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  جملس حقوق اإلنسان
  اخلامسة عشرةالدورة 

   من جدول األعمال٣البند 
تعزيز ومحاية مجيع حقـوق اإلنـسان، املدنيـة والـسياسية           

   احلق يف التنميةواالقتصادية واالجتماعية والثقافية، مبا يف ذلك

 املعين حبقـوق اإلنـسان والتـضامن الـدويل،          اخلبري املستقل تقرير      
  حممد رزقي رودي

  موجز    
موجزاً  األول منه،    القسم يف   ،اخلبري املستقل قّدم  ي. قسمنيهذا التقرير مقسم إىل       

ول وإىل  للردود على االستبيان املتعلق حبقوق اإلنسان والتضامن الدويل الذي أُرسل إىل الد           
إدارات وهيئات األمم املتحدة ووكاالهتا املتخصصة، وغريها مـن املنظمـات الدوليـة             
واملنظمات غري احلكومية وأصحاب الواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة جمللس حقـوق            

 القسم الثاين العناصر البارزة إلطار مفاهيمي ومعياري حلقوق اإلنسان           يف ددحيو. اإلنسان
، باالستناد إىل الردود املشار إليها أعاله وإىل استعراضه هلا ومالحظاتـه            والتضامن الدويل 

بشأهنا، كما يسلّط الضوء على جماالت التركيـز اهلامـة وعلـى الـنُّهج الناشـئة يف                 
  .الدويل التعاون

ويف اخلتام، ُيربز اخلبري املستقل قيمة التضامن الدويل وأمهيته يف عـامل متـرابِط                
 أن يكون نرباس التطور التدرجيي للقانون الدويل حلقـوق    النهاية،يف   ، من شأنه  وكيف أن 

  .اإلنسان والتضامن الدويل
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  املرفق  
 مشروع استبيان لتوزيعه على الدول واإلدارات واهليئات والوكاالت املتخصصة التابعة لألمم املتحدة وغريها            

   أعّده اخلبريةـمن املنظمات الدولية واملنظمات غري احلكومية وأصحاب الواليات يف إطار اإلجراءات اخلاص
  ٢٥  ........................................................حبقوق اإلنسان والتضامن الدويل املستقل املعين
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 مقدمة  -أوالً  

، اخلبري املستقل املعـين حبقـوق   ٢٠٠٥/٥٥اإلنسان، يف قرارها عّينت جلنة حقوق     -١
لكي لدويل لكي يقوم بدراسة مسألة حقوق اإلنسان والتضامن الدويل و         اإلنسان والتضامن ا  

 نتـائج مجيـع     اً يف ذلك  راعيميعد مشروع إعالن بشأن حق الشعوب يف التضامن الدويل،          
ا األمم املتحدة وغريها من االجتماعـات العامليـة         هتمؤمترات القمة العاملية الكربى اليت عقد     

 اضطالعه بواليتـه،    يف اً،لتمسم االقتصادي واالجتماعي و   واالجتماعات الوزارية يف امليدانني   
آراء ومسامهات احلكومات، ووكاالت األمم املتحدة، وغريهـا مـن املنظمـات الدوليـة        

 هرزذي حي يقدم إىل اللجنة تقريراً سنوياً عن التقدم ال       ؛ و واملنظمات غري احلكومية ذات الصلة    
  .يف االضطالع بواليته

  .والية اخلبري املستقل ملدة ثالث سنوات ٧/٥يف قراره نسان وجدد جملس حقوق اإل  -٢
 إعداد الرامي إىل، إىل اخلبري املستقل أن يواصل عمله   ١٢/٩وطلب اجمللس، يف قراره       -٣

 وضـع مبـادئ   املضي يفمشروع إعالن بشأن حق الشعوب واألفراد يف التضامن الدويل، و   
اية هذا احلق، بوسائل منها معاجلة العوائق       توجيهية ومعايري وقواعد ومبادئ هبدف تعزيز ومح      

  .القائمة والناشئة اليت حتول دون إعماله
، وّزع اخلبري املستقل اسـتبياناً      ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين األول  ٢٠مايو و / أيار ٧ويف    -٤
على الدول األعضاء وإدارات األمم املتحدة وهيئاهتا والوكاالت املتخصـصة          ) انظر املرفق (

ات الدولية واملنظمات غري احلكومية فضالً عن أصحاب الواليات يف إطار           وغريها من املنظم  
ويتضمن هذا التقرير موجز الردود على االستبيان       . اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان    

وحيدد العناصر البارزة إلطار مفاهيمي ومعياري حلقوق اإلنسان والتضامن الدويل، باالستناد           
 أعاله وإىل استعراضه هلا ومالحظاته بشأهنا، كما يسلّط الضوء علـى           إىل الردود املشار إليها   

ويف ختام التقرير، ُيربز اخلـبري       .جماالت التركيز اهلامة وعلى النُّهج الناشئة يف التعاون الدويل        
 أن  ،نهايـة ال يف   ، من شـأنه   وكيف أن املستقل قيمة التضامن الدويل وأمهيته يف عامل مترابط         

  . التدرجيي للقانون الدويل حلقوق اإلنسان والتضامن الدويليكون نرباس التطور

  اإلجابات على االستبيان املتعلق حبقوق اإلنسان والتضامن الدويل  -ثانياً   
وردت إجابات على االستبيان من الربازيل وتونس واجلبل األسـود واجلمهوريـة              -٥

لقوميات والـسلفادور وسـلوفينيا     ودولة بوليفيا املتعددة ا   ) باسم االحتاد األورويب  (التشيكية  
والسنغال وسورينام وصربيا والعراق وغيانا وكولومبيا ومؤسسة املفوض الربملاين األوكـراين           

 وهيئات األمم املتحدة    إداراتحلقوق اإلنسان واللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف قطر؛ ومن          
 والزراعـة التابعـة     منظمـة األغذيـة   كوالوكاالت املختصة وغريها من املنظمات الدولية       
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املتحدة ومعهد األمم املتحدة األقاليمي لبحوث اجلرمية والعدالة ومنظمة السياحة العاملية           لألمم
مركز عمان لدراسات حقوق اإلنـسان  كالتابعة لألمم املتحدة؛ ومن منظمات غري حكومية        

ن يف مـصر    ورابطة مجاعة البابا جوفاين الثالث والعشرين واجمللس القومي حلقـوق اإلنـسا           
والرابطة الدولية ملدارس العمل االجتماعي واحلركة اإلنسانية اجلديـدة؛ ومـن أصـحاب             

اخلبري املستقل املعـين حبالـة      كالواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان         
  .حقوق اإلنسان يف الصومال، مشس الباري

  التضامن الدويل كمبدأ من مبادئ القانون الدويل  -ألف   
يرى معظم اجمليبني يف التضامن الدويل مبدأً من مبادئ القانون الدويل، بينما يرى فيه                -٦

األمـة  "واستشهد أحد اجمليبني بالقول إن      .  حقاً منصوصاً عليه يف القانون الدويل      منهمعدة  
املزايا املتحررة من ربقة األنانية والواعية بواجباهتا وحبقوقها معاً واليت ال تكتفي باالنتفاع من              

وإمنا تفي بااللتزامات الناشئة عن التضامن وتتحمل خماطره، تكتشف أن لديها قـدرة غـري               
متوقعة على االمتداد تْغين فرِدَيتها وحتوِّل، يف الوقت نفسه، هذه القدرة اجلديدة إىل وسـيلٍة               

تند إليهـا   ورأى العديد من اجمليبني يف التضامن الدويل الركيزة اليت تس          )١("لتقدُّم أمم أخرى  
مسؤوليتنا جتاه اإلنسانية ومدخالً إىل بناء جمتمع أفضل، وحلاماً يتحقق بواسـطته التماسـك     

وينبغي أن يكون احلفاظ    . االجتماعي، وضماناً يقي من التهميش واإلقصاء والفوارق املفرطة       
خاصـةً يف   على النظام وبقاء اجملتمع الدويل يف حد ذاته مستنِداً إىل مبدأ التضامن والتعاضد،              

وهناك فجوة كـبرية    . وجه الكوارث الطبيعية أو الفقر أو اإلرهاب أو حاالت ما بعد الرتاع           
  .بني التأكيدات على التضامن الدويل وترمجتها على أرض الواقع

ومت اإلعراب عن وجهة النظر القائلة إن العامل ُيحركه دافع الربح يف السوق حيـث                 -٧
 مظاهر إجحاف داخل البلـدان وفيمـا        تولدت عنه ،  متسارعاًتراجعاً  القيم اإلنسانية   تشهد  
من ناحية أخرى، يكون اجملتمع املبين على التضامن قائماً على العدالـة االجتماعيـة              . بينها

، عوض أن ُتستمد قيمته مما ميلكه       كونه إنساناً والكرامة اإلنسانية حيث للشخص قيمة جملرد       
ُيعانون من الفقر واجلوع مؤشر على أننـا قـد          ة  مليار نسم حقيقة أن أكثر من     و. أو ينتجه 

وإن األزمات العاملية املتعددة جتعل مسألة      . فشلنا، كجنس بشري، يف العيش كأسرة واحدة      
التضامن ذات أمهية استثنائية وتتيح لقادة العامل فرصةً لإلقرار بأن التضامن الدويل ضـرورة              

ه ال غىن عنه يف إعمال حقوق اإلنسان        وألن التضامن ُوصف بأنه تعاطف البشر، فإن      . حتمية
وهو يقتضي إنكار الذات ألجل رؤية عاملية شاملة تعُبر مجيع احلدود وتتجاوز كل . وتفسريها

__________ 

)١( P.A. Ramella, ‘Los Principios del derecho internacional público a travès de la carta de las 

Naciones Unidas’, Revista de Politica Internacional, no. 93, September/October 1967, pp. 65-87. 
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وتستلزم القيمة العاملية للتضامن ُمعالَجة القضايا      .  ألي نوع من التمييز    مكان فيها الفوارق فال   
  .تسام النفقات والواجباتالعاملية بشكل مجاعي على حنو يضمن اإلنصاف يف اق

وقد وصف البعض التضامن الدويل بأنه حق سامٍ يشمل أو يدعم مجيـع احلقـوق                 -٨
 بلـداٍن   متكنياألخرى، وبأنه قيمة تتجسَّد يف مبادئ ختدم شخص اإلنسان وُتسهم أيضاً يف             

وُينظر .  من االعتماد على النفس وحتقيق االستقالل واحلرية االقتصادية واالجتماعية    تقدماًأقل  
إىل التضامن الدويل باعتباره وسيلة أساسية يف سعي اجملتمع الدويل إىل حتقيق السالم والتنمية              

ويف هذا السياق، أخذت تونس بزمام مبـادرة ُتوِّجـت بإنـشاء          . املستدامة واجتثاث الفقر  
ـ              . وطينالصندوق العاملي للتضامن، بعد أن أعطت هلذا املبدأ طابعاً دستورياً على املستوى ال

 علة وجود التضامن الدويل تكمن يف املبادئ العامليـة املتمثلـة يف             أن رأي أحد اجمليبني     ويف
التضامن بني الشعوب واحترام حقوق اإلنسان ومحايتها والسعي إىل حتقيق ظروف معيـشة             

  .أفضل من أجل رفاه اجلميع
ة اليت أخذهتا الـدول     بااللتزامات العديد أن هتتدي   لشراكة العاملية من أجل التنمية      ول  -٩

كربى نظمتها األمم املتحدة يف اجملالني االقتـصادي        ومؤمترات قمة   على عاتقها يف مؤمترات     
واألهم من ذلك كله أنه جاء يف املادة األوىل مـن           . واالجتماعي وجماالت أخرى ذات صلة    

. كرامة واحلقوقيولد مجيع الناس أحراراً ومتساوين يف ال: "اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان أنه
ومبوجـب  ". وهم قد ُوهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضاً بروح اإلخاء           

، حيق لكل فرد التمتع بنظام اجتماعي ودويل ميكن أن تتحقق يف ظلـه احلقـوق                ٢٨املادة  
، ٢٩واحلريات املنصوص عليها يف اإلعالن حتققاً تاماً؛ وأنه على كل فرد، مبوجـب املـادة             

 أن بذل املزيد من     ١٩٩٣وقد جاء يف إعالن وبرنامج عمل فيينا لعام         . اجبات إزاء اجلماعة  و
اجلهود املتواصلة يف جمال التعاون والتضامن الدوليني أمر ال غىن عنه بالنسبة لتحقيـق تقـدم      

، بإنشاء نظـام    ٨/٥ونادى اجمللس، يف قراره     . جوهري يف املساعي اخلاصة حبقوق اإلنسان     
وإن اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة، يف          . قراطي وعادل عاملي دمي 

، طلبت إىل الدول أن تضع نصب أعينها احلق يف الغذاء عند إبرامهـا              ١٢تعليقها العام رقم    
تراث "وكّرست اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار وصكوك أخرى مفهوم          . اتفاقات دولية 

وأشار عدة جميبني إىل أن اجملتمع الدويل يؤكـد تـضامنه مـع ضـحايا               . "البشرية املشترك 
انتهاكات القانون الدويل، مبا يف ذلك قانون حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين، لكن التضامن 
يشكل جزءاً ضرورياً وأوسع نطاقاً من اجلهود املبذولة إلعمال احلق يف التنمية والّتباع النُّهج              

ق يف حتقيق التنمية والتمتع الكامل بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة            القائمة على احلقو  
  .والثقافية ويف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية

وشدد معظم اجمليبني على أنه ينبغي أن يرتكز التضامن الدويل على كون مجيع الدول                -١٠
نية على أسـاس مـن      فدستور كولومبيا يشجِّع العالقات الدولية املب     . متساوية وذات سيادة  

. لسيادة الوطنية وحق الشعوب يف تقرير مـصريها       االعدالة واملساواة واملعاملة باملثل واحترام      
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ت األساسـية   وقد تعّهدت الدول بالعمل على تعزيز االحترام العاملي حلقوق اإلنسان واحلريا          
وأّيد البعض  . ديةبإقامة عالقات و  رائدها االلتزامات اليت عقدهتا     كون  يوإعماهلا، وينبغي أن    

مبدأ التضامن لكنه حذّر من إساءة استخدامه لشرعنة شكل جديد من أشـكال التـدخل               
 اإلغاثة املقدمة للسكان الفلـسطينيني الـذين يعيـشون يف           مسائلوقيل أيضاً إن    . اإلنساين

األراضي احملتلة والعقاب اجلماعي املفروض عليهم ال يلقيان معاجلـة فعالـة أو ال حيظيـان                
  .هتمام الكايف من ِقَبل اجملتمع الدويلباال
ومت اإلعراب عن وجهة النظر اليت ترى يف التضامن الدويل نتاجاً للتاريخ االجتماعي               -١١

. علماً بأّنه تنشأ داخل اجملتمع الدويل مبرور الوقت مطالبات جديدة ومربَّرة تستدعي املعاجلة            
الث من احلقوق مل ترسخ بعد يف أذهـان     ورأى بعض اجمليبني أن حقوق التضامن أو اجليل الث        

وقلوب العديد من القادة والناس على املستوى الشعيب، وأن هناك حاجة إىل الكـثري مـن                
 كحقوق تـضامن،    تستحق أن تعاجل  وأُدرجت قضايا عديدة بوصفها     . التوعية يف هذا الشأن   

 االرتباط بتخفيـف    وثيقال العاملية يف مستويات التنمية بني البلدان،        تضييق الشقة ومن مجلتها   
الفقر؛ وتعزيز نظام اقتصادي دويل قائم على املشاركة املتساوية يف عمليات صـنع القـرار؛               
ونقل التكنولوجيا؛ والتوزيع العادل للنفقات واألعباء؛ وإنشاء مؤسـسات دوليـة تتـسم             

يـز يف   بالشفافية والدميقراطية والعدالة واملساءلة؛ ومشاركة اجلميع بشكل عـادل ودون متي          
احلكم على املستويني احمللي والعاملي؛ والتمثيل اإلقليمي العادل واملتوازن بـني اجلنـسني يف              
تكوين مالّك موظفي منظومة األمم املتحدة؛ واحترام تنّوع الثقافات والتراث الثقايف واحلقوق            

ـ             ن توزيـع   الثقافية؛ وإقامة عالقات ودية بني الدول؛ واحلصول العادل على املزايا النامجة ع
الثروات على الصعيد الدويل عن طريق تعزيز التعاون الدويل خاصة يف العالقات االقتـصادية          

وورد كذلك ذكر احلق يف السالم؛ واحلق يف اهلجرة؛ واحلـق يف            . والتجارية واملالية الدولية  
ـ             اج األمن الغذائي؛ واحلق يف املعرفة، خاصة ألغراض التنمية االقتصادية واالجتماعيـة؛ وإنت

  .نفلونزا اخلنازير؛ واحلق يف بيئة صحية ومستدامةااألدوية لعالج اجلوائح كاإليدز و
 دور حمدد يف    منوط هبم لقانون  ا اً هلذا أشخاص تطوير قانون دويل يعترف بالناس       مث إن   -١٢

ومن املمكن، مثالً، بلورة    .  ينبغي أن يكون هدفاً منشوداً     التصدي للكوارث على الصعيد العاملي    
 توجيهي مشترك يسترشد به األشخاص الذين يساعدون أشخاصاً آخرين عرب احلـدود يف           مبدأ

ومبرور الوقت، سـيقّوي هـذا النـهج        . أوقات الكوارث الطبيعية أو اليت هي من صنع البشر        
األشخاص والدول مبدأ التضامن الدويل بوصفه مبـدأً        التعاون املتبادل بني    املزدوج املعتِمد على    

وقد قّربت الثورة اليت حصلت يف نقـل        . دئ العالقات الدولية والقانون الدويل    حقيقياً من مبا  
أدى إىل مظـاهر     األخبار وتكنولوجيا املعلومات بني شعوب العامل على الصعيد الدويل، ممـا          

تضامن عرب احلدود من خالل التعبري عن حزن وتعاطف حقيقيني وتقدمي املـساعدة لـضحايا               
الشعوب ومثة فجوة بني إحساس     .  بني اجلميع  بالوحدةود حسِّ   الكوارث، وذلك دليل على وج    

، وهي اليت ال تزال هتتدي يف املقـام األول مبـصاحلها             فيما بينها  بالتضامن وإحساس الدول به   
  .تضييق هذه الفجوة عن طريق توسيع نطاق مبدأ التضامنزيادة ومن املمكن . الوطنية
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وقّدم . خاص حبقوق اإلنسان والتضامن الدويل    وأّيد معظم اجمليبني وضع إطار قانوين         -١٣
بعضهم اقتراحات حمددة من أجل ترسيخ تعريف التضامن الدويل وزيادة فهمه وتعزيز إعماله، 
فاقترح البعض، على سبيل املثال، أن يتضمن التعريف اإلشـارة إىل أفعـالٍ وأشـخاصٍ،               

علها مع جهات فاعلة دولية     وستكون اإلشارة إىل تكافل الدول وتفا     . ينحصر يف الدول   وأالّ
وقد ذهب بعض اجمليبني إىل حد الـدعوة إىل وضـع           . أخرى أنسب من احلديث عن التبعية     

وعلى العكس من ذلك، جادل     . التزامات ملزِمة قانوناً يف سياق اتفاقية بشأن التضامن الدويل        
جزء من النظام   أحد اجمليبني بالقول إنه ال حاجة إىل االعتراف جبميع الضرورات األخالقية ك           

 إكساهبا حمتـوى وإن حماوالت التعبري عن مبادئ أخالقية بلغة حقوق اإلنسان دون           . القانوين
 كل ال ميكن إالّ أن جيرِّد حقوق اإلنسان واملبادئ األخالقية نفسها من             اً ومعىن قانوني  اًحقيقي

مصدر اس أنه   على أس  مبدأ التضامن    التعامل مع فمن غري املقبول، حسب هذا الرأي،       . قيمال
دولية فيما يتعلق باملسائل اليت مل تتناوهلـا معـايري القـانون الـدويل              القانونية  الاللتزامات  ل

  .صريح بشكل

   للتحديات العامليةللتصديالتضامن الدويل كوسيلة   -باء   
قال اجمليبون إنه جيب االعتراف بالتضامن الدويل كشرط مسبق ألي تعاون يف اجملتمع    -١٤

، فإن مثة جماالً لزيـادة       وارد  باملسامهات اهلامة اليت قّدمتها احلكومات     أن التنويه ع  وم. الدويل
املمارسات السليمة يف تقدمي املـنح      اليت تنطوي عليها    بادئ  املتنسيق الدعم الدويل متشياً مع      

ويشدد إعالن األلفية على وجـوب تـوخي        . اإلنسانية وقرارات اجلمعية العامة ذات الصلة     
فالتحديات العاملية عديدة   .  توزيع النفقات واألعباء عند التصدي للتحديات العاملية       العدالة يف 

  :ويتم حبث أربعة منها أدناه

  املساعدة اإلنسانية أثناء الكوارث الطبيعية  -١  
 للتـضامن   ي موضع التركيز الرئيس   حالياًأشار اجمليبون إىل أن الكوارث الطبيعية هي          -١٥

. تـثري اجلـزع  ت األخرية زيادةً يف الكوارث الطبيعية الكـربى   وقد شهدت السنوا  . الدويل
وحدث العديد من تلك الكوارث يف البلدان النامية اليت جتد صعوبة يف التصدي هلا بـشكل                

وتوجد آليـات   . متلكاتامل و تيوانااحل و للسكانمناسب ويف ضمان توفري احلماية الكافية       
وقـد أبـدت    . ية الدولية عند حدوث الكوارث    متنوعة لتنسيق املساعدة اإلنسانية واإلنقاذ    

البلدان استعدادها لتقدمي املساعدة، مثلما يشهد على ذلك ما حدث يف أعقـاب إعـصار                
نرجس يف ميامنار وتسونامي يف جنوب شرق آسيا والزالزل اليت ضربت باكستان والصني،             

الدولية إىل حد ما، غري     وقد مت توفري املساعدة اإلنسانية واإلنقاذية       . ومنذ وقت أقرب، هاييت   
  .أن التشتت ال يزال من مساهتا
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وهناك عدد كبري من القوانني والسياسات الدولية القائمة لكفالة حصول املتضررين             -١٦
وتـنص  . من الكوارث على املساعدة اإلنسانية يف الوقت املناسب وعلى حنو حيفظ كرامتهم           

 على تقدمي مساعدة ترتبط ارتباطاً وثيقاً مببادئ        املبادئ التوجيهية املتعلقة باملساعدة اإلنسانية    
اإلنسانية واحلياد والعدل مع االحترام الكامل لسيادة الدول وسالمة أقاليمها ووحدهتا الوطنية            

وشّدد بعض اجمليبني على أنه ال جيب تقدمي املساعدة اإلنـسانية   . مبوجب ميثاق األمم املتحدة   
ناًء على طلب ذلك البلد من حيث املبـدأ، وينبغـي أن            مبوافقة البلد املتضرر فحسب وإمنا ب     
وملبدأ التضامن صلة وثيقة مببادئ املـساعدة اإلنـسانية    . ترتبط املساعدة جبهود الدولة املعنية    

 هبما والقانون   ني املتعلق ني والربوتوكول ١٩٤٩ جنيف لعام    اتفاقييتهي واردة يف    الدولية مثلما   
سان واتفاقات املؤمتر العاملي املعين باحلد مـن الكـوارث     اإلنساين الدويل وقانون حقوق اإلن    

  .٢٠٠٥املعقود يف عام 
ورأى بعض اجمليبني أن مثة حاجة إىل إطار قانوين أمنت يستند إىل التضامن الدويل، قد   -١٧

 عـدة  وأعـرب . يتخذ شكل اتفاقية، من أجل الوقاية من الكوارث الطبيعية وختفيف آثارها     
الكوارث وعلى احلد   املسبقة من   التركيز على الوقاية    مزيد  نه ينبغي   إ ائلة عن نظرهتم الق   جميبني

ومـن  . من خطر وقوعها واجلاهزية حلاالت الطوارئ وحتسني إعادة التأهيـل واسـتدامته           
املستحب زيادة القدرة على التنبؤ حبجم املساعدات وزيادة األموال اليت ختـصَّص لتنـسيق              

ويستلزم األمر توفري االستثمار الكايف أوالً      . هبا األمم املتحدة  جهود اإلغاثة الطارئة اليت تقوم      
خلفض قابلية التعرض للمخاطر وحدة الكوارث، مث إلعادة بناء مرافق أفضل عقب حـدوث        

ومن مجلة االقتراحات الـيت     . ما كان موجوداً منها من قبل     الكوارث عوض االكتفاء بترميم     
عمليـة  وتنسيق  ،  علمية املتعلقة بالكوارث الطبيعية   قُّدمت ألغراض التحسني نشر التوقعات ال     

 وإنشاء احتياطات وطنية ودولية من      ،وخيمةالعواقب  ال لدرءوقائية  ال االستباقيةتدابري  التنفيذ  
الكوارث وتواترهـا     حجم تفاقم وقد أضر . كوارث بشكل فوري ومناسب   أجل التصدي لل  

املساعدة اإلنسانية الـيت قُـدِّمت أثنـاء        ف.  اجملتمع الدويل ملساعدة الضحايا    استجابةبنوعية  
تكون هـذه   حدثت مؤخراً مل تنفَّذ على النحو املناسب إذ ينبغي أن           اليت  طبيعية  الكوارث  ال

مع الواقع وسريعة ووقائية وأن تنفَّذ بالتنسيق الوثيق مـع          التدابري فورية ومستدامة ومتماهية     
ومن . ائر يف األرواح ومحاية سبل البقاء     الدول املتضررة وأن حتاول على األقل احلد من اخلس        

دواعي األسف عدم إطْالع الدول واملناطق األشد عرضة للكوارث الطبيعية على املعلومـات           
  .تكنولوجيةالتطورات الرغم  )املعارف التكنولوجية والعلمية(املتراكمة 

 "لطبيعيـة ا"وأشار بعض اجمليبني إىل ضرورة تغيري األنشطة اليت تؤدي إىل الكوارث              -١٨
فعديدة هي الكوارث الطبيعية    .  باإلنتاج الصناعي يف بعض أحناء العامل      وذات االرتباط الوثيق  

لقانون البيئـي   والقانون الدويل،   توضع يف إطار ا   النامجة عن تدهور البيئة، ولذلك ينبغي أن        
.  الطبيعيـة  ، اتفاقات ُملزمة وآليات إنفاذ تطبِّق املبدأ الوقائي لتجنب الكوارث         خاصة الدويل

ومتت اإلشارة إىل أن البلدان الفقرية      . وسيتطلّب هذا األمر التزاماً أكرب من جانب املسؤولني       
ال متلك املوارد الالزمة إلنشاء اهلياكل األساسية واملرافق التقنية وال لتوفري أنظمـة اإلنـذار               
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دة البنـاء بعـد     املبكر وال للتصدي للظروف القاهرة اليت تلي كارثة من الكوارث وال إلعا           
لذلك، فإنه سيكون من املفيد استثمار املزيد مـن األمـوال           . حدوث كارثة من الكوارث   

  .وتقدمي املزيد من الدعم للوقاية من الكوارث الطبيعية واحلد من تواترها وختفيف حدهتا
وأعرب . التضامن العاملي، وليس الدويل   القضية احلقيقية تكمن يف      البعض أن    ورأى  -١٩

يبني عن إميانه بالوالء لإلنسانية ولالنتماء االجتماعي ِعـَوض االنتمـاء إىل الدولـة              أحد اجمل 
واقُترح أن ُيدَرج يف كل دستور وطين نص ُيلزم بتقدمي اإلغاثـة اإلنـسانية أثنـاء                . القومية

وحـىت  .  إرادة الشعب  على أن يكون السند هلذا املفهوم هو      الكوارث للبلدان احملتاجة إليها،     
قيمـة  التعليمهم  بوافق اآلراء الشعيب، رأى البعض أنه من الضروري البدء باألطفال           يتحقق ت 

معاملة اآلخرين كما ُنعاِمل أنفسنا، وهي قيمة ختتزل آالف السنني من احلكمـة             املتمثلة يف   
وينبغـي أن ُتـشكِّل   . وإن الصداقة والتسامح بني األمم قيمة أساسية جيب تعليمها . الروحية

  .نةُ أساس التضامن العامليالثقةُ واألما

  ختفيف الفقر  -٢  
رأى بعض اجمليبني أن ظهور التضامن بوصفه مبدأً تزامن مع نشأة القانون الـدويل                -٢٠

غري أنه يكاد ال ُيذكر يف صكوك حقوق        . حلقوق اإلنسان عرب سعي األمم إىل حتقيق السالم       
ن الدويل هو الـسبيل الوحيـد إىل        والتضام. اإلنسان احلالية بسبب افتقاره إىل القوة امللزمة      

وليس التضامن جمرد فعل ينفَّذ من حني آلخر لفائدة َمـن           . ختفيف الفقر مبا فيه الفقر املدقع     
يكون حباجة إليه أحياناً، بل إنه فكرة أساسية يف العالقات اإلنسانية بني األفراد واجلماعـات    

ويتمثل بوجـه    ثقافات الرئيسية،  ُجل الديانات وال   تكرسهوهو مبدأ أخالقي أساسي     . واألمم
وبدون روح التـشارك اجلديـدة هـذه يف         . خاص يف ُمعاملة اآلخرين كما حتب أن ُتعاَمل       

العالقات الدولية، وخاصةً يف العالقات االقتصادية الدولية، سيستحيل اجتثاث الفقر وتضييق           
ستلزم التضامن التعايش   وي. الفجوة بني األغنياء والفقراء، على الصعيدين الوطين والدويل معاً        

 عالقات ودية والتعاون بني الدول واجلهات الفاعلة األخرى إىل جانب وضع            وإقامةالسلمي  
وإن التـضامن   . ترتيبات مؤسسية اقتصادية واجتماعية تكون عادلة من الناحية االجتماعيـة         

  .٢٠٠٨الدويل هنج بالغ األمهية يف اجتثاث الفقر، كما جاء يف إعالن كييف لعام 
 يعيشون على أقل من دوالرين يف اليوم، ويوجـد       نسمةليار  املونظراً ألن ما يقارب       -٢١

، إىل يشكل، فإن هذا احلق قد يساعد يف ردم ما "جنوب الكرة األرضية"أكثرهم فيما يسمى    
واحلالة هذه ال تنفي الواقع املتمثل يف أنه مثة سوء . حد كبري، هوة فارقة بني الشمال واجلنوب

جسيم للثروات داخل البلدان، ُيعزى يف الكثري من األحيان إىل وجود أنظمة طاغيـة              توزيع  
وسيشجع التضامن على الصعيد الوطين الدول على إنـشاء ظـروف           . وإىل استشراء الفساد  

مواتية لشرائح سكانية خمتلفة، وال سيما ألفقر الشرائح السكانية، عن طريق اختاذ عدة تدابري              
  .سات اجتماعية تشجع املساواة وتتيح تراكم الرأمسال االجتماعيمن مجلتها تطبيق سيا
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وأعرب بعض اجمليبني عن رأيهم بأن العديد من البلدان النامية قد أُفقـرت بـسبب                 -٢٢
سياسات مالية وسياسات أخرى أمالها عدم املـساواة يف العالقـات العامليـة الـسياسية               

وللتـرابط  . ثر ثراًء ومؤسسات ماليـة دوليـة      واالقتصادية والتجارية واألمنية بقيادة أمم أك     
 املتأصل الذي اتسم بالعوملة وبتحرير التجارة أثر هام يف حالـة االقتـصاد         الشاملوالتشابك  

وينبغي أن يرتكز التضامن الدويل على االحترام       . العاملي ويف استقرار وأمن العديد من الدول      
ويف هذا السياق، اقترحت غيانـا      .  كبرية املتبادل والتشاور بني مجيع األمم، صغرية كانت أم       

وكانت الغاية مـن    . ١٩٩٨إنشاء نظام إنساين عاملي جديد اعتمدته اجلمعية العامة يف عام           
ذلك النظام حشد الفعل العاملي املتضافر على املدى البعيد من أجل التـصدي للتحـديات               

وتـزداد  . األغنياء والفقراء اإلمنائية، وحتسني رفاه الشعوب، وتقليص الفوارق املتعاظمة بني         
 قطاعات كبرية من سكان العامل، ال سيما يف البلدان          حترمأمهية التضامن يف سياق العوملة اليت       

وميلك العامل . النامية، من الفوائد النامجة عنها، فينشأ عن ذلك إطار من العالقات غري املتوازنة
 تتشبع اإلرادة الـسياسية بالتـضامن       الوسائل الالزمة الجتثاث الفقر، غري أنه ال بد من أن         

متكينية تتيح بـشكل    والجتثاث الفقر، ال بد من إنشاء بيئة        . الدويل حىت يتسىن حتقيق ذلك    
شروط  فرض الدولية مع االمتناع عنلبلدان النامية االستفادة من الفرص االقتصادية   ل متصاعد

  .على هذه البلدان
يرمـي إىل   إنه  ن التضامن بعد وقوعها، إذ      وإن التضامن قبل وقوع الواقعة أفضل م        -٢٣

ويقتضي . لفقر استناداً إىل احلكمة القائلة إن الوقاية خري من العالج         لمعاجلة األسباب اجلذرية    
مثل ذلك التضامن أن حتترم الدول التزاماهتا الدولية اليت تعهدت هبا يف إطار منظومة األمـم                

هتا مبوجب القانون الدويل وأن تلتزم بعدة أمور منـها          املتحدة احتراماً كامالً وأن تنفِّذ التزاما     
نزع السالح وانتهاج سياسات الطاقة النظيفة وتوطيد نظام الرعاية الصحية وحتقيق األهداف            

ويرتبط التضامن قبل وقوع الواقعة مبسائل أخرى أساسية جتري مناقشتها يف           . اإلمنائية لأللفية 
التام للديون اخلارجية للبلدان النامية؛ واحلكم على       األمم املتحدة ويف حمافل أخرى كالشطب       

الصعيدين العاملي والوطين؛ والتجارة العاملية؛ وإصالح األمم املتحـدة واملؤسـسات املاليـة            
الدولية؛ ومشاركة اجملتمع املدين؛ وحقوق امللكية الفكرية؛ والسياسات الزراعية؛ وتغري املناخ؛ 

وميكن كذلك اقتـراح    . لسالم العاملي كأحد أهم املسائل    واحملدِّدات االجتماعية للصحة؛ وا   
فكرة التوأمة بني بلد متقدم وبلد نامٍ َيقبل يف إطارها البلد املتقـدم مرافقـة البلـد النـامي           

يف إعمال حقه يف التنمية عن طريق تبادل التجارب واملكاسب واملوارد البشرية            ) العكس وأ(
  .واملالية والثقافية

  ميةاحلق يف التن  -٣  
. رأى عدة جميبني أن التضامن الدويل واحلق يف التنمية أمران متكامالن ومتعاضـدان        -٢٤

إذ ينبغي أن يكون التضامن الدويل جزءاً ال غىن عنه من جهود إعمال احلق يف التنمية، مما قد                  
يساعد يف تضييق الفجوة بني البلدان املتقدمة والبلدان النامية وذلك عن طريق دعم اخلُطَـب               
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فِمن حق مجيع البلدان أن تنمو شريطة أن تفعل ذلك بأساليب           . واإلعالنات بأفعال ملموسة  
 الظروف الدولية حـاالت     ختلقويف عامل اليوم املترابط،     . ال ُتلِحق الضرر باآلخرين أو بالبيئة     

وإن انتـشار   . طارئة، خاصة يف البلدان النامية؛ كاألزمة املالية والرتاعات والتدهور البيئـي          
ألمراض وأعباء الديون الثقيلة واملمارسات التجارية غري العادلة تعوق جهود البلدان النامية يف ا

ويقول البعض إن التضامن على مستوى الكـرة األرضـية          . سعيها إىل حتقيق تنمية مستدامة    
اإلخاء العاملي ينبغي أن يكون املبدأ األساسي الذي يلهم العالقات بني البلـدان املتقدمـة      أو
ويعّبر هذا الرأي أيضاً عن احلاجة يف السياق الدويل احلايل إىل ضـمان أن تـؤدي                . الناميةو

كما يوفر عناصر هامة من     . اجلهات الفاعلة من اجملتمع الدويل دوراً ريادياً يف عمليات التنمية         
  .حيث نوعيتها يف حتديد التعاون من أجل التنمية، أي فكرة الشراكة

بني بلد متقدم وآخر نام وسيلة عملية لتضييق الفجـوة          " توأمةال "مفهومكون  يوقد    -٢٥
إذ إن فكرة إقامة شراكة يف حد ذاهتا تفترض نشوء عالقة الند للند بني األطـراف                . القائمة

املعنية، وباألساس بني البلدان املتقدمة والبلدان النامية، واملنظمات غري احلكومية يف الـشمال             
. جلنوب، والشركات املتعددة اجلنسيات والـشركات احملليـة       واملنظمات غري احلكومية يف ا    

وينبغي أن تقوم الشراكة على أساس اإلخاء على املستوى الفردي وكذلك بني املؤسـسات              
 من إعالن احلق يف التنمية، الذي اعتمدته اجلمعية         ٢فوفقاً للمادة   . العامة واملنظمات اخلاصة  

هو املوضوع الرئيسي للتنمية وينبغي أن يكون       اإلنسان  "، يكون   ٤١/١٢٨العامة يف قرارها    
ومن العناصر األساسية أيضاً يف احلـق يف        ". املشارك النشط يف احلق يف التنمية واملستفيد منه       

ففي العديد مـن    .  وقيام حكومات دميقراطية على الصعيد الوطين      واحلوكمةالتنمية الشفافية   
  .التنمية على حساب اجلماهريالبلدان النامية، حتتكر ُنخب حاكمة قليلة مثار 

 احلق يف التنمية عن كثب وأالّ يتعارض حق بلد ما يف التنمية مع حـق                رصدوجيب    -٢٦
ضمان وفاء الـدول    ل بالضوابط واملوازين وينبغي أن يكون مثة نظام رمسي       . أي بلد آخر فيها   

تها إمكانية حتقيق   ويستلزم احلق يف التنمية أموراً من مجل      . بنصوص االتفاقات اليت تتوصل إليها    
التنمية؛ وشطب ديون البلدان النامية؛ والولوج إىل أسواق املنتجـات الزراعيـة يف البلـدان     

 رأي يوأبـد . املتقدمة؛ وإزالة الفوارق يف أسعار السلع الزراعية واملصّنعة يف األسواق العاملية 
 عن أن أقاليم بلـدان   أن هذا احلق يقتضي كذلك إدانة املمارسة املتمثلة يف إعالن دول        مفاده

أخرى مناطق ذات أمهية وطنية بالنسبة هلا والكف عن تطبيق معايري مزدوجة عنـد حبـث                
نزاعات إقليمية ومسائل تتعلق بسالمة أراضي الدول وحقوق األمم والشعوب يف تقريرهـا             

 ةوإشـاع ويقتضي احلق يف التنمية تشجيع ترتيبات اجتماعية واقتصادية عاملية عادلة  . مصريها
وال تزال العالقات الدولية ختـضع لقـانون        . إحساس بالتضامن اإلنساين بني مجيع الشعوب     
وتشكل حماوالت ممارسة الضغط على بلدان      . القوة والسلطة باملعنيني االقتصادي والعسكري    

  .أخرى حتدياً يستلزم تعاوناً دولياً



A/HRC/15/32 

GE.10-14912 12 

 تفعيلـه مـن خـالل      والتضامن الدويل ضرورة واحلق يف التضامن الدويل حباجة إىل          -٢٧
وينبغي أن يتم ذلك يف قطاعات خمتلفـة حـىت          . حقاًصكوك أكثر تفصيالً لكي يتسىن إعماله       

 يف قطاعـات    هـذا دث  حيوعالوة على ذلك، ينبغي أن      . يكون أكثر تركيزاً وقابليةً لإلعمال    
.  التعليميـة وينبغي تدريس احلق يف التنمية يف املؤسسات. خمتلفة لزيادة تركيز هذا املبدأ وتنفيذه   

وفضالً عن ذلك، من شأن تبادل التجارب أن يساعد الدول عندما تواجه أوضاعاً عصيبة وأن               
يساهم يف تنميتها على الصعيد اإلقليمي أوالً بفضل وجود عوامل مشتركة، مث على الـصعيد               

التمتـع  وسيتيح التعاون والتضامن الدوليان وحق تقرير املصري والسيادة لغالبية السكان           . الدويل
وقد أشار بعض اجمليبني إىل ضرورة تعزيز وتقوية قنوات احلوار علـى            . الكامل حبقوق اإلنسان  

  .األطراف الصعيد اإلقليمي مع إعادة التأكيد على االلتزام املشترك بالنظام املتعدد

  األهداف اإلمنائية لأللفية  -٤  
طريقة تضمن توزيع النفقات    وفقاً إلعالن األلفية، جيب التصدي للتحديات العاملية ب         -٢٨

ورأت إحدى الدول اجمليبة أنه ينبغي إدراك حقيقة أنه ما دام هناك فقر        . واألعباء توزيعاً عادالً  
مدقع وأطفال ميوتون بسبب أمراض ميكن الوقاية والشفاء منها، فإن طبيعتنا كبشر حتّتم علينا              

  .ركاًمجيعاً أن هنتم وأن ننظر إىل هذا األمر بوصفه حتدياً مشت
ويشكل إعالن األلفية وتوافق آراء مونتريي للمـؤمتر الـدويل لتمويـل التنميـة                -٢٩
، من مجلة صـكوك أخـرى،       ٢٠٠٥ وإعالن باريس بشأن فعالية املعونة لعام        ٢٠٠٢ لعام

ولبلـوغ  . الركيزة اليت يقوم عليها حتالف عريض القاعدة لدعم األهداف اإلمنائية لأللفيـة           
فعلـى البلـدان الناميـة أن حتـدد         :  تقوم كل جهة فاعلة بدورها     أهداف األلفية، جيب أن   

استراتيجياهتا اإلمنائية، وعلى اجلهات املاحنة أن تترجم التزاماهتا إىل أفعال، وينبغـي لألمـم              
وال ميكن حل املشاكل العاملية إال بالعمـل        . املتحدة أن تتصرف على حنو منسَّق ومتماسك      

مُّل مسؤولية محاية كوكبنا والوعي باختالف قدرات كـل        اجلماعي مع اشتراك اجلميع يف حت     
وإن نتائج توافق آراء مونتريي وإعالن الدوحة بشأن متويل التنمية، رغم ما قد حتقق حىت  . مّنا

اآلن، ال تزال قاصرة عن بلوغ االستجابة الضرورية من أجل التـصدي للتحـديات الـيت                
. ل األكثر تضرراً من اجلوائح والفقر املدقع      تواجهها أفريقيا على اخلصوص، وهي اليت ال تزا       

 أن يضع استراتيجية حقيقيـة      لهوحىت يلّبي اجملتمع الدويل احتياجات أفريقيا اخلاصة، ينبغي         
لتعبئة املوارد استناداً إىل قرار صادر عن األمم املتحدة ُيلزِم الدول األعضاء بدفع مسامهة مالية               

قصاء االجتماعي، مع التشديد على أن اجتثـاث الفقـر          يف اجلهد العاملي ملكافحة الفقر واإل     
ومن األمهية مبكان االهتداء إىل سبيل يـؤدي إىل         . يشكّل التحدي األكرب الذي يواجه العامل     
  .إشراك البلدان النامية يف االقتصاد العاملي

. وتعين تقوية التعاون الدويل أوالً وضع كرامة كل إنسان يف صميم عمل اجملتمع الدويل  -٣٠
وقد شّدد أحد اجمليبني على أنه ال يوجد        . ومن املهم أن تراَعى العناصر النوعية، ال الكمية فقط        

رابط واضح يف األهداف اإلمنائية لأللفية حبقوق اإلنسان، عدا اإلشارة إىل اإلعـالن العـاملي               
منائية ومن الضروري إنشاء رابط واضح بني األهداف اإل       . حلقوق اإلنسان وإىل احلق يف التنمية     
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 من اإلعالن العاملي املتعلقتان بـاحلق يف        ٢٦ و ٢٥لأللفية وحقوق اإلنسان، وال سيما املادتان       
 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية        ١٣ و ١٢ و ١١الصحة واحلق يف التعليم واملواد      

  .التعليم واالجتماعية والثقافية املتعلقة باحلق يف الغذاء ويف السكن الالئق ويف الصحة ويف
 إعمال األهداف اإلمنائية لأللفية، حتديد األولويات بالنسبة للجهـود          لغرضوينبغي،    -٣١

وميكن تعزيز التعاون الدويل عـن      . املشتركة على الصعيدين الدويل والوطين وتتابِعها وشكِلها      
ائية طريق إعطاء األولوية لتصميم وتنفيذ مشاريع دولية تركِّز بشكل خاص على األهداف اإلمن            

وجيب إنـشاء آليـات   .  قفزة جّبارة يف جمال ختصيص املواردحتقيقويستلزم هذا األمر    . لأللفية
 يف املائـة مـن الـدخل    ٠,٧داخل منظومة األمم املتحدة لضمان وفاء الدول بالتزاماهتا بدفع         

وقد يكون من املفيد إجراء استعراض سنوي للوقوف على مدى وفاء مجيـع             . القومي اإلمجايل 
ويتعّين تنسيق املساعدة اإلمنائية الرمسية وحتديد أهدافها لكي تليب االحتياجات          . لدان بتعهداهتا الب

ومع أن املعونة قد عرفت يف السنوات األخـرية زيـادة           . احلقيقية للبلدان مع مراعاة اختالفها    
منوحـة يف   بالقيمة االمسية، فإن تلك الزيادة تعود أساساً إىل ختفيف عبء الديون واملساعدة امل            

وينبغي للبلـدان املتقدمـة أن      . وتطرح مشروطيات املعونة حتديات جسيمة    . حاالت الطوارئ 
  .تواصل تقدمي املساعدة مع احترام البلدان النامية كشركاء أنداد وذوي سيادة

ولتعزيز املساءلة، هناك خيارات منها تشجيع البلدان على تسجيل التزامـات قابلـة               -٣٢
ومن املستحب كذلك التركيز أكثر على الربامج       .  حتقيق األهداف اإلمنائية   للقياس والرصد إزاء  

. اليت تتناول ولوج األسواق واحلكم الرشيد وإدارة املوارد الطبيعية وزيادة املوارد املخصصة هلا            
وهناك حاجة إىل اختاذ تدابري للتغلب على العوامل اليت تتـسبب يف األزمـات العامليـة، ويف                 

ومن املهم جداً معاجلة املـسائل      . ية والرتاعات العرقية، وكره األجانب والتمييز     الرتاعات الدول 
  .املتعلقة باجلرائم والفساد يف السياسات الرامية إىل احلد من الفقر وتعزيز التنمية وسيادة القانون

وحتتاج البلدان النامية إىل صوت أقوى يعّبر عنها يف احملافل اليت ُتّتخذ فيها قـرارات                 -٣٣
مصريية بشأن مستقبلها وجيب إحداث إصالحات وإنشاء نظام اقتصادي ومايل أكثر عـدالً             

. تشجيع استخدام املوارد الطبيعية على حنو مستدام ومنـصف        لونقل التكنولوجيا إىل الدول     
وينبغي للمؤسسات املالية الدولية أن تعتمد أسلوباً منهجياً إزاء الـدول الـيت أُفِقـرت وأن                

وينبغي أن يتضمن التعاون الـدويل      .  شفافة يف تقرير أشكال الدعم اإلمنائي      تستخدم معايري 
  .احلق املشروع يف التشاور كشركاء أنداد

ويتعني على البلدان أيضاً أن تتبادل املمارسات اجليدة وأن متكِّن السكان عن طريق               -٣٤
 حقوق اإلنسان يف ساعد على حتقيق ذلك التربية علىي قد  ومما. وسائط اإلعالم والتكنولوجيا  

املدارس مع التركيز على غرس إحساس قوي باالنتماء الدويل، واالهتمام بوجه خاص مبـن              
  .يواجهون ظروفاً عصيبة
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  االلتزامات يف سياق التضامن الدويل  -جيم   
وأشار اجمليبون إىل أن إعالن وبرنامج عمل فيينا، وتوافق آراء مـونتريي، وإعـالن                -٣٥

، يف مجلة صـكوك، تـشكل     ٢٠٠٨ الفعالة وجدول عمل أكرا لعام       باريس بشأن املساعدة  
وأكد بعض  . الدول يف إطارها على تعهدات يف جمال التضامن الدويل         خطوات هامة وافقت  

أو العاملي؛ أما البعض    /اجمليبني على أن هناك التزامات حكومية فيما يتصل بالتضامن الدويل و          
ساع مفهوم التضامن الدويل، إلزام أي دولة طرف        اآلخر فأشار إىل أن من الصعب، نظراً الت       

هلذه الفئة األخـرية    ووفقاً  . باالمتثال له، واقترحوا صياغة التزامات قطرية فردية قابلة للقياس        
من اجمليبني، ينبغي أن يكون هناك نظام رمسي بالضوابط والتوازنات ال ميكن يف غيابه رصـد               

  ".كالم بال فعل"التنفيذ ويتحول ما قيل إىل 
ورأى جميبون عديدون أن التزامات الدول فيما يتعلق بالتضامن الدويل أو العاملي هي               -٣٦

 ميثاق األمم املتحدة، حيث تتعهد البلدان فرادى وبصورة         التزامات منصوص عليها بالفعل يف    
واألمر يتعلق باإلرادة الـسياسية     . مجاعية بتحقيق أغراض ومبادئ امليثاق من خالل التعاون       

على املستوى الدويل لضمان قيام هنج أقوى يتوخى التقليل من القواعد التجارية غري العادلـة            
واجملموعـة  . اة بني البلدان املتقدمة والبلدان الناميـة      وإزالتها هي وغريها من أوجه الالمساو     

احلالية من قواعد القانون الدويل املتعلقة حبقوق اإلنسان اليت تستند إىل املساواة، والتنميـة،              
والسالم، والتضامن، هي جمموعة كافية، شريطة أن تكون مقرونة بتعاريف ثابتة بوضـوح             

  .وإرادة سياسية لنصرة هذه احلقوق
يعتمد تطور حق الشعوب واألفراد يف التضامن الدويل على القبول الكامل ملفهوم            و  -٣٧

ولذلك ينبغي أن تبذل مجيع البلدان جهوداً لكي ينمي اجملتمع الدويل املوارد           . تقاسم املسؤولية 
تزامهـا بتخـصيص    متتثل البلدان املتقدمة بالكامل الل    املخصصة للتعاون التقين واملايل ولكي      

تفق عليه من الدخل القومي اإلمجايل للمساعدة اإلمنائية الرمسية، مبوجب توافق آراء        النصيب امل 
) األمم املتحدة ووكاالهتا املتخصصة   (وقد تعهد رمسياً أصحاب املصلحة الرئيسيون       . مونتريي

واملنظمات غري احلكومية، يف قرارات خمتلفة، بتنفيذ استراتيجية عاملية جديدة ملكافحة الفقر،            
ومل تنفذ بعد الربامج املتعلقـة      . يضاً إىل إنشاء صندوق األمم املتحدة للتضامن العاملي       أدت أ 

ويرى بعض اجمليبني،   . بالفقر وحقوق اإلنسان، وذلك بسبب عدم اختاذ تدابري ختّص التمويل         
أن من الواضح أن إعادة تعريف مسؤولية الدول فيما يتعلق بالتضامن الدويل حتديداً بات أمراً               

  .اً لتعزيزه يف إطار القانون الدويلضروري
ووفقاً لبعض اجمليبني، فإن التضامن الدويل ال ينشئ إال التزامات معنوية وأخالقيـة،               -٣٨

ومع ذلك، رئي أن هذه االلتزامات ليست كافيـة         . وأن التنفيذ يعتمد على اإلرادة السياسية     
العامل، واليت تتطلب التزامـات     يف ضوء األزمات اليت تؤثر على توقعات الناس يف مجيع أحناء            

وأُعرب عن رأي مفاده أن التضامن هو التزام معنوي حمـض ولـيس التزامـاً             . ملزمة قانوناً 
لكنهم أشاروا، . ومن جهة أخرى دعا جميبون آخرون إىل وضع اتفاقية بشأن التضامن. قانونياً
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الالزمة لتوفري املوارد   رغم ذلك، إىل أن الدول ال متلك، يف معظم األحيان، القدرات والسبل             
ويف عصر يسوده الترابط العاملي، من الضروري االعتراف بالتزامات الدول . لضمان هذا احلق

. خارج أقاليمها، ألنه غالباً ما حيدث أن تتجاوز الظروف قدرة الدول على التحكم هبا فرادى              
حكومة مـا، يف عـامل      ورئي، فيما يتعلق بإعمال احلق يف الغذاء، أن اإلجراءات اليت تتخذها            

ولـذلك  . معومل، رمبا يكون هلا تأثري سليب على احلق يف الغذاء ألفراد يعيشون يف بلدان أخرى              
  .يتعني على مجيع البلدان أن تكفل عدم انتهاك سياساهتا حقوق اإلنسان يف بلدان أخرى

فراد، ويرتبط إعمال حقوق التضامن مبا يف ذلك احلق يف التضامن، أيضاً بسلوك األ              -٣٩
ويتعني على القطاع اخلـاص،     . واجملتمع املدين، والقطاع اخلاص وغريه من مكونات اجملتمع       

سيما املؤسسات واملشاريع الكربى العاملة يف البلدان النامية، الوفاء بالتزاماهتا يف جمـال              وال
يـادة  التنمية للمساعدة على احلد من الفجوة بني العامل املتقدم والعامل النامي من خـالل ز              

وقد بذلت جهود يف إطار . مسؤوليتها االجتماعية يف جمال األعمال التجارية وحقوق اإلنسان
السياحة الدولية، لضمان عدم معاناة اجملتمعات الفقرية واملهمشة من التكاليف غري املتكافئـة             

هذا ويف  . املرتبطة بتنمية السياحة، ولضمان عدم حرمان هذه الفئات من منافع تنمية السياحة           
علـى الـشركات    " من املدونة العاملية ألخالقيات السياحة علـى أن          ٩الصدد، تنص املادة    

السياحية متعددة اجلنسيات أال تستغل مراكز القوة اليت قد توجد فيها أحيانا، وذلك حتقيقـاً            
 به  وعليها باملقابل ملا تتمتع   ... للتضامن الالزم لتطوير املبادرات الدولية ومنوها الديناميكي؛        

 االعتراف التام هبا، أن تشارك يف التنمية        يمن حرية يف االستثمار والتجارة، وهي حرية ينبغ       
احمللية، والعمل على عدم تقليص مسامهتها يف االقتصاد الذي تقوم به عن طريق املبالغـة يف                

  ". استعادة أرباحها إىل بلداهنا األصلية أو يف االسترياد منها

  يسية إلطار مفاهيمي ومعياريالعناصر الرئ  -ثالثاً   

  االستعراض واملالحظات  -ألف   
يؤكد اخلبري املستقل من جديد وجود قيمة أكيدة للتضامن وما يرتبط به من نظـام                 -٤٠

للقيم يكون قادراً على توجيه التطور التدرجيي للقانون الدويل والتطور القانوين على املستويني     
للتضامن الدويل، وتطور حـق الـشعوب         ومتجانس اإلقليمي والوطين، ودعم مبدأ متكامل    

ومفاهيم التضامن، والتواضع والعدالة واملـساواة مكرسـة يف         . واألفراد يف التضامن الدويل   
التقاليد املعنوية واالثنية والفلسفية والدينية والروحانية يف مجيع أحناء العامل منذ فجر التاريخ،             

والقيمة األساسية للتضامن   . دية واهلندوسية والبوذية  مبا يف ذلك يف املسيحية واإلسالم واليهو      
اليت تتراوح بني مثل التضحية يف سبيل الغري وشعار حب اجلار أو عـدم إيـذاء اجلـار يف                   
املسيحية وبني مفهوم األخوة العاملية يف اإلسالم وأسس التعاطف واحملبة يف البوذية، تـشمل              
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ضروريان لبقاء اجملتمع على مجيع األصعدة مبـا يف  قوة اخلري يف اإلنسان واإلرادة احلسنة ومها     
  .)٢(ذلك اجملتمع الدويل، واإلنسانية وموئلها اإليكولوجي

ويؤكد اخلبري املستقل من جديد دعوته إىل التضامن اإلنساين والدويل والعاملي، الذي           -٤١
 وغـري   يتطلب تعزيز التعاون فيما بني مجيع أصحاب املصلحة؛ الدول، واملنظمات الدوليـة           

وتزداد احلاجة إىل التضامن يف سياق زيادة الترابط        . احلكومية، والقطاع اخلاص ومجيع األفراد    
يف عامل معومل، حيث ينشئ حترير التجارة الدولية واالستثمار األجنيب املباشر، اقتصاداً عاملياً             

ماء، عرب  ونادى مفكرون وقادة عظ   . واحداً، ميلي علينا تصور البشرية كمجتمع عاملي واحد       
التاريخ، باحلاجة إىل السعي إىل الوحدة واألخوة والتضامن واملصاحلة ومنهم مهامتا غانـدي             

وحتقيق العدالة االجتماعية كان منذ     . نيلسون مانديال وومارتن لوثر كنج وإليانور روسيفيلت      
ادي زمن بعيد موضوع مناقشة العالقات الدولية مثال ذلك فيما يتعلق بالبحث عن نظام اقتص

ويف السياق املعاصر للعوملة، هناك قدر كبري من املؤلفات الفلسفية       . دويل جديد يف السبعينات   
اليت تؤكد احلاجة إىل عدالة اجتماعية عاملية وتوزيع عادل للمنافع االجتماعية واالقتـصادية             

وُيدعى أن االلتزامات تنجم بني األفـراد بـسبب عمليـات           . تتخطى حدود سيادة الدولة   
وميكـن ألوجـه الظلـم      . اعية اقتصادية عاملية تربطهم عرب الوالية القضائية الوطنيـة        اجتم

االجتماعي اهليكلية أن تلحق األذى باألشخاص، وأن تتطلب إجياد مفهوم للمسؤولية يعترف            
كما أكد مؤلفون احلاجة يف هذا الصدد إىل زيادة تنـسيق دور املؤسـسات              . )٣(هبذا الربط 

وإننا باختاذنا أو عدم اختاذنـا      . اءلة واملسؤوليات واالنسجام واالتساق   الدولية يف ضمان املس   
إجراءات نؤثر يومياً على حياة الناس يف مجيع أحناء املعمورة، وهذا جيعلنا ملـزمني باختـاذ                

  .)٤(إجراءات لضمان كرامة الفقراء، وإلعادة التفكري يف ما نلتزم به جتاه العامل
ة الدوليني، ينص ميثاق األمم املتحدة علـى احلاجـة إىل           ويف جمال القانون والسياس     -٤٢

تعزيز التقدم االجتماعي وحتسني مستويات احلياة يف جو من احلرية أفسح، وهلذا الغـرض،              
ينص على استخدام اآلليات الدولية لتعزيز التقدم االقتصادي واالجتماعي جلميع الـشعوب،            

شاكل ذات الطبيعة االقتصادية أو االجتماعية      ويدعو إىل التعاون الدويل إلجياد حل جلميع امل       
 ملبادئ القانون الدويل املتصلة بالعالقات الودية والتعاون ١٩٧٠ويقدم إعالن عام  . أو الثقافية 

بني الدول وفقاً مليثاق األمم املتحدة دليالً آخر على التوافق يف اآلراء بشأن احلاجة إىل التعاون    

__________ 

)٢( C.G. Weeramantry, The Lord’s Prayer: Bridge to a Better World, Ligouri/Triumph, 

Missouri, 1998. 

)٣( I.M. Young, “Responsibility and global justice: a social connection model”, 2006, 23 

(1) Social Philosophy and Policy, p. 102; O. O’Neill, The Bounds of Justice, Cambridge 

University Press, New York, 2000. 

)٤( See J. Novogratz, The Blue Sweater: Bridging the Gap between Rich and Poor in an 

Interconnected World, Rodale, New York, 2009. 
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ن العاملي حلقوق اإلنسان، يف مادته األوىل، إىل احلاجـة إىل           ويشري اإلعال . والعالقات الودية 
 أيضاً بني قيم التـضامن، والعدالـة، واملـساواة          ٢٩ و ٢٨األخوة العاملية وجيمع يف املادتني      

. ١٩٩٣ويتردد التضامن مرة أخرى يف إعالن وبرنامج عمل فيينا لعام           . والواجبات للجميع، 
النهوض بنظام دويل قائم على الدميقراطية واملساواة،  ٨/٥ويقترح قرار جملس حقوق اإلنسان   

ويترتب على فكـرة التـراث املـشترك        . يشري صراحة إىل احلق يف التنمية والتضامن الدويل       
 أثر قانوين ملزم لقيم العدالة االجتماعية       ١٩٨٢لإلنسانية الواردة يف اتفاقية قانون البحار لعام        

تضامن أيضاً الصكوك اإلقليمية حلقوق اإلنسان، مبا فيها        ويتخلل مبدأ ال  . على املستوى العاملي  
امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب، وميثاق رابطة أمم جنوب شرق آسيا وامليثـاق             
العريب حلقوق اإلنسان وهي صكوك تؤكد التضامن اإلقليمي بوصفه وسيلة أساسية وهـدفاً             

  .ياسيةللعالقات اإلقليمية االقتصادية االجتماعية والس
مث إن االلتزامات باملساعدة والتعاون الدوليني هي مكمل للمسؤولية األولية اليت تقع              -٤٣

ويقوم التعاون  . على عاتق الدول فيما خيّص الوفاء بالتزاماهتا الوطنية يف جمال حقوق اإلنسان           
عمـال  الدويل على افتراض أن بعض أعضاء اجملتمع الدويل رمبا ال ميلك املوارد الالزمـة لإل              

وتشري جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية     . الكامل للحقوق املنصوص عليها يف االتفاقيات     
 إىل أن التعاون الدويل من أجل التنمية، وبالتايل مـن أجـل   ٣والثقافية يف تعليقها العام رقم      

ـ   ٥٦ و ٥٥إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، هو، وفقاً للمادتني          اق  من ميث
األمم املتحدة، وملبادئ القانون الدويل الثابتة، والعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق االقتـصادية             

ويف سياق احلق يف التنمية، أكـد       . واالجتماعية والثقافية، التزام يقع على عاتق الدول كافة       
قتـصادية  الفريق العامل املفتوح العضوية املعين باحلق يف التنمية أنه فيما يتعلق بامليـادين اال             

والتجارية واملالية الدولية، تكون مبادئ أساسية مثل املساواة واإلنـصاف وعـدم التمييـز              
والشفافية واملساءلة واملشاركة والتعاون الدويل، مبا يف ذلك الشراكات وااللتزامات، مبادئ           

وقد حددت دراسات تتناول البعد     . (E/CN.4/2002/28/Rev.1)هامة إلعمال احلق يف التنمية      
الدويل للحق يف التنمية، مستويات خمتلفة للمسؤولية عن التنمية، وذلـك مـثالً مـسؤولية               
الشركات على املستوى اجلزئي، ومسؤولية الدول على املستوى الكلي ومسؤولية اجملتمـع            

  .)٥(الدويل على املستوى الوسيط
رسـيخ  وقد أدت العوملة إىل منو اقتصادي سريع، وأدت، يف الوقت نفـسه، إىل ت               -٤٤

وقد أكد البعض أن الفقر يف العامل يعكس فشل اجملتمـع           . الالمساواة والتخلف بشكل حاد   
الدويل ألنه يشهد عدم متكن نصف السكان يف العامل من تأمني حقوقهم األساسية االجتماعية 
واالقتصادية؛ وعدم قدرة بعض الدول على اإلعمال الكامل اللتزاماهتـا يف جمـال حقـوق               

 إجراءات وترتيبات هيكلية تتخذها دول أعضاء أخرى يف اجملتمـع الـدويل             اإلنسان بسبب 
__________ 

)٥( D. Aguirre, The Human Right to Development in a Globalized World, Ashgate, 

Hampshire, 2008. 
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وبسبب مصاحل اقتصادية وسياسية مستحكمة، وأن هناك حاجة إىل إعادة التفكري يف حقوق             
اإلنسان ويف حتديد املسؤوليات األساسية حلمايتها، كما هناك دور للمجتمع الدويل يف إجياد             

تركز على اإلنسان؛ وأن احلق يف التنمية هو أمر أساسي ملواجهة           بيئة مؤدية إىل تنمية وعوملة      
  .)٦(التحديات اليت يطرحها الفقر يف القرن احلادي والعشرين

وأكدت دول عديدة أعضاء، يف الدورة احلادية عشرة للفريق العامل املعين بـاحلق               -٤٥
لدولية إلجياد بيئة عامليـة     التنمية، على احلاجة إىل التعاون الدويل، والتضامن واملسؤولية ا         يف

الدولية،  متكينية وجمال سياسي مالئم إلعمال احلق يف التنمية، وال سيما يف جماالت املساعدة            
والتجارة، والديون، والوصول إىل األدوية، ونقل التكنولوجيا، والبيئـة، وحقـوق امللكيـة         

ى الوطين والقيادة اجليدة    وباملثل، فإن احلوكمة الرشيدة على املستو     . (A/HRC/15/23)الفكرية  
وقد أكدت فرقة العمـل الرفيعـة       . مها، بال شك، عامالن أساسيان إلعمال احلق يف التنمية        

املستوى املعنية بإعمال احلـق يف التنميـة، يف تقريرهـا املقـدم إىل الـدورة الـسادسة                  
)A/HRC/15/WG.2/TF/2   يات أمهية البعدين الوطين والـدويل واملـسؤول      ) ٢ و ١، التذييالن

  . املشتركة واملساءلة املتبادلة للجميع
سيما  ن بيع األسلحة على املستوى الدويل ميكن أن يتسبب يف هالك املاليني، والمث إ  -٤٦

فلم يعد باستطاعتنا الفـصل   . يف البلدان اليت تعاين من صراعات أهلية وضعف هياكل احلكم         
قوق اإلنسان يف هياكل احلكـم      بني ما هو حملي وما هو عاملي، وهذا أمر يتطلب إدماج ح           

وكسر احلدود الوطنية يعين أن ما نتخذه من إجراءات وما نقوم به من             . على مجيع املستويات  
عمليات شراء واستثمار يومياً، يؤثر تأثرياً غري عادي على حياة األشخاص يف عامل األسواق              

حلـدود إىل زيـادة     وقد أدت حركة مل يسبق هلا مثيل لألشخاص والسلع عرب ا          . غري املرئي 
التحديات ذات الطبيعة العابرة للحدود، مثل االجتار باألشخاص وإلقاء النفايات السامة، اليت            

واملهمة اليت تنتظرنا تتمثل يف االهتداء إىل كيفية        . "تؤثر ال حمالة على شعوب وأمم مستضعفة      
املبدأ القائل بأن احترام التوفيق بني االختالفات والتوصل إىل توافق يف اآلراء دون أن حنيد عن   

حقوق اإلنسان هو األساس املطلق الذي تقوم عليه شرعية اإلجراءات اليت تتخذها حكومتنا،             
ومؤسساتنا الدولية، وشركاتنا ومشاريعنا التجارية، وهيئاتنا للمجتمع املدين، وأنفسنا حاليـاً     

ن وثيقة الصلة بعضها ببعض،      واملصاحل الوطنية وقواعد األخالق العاملية للتضام      )٧("ومستقبالً

__________ 

)٦( M.E. Salomon, Global Responsibility for Human Rights: World Poverty and the 

Development of International Law, Oxford University Press, 2007. See also N. Wood, 

“Governing the global economy: strengthening multilateral institutions”, International 

Peace Institute, 2008; and J.A. Ocampo, “Rethinking global economic and social 

governance”, vol. 1, Issue 1, Journal of Globalization and Development, 2010. 
)٧( D. Kinley, Civilising Globalisation: Human Rights and the Global Economy, 

Cambridge University Press, Cambridge, 2009, p. 239. 
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إن واقع احلال هو أننا إذا مل نتمكن من أن تكون العوملة لصاحل اجلميع،              : "ووفقاً لكويف أنان  
  .)٨(فإهنا يف النهاية لن تكون لصاحل أي أحد

  جماالت تركيز خمتارة  -باء   

  التنمية املستدامة  -١  
إدمـاج الـشواغل االقتـصادية      تدعو التنمية املستدامة إىل تنمية شاملة من خالل           -٤٧

هنا تكون مالئمة بطبيعتها للسعي إىل حتقيق تنميـة عادلـة           لذلك فإ واالجتماعية والثقافية، و  
، اإلنسان يف ١٩٨٢ويضع إعالن ريو بشأن البيئة والتنمية لعام . ومتكافئة تركز على اإلنسان 

هتها الدول يف مؤمتر ريـو      ومنذ الدعوات اليت وج   . صميم الشواغل املتعلقة بالتنمية املستدامة    
إىل الشراكات العاملية، أُدرجت األمهية املتزايدة ملبدأ التضامن الدويل فيما يتعلق باالستجابات            
إىل التنمية املستدامة والبيئة وتغري املناخ، يف تقرير مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة وخطة              

كات، مبا يف ذلك الشراكات بني القطاع       ارتنفيذ جوهانسربغ اليت توسعت يف احلاجة إىل الش       
وينبغي التأكيد على الـُنُهج إزاء                 . العام والقطاع اخلاص، لتعاجل هذه القضايا بصورة مجاعية       

. الشراكة العاملية من خالل االعتراف بالطبيعة املترابطة ملسؤوليات الدول يف سياق تغري املناخ            
ستدامة، مبا يف ذلك احلق يف التنمية، واملسؤوليات املشتركة ولكن   واملفاهيم املتكاملة للتنمية امل   

املتمايزة، والعدل بني أبناء اجليل الواحد واألجيال واملبادئ املكونة مثل مبدأ احليطة، جتعـل              
  .التنمية املستدامة هلا أمهية خاصة بالنسبة للتضامن

  التمويل املكّرس للتنمية  -٢  
، على الدور األساسي ملبدأ التضامن الدويل يف مبادرة         ٢٠٠٨أكد إعالن الدوحة لعام       -٤٨

التمويل املكّرس للتنمية، الذي سلط الضوء عليه أوالً توافق آراء مونتريي، حيث أعاد التأكيـد               
والبحث عن  . على االلتزامات بالتصدي ملثل هذا التمويل بروح من الشراكة والتضامن العامليني          

ة له صلة قوية بالتضامن الدويل، ضمن إطار التمويل املكّرس للتنمية        موارد إبتكارية لتمويل التنمي   
وقد سلمت هبذه الروابط بصورة صرحية وضمنية نتائج مؤمتر القمـة العـاملي             . األوسع نطاقاً 

 بشأن مصادر التمويل املبتكرة ومؤمتر بـاريس        ٢٠٠٥ وإعالن األمم املتحدة لعام      ٢٠٠٥ لعام
 ٢٠٠٩ويؤكد تقرير األمني العام لألمم املتحـدة لعـام          . ملة بشأن التضامن والعو   ٢٠٠٦لعام  

بشأن مصادر لتمويل التنمية املبتكرة على التضامن الدويل كقاعدة للتعاون الـدويل يف سـياق            
التمويل من أجل التنمية ويسلط الضوء على املبادرات املوجودة واحملتملة اليت ميكن هلا أن تسهم               

  .ا يف ذلك الضرائب التضامنية وصندوق التضامن الرقمييف التضامن الدويل والبشري مب

__________ 

)٨( “Globalization must work for All”, Address to the World Economic Forum by Kofi 

Annan, Davos, Switzerland, 30 January 2001. 



A/HRC/15/32 

GE.10-14912 20 

جه األمني العام لألمم املتحدة بان كي مون يف كلمته االفتتاحية أمـام مـؤمتر               وو  -٤٩
 بشأن التمويل من أجل التنمية، نداء من أجل إنكار الذات والتضامن            ٢٠٠٨الدوحة يف عام    

 بدالً من إشراك عدد قليل من       (A/CONF.212/7)وبناء اجلسور إلشراك اجملتمع الدويل بأسره،       
التعاون مبا يف ذلك يف إطار بـرامج        : وجيب أن تقوم هذا اجلسور على ثالثة أركان       . بلدانه

احلفز بعد األزمات، لكي ُتعاجل احتياجات اجلميع، وال سيما احتياجـات أفقـر الـسكان               
شاملة، اليت تتطلب تعدديـة     وأشدهم ضعفاً؛ واالستدامة مبا يف ذلك تغري املناخ؛ واحلوكمة ال         

. جديدة تعترف بعامل القرن احلادي والعشرين، والدور املركزي لالقتصادات الناشئة والنامية          
  .ويصبح التماسك والتنسيق من خالل األمم املتحدة، أمراً أساسياً يف تأمني التضامن

  الُنُهج الناشئة يف التعاون الدويل  -جيم   

  املسؤوليات املشتركة  -١  
توضح املناقشة أعاله وجود مسؤوليات مشتركة عن التنمية من خالل االلتزامـات              -٥٠

حتظى التنمية املستدامة اليوم باالعتراف العاملي      و. الوطنية للدول وااللتزامات بالتعاون الدويل    
وفيما تعزز العوملـة    . بكوهنا هدفاً من أهداف اجملتمع العاملي ومبدأ من مبادئ القانون الدويل          

قد تنجم عنها آثـار عكـسية تتمثـل يف االنقطـاع            صادية، الترابط وآثاره اإلجيابية،     االقت
 وقد مت مؤخراً    .الذين يعيشون على هامش احلياة    واالستبعاد، وخاصة بالنسبة إىل األشخاص      

وعلينـا أن نتبّنـى     : التأكيد على املساءلة وتقاسم املسؤوليات كعاملني أساسـني للتنميـة         
فقد أدى التفكري يف املصلحة الشخصية والـتفكري        .  عرب احلدود الوطنية   املسؤوليات املشتركة 

فعندما تقـدم   . الضيق األفق، مثالً، إىل تقويض التقدم يف عملية إصالح نظام التجارة العاملي           
احلكومات املساعدة اإلمنائية، وتواصل، يف الوقت نفسه، تقدمي إعانات زراعيـة هائلـة إىل              

 تقوض آفاق التنمية    هيبل  .  بالتشجيع على التنمية املستدامة للجميع     مزارعيها، فإهنا ال تقوم   
وهذا يؤكـد أمهيـة      )٩(وتضر بسبل معيشة بعض أفقر أخواتنا وإخواننا الذين هم أكثر تأثراً          

االنسجام بني السياسات عرب القطاعات واملؤسسات ويف الـسياسات الدوليـة واإلقليميـة           
  .والوطنية للدول

  بني اجلنوب واجلنوبالتعاون فيما   -٢  
إن التضامن والصداقة والتعاون والسيادة والسالمة اإلقليمية هي مبـادئ أساسـية              -٥١

 الذي عقده رؤساء البلدان اآلسيوية واألفريقية والذي        ١٩٥٥مكرسة يف مؤمتر باندوغ لعام      
بيـان   األفريقيـة اجلديـدة وال  -أعاد تنشيطه اإلعالن بشأن الشراكة االستراتيجية اآلسيوية      

__________ 

)٩( Mary Robinson, Public Symposium on the theme “Responding to global crises: new 

development paths”, UNCTAD, Geneva, 11 May 2010. 
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وميكن للمساعدة املتبادلة فيما بني دول اجلنوب أن تكون على املستويات           . الوزاري املشترك 
وتتعاون البلدان يف جماالت كإصالح مؤسسات احلوكمة العاملية،        . الثنائية واإلقليمية والعاملية  

ي، وأمـن  ومن أجل حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية يف جماالت احلد من الفقر، واألمن الغذائ           
الطاقة، وتغري املناخ، والتنمية املستدامة وهي أهداف يأمل اجلميع يف أن تتحقق من خـالل               

  . ميزات العوملة
قمـة  فريقيا ومؤمتر   تدى املعين بالتعاون بني الصني وإ      للمن ٢٠٠٦ومؤمتر القمة لعام      -٥٢

ركة بلدان أمريكا   ا، وازدياد مش  ٢٠٠٨فريقيا الذي عقد يف عام      املنتدى املشترك بني اهلند وإ    
فريقيا، مها بصدد إمناء التعاون فيما بني بلدان القارة على املستوى الثنائي وهـذا              الالتينية يف إ  

التعاون ميكن أن يتطور إىل تعاون على املستوى اإلقليمي وبالتايل على املستوى العـاملي يف               
مار لدول االقتـصادات    وتشهد ترتيبات التجارة واالستث   . القضايا اليت حتظى باهتمام مشترك    

فريقيا، وهي واعدة إىل حد كبري بالنسبة نشاط االقتصادي يف إالناشئة حديثاً زيادة كبرية يف ال    
للمستقبل، شريطة تنفيذها يف سياق اإلنصاف واملساواة، وتقاسم املعلومات واخلربة والتوعية           

يز العالقات هو الـذي     واهلدف املتمثل يف املسامهة يف تعز     . )١٠(والشراكة بالتساوي للجميع  
. يسترشد به يف التعاون التقين فيما بني البلدان النامية أو التعاون بني بلدان اجلنوب واجلنوب              

وهي سياسة تتيح الربازيل، يف " الدبلوماسية القائمة على التضامن"فمثالً تطبق الربازيل سياسة 
 االقتصادي واالجتماعي دون أن     إطارها، خرباهتا ومعارفها لبلدان نامية أخرى، لتعزيز التقدم       
  . تفرض شروطاً، والبلدان املتلقية هي اليت حتدد جماالت التعاون

مؤمترات القمة العاملية واالجتماعات الوزارية اهلامة يف اجملاالت االقتصادية واالجتماعيـة             -٣  
  واملتعلقة باملناخ

سق للتصدي للقضايا العامليـة     أشري إىل الدعم املقدم ملبدأ التضامن الدويل والنهج املن          -٥٣
الذي يتطلب هذا املبدأ، يف سلسلة من االجتماعات العاملية اهلامة اليت تشمل جماالت التنمية،              

 ٢٠٠٨وأعاد مؤمتر املتابعة املعقود يف الدوحة عام . والتجارة واملساعدة، واألزمة املالية والبيئة  
 من أجل التنمية املستدامة اليت ُدعي إليهـا    واإلعالن الصادر عنه التأكيد على الشراكة العاملية      

 ٢٠٠٢كما جرى التأكيد على التضامن يف كل من مؤمتر القمة العاملي لعـام              . يف مونتريي 
بشأن التنمية املستدامة، املعقود يف جوهانسربغ، والوثائق اخلتامية للمنتدى الرفيع املـستوى            

ـ        ، ٢٠٠٨ و ٢٠٠٥ة املعونـة يف عـامي       الثاين واملنتدى الرفيع املستوى الثالث بشأن فعالي
 بـشأن   ٢٠٠٩سيما إعالن باريس بشأن فعالية املعونة، وبرنامج عمل أكرا ومؤمتر عام             وال

األزمة املالية العاملية واالقتصادية وتأثريها يف التنمية، واالجتماع االستثنائي الرفيع املـستوى            
نظمة التجـارة العامليـة،     للمجلس االقتصادي واالجتماعي مع مؤسسات بريتون وودز، وم       

        واعتـرب إعـالن كييـف      .  أيـضاً  ٢٠٠٩ومؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية، يف عام        
__________ 

)١٠( Annan, “Inside Africa”, CNN, 5 June 2010. 
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 الذي اعتمده املؤمتر الدويل املعين بالتحديات احلالية اليت تواجهها حقوق اإلنسان      ٢٠٠٨لعام  
ـ   . وحرياته، التضامن الدويل هنجاً أساسياً للقضاء على الفقر                     شكل إعـالن دهلـي    كمـا ي

 ملؤمتر  ٢٠٠٦فريقيا وإعالن عام    إ املتعلق مبؤمتر قمة للمنتدى املشترك بني اهلند و        ٢٠٠٨لعام  
  .فريقيا تطورين هامني جديدينإقمة بيجني للمنتدى املعين بالتعاون بني الصني و

  أفضل املمارسات   -٤  
 جيدة عديدة تقوم هبـا بلـدان        ينعكس التعاون الدويل منذ زمن بعيد يف ممارسات         -٥٤

ومنذ عقود متعددة، ُتبذل جهود وتتبع      . متعددة وغريها من اجلهات الفاعلة يف مجيع املناطق       
واملمارسات الواردة أدناه إمنا هي جمرد أمثلـة  . ممارسات يف جمايل املساعدة والتعاون الدوليني 

  : قليلة وردت يف ردود أرسلها جميبون
ويف . يانا وكولومبيا مببدأ التضامن، بصورة صـرحية وضـمنية        يسلم الدستور يف غ     -٥٥

تونس، ميثل الصندوق الوطين للتضامن النتيجة النهائية لعملية طويلة غرضها النهوض بنظـام             
وهذا الصندوق املترسخ متاماً يف اإلطار املؤسـسي  . للتضامن من أجل التنمية ومكافحة الفقر    

وتوسيع نطاق الضمان االجتماعي ليشمل اجملموعات      . للبلد، هو أداة تستخدم ملكافحة الفقر     
االجتماعية املستضعفة، وااللتزامات بالقضاء على الفقر، يشكل ممارسة جيدة يف سـورينام؛            
ويدعم البديل البوليفي لألمريكتني مبادئ التضامن، والتعاون احلقيقي والتكامل فيمـا بـني             

وتـشمل  . ى رفاه الشعوب وبيئتهم الطبيعيـة     الدول األعضاء، والتنمية املستدامة القائمة عل     
أفضل املمارسات بالنسبة إىل أصحاب املصلحة اآلخرين، املدونة العاملية ألخالقيات السياحة،          
والتكنولوجيات املفتوحة املصدر مثل خدميت أوشاهيدي وفرونتالين إلرسال الرسائل القصرية  

وميكننا أن  . مات ورصد حقوق اإلنسان   لتعزيز التعاون، والتوعية واالستجابة يف حاالت األز      
نرى عرب احلدود الوطنية زيادة كبرية يف عدد التحالفات مثل أطباء بال حـدود أو حمـامون                 

  . حدود وهي حتالفات تشهد على كثرة النوايا احلسنة املنتشرة يف مجيع أحناء العامل بال
دولة وعمالً بقرار اجلمعية    وال يقدم بعض البلدان، من حيث املبدأ واحتراماً لسيادة ال           -٥٦

، املساعدة اإلنسانية إال عندما يوجه البلد املتلقي طلباً صرحياً          ٤٦/١٨٢العامة لألمم املتحدة    
وتتضمن السياسة اخلارجية الربازيلية يف جمال حق       . يف هذا الشأن، ووفقاً ألولويات هذا البلد      

 أفضل املمارسات الرامية إىل التوصل      اإلنسان يف الغذاء اختاذ إجراءات للتعاون الدويل وتبادل       
كما أن سياستها يف جمال التعـاون الـدويل         . إىل حلول طويلة األجل ملشاكل األمن الغذائي      

موجهة حنو التغلب على الصعوبات يف جمال التنمية مبا يف ذلك التعريفات واإلعانات الزراعية              
 التكنولوجيا، والـديون الثقيلـة      يف البلدان املتقدمة، والرباءات اليت حتول دون الوصول إىل        

وتندرج مبادرهتا املتعلقة بالتعاون بني اجلنوب واجلنوب يف سياسات احلكومة الرامية           . العبء
إىل التغلب على العقبات من خالل إنشاء آليات جديدة للشراكة مثل منتدى اهلند والربازيل              

  .وجنوب أفريقيا
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  ويل يف عامل مترابطالتضامن الد: املالحظات اخلتامية  -رابعاً   
يقترح اخلبري املستقل، باالستناد إىل ما ورد أعاله، تدقيق تعريف التضامن الـدويل               -٥٧

على حنو يفيد أنه احتاد املصاحل أو املقاصد واإلجراءات اليت تتوخاها بلدان العـامل وحتقيـق                
لدولية األخرى  التماسك االجتماعي فيما بينها، على أساس ما بني الدول واألطراف الفاعلة ا           

من ترابط، وذلك للحفاظ على النظام وعلى بقاء اجملتمع الدويل نفـسه، وهبـدف حتقيـق                
وينطوي التضامن العاملي على    . األهداف اجلماعية اليت تتطلب التعاون الدويل والعمل املشترك       

  . عالقة تضامنية قائمة بني مجيع أصحاب املصلحة يف اجملتمع الدويل
دويل شرط مسبق لتوفري كرامة اإلنسان، وهو األساس جلميع حقوق          إن التضامن ال    -٥٨

يف حتقيق التنمية اليت حمورها اإلنسان، وله وظيفة متمثلـة يف بنـاء              اإلنسان وهو أيضاً هنج   
ويشمل التضامن قيم العدالة واإلنصاف يف اجملتمـع؛        . اجلسور بني مجيع الفجوات والفواصل    

واألمم وسالمة اجملتمع الدويل؛ والسيادة ومـساواة مجيـع   والنوايا احلسنة فيما بني الشعوب      
. والتعاون الدويل هو أساس التضامن الدويل     . الدول يف السيادة وعالقات الصداقة فيما بينها      

ومع ذلك، فإن التضامن الدويل ال يقتصر على املساعدة والتعاون، واملعونة واألعمال اخلريية             
بل إنه مفهوم أوسع، ومبدأ يتضمن االسـتدامة        . ى الدويل أو املساعدة اإلنسانية، على املستو    

يف العالقات الدولية وال سيما العالقات االقتصادية الدولية، والتعايش السلمي جلميع أفـراد             
اجملتمع الدويل، والشراكة بالتساوي والتقاسم املنصف للفوائد واألعباء، وعدم إحلـاق األذى       

 الغري، مبا يف ذلك يف النظام االقتصادي الدويل وموئلنـا           أو إثارة عقبات أمام املزيد من رفاه      
وميكن الختاذ اإلجراءات أو االمتناع عـن       . اإليكولوجي املشترك الذي هو مسؤوليتنا مجيعاً     

اختاذها، يف سوق موحد ومترابط ومعومل، أن يعود بالنفع أو بالضرر على أشخاص يف أقصى               
. تطلب تقاسم املـسؤوليات واملـساءلة املـشتركة       أحناء الكرة األرضية، وبالتايل فإن ذلك ي      

والتسامح والتنوع متأصالن يف التضامن الدويل، الذي ال يسمح بأي شكل مـن أشـكال               
وينبغي إيالء اهتمام خاص حلقوق اإلنسان للمجموعات املستضعفة مبن فيها النساء           . التمييز

  . واألطفال واملعوقني واملسنني والشعوب األصلية واملهاجرون
هناك تضامن هائل تبديه الدول بشكل انفرادي ومجاعي، واجملتمع املدين، واحلركـات       -٥٩

االجتماعية العاملية، وأشخاص كثريون من ذوي النية احلسنة ملساعدة الغري وشركات القطـاع             
واالستجابات الدولية الصادرة بعد إعصار     . اخلاص من خالل ما تقوم به من مبادرات اجتماعية        

ميامنار، وكارثة تسونامي يف آسيا واهلزة األرضية يف هاييت هي خري مثال على كثرة           نارجيس يف   
ومع ذلك، فإن األمر يتطلب القيام باملزيد بسبب حجم التحديات العامليـة            . حاالت التضامن 

 يف الكوارث الطبيعية والكوارث من صنع اإلنسان،        الباعثة على اجلزع  وكذلك احمللية، والزيادة    
ومن منظور املثالية، ينبغي أن يكون التضامن تصرفاً وقائياً         . زدياد الفقر والالمساواة  واستمرار ا 

ال جمرد ردة فعل يف مواجهة ضرر هائل وقع بالفعل وأن يتصدى لكوارث طبيعية ومن صـنع                 
وهلذا الغرض، ينبغي أن يعاجل التضامن االحتياجات األساسـية للعدالـة           . اإلنسان على السواء  

وهذا هو احلل الوحيد يف األجل الطويـل والقابـل          . ى املستويني الوطين والدويل   واملساواة عل 
  . للدوام بالنسبة للتحديات املشتركة اليت يواجهها اجملتمع الدويل
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وقد حدد اخلبري املستقل يف التقرير احلايل اجملاالت األوىل الواجب التـصدي هلـا؛                -٦٠
الـيت   تشكل األساس إلطار ما؛ واملمارسات اجليدة        واملفاهيم واملعايري الرئيسية اليت ميكن أن     

.  التطور املقبل للقانون والسياسة املتعلقني حبقوق اإلنسان والتـضامن الـدويل           يستهدي هبا 
وهناك قوانني صارمة ولينة وافرة وسياسات وقيم ميكن أن تشكل األساس إلطار مفـاهيمي              

توجيهية املتعلقـة حبقـوق اإلنـسان       ومعياري حلقوق اإلنسان والتضامن الدويل واملبادئ ال      
والتضامن الدويل وبالتايل أساساً ملشروع إعالن عن حق الشعوب واألفـراد يف التـضامن              

وهذه القوانني والسياسات والقيم يف امليادين الوطنية واإلقليمية والدولية تشمل معظم           . الدويل
  . الصكوك األساسية اليت تقوم على توافق آراء دويل

من الدويل ال يغيب عن أركان ميثاق األمم املتحدة الثالثـة وهـي الـسلم               والتضا  -٦١
والتنمية وحقوق اإلنسان هي أكثر األسـس ضـماناً         . واألمن؛ والتنمية؛ وحقوق اإلنسان   

 ١٢ومت يف مؤمتر األمن النووي الذي دعا إىل عقده رئيس الواليات املتحـدة يف               . )١١(للسلم
أن من األساسي إتباع طريقة جديدة متامـاً يف الـتفكري   ، تذكري العامل ب   ٢٠١٠أبريل  /نيسان

كما أن بلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية وإعمال احلـق يف          . والعمل إذا ما أُريد البقاء للبشرية     
التنمية يتطلبان اتباع هنج مستنري وطريقة يف التفكري والعمل تستند إىل الـشعور باالنتمـاء               

، واملـسؤوليات   )١٢(عالن األلفية الذي يتناول التضامن    ويؤكد إ . للجماعة والتضامن الدويل  
املشتركة كقيم أساسية ضرورية للعالقات الدولية يف القرن احلادي والعشرين، على احلاجـة             

  .إىل التغيري
 )(A/59/2005ويود اخلبري املستقل أن خيتتم حبكمة وردت يف تقرير األمـني العـام                -٦٢

  ادها ومف" يف جو من احلرية أفسح"املعنون 
يف عامل يواجه التهديدات والتحديات املتشابكة، سيكون من املصلحة الذاتية لكل           "

ومن هنا، فإنه ال سبيل     . بلد أن تتم معاجلة هذه التهديدات والتحديات بصورة فعالة        
 إال بالتعاون العاملي الواسع والعميق واملتواصل جواًإىل النهوض بقضية احلرية األفسح 

ن هذا التعاون ممكنا إذا راعت سياسات مجيع البلدان ليس فقط           وسيكو. بني الدول 
ومن شـأن هـذا التعـاون    . احتياجات مواطنيها، ولكن أيضا احتياجات اآلخرين  

  . "ينهض مبصاحل اجلميع فحسب، لكنه يعترف أيضا بإنسانيتنا املشتركة أال

__________ 

، األمـم املتحـدة،     "خطة للتنمية "،  ١٩٩٢األمم املتحدة، نيويورك،    " خطة للسالم "بطرس بطرس غايل،     )١١(
 .١٩٩٤نيويورك، 

)١٢( Report of the Secretary General, “Keeping the promise: a forward-looking review to 

promote an agreed agenda to achieve the Millennium Development Goals by 2015” 

(A/64/665).. 
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  املرفق

وكاالت  على الدول واإلدارات واهليئات وال     هعيوزلتستبيان  مشروع ا     
املتخصصة التابعة لألمم املتحدة وغريهـا مـن املنظمـات الدوليـة            
واملنظمات غري احلكومية وأصحاب الواليات يف إطـار اإلجـراءات          

  اخلاصة أعده اخلبري املستقل املعين حبقوق اإلنسان والتضامن الدويل 
تضامن الدويل  عرَّف اخلبري املستقل املعين حبقوق اإلنسان والتضامن الدويل مفهوم ال           -١

بأنه احتاد املصاحل أو املقاصد فيما بني بلدان العامل والتماسك االجتماعي فيما بينـها، علـى             
أساس اعتماد الدول واألطراف الفاعلة الدولية األخرى على بعضها البعض، هبدف احلفـاظ             

تطلـب  على النظام وعلى بقاء اجملتمع الدويل نفسه، وهبدف حتقيق األهداف اجلماعية اليت ت            
وبالنظر إىل أنه ال غىن عن مبدأ التضامن الدويل يف التصدي           . التعاون الدويل والعمل املشترك   

 من مبـادئ  للتحديات العاملية احلالية، ما هو موقفكم من التسليم بالتضامن الدويل وهو مبدأً     
  ؟القانون الدويل وال سيما، القانون الدويل حلقوق اإلنسان

، بالتضامن بوصفه قيمة من القيم األساسـية الـيت       ٥٥/٢عامة  يسلم قرار اجلمعية ال     -٢
وأخذاً بعني االعتبار املفاهيم ذات الصلة مببادئ التـضامن         . غىن عنها يف العالقات الدولية     ال

الدويل واحلق يف التنمية والنُّهج القائمة على حقوق اإلنسان، ما رأيكم يف التضامن الـدويل               
  بيل التخفيف من الفقر؟كنهج من النهج اليت تتبع يف س

يف سياق احلقوق من اجليل الثالث وتسليماً حبقوق التضامن بأهنا حقوق مـن اجليـل                 -٣
الثالث، تضم على سبيل املثال ال احلصر، احلق يف التنمية االقتصادية واالجتماعية، واحلـق يف               

 واحلق يف بيئة صحية ويف االستفادة منه، واحلق يف السالم،    " تراث البشرية املشترك  "املشاركة يف   
  :ومستدامة، واحلق يف املساعدة اإلنسانية ويف اإلغاثة يف حاالت الكوارث، واحلق يف التواصل

هل تعتربون احلقوق من اجليل الثالث وباخلصوص حقوق التضامن جمـاالً             )أ(  
  راسخاً أو ناشئاً من جماالت قانون حقوق اإلنسان؟

ي تكريسه مبوجب احلقوق التـضامنية      يف رأيكم، هل هناك حق معني ينبغ        )ب(  
  عدا احلقوق اآلنفة الذكر؟

يركز اخلبري املستقل على ثالثة جماالت تركيز رئيـسية هـي التعـاون الـدويل،                 -٤
واالستجابة العاملية للكوارث الطبيعية ولألمراض واآلفات الزراعية، واحلقوق مـن اجليـل             

تعكس بالقدر الكايف القـضايا والتحـديات   ما هي يف رأيكم اجملاالت الرئيسية اليت      . الثالث
  واألزمات اليت تواجه اليوم؟
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التضامن الدويل وثيق الصلة باملساعدة اإلنسانية مبا يف ذلـك االسـتجابة العامليـة                -٥
كيف تنظرون إىل االستجابة العامليـة للكـوارث الطبيعيـة يف سـياق             . للكوارث الطبيعية 

  الدويل؟ القانون
كيـف  . اف اإلمنائية لأللفية أهدافاً مجاعية يتوخاها اجملتمع الدويل       ميكن اعتبار األهد    -٦

  ميكن توطيد التعاون الدويل من أجل حتقيقها؟
احلق يف التنمية من بني حقوق اجليل الثالث اليت تضّمنتها عـدة صـكوك دوليـة                  -٧

لتـصرف   ذاك احلق بوصفه حقاً غري قابل ل       ١٩٨٦وأقر إعالن احلق يف التنمية لعام       . وإقليمية
كيف سيساعد إعمال احلق يف التنمية على تقليص الفجوة القائمة بـني            . من حقوق اإلنسان  

  البلدان النامية والبلدان املتقدمة عن طريق التعاون والتضامن الدوليني؟
التضامن الدويل يف حد ذاته ليس مفهوماً جديداً حيث كانت الدول النامية أول من                -٨

            وتردد صدى التـضامن الـدويل يف صـكوك دوليـة عـدة             . نادى به خالل السبعينات   
هل تعتقدون أن هناك واجبات ملقاة على عاتق الدول فيما          ). ٥٥/٢  اجلمعية العامة  قرارك(

  أو العاملي؟/يتصل بالتضامن الدويل و
طلب إىل اخلبري املستقل إعداد مشروع إعالن بشأن حق الـشعوب واألفـراد يف                

  .وهو يرحب باقتراحاتكم وتعليقاتكمالتضامن الدويل، 
        


