحتريان األو و وميثرياق ابارية
َّمم جنوب ارق آسيا  ذ
وإذ تؤكري ريريد َّن التضري ريريامن الري ريريدو ،مب ري ريدَّ واسري ريريع يتضري ريريمن علري ريريى سري ريريبيل اسثري ريريال ئ ا اري ريرير

ائسريريتدامة واسسريريؤولية ل الياقريرياي الدوليريرية والتيريريايش السريريلمد بريريّي مجيريريع َّري ريران ا تمريريع الريريدو،
ومس ريرياءلة ال ريريدول بيضري ري ا بيضري ريار ومس ريرياءلت ا م ريرين ل ريريدن موااني ريريا ومنظماقري ريا وذيئاقري ريا ومؤي ريريدي ا
وَّة ريريحاب اسا ريريلحة ريي ريريا(ذ) كم ريريا يتض ريريمن الش ريريراكاي استكاريئ ريرية والتقاس ريريم اسنا ريريف للفوا ري ريريد
(م)
(و)
وريقار سبدَّ اسسؤولياي اسشرتكة وإن كانت متباينة 
واألعباء
ه

وإذ تريريد ك َّن اليوسريرية تتريرييا ريرةريار جديريريد للنمريريو والتنميريرية لكن ريريا َّيضريار تاريريرح حتريريدياي مريرين

بين ريريا تزايريريد التفاوتريرياي وتفشريريد الفقريرير والباالريرية والتفكريريك ائجتمريرياعد واساريرياار البيئيريرية وذريريد
َّمو تتال مزيدار من التنسي وةنع القرا مجاعةر على الاييد الياسد 

__________

(ذري)

(و)
(م)
GE.17-06578
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www.oecd.org/dac/effectiveness/49650173.pdf. See also Organization for Economic Cooperation
and Development, Development Assistance Committee, “DAC action-oriented policy paper on
humanrightsanddevelopment”(2007). http://inprol.org/resource/6398/oecd-dac-action-oriented
.policy-paper-on-human-rights-and-development

انظر َّيضا قرا جملس حقوق اإلنسان  ٥/١8الفقر .٢
انظر اتفاقية األمم استحد اإلاا ية بشأن تية اسناخ اسان .٣
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وإذ تش ريريدن عل ريريى َّن التض ريريامن ال ريريدو ،مف ريريو َّساس ريريد ل عاق ريرياي الت ريريتم استب ريريانل ب ريريّي

ريا
األريران والشيوب والدول وَّنه من اللبنرياي األساسريية الريت ترتكريز علي ريا الشريراكاي الياسيرية وم و
َّساسريريد ل تريريوخد السريريا ونريريز السريرياح والقضريرياء علريريى الفقريرير وعناريرير ئ م ري عنريريه ل ام ريريون
اسبُولريرية إلعمريريال مجيريريع حقريريوق اإلنسريريان مبريريا ريي ريريا ا ري ل التنميريرية ول األذريريداف اإلمنا يريرية استفري
علي ا نوليار 
وإذ تسلّم ل ذُا الادن بريأن التضريامن الريدوَّ ،مرير َّساسريد ل التيلري علريى التحريدياي

الياسي ريرية مثري ريريل الك ري ريوا مل الابيييري ريرية والا ري ريوا الاري ريريحية واألوبئري ريرية واقثري ريريا الضري ريريا لتيري ريرية اسنري ريرياخ
والنزاع ريرياي اسس ريريلحة والفقري ريرير وام ريريو ئ سري ريرييما ل ة ريريفوف األافري ريريال واإل ذ ريرياب واسيليشري ريريياي
اسسلحة اليابر للحدون الوانية والينف ضد اسرَّ 
وإذ تأخريريُ ل اعتبا ذريريا ق ريرا اممييريرية اليامريرية  ٢٥١/٦٠الريريُع يسريريلم بريريأن تيزيريريز حقريريوق

اإلنسان ومحايت ا ينبيد َّن يستندا إىل مبدَّع التياون وا وا الاانق وَّن يرميريا إىل تيزيريز قريد
الدول األعضاء على الورياء بالتزاماقا ل جمال حقوق اإلنسان سا رييه مالحة البشرية مجياء 
وإذ تؤكريريد التريزا الريريدول ل خاريرية التنميريرية اسسريريتدامة ليريريا  ٢٠٣٠ب نيريريا الشريراكة الياسيريرية

بريريروح مريرين التضريريامن اليريرياسد ئ سريرييما التضريريامن مريريع الفئريرياي األاريريد ريق ريرار ومريريع األاريريااص الريريُين
يييشون َّوضاعار ذشة 
واقتناعريار من ريريا بريريأن اريرياوم مجيريريع التحريريدياي الياسيريرية ا اليريرية واسسريريتقبلية وحتقيري األذريريداف

اإلمنا ي ريرية استفري ري علي ريريا نوليري ريار وإعم ريريال حق ريريوق اإلنس ريريان للجمي ريريع إعم ريريائر تامري ريار ذ ري ورين بالتض ريريامن
الدو،
تيلن ما يلد يل



الجزء األول  -التضامن الدولي :تعريفه ومبادئه

وأهدافه

المادة 
١

 -١التض ريريامن الري ريريدو ،تيب ريرية عري ريرين وح الوح ريريد الري ريريت ام ريريع بري ريريّي األري ري ريران والشري ريرييوب والري ريريدول
واسنظم ريرياي الدوليري ريرية وذري ريريو يتضري ريريمن وحري ريريد اسا ريرياا واألم ري ريراا واألرييري ريريال وائع ري ريرتاف مباتلري ريريف
ائحتياجاي وا قوق بيية حتقي األذداف اسشرتكة.
 -٢والتضامن الدو ،مبدَّ َّساسد يرتكز عليه القانون الدو ،اسياةر من َّجل ةون النظا
الدو ،وكفالة بقاء ا تمع الدو.،
- ٣

ويستند مبدَّ التضامن الدو ،إىل ما يلد ويتف ميه يل

اليدالري ريرية واإلناري ريرياف والسري ريريا وعري ريريد التري ريريدخل وتقريري ريرير اساري ريرية وائح ري ريرتا
(َّ)
استبانل واسساءلة ل الياقاي الدوليةي
(ب) سيان كل نولة سيان نا مرية علريى ثرواقريا وموا نذريا الابيييرية وسرييانقا استمثلرية
ل َّن حتريدن َّذريريداف التنميرية اسسريريتدامة اخلاةرية هبريا قريرية وَّن تضريريع َّولويرياي لنفسري ا وَّن تقريرير
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وريقار للقانون الدو ،قوق اإلنسان مبا ل ذلك ا ري ل التنميرية ومبريان ميثرياق األمريم استحريد
(ح)
الوسا ل والارق الكفيلة بتحقي ذُه األذداف نون َّع تدخل خا جد ي
َ

(و) إنشاء اراكاي منافة وعانلة ونزي ة بّي الدول باعتبا ذا األسا الُع يقو
عليه التياون الدو،ي
(ن) اح ريرتا مجي ريريع حق ريريوق اإلنس ريريان وا ري ريرياي األساس ريريية ومحايت ريريا وإعما ريريا ممي ريريع
األري ري ريران نومن ريريا جيي ريريز عل ريريى َّس ريريا الي ريريرق َّو الل ريريون َّو ام ريرينس َّو اللي ريرية َّو ال ريريدين َّو ال ري ريرَّع
السياسد َّو مةه َّو األةريل القريومد َّو ائجتمرياعد َّو اسلكيرية َّو اسولريد َّو اإلعاقرية َّو َّع
وضع آخر.
(ذري) مسريرياءلة الشريرييوب نوَ ريا بشريريأن تنفيريريُ سياسريريت ا اخلا جي رية واتفاقاق ريا واريريراكاقا
الثنا يرية واإلقليميريرية والدوليرية وبشريريأن تاريررياي اسنظمرياي الدوليريرية الريت ذريريد َّعضريرياء ريي ريا مبريريا يتسري
والتزامريرياي الريريدول ل جمريريال حقريريوق اإلنسريريان علريريى الاريريييد الريريدو(،ا) وبشريريأن عريريد التحقي ري ل
تا ريررياي القاريريا اخلريرياص ضريريمن وئيت ريريا القضريريا ية َّو عريريد منريريع ذريريُه التا ريررياي َّو عريريد اسياقبريرية
علي ا.
المادة 
٢

يتألّف التضامن الدو ،من التضامن الوقا د والتضامن استفاعل والتياون



الدو،يل

يتميريريز التضريريامن الوقريريا د باختريرياذ إجريراءاي مجاعيريرية لاريريون مجيريريع حقريريوق اإلنسريريان
(َّ)

ِ
وضمان إعما ا ويستوج َّن حترت الدول وَّن جتثل التزاماقا بالكامل مبوج القريانون الريدو،
كمري ريل األريري ريران والش ريرييوب وا تم ريريع اس ريريدين والقا ريريا اخل ريرياص واسنظم ريرياي الدولي ريرية ج ريريون
وَّن ي ّ
وَّنشاة الدول ل ذُا الادني
(ب) يتميريريز التضريريامن استفاعريريل باختريرياذ ا تمريريع الريريدو ،إجريراءاي مجاعيريرية بييريرية التاريريدع
لآلثا الضا للكوا مل الابييية والاوا الاريحية واألوبئرية والنزاعرياي اسسريلحة ويرمريد َّيضريار
إىل التافيريريف مريرين اسيانريريا اإلنسريريانية وا ريريد مريرين مزيريريد مريرين األضريرا وضريريمان َّن جتثريريل ائسريريتجابة
امتثائر تامار ورييائر ئلتزاماي الدول مبوج القانون الدو ،قوق اإلنساني
(و) يس ريريتند التي ريرياون ال ريريدو ،إىل اري ري ريرتاا َّن بي ريريا ال ريريدول ق ريريد ئ جل ريريك اس ري ريوا ن َّو
القد اي الاممة إلعمال ا قريوق اسناريوص علي ريا ل اسياذريداي الدوليرية قريوق اإلنسريان إعمريائر
كريريامار.وينبيريريد للريريدول القريريان علريريى ذلريريك َّن تقريريد اسسريرياعد الدوليريرية وَّن تتاريريرف مبفرنذريريا َّو
بائارتاك مريع مةذريا للمسريامهة ل إعمريال حقريوق اإلنسريان ل نول َّخريره باريقرية تتسري واسبريان
األساسية للقانون الدو ،والقانون الدو ،قوق اإلنسان.
المادة 
٣

يتلاا ا دف اليا من التضامن الدو ،ل إنشاء بيئة مواتية للقيا مبا يلديل
__________

(ح)
(ا)

GE.17-06578

انظر  A/HRC/21/66الفقر (٢٢ذري).
انظ ريرير اللجن ريرية اسيني ريرية ب ريريا قوق ائقتا ريريانية وائجتماعي ريرية والثقاريي ريرية التيليري ري ق ريريم  )٢٠٠٠(١4استيلري ري ب ريريا
التمتع بأعلى مستوه من الاحة كن بلومه الفقر . ٥٠
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منع وإمالة َّسباب التفاوي وعد اسساوا رييما بّي الدول وناخل ريا واليقبرياي
(َّ)
ا يكلية واليوامل الت تولّد الفقر والامساوا وتؤبّدمها على الاييد الياسدي
(ب) إنشاء عاقة قوام ا الثقة وائحرتا استبانل بّي الدول وام اي من مة الدول
من َّجل تيزيز السا واألمن والتنمية وحقوق اإلنساني
(و) تيزيري ريريز نظري ريريا اجتمري ريرياعد ونو ،يتري ريرييا إعمري ريريائر كري ريريامار مميري ريريع حقري ريريوق اإلنسري ريريان
وا رياي األساسية.

الجزء الثاني  -حق اإلنسان في التضامن

الدولي

المادة 
٤

 -١ا ل التضامن الدو ،ح من حقوق اإلنسان خيريول لألريريران والشرييوب علريى َّسريا
اسساوا وعد التمييز اسشاكة ا انرية ل إقامة نظا اجتماعد ونو ،كن ل له إعمال مجيريع
حقري ريريوق اإلنسري ريريان وحرياتري ريريه األساسري ريريية إعمري ريريائر كري ريريامار وخيري ريريول اسسري ريريامهة ل إقامري ريرية ذلري ريريك النظري ريريا
والتمتع به.
 -٢ويسريريتند ا ري ل التضريريامن الريريدو ،إىل تريريدوي دن وتاريريوير تريريد ًد للحريريرياي وا قريريوق الريوا ن
ل اسياذداي الدوليرية قريوق اإلنسريان الريت ذريد انيكريا للحقريوق اسدنيرية والسياسريية وائقتاريانية
ريوق
تكم ري ريل ذ ري ريريُه ا ق ري ري َ
وائجتماعي ري ريرية والثقاريي ري ريرية وللح ري ري ل التنمي ري ريرية وسي ري ريرياية اليم ري ريريل الدولي ري ريريةي و ّ
مسريريؤولياي َّخريريره نااريريئة عريرين ائلتزامريرياي الاوعي رية ال ريت تأخريريُذا الريريدول علريريى عاتق ريريا ل جمريريائي
ذاي ةلة على الاييد الثنا د واستيدن األاراف واإلقليمد والدو.،
المادة 
٥

للش ريرييوب واألري ري ريران بي ريريا النظ ريرير ع ريرين ع ريريرق م َّو ل ريريومم َّو جنس ري ري م َّو لي ري ريت م َّو
نين م َّو َّي م السياسد َّو مةه َّو َّةل م الواين َّو ائجتماعد َّو ملكيت م َّو مولدذم
َّو إعرياقت م َّو َّع وضريريع آخريرير ا ري ُّ ريريرانه وبائاريرتاك مريريع مريريةذم ناخريريل َّو خريريا و َّ اضريريي م
وح ريريدونذم الواني ريرية ل اساالب ريرية ب ريريا ل التض ريريامن ال ريريدو ،وخيَريريا بال ريريُكر الش ريرييوب األة ريريلية
واألقلي ري ريرياي واس ري ريرياجرون والاجئري ري ريون وا موع ري ريرياي األخ ري ريريره مث ري ريريل مجاع ري ريرياي ا تم ري ريريع اس ري ريريدين
واسنظماي األخره.
المادة 
٦

 -١على مجيع الدول سواء تارريت مبفرنذا َّو مجاعةر وحىت بواسرياة اسنظمرياي الدوليرية َّو
ل التضامن الدو.،
اإلقليمية الت ذد َّعضاء ريي ا واج و َّساسد ل إعمال ا
 -٢وعلريى اسنظمريرياي الدوليريرية وام ريرياي الفاعلريرية مريرين مرية الريريدول َّيضريار واجري احريرتا ا ري ل
التضامن الدو ،ئ سيما ل ا ائي الت تقع على عات ذؤئء الفاعلّي ريي ريا مسريؤولياي مماثلرية
ومكملة لواجباي الدول.
ّ
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الجزء الثالث  -إعمال الحق في التضامن الدولي
المادة 
7

 -١علريريى الريريدول َّن تتيريرياون مريريع بيض ري ا الريريبيا ومريريع ام ريرياي الفاعلريرية مريرين مريرية الريريدول علريريى
تيزيز اليمل امماعد تاديار للفقر وامو واألمية والاراعاي الينيفة والتمييز بريّي امنسريّي
والوريياي الت كن منع وقوع ا والرق ميع َّاكاله اسياةر وتو ،اذتمام ريا ل مجلرية َّمريو
للرتاب بّي مجيع ذُه اسشاكل ولابيية التمييز استداخلة.
 -٢علريريى الريريدول َّن تتّاريريُ مجيريريع التريريدابة اسناسريريبة مريرين َّجريريل التاريريدع للواقريريع استمثريريل ل َّن
اليديد من النساء والفتياي يواج ن حائي ضيف واىت َّاكال التمييز والينف امنساين.
 -٣عل ريريى ال ريريدول َّن تكف ريريل اتس ريرياق إج ريراءاي ونت ريا ا ائتفاق ريرياي واسي ريرياية الدولي ريرية جام ريار م ريريع
التزاماق ري ريريا ل جم ري ريريال حق ري ريريوق اإلنس ري ريريان رييم ري ريريا يتيلري ري ري بالتج ري ريريا الدولي ري ريرية وائس ري ريريتثما والتموي ري ريريل
والض ريرا والتكيريريف مريريع تيريرية اسنريرياخ والتافيريريف مريرين آثريريا ه ومحايريرية البيئريرية واإلماثريرية واسسريرياعد
اإلنسانية والتياون اإلمنا د واألمن ومة ذلك من اسسا ل.
 -4على الدول َّن تتاُ اإلجراءاي اسناسبة والشريفارية والشرياملة الريت تكفريل مشرياكة َّريرانذريا
وايوهبا مشاكة ذانرية ل عملياي ةرينع القريرا علريى الاريييد الريواين والثنريا د واإلقليمريد والريدو،
بشأن اسسا ل الت تؤثر ل حياقم.
 -٥على الدول َّن تيتمد وتنفُ بفياليرية السياسرياي والريرباما الريت ترمريد إىل تيزيريز َّمريو من ريا
ثريراء وتنريو ثقاريريرياي األريريران والشرييوب الريريت تشريكل ا تمريريع الريدو ،والتريأثةاي استبانلريرية رييمريا بين ريريا
وإىل محايت ا.
المادة 
8

 -١على الدول َّن تنشرييف إاريا ار مؤسسرييار مناسريبار وَّن تيتمريد تريدابة تشريرييية َّو مرية تشريرييية
ليريرية إلعمريريال ا ري ل التضريريامن الريريدو ،وَّن تضريريمن َّئّ يريريؤثر مريريا تقريريو بريريه َّو ئ تقريريو بريريه الريريدول
وام اي الفاعلة من مة الدول سلبار ل مما سة حقوق اإلنسان والتمتع الكامل هبا.
 -٢وعلى الدول َّن جتنع عن عرقلة الوةول إىل األماكن الفيلية وائريرتاضية حي يسريتايع
األريران والشيوب تبانل اسيلوماي قرية ونون قيون ئ ضرو ا.
المادة 
9

 -١على الدول َّن تتّبع مجار قا مار على حقوق اإلنسان ل جمال التياون الدو ،ول مجيريع
الشراكاي الرامية إىل مواج ة التحدياي الياسية كتلك الت تتال مبا يلديل
السريريا واألمريرين وا وكمريرية الياسيريرية ومحايريرية البيئريرية واليدالريرية اسناخيريرية واإلماثريرية
(َّ)
واسس ري ريرياعد اإلنس ري ريريانية والتج ري ريريا وال ري ريريديون اخلا جي ري ريرية واسس ري ريرياعد اإلمنا ي ري ريرية الر ي ري ريرية وا ماي ري ريرية
ائجتماعية والتيليم والاحة واألمن اليُا د والتيُوعي
(ب)
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(و) بن ريرياء اسس ريرياوا ل عاق ريرياي الق ريريو ب ريريّي اسري ريرَّ والرج ريريل ل عملي ريرياي ة ريرينع القري ريرا
واسناة القيانية على الاييد الواين واإلقليمد والياسدي
(ن) إنشريرياء بيئريرية عاسيريرية ممكن رية للتنميريرية اسسريريتدامة و ذريريا األري ريران والشريرييوب وَّساس ري ا

األجيال.
اإلنااف بّي
 -٢وعلريريى الريريدول َّن تنشريرييف اقليريرياي اسناسريريبة وتفيلَ ريريا لضريريمان َّن يسريريتند التيريرياون الريريدو ،إىل
ا ريراكاي متكاريئ ريرية وتي ريريداي والتزام ريرياي متبانل ريرية ونون اريريروا تي ريريوق مما س ريرية حق ريريوق اإلنس ريريان
والتمتريريع هبريريا قيري تسريريا ل الريريدول الشريريكة بيضري ا بيضريار وتكريريون كريريل نولريرية علريريى حريريد مسريريؤولة
وانيريار َّمريريا موااني ريريا عريرين نتريريا ا سياسريرياقا واسريرتاتيجياقا وَّنا ريريا سريواء علريريى اسسريريتوه الثنريريا د َّو
اإلقليمد َّو الدو ،وذو ما ينبيد َّن يتواري مع اسبان واسياية الدولية قوق اإلنسان.
تفيل إنشاء نظا نو ،للتجا وائستثما قا م على حقريوق اإلنسريان
 -٣وعلى الدول َّن ّ
ت ريريه اليري ريدل والش ريريمول والتش ريريا ك حيري ري تتا ريريرف مجي ريريع ال ريريدول وريري ري التزام ريريا بكفال ريرية َّئّ ت ريريؤثر
ائتفاقريرياي َّو السياسريرياي التجا يريرية الدوليريرية الريريت ذريريد اريريرف ريي ريريا سريريلبار ل محايريرية حقريريوق اإلنسريريان
وتيزيزذا وإعما ا ناخل حدونذا وخا ج ا.
 -4وً َّن تكون اليايرية مرين التيرياون الريدو ،جكريّي كريل نولرية مرين الوريرياء مبسريؤوليت ا األوىل
استمثلريرية ل تو يريريف َّقاريريى مريريا لريريدي ا مريرين م ريوا ن لتنفيريريُ التزاماقريريا ل جمريريال حقريريوق اإلنسريريان علريريى
الاريريييد الريريواين ل كريريل مريرين الوريريرياء بالتزاماقريريا األساسريريية الفو يريرية علريريى سريريبيل األولويريرية واإلعمريريال
ل التنمية.
اسلمو واسد و واسو ًجه والتد ًد مميع حقوق اإلنسان مبا ريي ا ا

١٠
المادة

ليس ل ذُا اإلعان مريا يف ًسرير علريى َّنريه يتيريا ا ومقاةريد األمريم استحريد ومبان ريا َّو

على َّنه ينا ضمنار على َّن ألع نولة َّو مجاعرية َّو ريريرن ا ري ل مزاولرية َّع نشرياا َّو َّناء َّع
عمل يرمد إىل انت اك ا قوق اسناوص علي ا ل اإلعان الياسد قوق اإلنسريان ول الاريكوك
الدولية قوق اإلنسان .
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