
(A)   GE.13-11785    030413    030413 

  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة الثالثة والعشرون

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

  يف ذلك احلق يف التنميةواالجتماعية والثقافية، مبا 

  تقرير اخلبرية املستقلة املعنية حبقوق اإلنسان والتضامن الدويل، فريجينيا داندان    

  موجز    
تقدم اخلبرية املستقلة املعنية حبقوق اإلنسان والتضامن الدويل، الـسيدة فرجينيـا              

تقرير بإجياز  ويعرض هذا ال  . ٢١/١٠داندان، هذا التقرير وفقا لقرار جملس حقوق اإلنسان         
 إىل  ٢٠١٢سـبتمرب   /األنشطة اليت اضطلعت هبا اخلبرية املستقلة يف الفتـرة مـن أيلـول            

ويف اإلضافة املرفقة   .  خطة عمل حمدثة ألنشطتها املقبلة     وتقدم أيضاً . ٢٠١٣فرباير  /شباط
ة ، تقدم اخلبرية املستقلة تقريرها الكامل عن بعثة الدراس)A/HRC/23/45/Add.1(هبذا التقرير 

  .٢٠١٢يونيه / حزيران٢٩ إىل ٢٥القطرية اليت قامت هبا إىل الربازيل يف الفترة من 
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  مقدمة  -أوالً  
عّين جملس حقوق اإلنسان السيدة فرجينيا داندان خبريةً مـستقلةً معنيـةً حبقـوق                -١

ط اجمللس علمـاً مـع      وأحا. ٢٠١١أغسطس  / آب ١اإلنسان والتضامن الدويل اعتباراً من      
، ورّحـب   )A/HRC/21/44(خبرية مـستقلة    ك األول   ها، بتقرير ٢١/١٠التقدير، يف قراره    

ويف مؤمتر قمـة الـشعوب      ) ٢٠+ريو( املتحدة للتنمية املستدامة     مبشاركتها يف مؤمتر األمم   
، مؤكداً دور   ٢٠١٥، وشجع مشاركتها الفاعلة يف عملية ما بعد عام          ٢٠+املعقود أثناء ريو    

ورّحب اجمللس  .  مشوالً التضامن الدويل باعتباره عنصراً أساسياً لتحقيق تنمية مستدامة وأكثر        
كذلك حبلقة عمل اخلرباء بشأن حقوق اإلنسان والتضامن الدويل اليت ُعقـدت يف جنيـف               

، وأحاط علماً مبلخص املناقشة الوارد يف اإلضافة إىل تقرير ٢٠١٢يونيه / حزيران٨ و٧يومي  
  ). A/HRC/21/44/Add.1(ملستقلة اخلبرية ا

ويف القرار نفسه، طلب اجمللس إىل اخلبرية املستقلة أن تواصل حتديد اجملاالت الواجـب                -٢
تناوهلا، واملفاهيم والقواعد الرئيسية اليت ميكن أن تشكل أساس إطار عمل، واملمارسات اجليـدة              

وطلب إليهـا   . والتضامن الدويل إلرشاد ما سيوضع من قوانني وسياسات متعلقة حبقوق اإلنسان          
أيضاً أن تعقد، يف سياق أداء واليتها، مشاورات مع الدول واملنظمات والوكـاالت والـربامج               
الدولية املعنية التابعة لألمم املتحدة وغري التابعة هلا ومع اجلهات املعنية األخرى على الُصعد الوطين               

م بزيارات قطرية هبدف التماس اآلراء وتبادهلـا  كما طلب إليها اجمللس أن تقو . واإلقليمي والدويل 
  . مع احلكومات وحتديد املمارسات الفضلى اليت تتبعها من أجل تعزيز التضامن الدويل

وطلب جملس حقوق اإلنسان من جديد إىل اخلبرية املستقلة أن تواصل عملها املتعلق               -٣
دويل، ومبواصـلة وضـع     بإعداد مشروع إعالن بشأن حق الشعوب واألفراد يف التضامن ال         

خطوط توجيهية ومعايري وقواعد ومبادئ هبدف تعزيز هذا احلق ومحايته، بوسائل منها تذليل             
ويف هذا الصدد، طلب اجمللـس أيـضاً إىل         . العقبات القائمة والناشئة اليت حتول دون إعماله      

ملـشروع  اخلبرية املستقلة أن جتري حبوثاً معمقة ومشاورات مكثفة بغية إعـداد نـص أويل        
اإلعالن املتعلق حبق الشعوب واألفراد يف التضامن الدويل وتبادل حمتوى هذا النص مع الدول              

  . األعضاء وسائر اجلهات املعنية
وطلب اجمللس من جديد أيضاً إىل اخلبرية املستقلة أن تضع يف االعتبار نتائج مجيـع                 -٤

دة وغريها مـن املـؤمترات العامليـة        مؤمترات القمة العاملية الكربى اليت تعقدها األمم املتح       
واالجتماعات الوزارية يف امليادين االقتصادية واالجتماعية واملناخية وأن تلـتمس، يف إطـار        
االضطالع بواليتها، آراء ومسامهات احلكومات ووكاالت األمم املتحـدة وغريهـا مـن             

ارك يف احملافل الدوليـة   املنظمات الدولية واملنظمات غري احلكومية املعنية؛ وطلب إليها أن تش         
 الرئيسية ذات الصلة بغية إبراز أمهية التضامن الدويل يف حتقيق األهداف اإلمنائية             التظاهراتو

؛ وأن تقدم تقارير منتظمة إىل      ٢٠١٥ملا بعد عام     لأللفية ويف جدول أعمال التنمية املستدامة     
  . اجلمعية العامة وفقاً لربنامج عملها
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األنشطة اليت اضطلعت هبا اخلبرية املـستقلة يف الفتـرة مـن            ويعرض هذا التقرير      -٥
ويقدم أيضا برنامَج عمل حمـدثاً للمرحلـة        . ٢٠١٣فرباير  / إىل شباط  ٢٠١٢سبتمرب  /أيلول

  . ٢٠١٤األخرية من تقدمي مشروع اإلعالن يف عام 

  اخلبرية املستقلةاليت قامت هبا نشطة األ  -ثانياً  
إىل جملس حقوق   ) A/HRC/21/44(قدمي تقريرها السابق    اخلبرية املستقلة، منذ ت   قامت    -٦

احلق يف  بتطوير واليتها والتوعية    لزيادة  ، بعدد من األنشطة     ٢٠١٢سبتمرب  /اإلنسان يف أيلول  
  . ٢١/١٠وتقّدم هذا التقرير وفقا للطلبات الواردة يف قرار اجمللس . التضامن الدويل

  احلوار التفاعلي جمللس حقوق اإلنسان  -ألف  
قدمت اخلبرية املستقلة، أثناء الدورة احلادية والعشرين جمللـس حقـوق اإلنـسان،               -٧

وقـدمت إىل   ). A/HRC/21/44(، تقريرها السنوي األول     ٢٠١٢سبتمرب  /املعقودة يف أيلول  
اجمللس أيضاً موجزاً حللقة عمل اخلرباء املتعلقة حبقوق اإلنسان والتضامن الدويل، املعقودة يف             

وتناولت اخلبرية املستقلة يف بياهنا     ). A/HRC/21/44/Add.1 (٢٠١٢ونيه  ي/جنيف يف حزيران  
إىل اجمللس كيفية تقسيمها خطة عمل واليتها إىل ثالث مراحل هبدف إعداد مشروع إعالن              

العملَ الذي اضطلع به سابقاً سلفها      وشكّل  . بشأن حق الشعوب واألفراد يف التضامن الدويل      
التضامن الدويل بطرائق شـىت، منـها       ىل اليت مت فيها تأكيد      املرحلة األو رودي حممد رزقي،    

؛ وبصفته عنصراً   األممبصفته مفهوماً أساسياً لعالقات التعاضد بني األشخاص واجملموعات و        
أساسياً ملزماً تستند إليه الشراكات العاملية؛ وهنجاً هاما يف القضاء على الفقر؛ ومكوِّناً ال غىن    

حقوق اإلنسان كافة، مبا يف ذلك احلق يف التنمية واألهـداف           ال  إلعمعنه للجهود املبذولة    
  . اإلمنائية لأللفية

وتشمل املرحلة الثانية تطبيق األساليب التجريبية يف اسـتجالء املـسائل واملبـادئ               -٨
واملعايري والقواعد والنظر فيها، والتشاور مع الدول وخمتلف اجلهات املعنية واجملتمـع املـدين    

وستخصص املرحلة الثالثة لتعزيز وحتليل نتـائج املـرحلتني         . ستوى الشعيب املوالسكان على   
األوىل والثانية، وإلعداد مشروع اإلعالن، وسُتتوَّج بتقدميه إىل جملس حقـوق اإلنـسان يف              

يف التقريـر األول    الوارد وصفها   وتندرج يف إطار املرحلة الثانية مجيع األنشطة        . ٢٠١٤ عام
. ، وكذلك األنشطة اليت جرى تناوهلا يف هذا التقرير        تهضافيف إ ا يف ذلك    للخبرية املستقلة، مب  

وُعرِّف التضامن الدويل وأُعيد تعريفه أثناء املرحلة األوىل انطالقاً مـن األسـس التارخييـة               
والفلسفية ملفهوم أو مبدأ التضامن الدويل واالستناد إليه، وبالتايل ُتؤكَّد قيمته إىل حّد مـا يف      

  .لدوليةالعالقات ا
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وترمي املرحلة الثانية إىل بلورة الزخم الالزم للمضي قُدماً مبا يتجاوز جمال التعـاون                -٩
واملساعدة الدوليني، اللذين ترى اخلبرية املستقلة أهنما عرقال إعداد احلق يف التضامن الـدويل              

قـوق   من قـرار جملـس ح      ٢وتشدد اخلبرية املستقلة على أن الفقرة       . وأعاقاه لفترة طويلة  
مهـا احملكّـان    ) A/HRC/15/32 (٢٠١٠ من تقرير سلفها لعام      ٥٨ والفقرة   ١٨/٥ اإلنسان

اللذان تستند إليهما املرحلة الثانية من خطة عملها، وُيعرِّفان احملتوى الكامل لوالية حقـوق              
وبالفعل، فقد حوَّلت املرحلة الثانية التركيز من مفهوم أو مبـدأ           . اإلنسان والتضامن الدويل  

  .تضامن الدويل إىل احلق يف التضامن الدويلال
ويف الدورة احلادية والعشرين جمللس حقوق اإلنسان، تبادلت اخلبرية املستقلة بعـض        -١٠

وهـذه  . مبحتـوى مـشروع اإلعـالن     املتعلقة  اآلراء األولية املتمخضة عن املرحلة الثانية،       
يف تقريرهـا األول    وصـفها    ادر خمتلفة، تشمل األنشطة الوارد    من مص االعتبارات مستقاة   

، فضالً عن املشاورات غري الرمسية اليت أجرهتا مع خمتلف األطراف الفاعلة، وأحباثها             إضافتهو
أال ُتؤخـذ كـل     بيد أهنا شددت على أنـه ينبغـي         . الشخصية وتفاعلها مع اجملتمع املدين    

عداد مـشروع   على أهنا تعوق سري خطة عملها؛ بل ميكنها أن ُتعترب منطلقات إل           االعتبارات  
  : وفيما يلي هذه االعتبارات.إعالن بشأن التضامن الدويل

الوقـائع  مبدأ تكافؤ الفرص الذي يعكـس       ينطلق مشروع اإلعالن من     س  )أ(  
السياسية واالقتصادية الدولية احلالية اليت عّتمت عالقات القوالب النمطية السابقة بني البلدان            

ذا الصدد، تشدد اخلبرية املستقلة علـى أن احلـق يف           ويف ه . واالقتصادات املتقدمة والنامية  
التضامن الدويل يتجاوز امليدان االقتصادي ليطال امليدانني اإلنساين والبيئـي وغريمهـا مـن          

  امليادين اليت أصبحت فيها أوجه التمييز بني الشمال واجلنوب أقل وضوحاً؛
تضامن الدويل اليت   سيستشهد مشروع اإلعالن باملصادر القانونية للحق يف ال         )ب(  

أُشري إليها مراراً وتكراراً يف املاضي، وسُيوثق تفاصيل القانون الدويل والقانون الدويل حلقـوق              
وستتطور املبادئ اليت سُترِشد اإلعالن من احملتوى املوضوعي        . اإلنسان اللذين يستند إليهما احلق    

ن قرارات جلنة حقوق اإلنسان    ملعاهدات حقوق اإلنسان وغريها من مصادر القانون الدويل؛ وم        
؛ ومـصاحل خمتلـف     الـدول املشتركة بني   صاحل  املوجملس حقوق اإلنسان ذات الصلة؛ ومن       

   الشعبية؛املنظمات مبا يف ذلك املنظمات غري احلكومية و،األطراف الفاعلة يف اجملتمع املدين
. ملنطقتتطلب صياغة احلق يف التضامن الدويل أكثر من جمرد االعتماد على ا             )ج(  

ونظراً إىل أن التضامن الدويل ينبع من التجربة العملية للتكافل والترابط اليت تشكل مـصدر               
احلق يف التضامن الدويل كيفية     أن يراعي   إهلام للعالقات االجتماعية يف العصر احلديث، جيب        

األفـراد  على مـستوى     سواء أكان ذلك     - اجليدة   لعمل اجلماعي امليداين  احتقيق ممارسات   
وبإمكان األشخاص  . لنتائج املرغوب فيها إلعمال حقوق اإلنسان     ل - الدول   واجلماعات أ  وأ
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وحىت .  عرب املسافات  )١("عالقات التضامن "املؤلفني  اه أحد   فيما مسّ واملؤسسات االخنراط فعالً    
من وسـائل   األشخاص واملؤسسات   التكنولوجيا احلديثة   مكنت  يف غياب االتصال املباشر،     

وهـذه  .  مجاعية واملبادرة إىل اختاذ إجراءات   التجاوب  أساس  بوصفها   مشتركة   إجياد قواسم 
الظاهرة بديهية يف احلركات االجتماعية املتعددة األشكال اليت غطّت الكون مؤخراً، والنمو            

االجتماعي إىل جانب اجملتمعات احمللية االفتراضية واحلقيقية الـيت         للربط الشبكي   االستثنائي  
  احلق يف التضامن الدويل؛تؤكد صواب  أفضل املمارسات يف هذا الصدد أن وبإمكان. ولدهتا

يف هذا التوازن اهلـش بـني       حتديداً  ونظراً إىل أن التضامن الدويل يكمن         )د(  
حنـو إعمـال حقـوق    إما نتائجه واالنفتاح واالستعداد للعمل، ميكن أن توجه      التجاوب  

إدامة انتشار أوجـه    ا أو استعماهلا ألغراض     اإلنسان أو حنو التالعب هبا أو إساءة استعماهل       
وسيشمل احلق يف التضامن الدويل آلية ملنع التعرض هلذا اخلطر          .  والالمساواة انعدام التوازن 

  واحلماية منه وإدارته؛ 
يعززه وسيزيد يف الوقت  سلمشاركة و  ل اًاحلق يف التضامن الدويل حيز    سيقيم    )ه(  

واجبـات  من خالل حتديد     ،الصعيدين الوطين والدويل  نفسه من مساءلة اجلهات املعنية على       
وال ينبغي أن ُيفسَّر على أنه حيـل        . والتزامات تشمل احترام التنوع الثقايف واحلق يف السالم       

 يف احترام حقوق اإلنسان ومحايتها وااللتزام هبـا داخـل           يةحمل التزامات احلكومات الوطن   
وميكن أن يّتخذ، على الصعيد الدويل، شكل       وسيدعم خيارات السياسات الوطنية،     . أقاليمها

املشاركة الداعمة، كأن يتيح البيانات للجميع، مبا يف ذلك عن طريق نقل التكنولوجيا وبناء              
وجيب على الدول، يف إطار احلد األساسـي        . لعلميالقدرات وتبادل منافع البحث والتقدم ا     

  وق اإلنسان يف بلدان أخرى؛األدىن اللتزاماهتا، االمتناع عن إتيان أفعال تنتهك حق
سُيعرِّف احلق يف التضامن الدويل االلتزامات اليت تتجاوز مسألة وضع آليات    )و(  

وستشمل االلتزامات اإلجيابية اختاذ خطـوات ملموسـة        . على الصعيد الدويل لتوزيع املوارد    
 احلـصول   لتنظيم األسواق املالية؛ والتعاون على تنظيم اهلجرة على أساس التضامن؛ وضمان          

املهمشني واحملرومني؛ وتنفيذ تدابري    لصاحل   املعلومات واالتصاالت، وال سيما      ياعلى تكنولوج 
تـشمل  سو. تكفل املشاركة يف اختاذ القرار؛ والتصدي لالنتهاكات املنهجية حلقوق اإلنسان         

ادر تقويض مـص  يف  آثارها  تتمثل  اعتماد اتفاقات التجارة احلرة اليت      عدم  االلتزامات السلبية   
حترار العاملي أو اإلسهام فيه؛     الزيادة يف حدة اال   وعدم   من احلقوق؛    ارزق الشعوب أو غريه   

ميكـن   أو إحلاق ضرر هبـا ال      نضوب املوارد الطبيعية والتنوع البيولوجي       عدم التسبب يف  و
عرقلـة احلـصول علـى      عدم  ؛ و القانونيةيف جتارة األسلحة غري     عدم املشاركة   تداركه؛ و 

   االت؛علومات واالتصتكنولوجيا امل

__________ 

 Carol C. Gould, “Transnational Solidarities”, Journal of Social Philosophy, vol. 38, No. 1انظـر  )١(

(2007), pp. 148-164. 
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. يتطلب حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية التـضامن والتعـاون الـدوليني            )ز(  
 وبإمكان اإلعالن بشأن احلق يف التضامن الدويل املقترح أن يرشد ويقوي غايات األهـداف             

 تطورها وحتوهلـا إىل   ، بسبب افتراض    ٨، وال سيما الغايات املتعلقة باهلدف       اإلمنائية لأللفية 
وعند النظر إىل ما بعد األجـل      .  التخطيط حلةمر  اليت بلغت بالفعل   ،أهداف التنمية املستدامة  

احملدد لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، قد يتيح اإلعالن بشأن احلق يف التضامن الدويل إطاراً           
لقيمـة  ، إىل جانب ا   ٨ميكن أن تتطور فيه االلتزامات الدولية، مثل اإلطار الذي يعزز اهلدف            

واألهـداف  .  يف معاجلة الفقر واحليف على الصعيد العاملي       ،الوقائية للحق يف التضامن الدويل    
ومتثل شراكة بني البلدان، بغض النظـر عـن     . وينبغي أن ينظر إليها ككل    مترابطة  والغايات  

 - على كل من الصعيدين الـوطين والعـاملي          -لتهيئة بيئة مؤاتية    "التنمية االقتصادية،   وضع  
  .وبإمكان احلق يف التضامن الدويل أن يهيئ هذه البيئة تدرجيياً. )٢("قرلتنمية وللقضاء على الفل

جملس حقوق اإلنسان يف دورته     واختتمت اخلبرية املستقلة البيان الذي أدلت به أمام           -١١
كيما تتمكن مـن    الوقت واملوارد   حيث  تسهيالت من   الفرصة وال احلادية والعشرين بالتماس    

ة وفود الدول يف اجمللس، فضال عن اجملموعات اإلقليمية، من أجل مجع آرائها املتعلقة              استشار
  . يف التضامن الدويل وتوقعاهتا من هذا املشروعحلقمبشروع اإلعالن بشأن ا

  ٢٠١٢احملفل االجتماعي لعام   -باء  
 تـشرين   ٣ إىل   ١ يف جنيف يف الفتـرة مـن         ٢٠١٢ُعقد احملفل االجتماعي لعام       -١٢
وميثل احملفل االجتماعي   . ١٩/٢٤، مبقتضى قرار جملس حقوق اإلنسان       ٢٠١٢أكتوبر  /ولاأل

حيزاً فريداً من نوعه للحوار املفتوح والبناء بني الدول واجملتمع املدين واملنظمات احلكوميـة              
.  تتصل بتعزيز بيئة وطنية ودولية لتمتع اجلميع حبقوق اإلنـسان كافـة            لالدولية بشأن مسائ  

 على موضوع تنمية وعوملة حمورمها اإلنسان، إىل جانب        ٢٠١٢فل االجتماعي لعام    وركّز احمل 
مواضيع أساسية تشمل التنمية التشاركية واحلوكمة الدميقراطية؛ واحلركـات االجتماعيـة؛           

 والتعبئة املتسقة جلميع موارد متويل التنمية؛ والنظـام         رأة؛واحلركات االجتماعية وحقوق امل   
للتنمية؛ وتعزيز الـشراكة العامليـة للتنميـة؛        ألغراض  عاملية  متكينية  م بيئة   املايل الدويل ودع  

  . والنُّهج االبتكارية للتنمية والعوملة،العوملةعصر والنهوض بالتنمية املستدامة يف 
وشاركت اخلبرية املستقلة يف حلقة النقاش املواضيعية املتعلقة بالتنمية التشاركية حتدثت             -١٣

يف قيادة أعمال مشروع جمتمعي للتنمية يف جمال حقوق اإلنسان أشرفت عليه            فيها عن جتربتها    
اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف الفلبني واللجنة الوطنيـة حلقـوق اإلنـسان يف نيوزيلنـدا                

. تضررة بالرتاعـات يف الفلـبني  و املامندانجمتمعات باجو احمللية للسكان األصليني يف منطقة     يف
ن الدروس املستفادة من هذا املشروع، دعت ممارسي حقوق اإلنـسان           معرض حديثها ع   ويف

__________ 

 .١٢، الفقرة ٥٥/٢قرار اجلمعية العامة  )٢(
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عدم التركيز على منع انتهاكات حقوق اإلنسان فحسب بل أيضاً إىل االضطالع بأنـشطة               إىل
، يف هذا الـسياق،  وقالت إنه ينبغي . رفاههم ومحايته متكّن السكان واجملتمعات احمللية من تعزيز       

ويـشكل  . يشنا مع بعضنا البعض كأسرة إنـسانية واحـدة        كيفية ع حقوق اإلنسان   أن حتدد   
  . املشروع مثالً ُيحتذى به للتعاون التضامين صوب حتسني حقوق اإلنسان على أرض الواقع

ج االبتكاريـة للتنميـة     اجللسة املخصصة للُنه  أعمال   اخلبرية املستقلة أيضاً     أدارتو  -١٤
ركون إىل أمور منها أنه يتعني على اجملتمع        ويف هناية احملفل االجتماعي، خلص املشا     . والعوملة

 ئعلى مباديقوم  حموره تلبية احتياجات املواطنني يف جمال العوملة أن يضع منوذجاً إمنائياً جديداً
  .حقوق اإلنسان واملساواة والتضامن واالستدامة

  التعاون الدويل يف جمال حقوق اإلنسان  -جيم  
مفوضية األمم املتحدة الـسامية     من   ١٩/٣٣طلب جملس حقوق اإلنسان يف قراره         -١٥

حلقوق اإلنسان تنظيم حلقة دراسية قبل انعقاد الدورة الثانية والعشرين للمجلس بشأن تعزيز             
التعاون الدويل يف ميدان حقوق اإلنسان، تشارك فيها الدول ووكـاالت األمـم املتحـدة               

 املصلحة، مبا يف ذلك اخلرباء       الصلة واجلهات املعنية األخرى صاحبة     ذاتوصناديقها وبراجمها   
وطلب أيضاً أن تستند    . األكادمييون واجملتمع املدين، فضالً عن أحد أعضاء اللجنة االستشارية        

، مبـا يف ذلـك      )A/HRC/19/74(احللقة الدراسية إىل الدراسة اليت أعدهتا اللجنة االستشارية         
  .  تضمنتهاالتوصيات اليت

ية حبقوق اإلنسان والتضامن الدويل بيانـاً خطيـاً إىل          وقدمت اخلبرية املستقلة املعن     -١٦
توقعات : الطريق إىل األمام  "هذه؛ وكان موضوع اجللسة     الدراسية  لقة  احلاجللسة الرابعة من    

 مبا يف ذلك عن طريق      ،عامة، طرائق وأساليب تعزيز التعاون الدويل يف جمال حقوق اإلنسان         
 من اآلليات    ذلك ستعراض الدوري الشامل وغري   ة واال  واملساعدة التقني  هيةوضع مبادئ توجي  

وشددت اخلبرية املستقلة يف بياهنا على أمهية املمارسات الفضلى يف إطار التعـاون             ". الدولية
ودعت املشاركني بقـوة إىل النظـر يف اآلليـات          . الدويل من أجل إعمال حقوق اإلنسان     

ب والتعاون الثالثي، الـيت ال تـزال         بني بلدان اجلنو   التعاوناالبتكارية للتعاون، مبا يف ذلك      
  .حمدودة االستخدام نسبياً يف النهوض حبقوق اإلنسان وإعماهلا

  املشاورات مع الدول  -دال  
 إىل اخلبرية املـستقلة أن تعقـد، يف         ٢١/١٠طلب جملس حقوق اإلنسان يف قراره         -١٧

لدولية املعنية التابعة سياق أداء واليتها، مشاورات مع الدول واملنظمات والوكاالت والربامج ا   
واستجابة . لألمم املتحدة ومع اجلهات املعنية األخرى على الُُصعد الوطين واإلقليمي والدويل          

 عقدت اخلبرية املستقلة مشاورات مع عدة دول أثناء الدورة احلادية والعـشرين             لطلب،هلذا ا 
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 ،ية اخلبرية املستقلة وشكرت للبعثات الدائمة تبادل آرائها بشأن خمتلف جوانب وال        . للمجلس
، ) اإلسـالمية  -مجهورية  ( من االحتاد األورويب، وإثيوبيا، وإيران       ومشلت هذه البعثات كالً   

، وقربص، وكوبا،   ) البوليفارية -مجهورية  ( ليشيت، وفرتويال    - وتيمور   نغالديشوالربازيل، وب 
.  للكرسـي الرسـويل    م عن بعثة املراقب الدائ    والواليات املتحدة األمريكية، واليابان، فضالً    

  . مشاورات إقليمية أيضاًإجراءوتزمع مواصلة هذه املشاورات مع العديد من الدول و
. اءة بشأن مفهوم التضامن الدويل واحلـق فيـه        وأعربت الوفود عن آراء خمتلفة وبنّ       -١٨

  :وُتعَرض اآلراء التالية على سبيل الذكر ال احلصر
  ؛أشكاالً عديدةذ ل ألنه ميكن أن يتخمضلّتعريف التضامن  •
التركيز على أفضل ممارسات التضامن اليت ميكن النسج على منواهلا يف أماكن            جيب   •

  ؛خرى ملا فيه خري بلد أو منطقة ماأ
  الناس؛نسان إجيابياً يف حياة التضامن الدويل على كيفية تدخل حقوق اإلجيب أن يركّز  •
والتـضامن  مترابطان،  ر  النهوض بالنمو االقتصادي والتنمية ومكافحة الفق     تشجيع   •

  ؛تدرجيياًاملنشودة غ النتائج بلويف كافة مراحل استدامة هذا الترابط يضمن الدويل 
  ؛مويل التنمية مثل صناديق التضامنتعزيز اآلليات االبتكارية لتجيب  •
بعض ليف هذه املرحلة، مما يثري صعوبات بالنسبة        غامض جداً   مفهوم التضامن الدويل     •

  ؛ اآلثار القانونية واملالية املمكنةإزاءالقلقة الدول 
وجيـب  إىل مزيد من الوضوح بشأن حمتوى احلق يف التضامن الدويل،           هناك حاجة    •

  ؛ا احلق التزامات جديدة على الدولفرض هذي أال
ات أيـضاً مـع   مع الدول وإجراء مـشاور تعاملها اخلبرية املستقلة جيب أن تواصل   •

  ؛اجملموعات اإلقليمية
ما أن يكون على قدر كبري       أويل من مشروع اإلعالن يف شكلٍ        تقدمي نص من شأن    •

تأمل مرجع ملموس والتجاوب معه عوضـاً عـن         لدول  من األمهية حبيث يتسّنى ل    
  ؛بشأن احلق يف التضامن الدويلختمينات مبهمة الدخول يف 

التضامن الـدويل   اليت ميكن هبا أن يكون      كيفية  اللنظر يف   ااخلبرية املستقلة   طُلب إىل    •
  ؛عزيز العالقات بني الدول وداخلهاياسة مشتركة لتس

  ؛ل وكاالت األمم املتحدة وبراجمهاإدراج التضامن الدويل يف عمجيب  •
  ؛املراحل األوىلمنذ اإلعالن اجملتمع املدين يف عملية إعداد مشروع جيب أن يشارك  •
 تنظيم  نبد م  اليف جمال التضامن الدويل ميكن تبادهلا، و      عديدة  ممارسات جيدة   هناك   •

  ؛ال جملس حقوق اإلنسان هلذا الغرضأعمتظاهرة على هامش 
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 ؛ا ودساتري بلداهنا ودينهاثقافتهجزء من التضامن بأن الوفود عدد قليل من أفاد  •

 .إن التضامن الدويل ُيفضي إىل بيئة سالم •

 املشاورات مع منظمات اجملتمع املدين  -هاء  

ومزيد االخنراط مع منظمات اجملتمع املدين ومع       ترى اخلبرية املستقلة أن تبادل اآلراء         -١٩
اجلهات املعنية األخرى أمران أساسيان لعملية صياغة إعالن بشأن احلق يف التضامن الدويل،             

وشاركت اخلبرية املستقلة، منذ تعيينـها، يف عـدة         . أعربت عنه أيضاً بعض الوفود     وهذا ما 
وأثنـاء  . غريها من املـدن    يف ويف مناقشات ومشاورات مع منظمات اجملتمع املدين يف جن       

الدورة احلادية والعشرين جمللس حقوق اإلنسان، حضرت اخلبرية املستقلة ثالث تظـاهرات            
   :جانبية وألقت فيها كلمات بشأن مواضيع هلا صلة بالتضامن الدويل، وهي

علة يف جمال السالم يف مناطق      دور األطراف الفا  : التضامن الدويل "تظاهرة    )أ(  
، رابطة مجاعة البابـا جيوفـاين       ٢٠١٢سبتمرب  / أيلول ١٤، اليت نظمتها يف     "الرتاعات املزمنة 

  الثالث والعشرين؛
اجتماع بني اخلبرية املـستقلة     : التضامن الدويل وحقوق اإلنسان   "تظاهرة    )ب(  

جلديدة، ورابطة مجاعـة البابـا      ، اليت شاركت يف تنظيمها منظمة اإلنسانية ا       "واجملتمع املدين 
جيوفاين الثالث والعشرين، ومؤسسة كاريتاس الدولية، والـدومينيكان يف خدمـة العدالـة        

، واملنظمة الدولية للحق يف التعليم وحرية التعليم، وشارك يف رعايتها )رابطة الوعاظ(والسالم 
سسة حـسن اجلـوار     حمفل جنيف للمنظمات غري احلكومية املستلهمة من الكاثوليكية، ومؤ        

  الدولية، ومنظمة الشمال واجلنوب يف القرن احلادي والعشرين؛
حوار تفاعلي بشأن التضامن    "االجتماع مع املنظمات غري احلكومية بعنوان         )ج(  
 مبشاركة خبرية األمم املتحدة املستقلة املعنية بالتـضامن         - من النظرية إىل التطبيق      -الدويل  

  ".ندانالدويل السيدة فرجينيا دا
وفيما يلي بعض األفكار اليت أعربت عنها منظمات اجملتمع املدين أثناء املـشاورات               -٢٠

 :اليت أجرهتا اخلبرية املستقلة معها

أصبح التضامن الدويل واقعاً بعد احلرب العاملية الثانية، عندما أثبتت بعض األنظمـة              •
نصراً أساسـياً مـن     وأصبح التضامن الدويل ع   . قدرة اإلنسانية على ارتكاب فظائع    

بيد أن املصطلحات   . عناصر ميثاق األمم املتحدة، وتعبرياً عن وحدة األسرة البشرية        
تزال غري دقيقة، وجيب توضيح العبارات، وهو العمل الذي جيب علـى اخلـبرية       ال

  املستقلة أن تضطلع به؛ 
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ويوضح . ينلألشخاص املعوزين احلق يف تلقي املساعدة، وهذا يولد التزاماً على اآلخر           •
ذلك ويوسع مفهوم التضامن بصفته آلية لتحقيق املساواة، ومتكني املعـوزين واختـاذ             

 واملطلوب ليس رداً تقنياً بل تعريفاً وتوضيحاً لاللتزام األخالقي؛. إجراءات ملموسة

والتضامن منطلـق   . التقاء التضامن وحقوق اإلنسان من أجل محاية كرامة كل فرد          •
 ق اإلنسان األخرى؛يستند إليه إعمال حقو

 يتوفر فيه التضامن الدويل؛ ال ميكن إعمال احلق يف التنمية يف بلد فقري ال •

التنفيذ املعياري للتضامن الدويل الزم ملساعدة الناس على املطالبة حبقوق اإلنسان يف             •
 اجملتمع الدويل؛

مـال  يعىن مفهوم التضامن الدويل بدعم وهتيئة ثقافة عاملية مشتركة تساعد على إع            •
 حقوق اإلنسان؛

 التضامن هو البيئة التمكينية الالزمة إلعمال حقوق اإلنسان؛ •

جيب أن يكون التضامن املبدأ املنظم للنظام االقتصادي العاملي اجلديد الذي يتميـز              •
 بزيادة التكافل بني الدول والشعوب؛

وتشري . للتضامن بعض القيم األخالقية، بيد أنه أيضاً مبدأ من مبادئ القانون الدويل            •
ُيحقَّق  ولن. ديباجة إعالن وبرنامج عمل فيينا صراحة إىل القيمة األساسية للتضامن         

ويندرج . أي تقدم جوهري يف جمال حقوق اإلنسان دون التضامن والتعاون الدوليني 
 األلفية؛ التضامن الدويل أيضاً يف صلب إعالن األمم املتحدة بشأن

حتـاد األورويب واملعاهـدة املنـشئة للجماعـة         معاهدة لشبونة املعدِّلة ملعاهدة اال     •
 ، تعترب التضامن قيمة مشتركة للدول األعضاء يف االحتاد األورويب؛)٣(األوروبية

جيب أن يراعي التضامن الدويل عالقات السلطة غري املتناظرة بني الدول وداخلـها،              •
 .اليت تؤثر يف احلقوق وااللتزامات املتبادلة والعالقات املتكافئة

  األنشطة األخرى  -اوو  

  برنامج التدريب على الدبلوماسية  -١  
شاركت اخلبرية املستقلة يف االجتماع السنوي اإلقليمي الثاين والعشرين لربنامج بناء             -٢١

قدرات الشعوب يف جمايل حقوق اإلنسان والدبلوماسية لصاحل املدافعني عن حقوق اإلنسان            
كانون  ١٠إىل  نوفمرب  /تشرين الثاين  ٢٦يف الفترة من    يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ، املعقود       

ونظم الربنامَج الذي اسـتمّر لفتـرة أسـبوعني برنـامُج           .  يف ديلي  ٢٠١٢ديسمرب  /األول
__________ 

  .http://europa.eu/lisbon_treaty/index_en.htmانظر  )٣(
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على الدبلوماسية، وهو منظمة غري حكومية، بدعوة من مؤسس الربنامج وراعيـه،             التدريب
 والـرئيس الـسابق     ١٩٩٦ م هورتا، احلائز على جائزة نوبل للسالم لعا       -خوسيه راموس   

والربنامج تابع جلامعـة جنـوب ويلـز        .  ليشيت ورئيس وزرائها ووزير خارجيتها     -لتيمور  
  .اجلديدة يف سدين، بأستراليا

وُدعيت اخلبرية املستقلة إىل إدارة وتيسري دورات تدريبية بشأن احلق يف التـضامن               -٢٢
دية واالجتماعية والثقافيـة ومفهـوم      الدويل؛ وحقوق اإلنسان يف التنمية؛ واحلقوق االقتصا      

التزامات الدولة؛ والتزامات الدول خارج واليتها اإلقليمية يف جماالت احلقـوق االقتـصادية      
 ليـشيت،   -وأجرت اخلبرية املستقلة أيضاً، أثناء إقامتـها يف تيمـور           . واالجتماعية والثقافية 

ومن بني التوصـيات    . من الدويل مشاورات غري رمسية مع العديد من املعنيني باحلق يف التضا         
الناجتة عن املشاورات وجوب تضمُّن برنامج التدريب على الدبلوماسية للحقِّ يف التـضامن             

 -وشدد الـسيد رامـوس      . الدويل بصفته أحد مواضيعه األساسية يف مجيع دوراته التدريبية        
الت استقالهلا بفضل    ليشيت ن  -هورتا، يف الدروس اليت ألقاها أمام املتدربني، على أن تيمور           

  . التضامن الدويل

  التحالف اآلسيوي للتنمية  -٢  
حضرت اخلبرية املستقلة، بصفتها متكلمة رئيسية، االجتماع اإلقليمي األول للتحـالف             -٢٣

 ٢٠١٣ فربايـر /شـباط  ٢إىل  ينـاير   /كانون الثـاين   ٣١اآلسيوي للتنمية املعقود يف الفترة من       
وكان موضوع االجتماع   . اجملتمع املدين من مجيع أحناء آسيا     بانكوك، وشاركت فيه منظمات      يف
استراتيجية منظمـات اجملتمـع املـدين       : تعزيز التضامن اآلسيوي إلقامة العامل الذي نصبو إليه       "

وركّز االجتماع على أمهية التضامن بـني دعـائم         . )٤("اآلسيوية لرفع التحديات اإلمنائية العاملية    
 الصعيدين الوطين ودون الوطين يف آسيا مـن أجـل بنـاء رؤيـة               منظمات اجملتمع املدين على   

بعـد   واستراتيجيات عاملية تكفل املسامهة يف العمليات العاملية، مثل خطة األمم املتحدة للتنمية ملا            
 واألهداف اإلمنائية لأللفية، ومتابعة احملفل الرابع الرفيع املستوى بشأن فعالية املعونـة،             ٢٠١٥ عام

  . ، وغري ذلك من العمليات ذات الصلة٢٠١١ سان يف عاماملعقود يف بو
واهلدف األساسي للتحالف اآلسيوي للتنمية هو تكثيف فعالية التعاون والتـضامن             -٢٤

الدوليني بني منظمات اجملتمع املدين باالشتراك مع شبكات منظمات اجملتمع املـدين الدوليـة    
ية البشرية املستدامة يف سياق عملية األهداف       ذات التوجه املماثل العاملة يف جمال تعزيز التنم       

 -التبـادل   ) أ: (يلـي  وشّدد اجتماع التحالف على ما    . ٢٠١٥ بعد عام  اإلمنائية لأللفية ملا  
تقاسم التجارب بني املنتديات الوطنية بشأن أنشطتها وكذلك عملها يف جمال الدعوة إىل بيئة              

جتاهات والتحـديات الرئيـسية الدوليـة        التفكري يف املسائل واال    -التحليل  ) ب(متكينية؛  
__________ 

صوت آسيا للعامل الذي نصبو إليـه حبلـول        " الوطنية،   انظر احملفل الدويل ملنتديات املنظمات غري احلكومية       )٤(
، متـاح   ٢٠١٣فربايـر   / شباط ١٣،  "٢٠١٣التحالف اآلسيوي للتنمية، إعالن بانكوك لعام       : ٢٠١٥ عام

 .www.ong-ngo.orgباإلنكليزية على املوقع التايل 
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واإلقليمية اليت تواجه املنتديات الوطنية مع التركيز على العمليات واالجتماعـات الدوليـة؛             
وضع استراتيجيات خطط عمل مشتركة تستند إىل جدول زمين مـشترك ملختلـف             ) ج(و

زيتـان، األوىل   وُعقدت جلستان متوا  . التظاهرات، وتصميم آلية مستدامة للتيسري والتنسيق     
التمويل مـن  "، واألخرى بعنوان   "بيئة متكينية لفعالية النهوض مبنظمات اجملتمع املدين      "بعنوان  

واستضاف التحالف احملفل اآلسـيوي حلقـوق       ". بعد توافق آراء مونتريي     ما -أجل التنمية   
آسـيا؛  اإلنسان والتنمية، وشاركت يف الدعوة إليه الشبكة اهلندية للعمل التطوعي جلنـوب             

، )الفلـبني (وجلنة التعاون لكمبوديا وجمموعة شبكات املنظمات غري احلكومية املعنية بالتنمية           
وراء  جلنوب شرق آسيا؛ وجملس املنظمات غري احلكومية الكورية للتعاون اإلمنـائي فيمـا            

  .البحار، ملنطقة مشال شرق آسيا

  اليوم الدويل للتضامن اإلنساين  -ثالثاً  
 القيم األساسية والعاملية اليت ينبغـي       إحدىالتضامن باعتباره   ة العامة   حددت اجلمعي   -٢٥
 ، يف هذا الصدد   ت،تقوم عليها العالقات بني الشعوب يف القرن احلادي والعشرين، وقرر          أن

وقـررت  . للتضامن اإلنساين اً  دولياً  يوم  عام ديسمرب من كل  /كانون األول  ٢٠يوم  أن تعلن   
/ ، ومت ذلك يف شـباط     الصندوق العاملي للتضامن   إنشاء   ٥٧/٢٦٥اجلمعية العامة يف قرارها     

  األمم املتحدة اإلمنـائي، يهـدف إىل       بوصفه صندوقاً استئمانياً تابعاً لربنامج     ٢٠٠٣فرباير  
 وخباصة يف صفوف    القضاء على الفقر وتعزيز التنمية االجتماعية والبشرية يف البلدان النامية،         

  . أفقر شرائح سكاهنا
خلبرية املستقلة، منذ تعيينها، على زيادة الوعي باالحتفال هبذا اليوم اهلـام،         وعملت ا   -٢٦

بالتنسيق مع مكتب رئيس اجلمعية العامة وإدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية واملكتـب            
شـراكة عامليـة لرخـاء       "٢٠١٢ وكان موضوع هذا اليوم لعـام     . التنفيذي لألمني العام  

مني العام ورئيس اجلمعية العامة واخلبرية املستقلة بيانات دعوا         وأصدر كل من األ   . )٥("مشترك
فيها بشدة إىل تعزيز التعاون بني األمم والشعوب، وهي مسألة تكتسي أمهية حيوية يف مرحلة            

 .انتقالية تشهد حتوالت هائلة

دعا و. وأفاد األمني العام بأن التضامن مسألة حيوية لتسوية املشاكل يف عاملنا املترابط        -٢٧
مجيع مواطين العامل إىل املساعدة على املضي قدماً بالتضامن كأسرة عاملية واحـدة وحتقيـق               

وأشار رئيس اجلمعية العامة، فوك يريمييتش، إىل أن االحتفال بـذكرى           . األهداف املشتركة 
وتؤكـد ديباجـة    . اليوم الدويل للتضامن اإلنساين ميثل إحدى القيم األساسية لألمم املتحدة         

أننا حنن شعوب األمم املتحدة آلينا على أنفـسنا أن نـدفع بـالرقي              " األمم املتحدة    ميثاق
ويف سبيل هذه الغايـة     " االجتماعي قدماً، وأن نرفع مستوى احلياة يف جو من احلرية أفسح          

__________ 

  .www.un.org/en/events/humansolidaritydayانظر  )٥(
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وميثل ذلك إعراباً واضـحاً     ". أن نضم قوانا كي حنتفظ بالسلم واألمن الدويل       "اعتزمنا على   
يزال هناك عمـل     مت إجناز الكثري بيد أنه ال     "وأضاف قائالً إنه    . إلنساينروح التضامن ا   عن

وبإمكاننا أن ننعم مبستقبل أكثر رخاًء وعدالً إذا دعمنا روح . كثري ينتظرنا للوفاء هبذا االلتزام 
  ".التضامن يف األمم املتحدة

" ء رخاء مـشترك   الشراكة العاملية من أجل بنا    "وأفاد رئيس اجلمعية العامة أيضاً بأن         -٢٨
هو نداء يدعو إىل شراكة أكثر مرونة وتكافؤاً لكي تتصدى التنمية الدولية للفقـر واجملاعـة               

وركّز علـى   . وكذلك لتزايد هتديد تغري املناخ، وتسعى لتعزيز اإلدماج والعدالة االجتماعيني         
ل معاً لبناء عامل أن هذه العناصر تتصّدر أعماله بصفته رئيساً للجمعية العامة، وعلى أمهية العم        

ومثة حاجـة إىل    . اجلميع وليس البعض فقط    أكثر مشوالً ورخاًء يفيد فيه من السالم والتنمية       
  .شراكات عاملية متينة هتّيئ االبتكار والدينامية املطلوبني إلحداث تغيري مستدام

لعمل معـاً    على احلاجة إىل ا    )٦(وركّز بيان اخلبرية املستقلة يف االحتفال هبذه املناسبة         -٢٩
وأشـارت إىل أن اليـوم الـدويل        . من أجل جتاوز الفقر واحليف وإنقاذ كوكبنا من الدمار        

للتضامن اإلنساين مناسبة للتفكري يف كيفية إقامة شراكة عاملية تكفل التنفيذ الفعال لألهداف             
وأكـدت الطرائـق    . ٢٠١٥ بعد عـام   سيما جدول أعمال التنمية لفترة ما      اإلمنائية، وال 

تكارية لتمويل التنمية واإلدماج االجتماعي بصفتها مبادرات هامة يف الشراكات العاملية،           االب
أكّدت على وجوب تبادل أكثر املمارسات فعالية وجناحاً بل على النسج على منواهلـا               كما

وأشـارت، يف هـذا الـصدد، إىل        . انطالقاً من املستوى الدويل إىل مستوى اجملتمع احمللي       
ات التضامن اهلامة يف هتيئة أسباب الرزق املستدامة واحلمايـة االجتماعيـة            إسهامات اقتصاد 

وأضـافت أن الرخـاء   . على الصعيد العاملي، ومتكني املواطنني من إعمال حقوقهم اإلنسانية   
املشترك هو التضامن اجلديد الذي حيتاجه العامل اليوم لتجاوز حتديات التنمية من أجل إعمال              

  .حقوق اإلنسان

التضامن الدويل يف الوثائق اخلتامية ملؤمترات األمم املتحدة الرئيـسية             -رابعاً  
  وغريها من مؤمترات القمة العاملية واالجتماعات الوزارية

  مؤمتر األمم املتحدة املعين بتغري املناخ يف الدوحة  -ألف  
رية بشأن  ُعِقدت الدورة الثامنة عشرة ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطا            -٣٠

تغري املناخ والدورة الثامنة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطـراف يف بروتوكـول            
  .٢٠١٢نوفمرب / كانون األول٨نوفمرب إىل / تشرين الثاين٢٦كيوتو يف الدوحة يف الفترة من 

__________ 

  .www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=12900&LangID=Eانظر  )٦(
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حكومات وحثت اخلبرية املستقلة يف رسالتها إىل مؤمتر األمم املتحدة املعين بتغري املناخ               -٣١
العامل على جتاوز املنظور النقدي لتكاليف تغري املناخ، وعلى االلتزام بقوة بالتضامن الدويل بصفته 

وأفادت بأن  . عنصراً رئيسياً يكفل حتقيق جولة ناجحة حملادثات األمم املتحدة بشأن تغري املناخ           
بات أكثر إنصافاً لـتغري     التضامن الدويل يشكل عنصراً أساسياً يف إقامة كيانات عاملية تضع ترتي          

سيما يف جماالت االستثمار والتمويل واملساعدة والديون ونقل التكنولوجيا وامللكية           املناخ، وال 
وشددت على احلاجة امللحة إىل منوذج . الفكرية واهلجرة والبيئة والشراكة العاملية من أجل التنمية

ديات املتزايدة لتغري املناخ، ويسترشد     تعاون جديد يقوم على االستجابة املتعددة األطراف للتح       
بنهج حلقوق اإلنسان يقوم على مبادئ اإلنصاف واملسؤوليات املشتركة واملميـزة يف الوقـت              

وحثت اخلبرية املستقلة األطراف على عدم التخلي       . نفسه، وينفَّذ يف كنف روح التعاون الدويل      
لعامل املخصص املعين بالعمل التعاوين عن بروتوكول كيوتو، وعدم السماح بإهناء والية الفريق ا        

الطويل األجل مبوجب االتفاقية، دون أن ُيعهد إىل جهة أخرى على حنو واضح باملسائل الـيت                
تسو واليت ترتبط مببادئ اإلنصاف واملسؤوليات املشتركة واملميزة يف الوقت نفسه، مع مراعاة  مل

  .ان مراعاة كاملةاملعايري املكّرسة يف اإلعالم العاملي حلقوق اإلنس
 ٣٧ورحبت اخلبرية املستقلة، بعد املؤمتر، بالتطور الذي سّجلته الدوحة حيث اعتمد             -٣٢

مجيع الدول األعضاء يف االحتاد األورويب، وأستراليا، وأوكرانيا، وآيسلندا، وبيالروس،          (بلداً  
وناً تبلـغ   أهداف خفض انبعاثات ملزمة قان    ) وسويسرا، وكازاخستان، وكرواتيا، والنرويج   

ورحبت .  أثناء السنوات الثمانية التالية    ١٩٩٠  يف املائة دون خطها األساسي لعام      ١٨جمتمعة  
أيضاً بتأكيد مجيع البلدان عزمها على حتقيق اتفاق ينطبق علـى اجلميـع حبلـول كـانون                 

بيد أهنا أعربت عن أسفها لشدة بطء التطورات، وشددت على أنـه  . ٢٠١٥ديسمرب  /األول
  .أي بلد يف مأمن من آثار تغري املناخيوجد  ال

  مؤمتر قمة االحتاد األفريقي  -باء  
 ٢١ُعقدت الدورة العشرون ملؤمتر قمة االحتاد األفريقي يف أديس أبابا يف الفترة من                -٣٣
الوحدة األفريقية الـشاملة والنهـضة   " وتناولت موضوع    ٢٠١٣يناير  / كانون الثاين  ٢٨إىل  

ر القمة أيضاً مع االحتفال بالذكرى اخلمـسني إلنـشاء منظمـة            وتزامن مؤمت . )٧("األفريقية
ومثَّلت منظمة الوحدة األفريقية مرحلة هامـة يف  . ١٩٦٣مايو / أيار٢٥الوحدة األفريقية يف    

تاريخ القارة األفريقية والتزامها بتحقيق قدر أكرب من الوحدة والتضامن بني بلـدان أفريقيـا      
ة االحتاد األفريقي العشرين تعبرياً قيماً عن التزام املنطقة خبلق          وُتمثل نتائج مؤمتر قم   . وشعوهبا

ومن بني نتائج املؤمتر    . عالقاهتا مع العامل   بيئة تعاون وتضامن أفضل بني البلدان األفريقية ويف       
األخرى أيضاً قرار مؤمتر االحتاد األفريقي أن يطلب إعادة تركيز اللجنة االقتصادية ألفريقيـا              

  .حسني أعماهلا وفقاً ألولويات أفريقيااهتماماهتا لت
__________ 

 .http://au.intانظر  )٧(
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وسُتنشأ هلذا الغرض جمموعة من املؤسسات، تشمل املرصـد األفريقـي للعلـوم               -٣٤
وستشمل التدابري املتخـذة    . والتكنولوجيا واالبتكار ومنظمة امللكية الفكرية للبلدان األفريقية      
يتعلـق   ري املناخ، وخباصة فيما   تعزيز تنسيق جلنة رؤساء الدول واحلكومات األفارقة املعنية بتغ        

بإعداد أفريقيا للدورة التاسعة عشرة ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بـشأن              
تغري املناخ والدورة التاسعة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكـول             

. إنشاء حمكمة دستورية دولية أيضاًوستنظر اللجنة األفريقية للقانون الدويل يف مقترح        . كيوتو
ووافق املؤمتر مبدئياً على مقترح قدمته غينيا يتعلق بإقامة حتالف بني بلدان اجلنوب وحتـالف               

وطلب املؤمتر أيضاً إىل جلنة االحتاد األفريقي اختاذ        . ٢٠١٥ بعد عام  ثالثي لدعم أفريقيا فيما   
 األفريقيـة يف هياكـل      -يجية اآلسيوية   اخلطوات الالزمة إلدماج الشراكة اجلديدة لالسترات     

وأُنشئت الشراكة اجلديدة مبناسبة إحياء الذكرى اخلمسني للمؤمتر   . وعمليات االحتاد األفريقي  
 يف  ١٩٥٥ اآلسيوي األفريقي األول، الذي ُيعرف أيضاً باسم مؤمتر باندونغ، املعقود يف عام           

  .وبإندونيسيا، والذي ُيعترب مهد التضامن بني بلدان اجلن

  اجتماع قمة مجاعة دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب   -جيم  
ُعقد املؤمتر األول لقمة مجاعة دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب يف سانتياغو               -٣٥

ومؤمتر القمة التارخيي هذا، الـذي ُدعـي إىل         . )٨(٢٠١٣يناير  / كانون الثاين  ٢٨ و ٢٧يومي  
من املنطقة من أجل حتقيق التقدم يف جمال الوحـدة الـسياسية واالقتـصادية               بلداً   ٣٣إدماج  

وينص إعالن سانتياغو   . واالجتماعية والثقافية، مثال للممارسة اجليدة يف جمال التضامن الدويل        
على أن هدف مجاعة دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب هو تعزيز التكامل وتفـادي               

يات االندماج يف املنطقة، نظراً إىل أن تفاعلها القائم علـى مبـدأ التـضامن       االزدواجية بني آل  
وأكد اإلعالن من جديد االلتـزام بالتكامـل املفيـد         . والتعاون أساسي لتعزيز أواصر اجلماعة    

  .سيما بالنسبة إىل البلدان اليت هي أقل منواً املشترك والتضامن والتعاون بني أعضاء اجلماعة، وال
 ٢٧ و٢٦أيضاً اجتماع بني اجلماعة واالحتاد األورويب يف سـانتياغو يـومي     وُعقد    -٣٦

، هبدف جتديد وتعميق الشراكة االستراتيجية بني املنطقتني، حول         ٢٠١٣يناير  /كانون الثاين 
تعزيز االستثمارات ذات اجلـودة االجتماعيـة       : التحالف من أجل تنمية مستدامة    "موضوع  
رات القمة السابقة لالحتاد األورويب وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر       واستناداً إىل مؤمت  ". والبيئية

الكارييب، أعرب املشاركون عن ثقتهم يف أن يولّد النهج اجلديد عالقة متوازنة وفعالة وبناءة              
  . )٩(ومتكافئة إىل جانب التكامل والتضامن بني املنطقتني

__________ 

 ٢٨يكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب، سانتياغو،       انظر إعالن سانتياغو ملؤمتر القمة األول جلماعة دول أمر         )٨(
 .٢٠١٣يناير /كانون الثاين

 ٢٧ االحتـاد األورويب، سـانتياغو،       -انظر إعالن سانتياغو جلماعة دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب            )٩(
 .٢٠١٣يناير /كانون الثاين
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 االحتـاد   -طقة البحر الكارييب    وتتضمن خطة عمل مجاعة دول أمريكا الالتينية ومن         -٣٧
، اليت اعُتمدت أثناء مؤمتر القمة، مثانية جماالت ذات أولويـة لتعزيـز التعـاون               )١٠(األورويب

  :والتضامن بني املنطقتني
 العلم والبحث واالبتكار والتكنولوجيا؛ •

 التنمية املستدامة والبيئة وتغري املناخ والتنوع البيولوجي والطاقة؛ •

 ي والترابط من أجل تعزيز اإلدماج والتماسك االجتماعيني؛التكامل اإلقليم •

 اهلجرة؛ •

 التعليم والعمل من أجل تعزيز اإلدماج والتماسك االجتماعيني؛ •

 مشكلة املخدرات يف مجيع أحناء العامل؛ •

 قضايا نوع اجلنس؛ •

 .االستثمارات وتنظيم املشاريع ألغراض التنمية املستدامة •

 -ماعة دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكـارييب         وعلى هامش مؤمتر القمة جل      -٣٨
االحتاد األورويب، ُعقد مؤمتر قمة شعوب أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب وأوروبا يف             

مـن  " تناول موضوع    ٢٠١٣يناير  / كانون الثاين  ٢٧ إىل   ٢٥سانتياغو، شيلي يف الفترة من      
وتضمَّن إعالن مؤمتر قمـة     . )١١("سيادة الشعوب أجل العدالة االجتماعية والتضامن الدويل و     

الشعوب دعوة قوية إىل زعماء احلكومات ملراعاة مطالبها الرامية إىل حتقيق العدالة والتضامن             
والوحدة بني شعوب أمريكا الالتينية وأوروبا يف اجملالني االجتماعي والبيئي، والدفاع عـن             

  .سيادهتا ورفض االجتار بالطبيعة وباحلياة

  اخلامتة  -مساًخا  
بتقدمي نص أويل ملشروع اإلعالن بـشأن حقـوق   أصالً اخلبرية املستقلة  تعهدت    -٣٩

الشعوب واألفراد يف التضامن الدويل إىل جملس حقـوق اإلنـسان يف دورتـه الرابعـة                
 أثناء  تبيد أن دورة تقدمي التقارير واحلوار التفاعلي لإلجراءات اخلاصة ُعدِّل         . والعشرين

 من الدورة احلادية والعشرين؛ وكنتيجة لذلك، تزمع اخلبرية املستقلة تقدمي           اجلزء األخري 
الواقع، قُدِّمت دورة إعـداد التقـارير         ويف .تقرير إىل اجمللس يف دورته الثالثة والعشرين      
  . بالنسبة إىل اخلبرية املستقلة بفترة ثالثة أشهر

__________ 

 .www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/135043.pdfانظر  )١٠(
 ./http://cumbrechile2013.org/cumbre-de-los-pueblos-de-america-latina-el-caribe-y-europaانظر  )١١(



A/HRC/23/45 

GE.13-11785 18 

ردم فجوات  مع  مواد البحث،   وتواصل اخلبرية املستقلة حالياً تعزيز املعلومات و        -٤٠
وتتوقع استكمال هذا النص حبلول     .  يف عملية إعداد النص األويل     ،البيانات عند االقتضاء  

وسُتحال عندئذ مذكرة شفوية تتضمن الـنص األويل ملـشروع          . ٢٠١٣أغسطس  /آب
  .اإلعالن إىل وفود الدول يف اجمللس، هبدف التماس تعليقاهتا وإسهاماهتا

رية املستقلة خطة عملها وستواصل مشاوراهتا مع الدول وسـتجتمع          وستتابع اخلب   -٤١
معها وجهاً لوجه مىت أمكن ذلك، إضافةً إىل مراعاة تعليقاهتا واقتراحاهتا اخلطية بشأن النص              

 آراء وإسهامات منظمات اجملتمع املدين وغريها من اجلهات املعنية؛          ساألويل؛ وستقوم بالتما  
 للوقوف على املمارسات الفضلى يف جمال التضامن الـدويل؛    وستقوم ببعثات دراسية قطرية   

وستقدم تقريراً عن اإلجنازات املتعلقة بوالية حقوق اإلنسان والتضامن الدويل مـن أجـل              
  .صياغة مشروع إعالن بشأن حقوق الشعوب واألفراد يف التضامن الدويل

        


