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  جملس حقوق اإلنسان
  الثانية عشرةالدورة 

   من جدول األعمال٣البند 
تعزيز ومحاية مجيع حقـوق اإلنـسان، املدنيـة والـسياسية           

  ك احلق يف التنميةواالجتماعية والثقافية، مبا يف ذل واالقتصادية

  حقوق اإلنسان والتضامن الدويل    

  *مذكرة مقدمة من مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان    
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  موجز    
إىل  جمللس حقوق اإلنسان الذي طلب فيه اجمللس         ٩/٢يقدم هذا التقرير عمالً بالقرار        

واصل العمل من أجل إعداد مشروع      اخلبري املستقل املعين حبقوق اإلنسان والتضامن الدويل أن ي        
إىل إعالن بشأن حق الشعوب واألفراد يف التضامن الدويل وأن يقدم تقريراً عن تنفيذ ذلك القرار 

  .اجمللس يف دورته الثانية عشرة
ويدرس اخلبري املستقل، يف الفـرع األول منـه،         . ثالثة فروع إىل  وهذا التقرير مقسم      

 قانون حقوق اإلنسان الدويل؛ ويتناول يف الفرع الثاين التضامن التضامن الدويل كمبدأ من مبادئ
الدويل يف عالقته بالقضاء على الفقر؛ ويستعرض يف الفرع الثالث التضامن الدويل والتعـاون يف        

ويسلط اخلبري املستقل الضوء على بعض عناصـر        . جمال الكوارث الطبيعية ومكافحة األمراض    
  حـق الـشعوب واألفـراد يف        املتعلقـة بتعزيـز ومحايـة        نطاق وحمتوى وطبيعة االلتزامات   

  .التضامن الدويل
أن مثة دليالً كافياً على وجود مبدأ التضامن الدويل والعديد          إىل  وخيلص اخلبري املستقل      

من القيم العامة العاملية والسياسات والقوانني امللزمة والقوانني غري امللزمة، املتبعة على مـستوى              
 ميكن أن تدعم إرساء إطار معياري بشأن حقوق اإلنسان والتضامن الدويل ونشأة         املمارسة، اليت 

  .حق الشعوب واألفراد يف التضامن الدويل
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  مقدمة  -أوالً   
ة الـيت   ـ الوالي (E/CN.4/2006/96) ره األول ـقريي ت ـل ف ـ اخلبري املستق  حلل  -١

ووضع هنج عمل للوالية ومنهجية      ٢٠٠٥/٥٥بقرار جلنة حقوق اإلنسان     ع هبا عمالً    ـيضطل
ـ  ألساليالتعاون الدويل، وا  : جماالت تركيز رئيسية يف التضامن الدويل هي      وحدد   ة ـب العاملي

  . واحلقوق من اجليل الثالثواألمراض، لكوارث الطبيعية واآلفات الزراعيةعاجلة امل

، اجملتمع الدويل على النظر، علـى       ٦/٣ جملس حقوق اإلنسان، يف قراره       حثو  - ٢
إىل  لتعزيز وتدعيم املساعدة الدوليـة املقدمـة         ملموسةوجه االستعجال، يف اختاذ تدابري      

ل مجيع البلدان النامية يف مساعيها من أجل التنمية ومن أجل إجياد األوضاع اليت تتيح إعما
مواصلة وضع  إىل  احلاجة امللحة   وأخذ اجمللس بعني االعتبار     . حقوق اإلنسان إعماالً كامالً   

مبادئ توجيهية ومعايري وقواعد ومبادئ عامة هبدف تعزيز ومحاية حق الشعوب واألفراد            
 .يف التضامن الدويل

. جماالت تركيز ثالثة   تفاصيل عن    )A/HRC/4/8(يف تقريره الثاين    وقدم اخلبري املستقل      -٣
وقُدمت أمثلة عن اعتبارات حمددة وعن اجملاالت ذات األولوية اليت ينبغي أخذها يف احلسبان              

وقد عرَّف اخلبري املستقل التضامن الدويل بأنه احتـاد املـصاحل أو             .عند تناول هذه الشواغل   
تمـاد الـدول   الغايات فيما بني بلدان العامل والتماسك االجتماعي فيما بينها، على أساس اع         

واألطراف الفاعلة الدولية األخرى على بعضها البعض، هبدف احلفاظ على النظـام وبقـاء              
  ورأى .اجملتمع الدويل، وهبدف حتقيق أهداف مجاعية تتطلب التعاون الدويل والعمل املشترك          
امن التض"اخلبري املستقل أنه ينبغي أالّ ُيقَْصر التعريُف على عمل الدول وشدد على أن مصطلح      

 األطـراف الفاعلـة   ألنه يشمل عالقة التضامن بني الدول وغريها مـن      نطاقاًأوسع  " العاملي
  .كاملنظمات الدولية واجملتمع املدين

آراء ومـسامهات   ، التمـاس    ٧/٥اخلبري املستقل يف قراره     إىل  اً  وطلب اجمللس جمدد    -٤
واملنظمات غري احلكومية   احلكومات، ووكاالت األمم املتحدة، وغريها من املنظمات الدولية         

  .بواليته اضطالعه  لدى وذلكذات الصلة،
حتليل مفهوم التعاون الدويل    ) A/HRC/9/10(وواصل اخلبري املستقل يف تقريره الثالث         -٥

ـ عداد مشروع إعالن متعلـق  إل الواجب اختاذها الضوء على اخلطوات التمهيدية    وسلط ق حب
مشروع استبيان سيوزَّع على الدول     رج يف التقرير    وأد. لشعوب واألفراد يف التضامن الدويل    ا

  .واملنظمات الدولية واملنظمات غري احلكومية
علـى أن   مرة أخرى   اجملتمع الدويل    ،٩/٢ جملس حقوق اإلنسان، يف قراره     حثو  -٦

ـ      اختاذ  يبحث على وجه االستعجال      ة املقدمـة   تدابري ملموسة لتعزيز وتوطيد املساعدة الدولي
لكفيلة بإتاحة إعمال   والعمل على إجياد األوضاع ا    لتنمية   ا ل يف مساعيها من أج    للبلدان النامية 

  .مجيع حقوق اإلنسان إعماالً تاماً
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وإذ يرى اخلبري املستقل أمهية حتقيق تقدم تدرجيي صوب إرساء اإلطـار القـانوين                -٧
مـن   كمبـدأ    للتضامن والتعاون الدوليني، فإنه حيلل يف تقريره احلايل مفهوم التضامن الدويل          

 ويستعرض التضامن الدويل يف عالقته باستئصال شأفة الفقر     قانون حقوق اإلنسان الدويل   مبادئ  
ويدرس التضامن الدويل يف إطار جماالت التركيز الرئيسية وأساليب املعاجلة العاملية للكوارث            

لتزامات ويسلط اخلبري الضوء على بعض عناصر نطاق وحمتوى وطبيعة اال         . الطبيعية واألمراض 
اسـتمرار اخلـبري    إىل  واسـتناداً   . يف تعزيز ومحاية حق الشعوب واألفراد يف التضامن الدويل        

املستقل يف التدقيق يف واليته والردود املستلمة على االستبيان، فإنه سيجعل من التعاون الدويل              
ن احلقـوق   وباملثل، فإ . أن يكون جمال تركيز معني      العنصر األساسي يف التضامن الدويل بدالً     

من   أن تكون جماالً    من اجليل الثالث تطرح للنقاش يف إطار تفسري طبيعة التضامن الدويل بدالً           
  . جماالت التركيز

 استبياناً على الدول األعضاء وأقـسام       ٢٠٠٩مايو  / أيار ٧ووزع اخلبري املستقل يف       -٨
لية واملنظمات غـري    األمم املتحدة وهيئاهتا والوكاالت املتخصصة وغريها من املنظمات الدو        

اإلنـسان،   حقـوق  جمللس اخلاصة اإلجراءات إطار يف عن املكلفني بواليات احلكومية فضالً
وحلل الردود املستلمة وأخذها بعني االعتبـار يف        . يف تقريره الثالث  اً  وذلك كما كان مقرر   

عرب عـن   عرضه آراءه بشأن حقوق اإلنسان والتضامن الدويل يف التقرير احلايل طاملا كانت ت            
ويويل اخلبري املستقل . اجتاهات معينة ومثلت نظرات ثاقبة أو سلطت الضوء على عناصر بارزة      

أمهية بالغة الستالم ردود على االستبيان من أكرب عدد ممكن من األطراف املذكورة أعـاله               
وجهـات نظـر    إىل  اً  حىت يتمكن من صياغة آراء مستنرية بشأن التضامن الـدويل اسـتناد           

 بالتايل، كافة اجلهات املستلمة، على الـرد علـى          ،وحيث اخلبري املستقل  .  متنوعة وممارسات
  .االستبيان يف أقرب وقت ممكن

ويدرك اخلبري املستقل أن التقرير احلايل قد حرر يف ظل عامل يواجـه العديـد مـن                   -٩
للتـضامن   مما أعطى األولويـة      - أزمة الوقود والغذاء واألزمة االقتصادية واملالية        -األزمات  

وأما احلجة اليت تساق لصاحل التضامن الدويل بوصفه . الدويل بوصفه حاجة ملحة ال لبس فيها
أساسياً يف القانون الدويل، وال سيما قـانون حقـوق اإلنـسان         مبدأ  مبدأ أو، بشكل أدق،     

ويعود الترابط العاملي، الذي يـشكل      . الدويل، فقد أصبحت معززة أكثر من أي وقت مضى        
، كما ستمرار عمليات العوملة، بالعديد من باملنافع على اإلنسانية ولكن مبساوئ أيضاًأساساً ال

ويف حني كان لألزمة املالية وقع هام علـى كافـة الـدول             . تبني من خالل تلك األزمات    
والشعوب احملرومـة يف كافـة   اً هي البلدان األشد فقراً واجملتمعات فإن اجلهات األكثر تضرر    

أمام املخاطر وأقلها قدرة على التعامل مع التحديات اً ا من أكثر اجلهات ضعف هنإالبلدان حيث   
وتشمل الفئات الضعيفة النساء واألطفال واألقليات والشعوب األصلية واملهاجرين         . املطروحة

، مثة ظاهرة عاملية أخرى، هي تغري املنـاخ،         األزمات املتعددة وعلى غرار   . والالجئني واملعاقني 
 أسباهبا ونتائجها باألعمال الفردية واجلماعية اليت تضطلع هبا الدول واجلهات           ترتبط من حيث  
وحث اجمللس، يف جلسته االسـتثنائية    .  التضامن الدويل والعاملي   وتربز ضرورة الفاعلة األخرى   
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دمج منظور حقوق اإلنسان يف النهج الـذي        ، على   ٢٠٠٩فرباير  /العاشرة اليت عقدت يف شباط    
والدول غري معفاة من التزاماهتا بإعمـال       . ويل إزاء األزمة االقتصادية واملالية العاملية     يتبعه اجملتمع الد  

ويتعني وضع تدابري للتضامن والتعاون الدوليني من أجل محاية . حقوق اإلنسان يف زمن األزمات
وتنطوي كافة   .أو عرضة للتهديد بسبب األزمات    اً  واألكثر تضرر اً  أكثر الفئات واألفراد ضعف   

وضاع املتأزمة، ومن ضمنها تغري املناخ، على عامل واضح ويتمثل يف دور اجلهات الفاعلة              األ
من غري الدول؛ وجيدد اخلبري املستقل نداءه يف هذا السياق من أجل التضامن العـاملي داعيـاً                 
مجيع اجلهات صاحبة املصلحة، وهي الدول واملنظمات الدولية واملنظمات غـري احلكوميـة             

  .التعاون فيما بينهاإىل اص وكافة األفراد، والقطاع اخل

   قانون حقوق اإلنسان الدويلمن مبادئالتضامن الدويل كمبدأ   - انياًث  

   ها وطبيعتها ونطاقتواها وحم،تطور حقوق والتزامات التضامن  - ألف  

طرحت فكرة حقوق اإلنسان اجلماعية ألول مرة يف الستينيات من القرن املاضي من               -١٠
وقد أحدث االعتراف حبق الشعوب يف تقرير املصري تغـيرياً يف           . ة عدم االحنياز  جانب حرك 

وقد قُصد أن يتم توسـيع نطـاق        . مصري اجملتمع الدويل للدول والقانون الدويل والعالقات      
حقوق الشعوب لتشمل مزيداً من الفئات من خالل االرتقاء بواجب التعاون لتحقيق أهداف             

وهبذه الطريقـة، فـإن الواجبـات     . قتران مع مبدأ التضامن الناشئ    ميثاق األمم املتحدة، باال   
التزامـات  إىل  املتالزمة اليت تنطوي عليها حقوق اإلنسان ضمنياً كان يفتـرض أن حتـوَّل              

وقد بلغت هذه املبادرات ذروهتا يف السبعينيات من القرن املاضي حيـث أدرج             . )١(ملموسة
 حلقوق اإلنسان والشعوب الذي يضم خمتلـف        عدد من حقوق الشعوب يف امليثاق األفريقي      

االعتـراف  إىل  وأما اجلهود اليت بذلت الحقاً فقد أدت        . الواجبات ذات الصلة وامللزمة قانوناً    
. بعدة حقوق ومنها احلقوق اليت تتعلق بالتنمية والسالم والبيئة واألقليات والشعوب األصـلية      

وق األخرى؛ وقد أدرج بعض تلك احلقوق       ويؤكد املبدأ الناشئ على االعتراف بعدد من احلق       
األخرى يف نصوص معاهدات وواصلت تطورها كمـا تظهـر يف القـوانني والـسياسات               

 .ووفقاً لذلك بات مبدأ التضامن الدويل ذاته مبدأ راسخاً. واملمارسات

وتعرف هـذه احلقـوق   . )٢(وحتتل حقوق الشعوب موقعاً راسخاً يف القانون الدويل    -١١
التضامن أو حقوق اجليل الثالث، وأصبحت قاعدة قانونية يف قـانون حقـوق             أيضاً حبقوق   

وفيما يتعلق بالـصنف    . وتتجسد هذه احلقوق يف صكوك قانونية ملزمة وغري ملزمة        . اإلنسان
وحتتاج القواعد غـري    . الثاين من الصكوك، يتمثل التحدي يف التنفيذ الفعلي للقواعد وإنفاذها         

                                                           
)١( P. Alston (ed.), Peoples Rights, Oxford University Press, Oxford, 2001. 
)٢( J. Crawford, “Some conclusions”, in James Crawford (ed.), The Rights of Peoples, 1988. 
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ياً لتصبح قوانني ملزمة وذلك ضمن العمليات اليت ينطوي عليهـا           تتطور تدرجي أن  إىل  امللزمة  
حقوق التضامن بوصفها نتاجاً للتاريخ االجتماعي، علـى أن         إىل  وُينظر  . سن القانون الدويل  

يكون مفهوماً أنه مع مرور الوقت ستظهر يف إطار اجملتمع الدويل مطالبات جديدة ومـربرة               
وال تعمـل احلقـوق     .  مستوى أعلى من احلماية للبـشر      ينبغي معاجلتها والفصل فيها لتوفري    

اجلماعية من خالل متكني الفرد، وإمنا على مستوى اجملتمع لضمان منافع عامة ال ميكن التمتع               
هبا إال باالشتراك مع أفراد هلم وضعية مماثلة وال ميكن الوفاء هبا بواسطة آليات احلقوق الفردية                

على فعاليتها يف حتويل ميزان القـوة يف العالقـات          وقد برهنت احلقوق اجلماعية     . فحسب
استحداث استحقاقات يف القانون الدويل حتظى باعتراف واسـع، وإن مل ُتحقَّـق             ، و الدولية

ويف عاملنا اليوم الذي تعددت فيه      . )٣(دائماً، واالستجابة لآلثار االجتماعية النامجة عن العوملة      
وحتتاج حقوق اإلنسان، اليت تتـسم بطبيعـة        . ةاألزمات، تكتسي حقوق التضامن أمهية بالغ     

استيعاب حقوق جديدة حيث يتعني على كل جيل أن يساهم          إىل  حيوية وتتطور باستمرار،    
 .يف تطويرها متشياً مع تطلعات العصر وقيمه

  احلق والواجب، واملبدأ واملمارسة  -باء   
مل عرضت علـى  القول يف ورقة ع إىل  رويي بالتاسار دوس سانتوس ألفيس      وذهب    -١٢

إذا كـان   أنـه   إىل   (E/CN.4/Sub.2/2004/43)اللجنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان       
واجب حاضراً على الدوام يف جماالت مثل القانون        /االفتراض القائل بأن التضامن الدويل حق     

. الدويل اإلنساين، فليس مثة سبب شرعي مينع استلهامه يف مسائل حقوق اإلنـسان كـذلك        
ل إن األعمال املتزايدة اليت يقوم هبا العديد من اجلهات الفاعلة هبـدف إعـادة التـوازن                 وقا

االجتماعي، ومن ضمنها املؤسسات التابعة لألمم املتحدة، واملنظمـات غـري احلكوميـة،             
والشركات عرب الوطنية، واملدافعون عن حقوق اإلنسان، والنقابات واألفراد، مستلهمة كلها           

  .و واجب التضامن الدويلتقريباً من حق أ
 ، عملياً ني،ق الصكوك القانونية والسياسات اليت تشمل التضامن والتعاون الدولي        بَّطوت  -١٣

على أن ممارسة الدولة تتماشى مع        بواسطة أعمال عديدة يف إطار التعاون الدويل تشكل دليالً        
منظمـات عامليـة    وتساهم الدول بشكل مجاعي يف إطار عـدة         . قناعاهتا أو الرأي القانوين   

على تضامنها   من جديد    ، مربهنة وإقليمية ودون إقليمية ذات ترتيبات متعددة األطراف وثنائية       
 املمارسات اليت يقـوم     عدد كبري من  شكل  يذلك،  إىل  وباإلضافة  . من حيث املبدأ واملمارسة   
 ت جمموعة رائعة مـن املمارسـا      ،جانب ممارسات الدولة  إىل   ،نوهبا أصحاب املصاحل اآلخر   

من ناعات واملتعلقة باالعتراف الضمين أو الصريح بالتضامن الدويل كمبدأ          تق املتسقة اال  الفعلية
  .  القانون الدويلمبادئ

                                                           
)٣( B.M. Meier, “Advancing health rights in a globalized world: responding to globalization, through 

a collective human right to public health”, 35 Journal of Law, Medicine & Ethics, 2007. 
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جمـال  إىل  تنتمـي   ويف حني أن أغلب الترتيبات اليت هتتدي هبا املمارسات التعاونية             -١٤
توجـد  ) الً من القانون القـائم قانون املنشود والسياسة العامة الدولية بد ال (القانون غري امللزم  

ميكن االستنارة هبما يف عملية التطوير التدرجيي  صلة وقيمة عليا للتضامن ونظام قيم ذبوضوح 
للقانون الدويل وتطوير اجملال القانوين على الصعيدين اإلقليمي والوطين باجتاه إرسـاء مبـدأ              

  للـشعوب واألفـراد يف   للتضامن الدويل يتسم بالتكامل واالتساق فضالً عن حـق ناشـئ        
  .التضامن الدويل

 مـن   ٢٥املـادة   (يف ورقته أن احلق يف الصحة       دوس سانتوس ألفيس     وذكر السيد   -١٥
، على سبيل املثال، الذي يواجهه خطـر وبـاء فـريوس نقـص املناعـة                )اإلعالن العاملي 

قوقـاً  تشكيل حركة واسعة من التضامن الدويل، بل إنه أجـرب ح          إىل  اإليدز، يؤدي   /البشرية
على التراجع أمام همٍّ أكرب يهدد البشرية على نطاق عاملي          ) كحقوق ملكية الرباءات  (أخرى  
وأضاف أنه ميكن استقاء أمثلة مشاهبة من املناقشات اليت جترى واإلجراءات اليت تتخذ              .أوسع

لبيئـة  يف جماالت شىت كالتجارة الدولية، والديون املترتبة على بلدان العامل الثالث، ومحايـة ا             
إنشاء صـناديق للتـضامن،     إىل  والدفاع عنها، ومكافحة اجلوع والفقر، واملبادرات الرامية        

واملناقشات اليت تتناول دور املؤسسات املالية الدولية، ونقل التكنولوجيا، وكيفيـة حتقيـق             
واجب التضامن  /أن، حق إىل  وأشار يف اخلامتة    . األهداف اإلمنائية لأللفية، ومكافحة اإلرهاب    

الدويل، بوصفه عامالً أساسياً يف حتقيق حقوق اإلنسان، ال جيوز أن يكون يف هذا الـسياق                
موضع تساؤل وينبغي أن يكون حجر األساس يف إعادة بناء العالقـات الدوليـة يف القـرن      

  .احلادي والعشرين

  مصادر القانون الدويل  - جيم  
 من النظام األساسـي  ٣٨ادة  من امل١يتماشى االعتراف بالتضامن كمبدأ مع الفقرة      -١٦

االتفاقات الدوليـة   ) أ: ( اليت تعدد مصادر القانون الدويل وهي كالتايل       حملكمة العدل الدولية  
العـرف  ) ب(؛   صراحة من جانب الدول املتنازعة     العامة واخلاصة اليت تضع قواعد معترفاً هبا      

مبـادئ القـانون    و) ج(؛  انونالدويل، باعتباره دليالً على وجود ممارسة عامة مقبولة مبثابة ق         
وأحكام احملاكم ومذاهب كبار املؤلفني يف القـانون  ) د(العامة اليت تعترف هبا األمم املتمدنة؛     

العام يف خمتلف األمم باعتبارها وسيلة فرعية لتحديد قواعد القانون، وذلك مع مراعاة أحكام              
ن تدلل عليه القوانني امللزمة وغري      وميكن اعتبار مبدأ التضامن كمبدأ عام يف القانو       . ٥٩املادة  

امللزمة وتدعمه السياسات واملمارسات؛ وميكن أن ينظر إليه يف بعض اجملاالت كقانون عريف             
ومن املفيد أيضاً اعتمـاد  . بقدر حمدودوتشمل أحكام املعاهدات هذا املبدأ     . يف طور الصياغة  

عملية معيارية    نظاماً معيارياً أو   هنج يعترب القانون الدويل   هنج واسع وهادف لتفسري املصادر و     
فإذا كان القانون كقواعد يقتضي تطبيق معايري عفا عليها الزمن          . "بدالً أن ينظر إليه كقواعد    
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وغري مناسبة، فإن القانون كعملية يشجع على تفسري واختيار ما يتوافق أكثر مع القيم الـيت                
 .)٤("نسعى لتعزيزها واألهداف اليت ننشد حتقيقها

وتضم التعليقات العامة للجنة حقوق الطفل واللجنة املعنية بـاحلقوق االقتـصادية             -١٧
فتورد جلنة حقوق الطفل، يف تعليقها العام       . دةالثقافية تفاصيل عن التزامات حمد    واالجتماعية و 

 من اتفاقية حقوق ٤ووفقاً للمادة . )٥(، التزامات الدول األطراف بوضع تدابري التنفيذ العامة     ٥
كل التدابري التشريعية واإلدارية وغريها مـن التـدابري         "، ينبغي للدول األطراف اختاذ      الطفل

وفيما يتعلـق بـاحلقوق االقتـصادية       . املالئمة إلعمال احلقوق املعترف هبا يف هذه االتفاقية       
أقصى حدود مواردهـا    إىل  واالجتماعية والثقافية، ينبغي للدول األطراف اختاذ هذه التدابري         

عمـال  رد ميكن أن تعـوق إ      قلة املوا  ومبا أن ".  وحيثما يلزم، يف إطار التعاون الدويل      املتاحة،
 فية إعماالً كامالً، تشمل املادة مفهوم اإلعمال التدرجيي       احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقا   

أقصى حدود مواردهـا    إىل  ن تثبت أهنا قامت بإعمال احلقوق       ال بد للدول أ   ف  احلقوق؛ هلذه
 الدول على االتفاقيـة،     وعندما تصدق .  وأهنا التمست، عند االقتضاء، التعاون الدويل      املتاحة

 واليتها القضائية فحسب، بل أيضاً      ضمنال بتنفيذ االتفاقية    تقضي  التزامات  فإهنا توافق على    
ـ   .باإلسهام، عن طريق التعاون الدويل، يف تنفيذها على الصعيد العاملي           مماثلـة   صيغة وهذه ال

مثلما هو  يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ةملستخدم اصيغةلل
، تظل الدولـة الطـرف ملتزمـة        حمدودةاملوارد  تكون  حىت عندما   ف: احلال بالنسبة لتفسريها  

 .سع نطاق ممكن، باحلقوق ذات الصلةبالسعي لضمان التمتع، على أو

تعزيز نظـام دويل دميقراطـي       بشأن   ٨/٥ه   جملس حقوق اإلنسان، يف قرار     طلبو  -١٨
 ومفوضية األمم املتحـدة الـسامية حلقـوق         ،حقوق اإلنسان معاهدات   هيئاتإىل  ،  وعادل
القيام، يف   حقوق اإلنسان    االستشارية جمللس واللجنة  جملس حقوق اإلنسان     وآليات   ،اإلنسان

ويف هـذا  . تنفيـذه ة يف   إطار والية كلّ منها، بإيالء هذا القرار االهتمام الواجب واملـسامه          
الصدد، أكد اجمللس حق كل البشر يف نظام دويل دميقراطي وعادل، وهذا يقتضي عدة أمور               

، بوصفه حقاً عاملياً غري قابل للتصرف وجزءاً       الشعوب يف التنمية  كل شخص ومجيع     حق   منها
 اجمللس يف  وأشار. لقرارمن ا ) ج(٣كما ورد يف الفقرة     ال يتجزأ من حقوق اإلنسان األساسية       

 حقاً للشعوب واألفراد، وهو عنصر من عناصر ، بوصفه الدويلالتضامنإىل  أيضاً  ) و(٣الفقرة  
  .نظام دويل دميقراطي وعادلاحلق يف 

                                                           
)٤( R. Higgins, Problems and Process: International Law and How We Use It, Oxford University 

Press, Oxford, 1994. 
 .CRC/GC/2003/5الوثيقة  )٥(
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  القانون الدويلوجهات نظر حول التضامن بوصفه مبدأ من مبادئ   -دال   
اً مـن التعـاون     من وجهة نظر جهة قدمت رداً، يعترب التضامن الدويل جزءاً أساسي            -١٩

. الدويل، ويعترب قطعاً مبدأ من مبادئ القانون الدويل، وال سيما قانون حقوق اإلنسان الدويل             
لكل فرد احلق يف التمتع  من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان بوضوح على أن    ٢٨وتنص املادة   

لدان التقيد  ، مكرسة بذلك هذا احلق كمبدأ يتعني على كافة الب         " عادل دويلوبنظام اجتماعي   
وحسب ما أفادت بـه     . التعاون الدويل بوصفه مبدأ وحقاً على السواء      إىل  وبالتايل، ُينظر   . به

  جهة أخرى، ينبغي أن يكون التضامن الـدويل مبـدأ مـن مبـادئ القـانون الـدويل،                  
وال سيما قانون حقوق اإلنسان، إذ إن هذا املبدأ يشكل الدعامة اليت ترتكز عليها مسؤوليتنا               

احلفاظ على نظـام اجملتمـع      وينبغي أن يستند هدف     . محاية الناس والدفاع عن حقوقهم    يف  
مبدأ التضامن واملساعدة املتبادلة، ال سيما عندما يواجه بلد ما كارثة طبيعية            إىل  الدويل وبقائه   

  . أو اإلرهاب أو عندما يواجه حالة ما بعد انتهاء الرتاع/أو مشكلة الفقر و
التضامن الدويل كحق سام يدعم حقوقاً أخرى مثل        إىل  ل األعضاء   وتنظر بعض الدو    -٢٠

احلرية واملساواة واألمن وكقيمة تتجسد يف املبادئ اليت تعمل على خدمة الكـائن البـشري               
بغرض املسامهة يف متتع البلدان األقل منواً وبطبيعة احلال، شعوهبا، باالستقاللية واالسـتقالل             

ومبا أن التضامن قد وصف بأنه تعاطف البشر، فإن قيمـة           . يةواحلرية االقتصادية واالجتماع  
  .التضامن الدويل هي أداة أساسية ُيسترشد هبا إلعمال حقوق اإلنسان وتفسريها

  عنصر أساسي: التعاون الدويل  - هاء  
يف ديباجته  ميثاق األمم املتحدة    وينص  . يقع التضامن الدويل يف صميم التعاون الدويل        -٢١

حتقيـق مـستوى أعلـى      و ق اإلنسان األساسية واحلريات والكرامة والتقدم     على أمهية حقو  
يق التعـاون    على أن أحد األهداف األساسية لألمم املتحدة هو حتق         ١وتنص املادة   . للمعيشة

الدويل على حل املسائل الدولية ذات الصبغة االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة واإلنـسانية             
وقد شـددت   . قوق اإلنسان واحلريات األساسية للناس مجيعاً     احترام ح وتشجيع  وعلى تعزيز   

 من امليثاق، من واجب     ٥٥ومبوجب املادة   . اجلمعية العامة مراراً على ضرورة التعاون الدويل      
والنـهوض  العمالة الكاملة،    وتوفري   ،حتقيق مستوى أعلى للمعيشة   األمم املتحدة العمل على     

تيسري احللول للمشاكل الدولية االقتصادية     ، و جتماعير والتقدم االقتصادي واال   بعوامل التطو 
أن  و الدويل يف أمور الثقافـة والتعلـيم       وتعزيز التعاون    ،االجتماعية والصحية وما يتصل هبا    و

  على أن  ٥٦وتنص املادة   . اإلنسان واحلريات األساسية  حقوق  ومراعاة  يشيع يف العامل احترام     
، مبا جيب عليهم من عمل بالتعاون مع        تمعنين أو جم  يتعهد مجيع األعضاء بأن يقوموا، منفردي     "

بعض التفسريات، يفـرض    إىل  واستناداً  . "٥٥اهليئة إلدراك املقاصد املنصوص عليها يف املادة        
للجنة الفرعيـة لتعزيـز     وحسب املقررين اخلاصني    . ذلك التزاماً قانونياً على الدول األعضاء     

 ،العمل الذي تقوم به الدول األعضاء     ، فإن   (E/CN.4/Sub.2/2000/13) ومحاية حقوق اإلنسان  
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 .القطعيـة ملبادئ القواعد   اً  االلتزام، يشكل انتهاك  بصورة مجاعية أو فردية، بقصد خمالفة هذا        
وهذا املوقف يدعم وجهة النظر القائلة بأن التعاون والتضامن الدوليني ينطويان على التزامات             

 بأن االلتزامات القائمة على التضامن الدويل ميكن         أيضاً وقد حياج . قانونية من الدرجة األوىل   
أن تتخطى حدود الدول إذا ما كانت تتعلق بأبسط حقوق اإلنسان األساسية، ألهنا التزامات              

  .وليس بني األطراف فحسب) اجملتمع الدويل/جتاه البشرية مجعاء(واجبة جتاه اجلميع 

   ،إلنـسان ومحايتـها وإعماهلـا     التزامات الدولة وفيما يتعلق باحترام حقوق ا        -واو   
  املسؤولية وتقاسم 

 التزامات الدولة باحترام حقوق اإلنسان ومحايتها وإعماهلا تتعلق تقليـدياً           إذا كانت   -٢٢
، فقد أصبح من الضروري يف سياق       )مواطنني أو أجانب  (باألشخاص الذين خيضعون لواليتها     

وفيمـا يتعلـق    . الوطين الترابط العاملي االعتراف بوجود التزامات خارجة عن حدود اإلقليم        
 ضمن فئة التعاون الدويل، تعّد االلتزامـات املتعلقـة باملـساعدة            مبجموعة األفعال اليت تقع   

والتعاون الدوليني التزامات مكمِّلة ملسؤولية الدول الرئيسية عن تنفيذ التزاماهتا بشأن حقوق             
ويقوم التعاون الدويل على افتراض أساسي هو أن البلدان النامية        . اإلنسان على الصعيد الوطين   

. لضرورية إلعمال احلقوق املنصوص عليها يف االتفاقيات إعمـاالً تامـاً          قد ال متلك املوارد ا    
وهناك مسؤولية مشتركة عن التنمية يتم الوفاء هبا يف إطـار االلتزامـات الوطنيـة للـدول            

ويستند تقاسم املسؤولية   . وااللتزامات بالتعاون الدويل، ّمما يسهل التنفيذ على الصعيد العاملي        
 جمال القانون املتعلق بالالجئني وملتمسي اللجوء، ترجع إىل العديد           يف )٦(إىل نصوص أساسية  

فتشري االتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني إىل أن منح اللجوء قد يلقي أعباء ثقيلـة              . من السنني 
على عاتق بلدان معينة، وأن من غري املمكن، دون تعاون دويل، إجياد حل مرض هلـذه                اً  جد

 ٢ من املادة    ٢وحبسب الفقرة   . بعادها وطبيعتها الدولية  أاملتحدة ب املشكلة اليت اعترفت األمم     
من اإلعالن املتعلق باللجوء اإلقليمي، جيب على الدول عندما يصعب على إحـداها مـنح               
اللجوء أو مواصلة منحه، أن تعمد منفردة أو جمتمعة بواسطة األمم املتحدة ومدفوعة بـروح               

.  املناسبة الواجب اختاذها لتخفيف عبء تلـك الدولـة         التضامن الدويل إىل النظر يف التدابري     
اخلاصـة    اليت حتكم املظاهر،تفاقية منظمة الوحدة األفريقيةا ترسخ وعلى املستوى اإلقليمي،
 . التضامنأفريقيا، مبدأمبشكالت الالجئني يف 

  التنمية املستدامة واملسؤوليات املشتركة  - زاي  
باالعتراف العاملي بكوهنا هدفاً من أهداف اجملتمع العاملي      حتظى التنمية املستدامة اليوم       -٢٣

ات ألساسي وجمموعة القوانني والـسياس    ويوفر مفهومها ا  . ومبدأ من مبادئ القانون الدويل    
                                                           

 ’J. Fitzpatrick, “Temporary protection of refugees: elements of a formalized regime”, 94انظـر  )٦(

American Journal of International Law, 2000. 
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والقيم، اليت تشملها إمكانيات بعيدة املدى من أجل تطوير االلتزامات يف جمـال التـضامن               
خطوة أبعد ، حيث تعترف مببدأ املسؤولية املشتركة وختطو فكرة تقاسم املسؤولية هنا . الدويل

املتجسدة يف صكوك قانونية دولية تستوعب أوجه الالمساواة العاملية وضرورة           ولكن املتمايزة 
وتنطبق االلتزامات بالتعاون على الدول وكافـة اجلهـات الفاعلـة           . معاجلتها بطريقة عادلة  

ملبادئ القانون الـدويل املتـصلة بالتنميـة        إعالن نيودهلي    من   ٣وينص املبدأ رقم    . األخرى
لـدول  أن ل علـى   .،٢٠٠٢أبريل  / نيسان ٦الذي اعتمدته مجعية القانون الدويل يف       املستدامة  

 مجيع الدول   من واجب  و ولكنها متباينة؛ واجلهات الفاعلة األخرى املعنية مسؤوليات مشتركة       
وجيب أن تتعاون املنظمات الدوليـة      . ئةالتعاون يف حتقيق التنمية املستدامة الشاملة ومحاية البي       

واملنظمات غري احلكومية واجملتمع املدين     ) مبا يشمل الشركات عرب الوطنية خاصة     (والشركات  
 من إعالن   ٥ويدعو املبدأ رقم    . )٢٠٠٢/٣القرار   (يف هذه الشراكة العاملية وأن تساهم فيها      

 إىل حتمل  مة العاملي للتنمية املستدامة   جوهانسربغ بشأن التنمية املستدامة الصادر عن مؤمتر الق       
   وهـي التنميـة االقتـصادية      -التنميـة املـستدامة     اً للمـضي قـدماً يف       سؤولية مجاعي امل

 ويركز على مسألة التنفيذ كما عرضت يف خطـة          -  والتنمية االجتماعية ومحاية البيئة   
 .التنفيذ اليت وضعها

  قيم عامة عاملية  - حاء  
 علق بإدارة الشركات  املتال أنظمة العمل ويف إطار اجملال املتغري        منذ تطبيق أوىل أشك     -٢٤

والقوانني املنظمة للشركات، كثرت املبادرات اليت أطلقتها املنظمات غري احلكومية واملبـادئ         
التوجيهية احلكومية الدولية اليت تقر يف كثري من األحيان بوجود شـواغل تتعلـق بالعدالـة                

ملمثل اخلاص لألمني العام لألمم املتحدة املعين مبسألة حقـوق   والحظ ا . واإلنصاف والتضامن 
اإلنسان والشركات عرب الوطنية وغريها مـن مؤسـسات األعمـال يف تقريـره األخـري                

(A/HRC/11/13)   ألزمة االقتصادية الراهنـة   أحدثت ا اليت   اإلدارية   الثغرات وأوجه القصور  أن 
ت الشركات يف جمال حقوق     جتاوزاإىل  ليت أفضت   البيئة املتساهلة ا  أيضاً  هي ذاهتا اليت شكلت     

أن وينبغي للحكومات   .  مماثلة لكل من األزمة ومسؤولية الشركات      حلوالًاإلنسان واقتضت   
 تعتمد  ينبغي أن ، و  االجتماعية من املسؤولية حتميل الشركات مزيداً     سياسات حتفز على     تعتمد

االحتماالت املرتقبة هلا   ومفادها أن   اآلن   منها   ناصال م ّسد حقيقة   الشركات استراتيجيات جت  
 وأشـار يف اخلامتـة إىل أن      . لاجملتمع كك ه  رفاترتبط ارتباطاً وثيقاً بتحقيق     الطويل  األجل  يف  

حتقيق يف إزاء ما ترتكبه الشركات من جتاوزات إمنا يسهم تعزيز النظام الدويل حلقوق اإلنسان 
  ة ويـستفيد مـن     استدامو  أكثر مشوالً ملي  اقتصاد عا حنو  التحول املنشود على الصعيد العاملي      

  .هذا التحول
أن القيم املترابطة األساسية املتمثلة يف      إعالن األمم املتحدة بشأن األلفية      واعترب    - ٢٥

 ذات أمهيـة    احلرية واملساواة والتضامن والتسامح واحترام الطبيعة واملسؤولية املشتركة       
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وميكن اعتبار التـضامن عنـصراً   . عشرين احلادي والحيوية للعالقات الدولية يف القرن 
  . يف قيم العدالة واإلنصاف واملساواةأساسياً

  التضامن الدويل والقضاء على الفقر  – ثالثاً  

   الفقرعلىالتضامن كرد   - ألف  
وإزاء تعـدد   . يعد الفقر السبب األصلي للعديد من املشكالت اليت تواجـه العـامل             -٢٦

، تربز احلاجة، أكثر من أي وقت مضى، إىل إجراء          د ضرراً األزمات وبعض آثار العوملة األش    
اإلعالن العاملي  وينص  . تغيري أساسي يف املنهج املتبع وإشاعة قيم األخوة واإلنسانية والتضامن         

املستوى املشترك الـذي ينبغـي أن      ) "أي اإلعالن العاملي  (أنه  حلقوق اإلنسان يف بدايته على      
توطيد احترام هـذه    إىل   يسعى كل فرد وهيئة يف اجملتمع       تستهدفه كافة الشعوب واألمم حىت    

، لضمان االعتراف هبـا مراعاهتـا       ذ إجراءات مطردة، قومية وعاملية    احلقوق واحلريات واختا  
  ".بصورة عاملية فعالة

   إعـالن الدوحـة الـوزاري     إعالن األلفية، واألهداف اإلمنائية لأللفية، و     وُينظر إىل     -٢٧
ويل املعين بتمويل التنمية ومؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة، على          ، واملؤمتر الد  ٢٠٠١لعام  

أهنا متثل، مجاعياً، اتفاقاً عاملياً للحد من الفقر باالعتماد على املـسؤوليات املتـشاطرة الـيت                
وشددت اجلهات اليت قدمت رداً على ضرورة أن يكون التضامن          . )٧(يتحملها اجملتمع الدويل  

فقد أصبح عنصراً ال غىن عنه يف إطـار         .  اجلهود الوطنية املبذولة حملاربة الفقر     مبدأ أساسياً يف  
اجلهود املبذولة للقضاء على الفقر يف العامل ألن الفقر يؤثر على التمتـع حبقـوق اإلنـسان                 

  فالتضامن والتعاون أمران حيويان ملكافحـة اجلـوع ووفيـات األطفـال الـيت             . األساسية
  .ميكن تفاديها

ــر  -٢٨ ــسيد وذك ــيس  ال ــانتوس ألف ــاله دوس س ــذكورة أع ــه امل  يف ورقت
(E/CN.4/Sub.2/2004/43)             أن احلاجة إىل مزيد من التأكيد على التضامن الدويل تنبع من واقع

الظلم الذي مييز العالقات الدولية والذي ينجم عن سياق تارخيي معني كانت فيـه شـعوب              
اً عن عوامل وظروف حالت دون تـضييق        وقد نتج أيض  . وبلدان حمرومة من احلق يف التنمية     

ومـن تلـك    . الفجوة القائمة بني أحوال املعيشة القائمة يف البلدان النامية والبلدان املتقدمة          
 واملشروطيات املفروضة، وسياسات التكييف اهليكلي  ،العوامل السياسات املتعلقة بالدعم املايل    

  .منةاليت وضعتها املؤسسات املالية الدولية وسياسات اهلي

                                                           
 .CN.4/Sub.2/2004/1 من الوثيقة ١-٣الفقرة  )٧(
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  ردود على االستبيانال  - باء  
من وجهة نظر بعض اجلهات اليت قدمت رداً على االستبيان، يعد التضامن الـدويل                -٢٩

عنصراً أساسياً يف اجلهود اليت تبذهلا البلدان النامية إلعمال احلق يف التنمية وتعزيز متتع شعوهبا               
 إعالن وبرنامج عمل فيينا إىل ضرورة ويشري. الكامل باحلقوق االقتصادية واالجتماعية الثقافية

زيادة وتواصل جهود التعاون والتضامن الدوليني لتحقيق تقدم جوهري يف جمـال حقـوق              
. ومن املنتظر أن يتعزز إعمال مبدأ التضامن من خالل التركيز على قطاعات خمتلفة            . اإلنسان

القائمة والتخفيف من الديون إذ من املتوقع أن يؤدي إعطاء األولوية لتطبيق الصكوك القانونية      
وحسب ما ذكرته بعض اجلهات الـيت       . ونقل التكنولوجيا إىل حتسني محاية حقوق اإلنسان      

قدمت رداً، ينبغي أن يكون التضامن الدويل املبدأ الرئيسي الذي تسترشد به العالقات بـني               
ة يف السياق الـدويل     احلاجاستشعار  وتربز وجهة النظر هذه     . البلدان املتقدمة والبلدان النامية   

احلايل إىل ضمان أن تتوىل اجلهات الفاعلة يف اجملتمع املدين زمام القيادة يف عمليات التنميـة،                
وتوفر وجهة النظر تلك أيضاً عناصـر     . بدءاً بتحديد األهداف على املستويني الوطين والدويل      

إذ . فكرة الشراكة: ميةهامة من حيث الكيف من أجل حتديد مسة تعريفية للتعاون يف جمال التن       
حد األهداف املتعلقة باحلد من الفقر      أتعد إقامة شراكة من أجل التنمية، ضمن أمور أخرى،          

  يف 
  .إعالن األلفية

   وداخل اجليل الواحدالعوملة والعالقات الدولية والعدالة بني األجيال  - جيم  
عوملة االقتصادية، ال سيما    ينبغي االعتراف بالترابط القائم بني األمم والشعوب ألن ال          -٣٠

من خالل التجارة الدولية واالستثمار، فيما تعزز الترابط وآثاره اإلجيابية، قد تنجم عنها آثار              
الذين يعيشون علـى    عكسية تتمثل يف االنقطاع واالستبعاد، وخاصة بالنسبة إىل األشخاص          

 والتجزؤ، يصبح التعـاون  ففي عامل يشهد مسارين متزامنني ومها مسارا العوملة . هامش احلياة 
 شرطاً ال غىن عنه ويقتضي يف الوقت ذاته اتباع منهج جديد يف             )٨(من أجل مستقبلنا املشترك   

فهو يقتضي إيديولوجيا قائمة على التوافق والعاملية واملشاركة واملـصاحل          . )٩(العالقات الدولية 
بشأن البيئة والتنمية، علـى      من إعالن ريو     ٥وينص املبدأ   . )١٠(املشتركة واآلفاق طويلة األمد   

                                                           
 (,Oxford University Pressمستقبلنا املشترك"أشارت اللجنة العاملية املعنية بالبيئة والتنمية يف تقريرها املعنون  )٨(

(New York, 1987         إىل الفقر بوصفه التحـدي األساسـي الـذي يواجـه البيئـة والتطـور وحتقيـق  
 .التنمية املستدامة

)٩ ( K. Hossain, “Sustainable development: a normative framework for evolving a more just and humane 

international economic order?”, in S. R. Chowdhury, E. Denters, P. de Waart (eds.), The Right to 

Development in International Law, Martinus Nijhoff, Dordrecht, 1992. 
)١٠( I. M. Porras, “The Rio Declaration: a new basis for international cooperation”, in P. Sands, Greening 

International Law, Earthscan, London, 1993. 
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أن تتعاون مجيع الدول والشعوب يف املهمة األساسية املتمثلة يف استئصال شأفة الفقر كشرط              
ال غىن عنه للتنمية املستدامة بغرض احلد من أوجه التفاوت يف مـستويات املعيـشة وتلبيـة                

  . احتياجات غالبية الشعوب يف العامل على وجه أفضل
 من إعالن ريو، جيب أن تتعاون الدول والشعوب حبـسن نيـة             ٢٧وحسب املبدأ     -٣١

وبروح من الشراكة يف حتقيق املبادئ املتجسدة يف هذا اإلعالن ويف زيادة تطـوير القـانون                
والعدالة بني األجيال وداخل اجليل     وينظر إىل احلق يف التنمية      . الدويل يف جمال التنمية املستدامة    

وتشمل مبادئ التنمية املستدامة، اليت    .  يف التنمية املستدامة    بوصفهما عنصرين أساسيني   الواحد
تكرسها أيضاً اتفاقيات مثل اتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بـشأن             

وهي تنطوي على التزامات تقع على عـاتق كافـة          . تغري املناخ، مفهومي العدالة واإلنصاف    
كذلك أولئك الذين مل يولدوا بعد، وتتضمن فكرة التـضامن  أولئك املنتمني إىل جيل واحد و  

 من إعالن ريو جيب إعمـال احلـق يف          ٣وحبسب املبدأ   . مع اإلنسانية وموئلها اإليكولوجي   
  التنمية على حنو يكفل الوفاء بشكل منصف باالحتياجـات اإلمنائيـة والبيئيـة لألجيـال               

  .احلالية واملقبلة

  والـشراكة   وحتقيـق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة       إعمال احلق يف التنميـة        - دال  
  العاملية من أجل التنمية

ذكر يف مناسبات عديدة أن اجلهود اجلارية املبذولة من أجل إعمال احلق يف التنمية،                -٣٢
فرقـة العمـل    ال سيما جهود الفريق العامل املفتوح العضوية املعين باحلق يف التنمية وجهود             

، تساهم يف ضمان حتقيق األهـداف اإلمنائيـة          بإعمال احلق يف التنمية    الرفيعة املستوى املعنية  
ي يواجه اجملتمع الدويل يتمثـل يف حـشد اإلرادة الـسياسية         ذلأللفية وإدراك أن التحدي ال    

إعادة توجيه أولويات التجارة والتنمية، وبناء القدرات وإدماج شـركاء مـن    والدعم املايل و  
وإعمال احلـق يف     حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية   ويقتضي  . )١١(اجملتمع املدين يف هذا املسعى    

على ، ومها شرطان ضروريات للقضاء على الفقر، التضامن والتعاون الدوليني، ال سيما      التنمية
   من األهداف اإلمنائية لأللفية، املتعلق بالشراكة العاملية من         ٨النحو املنصوص عليه يف اهلدف      

  .أجل التنمية
ألهداف اإلمنائية لأللفية والتدابري القانونية والسياسية املتخذة لتحقيقها جـزءاً          وتعد ا   -٣٣

 تتعلق باملسؤولية اليت يتحملها الغـري والواجـب الـدويل يف            قواعد قانونية ناشئة  من جوهر   
                                                           

يعتمد مستقبل احلق يف التنمية إىل حد كبري على درجة استعداد احلكومات ملعاجلة العوائق العمليـة الـيت                  " )١١(
ومن شأن النجاح يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية املـسامهة يف   . تقف أمام تنفيذ األهداف اإلمنائية لأللفية     

ـ  ".  والعكس صـحيح عملية إعمال احلق يف التنمية  The right to“:ورليمر يف دراسـة بعنـوان  فـون ش

development and the UN development goals: critical perspectives”, in C. R. Kumar and D. K. 

Srivastava, Human Rights and Development: Law, Policy and Governance, City University of 

Hong Kong, 2006. 
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 الذي يسعى إىل تعزيز الشراكة الدولية ٨وهذا صحيح بشكل خاص يف حالة اهلدف  . التعاون
 جماالت منها احلصول على األدوية والتكنولوجيا بأمثان معقولة والتعـاون           لتحقيق التنمية يف  

تكـرار   ومـن شـأن      .)١٢(بغرض زيادة املساعدة اإلمنائية وإلغاء عبء الدين للبلدان الفقرية        
 بتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية يف عدة صكوك دولية واتساق املمارسة           اإلعراب عن االلتزام  
ن يشكال قاعدة معقولة لالعتراف مببدأ التضامن الدويل، الذي يتوقع أن           مع تلك االلتزامات أ   

ويف . يقدم يف مرحلة ما حجة قوية على أن مثل ذلك االلتزام قد تبلور إىل قانون عريف دويل                
إىل حد بعيد نطاق املبـادئ      هذا اجملال، ميكن للتضامن الدويل، يف هناية املطاف، أن يتجاوز           

  للوصول إىل نطاق العرف الدويل العامة للقانون الدويل
وميكن أن نرى إحدى أهم النتائج النامجة عن األعمال اليت قامت هبا البلدان الناميـة               -٣٤

. )١٣(من أجل حتقيق التنمية يف حتول هذه القضية إىل قضية مركزية بالنسبة إىل اجملتمع الدويل              
مية، ومن ضمنها قـرارات     وعلى الرغم من أن اإلعالنات وغريها من الصكوك يف جمال التن          

ـ        اجلمعية العامة، ال تعتمد دائماً بتوافق اآلراء، فإنه          ه جيب أن متنح القيمة الواجبة حيـث إن
  رأياً توافقياً ألغلبيـة عظمـى   باإلمكان االسترشاد هبا لوضع مبادئ قانونية دولية مبا أهنا متثل    

  .من الدول

   األمراضومكافحة  الطبيعيةالتضامن الدويل والتعاون بشأن الكوارث  - رابعاً  

  الكوارث الطبيعية  -ألف   
يعترف القانون الدويل باملسؤولية إزاء ضحايا الكوارث، وإن مل يصبح هذا االعتراف       -٣٥

وتعد املبادئ اإلنسانية املطبقة يف حاالت الكوارث جماالً قابالً للتطوير يرجح أن            . ملزماً قانوناً 
فات اإليديولوجية والـسياسية القائمـة علـى املـستوى          يتم يف إطاره التوفيق بني االختال     

وفيما يتعلق بالكوارث الطبيعية، أعربت اللجنة املعنيـة بـاحلقوق االقتـصادية            . )١٤(العاملي
واالجتماعية والثقافية عن وجهة نظر مفادها أن الدول األطراف تتحمل مسؤولية مـشتركة             

ارث واملعونـة اإلنـسانية يف أوقـات        وفردية، للتعاون يف تقدمي اإلغاثة يف حاالت الكـو        

                                                           
)١٢( C.T. Holder, “Note: a feminist human rights approach for engendering the Millennium 

Development Goals”, 14 Cardozo Journal of Law & Gender, 2007. 
)١٣( A. Cassese, International Law, Oxford University Press, Oxford, 2005. 
 Z. Coursen-Neff, “Preventive measures pertaining to unconventional threats to the peace, suchانظر )١٤(

as natural and humanitarian disasters”, 30, New York University Journal of International Law and 

Policy, 1998. 
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ويتعني عند تقدمي اإلغاثة واملساعدة يف حاالت الطوارئ إيـالء األولويـة إىل             . )١٥(الطوارئ
  .)١٦(احلقوق املنصوص عليها يف العهد

اجلهود املبذولة ملعاجلة    يف املقام األول عن      املسؤولةالدولة املتضررة هي    ويف حني أن      -٣٦
ويشمل التعاون الدويل   .  مهم للغاية  التعاون الدويل  فإن دور     إقليمها،  داخل الكوارث الطبيعية 

يف حاالت الكوارث الطبيعية تدابري الوقاية والتأهب والتخفيف واإلنعاش والتعمري فضالً عن            
وينبغـي أيـضاً    ). ٥٩/٢١٢قرار اجلمعية العامة     (تعزيز قدرة البلدان املتضررة على التصدي     

ماً للجهود اليت تبذهلا البلدان املتضررة يف معاجلتها للكوارث الطبيعية          تعزيز التعاون الدويل دع   
وينبغي أن يعمل التعاون الدويل على حتسني القدرات الوطنيـة واحملليـة يف             . يف مجيع االحل  

جماالت منها البحث واإلنقاذ، وعند االقتضاء، حتسني القدرات اإلقليميـة ودون اإلقليميـة             
ل التأهب للكوارث والتصدي هلا، وهو ما ميكن أن يتاح بفعالية أكـرب             يف جما للبلدان النامية   

  .وتكلفة أقل بالقرب من موقع حدوث الكارثة
 أن من شأن تطوير القانون الـدويل أن         أُعرب عن رأي مفاده   ورداً على االستبيان،      -٣٧

يف إطـار    وأن هلا دوراً واضحاً وحمدداً       من أشخاص القانون  يقود إىل االعتراف بأن الشعوب      
وباإلمكان، على سبيل املثال، وضع مبادئ توجيهية       . التصدي للكوارث على املستوى العاملي    

لفائدة الشعوب من أجل مساعدة اآلخرين عرب احلدود يف أوقات حدوث الكوارث، سـواء              
ومبـرور  . بروح من األخوة العامليـة     نامجة عن األنشطة البشرية،      كانت كوارث طبيعية أو   

ن هذا املنهج املزدوج، القائم على مساعدة الشعوب والدول بعضها الـبعض،        الوقت، من شأ  
  . تعزيز مبدأ التضامن الدويل

  مكافحة األمراض  -باء  
أصبح من الواضح بعد اإلقرار بالترابط القائم بني حقوق اإلنسان الفردية وحقـوق               -٣٨

 املضي قدماً حبقوق اإلنسان     اإلنسان اجلماعية، أنه مل تعد هناك حاجة دائماً إىل املقايضة بني          
يف عامل يسري علـى     ذلك أن التمتع اجلماعي بالصحة العامة،       . الفردية، وتعزيز الصحة العامة   

طريق العوملة، شرط مسبق لتمتع األفراد حبقهم يف الصحة، مع تويل نظم الصحة العامة معاجلة              
خالل احلـق يف الـصحة،      ومن  . العوامل اجلماعية احملدِّدة للصحة خارج نطاق سيطرة الفرد       

ميكن استخدام خطاب احلقوق اجلماعية الستكمال احلقوق الفردية بالتأكيد على التـساوي            
ويف مواجهـة وبـاء فـريوس نقـص املناعـة           . )١٧(والتضامن األصيلني بني كافة الشعوب    

                                                           
 .٣٨، الفقرة E/C.12/1999/5 و٤٠، الفقرة E/C.12/2000/4انظر  )١٥(
)١٦( E/C.12/2002/11 ٣٤، الفقرة. 
 B.M. Meier, “Employing health rights for global justice: the promise of public health in responseانظر ) ١٧(

to the insalubrious ramifications of globalization”, 39, Cornell International Law Journal, 2006. 
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اإليدز، يقود احلق يف الصحة إىل تكوين حركة واسعة من التضامن الدويل تقتـضي              /البشرية
  . األولوية هلذا احلق على حقوق امللكية الفكرية على سبيل املثالإعطاء
 اللوائح الـصحية الدوليـة      ٢٠٠٥مايو  / أيار ٢٣ويدل اعتماد منظمة الصحة العاملية يف         -٣٩

املنقحة على زيادة استعداد الدول األعضاء واملنظمة للتأكيد على سلطة منظمة الصحة العامليـة ال               
اض املُعدية الناشئة واخلطرية وتفشيها فحسب وإمنا أيضاً يف وضع أساس           يف مواجهة هتديدات األمر   

وملا كانت اللوائح صكوكاً    . قانوين دويل أمنت من أجل التعاون العلمي الدويل لتحقيق هذا الغرض          
دولية ملزمة قانوناً، فإنه يقع على عاتق الدول األطراف فيها التزام دويل بالتعاون العلمي؛ وبالتـايل   

وقد كرر األمني العـام     . التعاون العلمي هبدف احلد من انتشار األمراض اخلطرية، إلزامياً        أضحى  
 يف العامل، مبينـاً أن  A (H1N1(دعوته إىل توحيد اجلهود الدولية فيما يتعلق بتفشي فريوس أنفلونزا 

اً هاماً ملدى   ويعد انتشار املرض اختبار   . ذلك يقتضي تعاون اجملتمع الدويل بأكمله وقيادته والتزامه       
 على حالـة    ٢٠٠٥للوائح الصحية الدولية لعام     تطبيق منظمة الصحة العاملية والدول األعضاء فيها        

 نقاط إشـارة إىل احلكومـات   ٦ يف سلم مؤلف من     ٦ويعد اإلعالن عن املستوى     . تفش خطرية 
ـ             ام ووزارات الصحة والوزارات األخرى وقطاع صناعة األدوية وقطاع األعمال بـضرورة القي

يف معرض حديثـه    وشدد املدير العام ملنظمة الصحة العاملية،       . بصفة عاجلة للغاية  بإجراءات معينة   
مايو، على احلاجة إىل اإلنصاف والتضامن يف إطار التصدي         / أيار ١٨إىل مجعية الصحة العاملية يوم      

  .املطروحة أمام الصحة العامة يف العاملللتحديات 

  مالحظات ختامية  - خامساً 
 للعامل الذي تسوده االضطرابات على اختالف أشكاهلا،        النظر إىل الوضع احلايل   ب  -٤٠

يعترب التضامن الدويل شرطاً مسبقاً بالغ األمهية لتحقيق الكرامة اإلنسانية اليت تعترب أساساً             
والتعاون . لكافة حقوق اإلنسان، وأمن البشر وبقائهم من أجل ضمان مستقبلنا املشترك           

وإن العمـل   . يشكل أساس التضامن الدويل، مبدأ راسخ يف القانون الدويل        الدويل، الذي   
باجتاه االعتراف حبق الشعوب واألفراد يف التضامن الدويل، يوفر جماالً خصباً يتعني زيـادة     
استكشافه كما يتمثل يف تعدد القوانني واملسارات والسياسات العامة والترتيبات املتعددة           

  ميكن تفسريها بطريقـة هادفـة يف ضـوء العدالـة واإلنـصاف      األطراف والثنائية اليت   
  .والتنمية املستدامة

  وخيلص اخلبري املستقل على إثر استكشاف األساس القانوين إىل أن مثة دليالً كافياً               -٤١
وتظهر دراسة استقصائية يف جمال التضامن      . ال لبس فيه على وجود مبدأ التضامن الدويل       

لقيم العامة العاملية والسياسات واملفاهيم والقوانني يف خمتلـف         الدويل وجود العديد من ا    
 وأغلبها يف جمال القانون غري امللـزم أو القـانون           ،الصكوك القانونية والسياسية الدولية   

املنشود أو السياسة العامة الدولية، حيث تتالقى القوانني واألخالق واملثل العليا واآلداب            
موعة من القيم والقوانني اليت بإمكاهنا دعم إنشاء إطار         ويشكل ذلك جم  . والسياسة العامة 
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معياري حلقوق اإلنسان والتضامن الدويل وبروز حق الشعوب واألفـراد يف التـضامن             
الدويل املصاحب لذلك، اعتماداً على مبدأ التوافق األساسي الذي يسترشد به يف وضـع              

انني األكثر صرامة تنطوي علـى      وبدرجة أقل، مثة أيضاً جمموعة من القو      . القانون الدويل 
ولدعم كل من القوانني امللزمة والقوانني غري       . تعهدات ملزمة بالتضامن والتعاون الدوليني    

امللزمة، مثة جمموعة هائلة من املمارسات اليت تقوم هبا الدول وأطراف من غري الدول بناء               
 امللزمة والقـوانني غـري      ويتعني ردم اهلوة القائمة بني القوانني     . على مثل تلك االلتزامات   

امللزمة وبني القيم والقوانني من خالل مشروعات قانونية متنوعة ومتعددة واتباع منـاهج            
أوسع نطاقاً يف التفسري، مع االعتراف بأن إدارة الشؤون العاملية تعتمد على عـدد مـن                

 .يةاجلهات املعنية اليت تساهم مجيعها يف صياغة القانون الدويل والسياسات الدول

التصنيف الثالثي لاللتزامات، املتمثل يف االحترام واحلماية والوفاء، إطـاراً          ويعد    -٤٢
ويقوم التعـاون والتـضامن     . مفيداً لتفسري النصوص املتعلقة بالتعاون والتضامن الدوليني      

وينطوي مفهوم املـسؤوليات املـشتركة ولكـن        .  على مفهوم تقاسم املسؤولية    الدوليان
وميكن القول . يمة حمتملة يف إطار تطوير حق الشعوب واألفراد يف التضامن     املتمايزة على ق  

إن االلتزامات القائمة على التضامن الدويل، حيثما تتعلـق بأبـسط حقـوق اإلنـسان               
األساسية، ميكن أن تتخطى احلدود اإلقليمية للدولة، مبا أهنا واجبة جتاه اجلميع وليس فيما              

  .بني األطراف

        


