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  موجز

 الذي طلب إىل اخلبري املستقل املعـين حبقـوق          ٦/٣ هذا التقرير وفقاً لقرار جملس حقوق اإلنسان         ُيقدَّم  
أن يواصل عمله من أجل إعداد مشروع إعالن بشأن حق الشعوب واألفراد يف التضامن              اإلنسان والتضامن الدويل    

فـي  ف. وينقسم هذا التقرير إىل قسمني    . ة التاسع تهدوريف  جمللس  ا إىلالدويل وأن يقدم تقريراً عن تنفيذ هذا القرار         
يواصل اخلبري املستقل التركيز على التعاون الدويل ويعرض بإجياز يف القـسم الثـاين منـه                القسم األول من التقرير     

  .عداد مشروع اإلعالن املتعلق حبق الشعوب واألفراد يف التضامن الدويلإلاخلطوات اليت سُتتبع 
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  احملتويات

  ةالصفح  ـراتـالفق  

  ٤  ٥ -  ١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   مقدمة

  ٥  ٢٤ -  ٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التعاون الدويل  - أوالً 

خطوات أولية باجتاه وضع وإعداد مشروع إعالن بشأن حق الشعوب   - ثانياً 
  ١٠  ٢٦- ٢٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . واألفراد يف التضامن الدويل

  ١١  ٣٣- ٢٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املالحظات اخلتامية  - ثالثاً

  املرفق

  ١٢  واملنظمات غري احلكوميةمشروع االستبيان الذي سيوزَّع على الدول واملنظمات الدولية   
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  مقدمة

ع هبا عمالً بقرار جلنة حقـوق       ـة اليت يضطل  ـره األول الوالي  ـي تقري ـل ف ـاستكشف اخلبري املستق    - ١
: جماالت تركيز رئيسية يف التضامن الـدويل هـي        ) A/HRC/4/8(وحدد يف تقريره الثاين     . ٢٠٠٥/٥٥اإلنسان  

 للكوارث الطبيعية ولألمراض واآلفات الزراعية، واحلقوق مـن اجليـل           ةـة العاملي ـالتعاون الدويل، واالستجاب  
وقُدمت أمثلة عن اعتبارات حمددة وعن اجملاالت ذات األولوية اليت ينبغي أخذها يف احلسبان عند تنـاول         . الثالث
  .الشواغلهذه 

وهو أمر جيعل مـن  . ويشمل التضامن الدويل حبكم طبيعته جمموعة واسعة من جماالت التعاون واملساعدة     - ٢
ووفقاً لواليته، يرى اخلبري املستقل، يف هذا التقرير،        . جماالت التركيز احملددة يف عمل اخلبري املستقل      َتبيُّن  الصعب  

أنه من املهم وضع إطار العمل القانوين اخلاص بالتعاون الدويل يف تنفيذ اتفاقيات ومعاهدات حقـوق اإلنـسان                  
يف سلسلة من   هو األول   تقرير  الوهذا  . ام بالتعاون الدويل يف صكوك حقوق اإلنسان      والكيفية اليت تطور هبا االلتز    

تحليل التضامن الدويل وترسـيخ     ل إطار عمل    وضعالتقارير تدرس بعمق جماالت التركيز الرئيسية يف الوالية بغية          
  .ى هذا احلقوالعناصر الرئيسية اليت يقوم عليها حق الشعوب واألفراد يف التضامن الدويل وإغناء حمت

، اجملتمع الدويل على النظر، على وجه االستعجال، يف اختـاذ           ٦/٣ جملس حقوق اإلنسان، يف قراره       حيثو  - ٣
تدابري حمددة لتعزيز وتدعيم املساعدة الدولية املقدمة إىل البلدان النامية يف مساعيها من أجل التنمية ومن أجل إجياد                  

  .نسان إعماالً كامالًاألوضاع اليت تتيح إعمال مجيع حقوق اإل

وعّرف اخلبري املستقل، يف تقريره الثاين، التضامن الدويل بأنه احتاد مصاحل أو احتاد مقصد بلدان العـامل                   - ٤
 وهو احتاٌد نابع من اعتماد الدول واألطراف الدولية الفاعلة األخرى على بعضها الـبعض هبـدف    ومتاسكها االجتماعي 

اجملتمع الدويل نفسه، وهبدف حتقيق األهداف اجلماعية اليت تتطلب التعاون الدويل والعمـل  احلفاظ على النظام وعلى بقاء     
 والتعـاون الـدويل،   رابط، والت"احتاد املصاحل أو احتاد املقصد"ومن الكلمات األساسية يف هذا التعريف       . املشترك

لى عمل الدول وشدد علـى أن مـصطلح         وأكد اخلبري املستقل أنه ينبغي أالّ ُيقَْصر التعريُف ع        . والعمل املشترك 
 كاملنظمـات  األطراف الفاعلـة  ألنه يشمل عالقة التضامن بني الدول وغريها من        نطاقاًأوسع  " التضامن العاملي "

  .الدولية واجملتمع املدين

عـداد  إلويف هذا التقرير، سيسلط اخلبري املستقل كذلك الضوء على اخلطوات التمهيدية اليت سـُتتخذ                 - ٥
 يف ٦/٣ووضع قرار جملس حقـوق اإلنـسان       . إلعالن املتعلق حبق الشعوب واألفراد يف التضامن الدويل       مشروع ا 
احلاجة امللحة إىل مواصلة وضع مبادئ توجيهية ومعايري وقواعد ومبادئ عامة هبدف تعزيز ومحاية حق  أيضاً  االعتبار  

يلـتمس   طلبه إىل اخلبري املستقل بأن       ٧/٥ن  وكرر قرار جملس حقوق اإلنسا    . الشعوب واألفراد يف التضامن الدويل    
آراء ومسامهات احلكومات، ووكاالت األمم املتحدة وغريها من املنظمات الدولية واملنظمات غري احلكومية ذات              

  .الصلة، لدى اضطالعه بواليته
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   التعاون الدويل-  الًأو
والتضامن، باملعىن األعم،   . املشتركةيقوم كل من التضامن الدويل والتعاون الدويل على أساس املسؤولية             - ٦

هو اشتراك األفراد واجلماعات والدول يف املسؤوليات واملصلحة، جمتمعني يف ذلك على مبـدأ اإلخـاء وفكـرة       
والعالقة بني التضامن الدويل والتعاون الدويل عالقة متكاملة يكون فيها التعاون الدويل مبثابة الواسـطة               . التعاون

  .ق هبا األهداف اجلماعية ويتم هبا احتاد املصاحلاألساسية اليت تتحق

التشديد على وجوب توجيـه ذلـك     هو  والغرض من دراسة املساعدة والتعاون الدوليني يف هذا التقرير            - ٧
 وخاصة منها احلقوق االقتصادية واالجتماعية ،التعاون، كمسألة حتظى باألولوية، حنو إعمال مجيع حقوق اإلنسان

اف املتفق عليها دولياً كاألهداف اإلمنائية لأللفية، وعلى وجوب اسـتجابته بـسرعة وفعاليـة               والثقافية واألهد 
  .لألوضاع اخلطرية كالكوارث الطبيعية

  التعاون الدويل وااللتزامات املشتركة يف الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان
 من ميثاق األمم ١ من املادة ١قرة وميكن استشفاف جوهر التعاون الدويل من خالل املقاصد اليت تتضمنها الف          - ٨

                                                                                                  حتقيق التعاون الدويل على حل املسائل الدولية ذات الصبغة االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة              : "املتحدة ومن بينها  
                                                                  ً                       ً                          واإلنسانية وعلى تعزيز احترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للناس مجيعاً والتشجيع على ذلك إطالقاً بال متييـز                 

ُخـصص برمتـه للتعـاون االقتـصادي        ) هو الفصل التاسع  (ويضم امليثاق فصالً      " .                        نس أو اللغة أو الدين            بسبب اجل 
  . االلتزامات القانونية الدولية املتعلقة بالتعاون واملساعدة الدوليني٥٦ و٥٥واالجتماعي الدويل بينما حتدد املادتان 

فقـد  . سخ يف الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان     والتعاون واملساعدة الدوليان أمران مكرسان على حنو را         - ٩
لكل فرد حق التمتع بنظام اجتماعي ودويل ميكـن أن          " من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان أنه        ٢٨جاء يف املادة    

 ويتضمن العهد الـدويل اخلـاص       ."تتحقق يف ظله احلقوق واحلريات املنصوص عليها يف هذا اإلعالن حتققاً تاماً           
ية واالجتماعية والثقافية إشارات صرحية إىل املساعدة والتعاون الدوليني من أجل إعمال احلقوق باحلقوق االقتصاد

مبفردها وعن طريق املساعدة    " توجه العناية إىل التزام مجيع الدول األطراف باختاذ خطوات           ٢فاملادة  : اليت يكفلها 
. اجتاه اإلعمال الكامل للحقوق اليت يقرها العهدب" والتعاون الدوليني، وال سيما على الصعيدين االقتصادي والتقين

 كذلك على التزام الدول باختاذ خطوات، مبجهودها الفردي وعن طريق التعـاون  ١١ من املادة    ٢وتشدد الفقرة   
وأعادت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية . الدويل، من أجل كفل احلق يف التحرر من اجلوع

. يةالدولالقانونية  لتزامات  ونطاق اال طبيعة   املتعلق ب  ٣رقم  العام  د على أمهية االلتزامات اجلماعية يف تعليقها        التأكي
  .)١(وُوضعت كذلك التزامات مشاهبة بشأن حقوق أخرى

                                                      

خطط : ١١التعليق العام رقم    : ق االقتصادية واالجتماعية والثقافية   احلقواملعنية ب لجنة  الانظر تعليقات    )١(
احلق يف التعليم : ١٣، التعليق العام رقم )٩، الفقرة E/C.12/1999/4 (١٤ مبوجب املادة العمل من أجل التعليم االبتدائي

)E/C.12/1999/10   الصحة ميكـن بلوغـه،       عن احلق يف التمتع بأعلى مستوى من       ١٤، التعليق العام رقم     )٥٦، الفقرة 
)E/C.12/2000/4   (ق يف املاء    ـاحل: ١٥، التعليق العام رقم     )٤٥، الفقرةE/C.12/2002/11   التعليق العام   )٣٨، الفقرة ،

حق كل فرد يف أن يستفيد من محاية املصاحل املعنوية واملادية املترتبة على إنتاج علمي أو أديب أو فين من تأليفه  : ١٧رقم 
)E/C.12/GC/17 (احلق يف العمل : ١٨، التعليق العام رقم )٣٨، الفقرةE/C.12/GC/18 ٢٩، الفقرة.( 
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 ١٤ مفالتعليق العام رق. وقد شددت اللجنة يف تعليقاهتا العامة ومالحظاهتا اخلتامية على ضرورة التعاون الدويل  - ١٠
املتعلق حبق اإلنسان يف مستوى الئق من الصحة، على سبيل املثال، يشدد علـى التزامـات احلكومـة الفرديـة       
واملشتركة فيما يتعلق بالسيطرة على املرض ويف توفري األدوية األساسية وإتاحة احلصول عليها من الناحيتني املادية  

وكاالت املتخصصة التابعة لألمم املتحـدة وللبنـك الـدويل           على أنه ينبغي لل    التعليق أيضاً وينص  . واالقتصادية
وللمصارف اإلمنائية اإلقليمية ولصندوق النقد الدويل وملنظمة التجارة العاملية أن تتعاون على حنو فعال مع الدول                

  .األطراف يف هذا الشأن

 من ٤ ة الدولية الناشئة عن املادةوااللتزامات اجلماعية مهمة كذلك يف تفسري طبيعة ونطاق االلتزامات القانوني  - ١١
وتؤكد التعليقات العامة الصادرة عن جلنة حقوق الطفل أن ما          . اتفاقية حقوق الطفل اليت تتناول التعاون الدويل      

تأخذه الدول على عاتقها من التزامات ال يقف عن حد تنفيذ االتفاقية داخل حدود واليتها الوطنية، بل يـشمل          
" التعاون الدويل" على أن كذلكوتشدد اللجنة . ى الصعيد العاملي عن طريق التعاون الدويلاإلسهام يف تنفيذها عل

الدول يف الوفاء بالتزاماهتا مبوجـب      يستتبع تنميةً دوليةً وتعاوناً مالياً، مبا يف ذلك التعاون الدويل من أجل دعم              
االعتباَر ُتعطي ويل ومنظمة التجارة العاملية، منظمات دولية، كالبنك الدويل وصندوق النقد الدأنّ االتفاقية وضمان 

  .)٢(تنفيذاً كامالًاألول لتنفيذ االتفاقية 

 ٣ وتنص املادتـان . ١٩٨٦والتعاون الدويل موضوع أساسي كذلك يف إعالن احلق يف التنمية املعتمد يف عام     - ١٢
زالة العقبات اليت تعترض التنمية ن التنمية وإضما منه على أنه من واجب الدول أن تتعاون بعضها مع بعض يف ٤و

خطوات لوضع سياسات إمنائية دولية بغية تيسري إعمال احلق ، ُمبفردها أو جمتمعةً، وتسلِّمان بالتزام الدول أن تتخذ
وكان اخلبري املستقل السابق قد أشار، يف تقاريره، إىل املسؤوليات األساسية اليت تتحملها             . يف التنمية إعماالً تاماً   

أعضاء آخـرين يف     دون اشتراك    إعمالهال ميكن   هذا احلق   إن  أيضاً   يف ضمان احلق يف التنمية غري أنه قال          الدول
وضمن تلك ". ةعرضيالتزامات "عبارة مات يشري إليها باالتز ياجملتمع الدويل، من دول ومنظمات دولية أخرى، وه

 واملساعدة  ، والتمويل ونقل التكنولوجيا   ، والديون ، والتعاون يف التجارة   ،"العقبات"، إزالة   "العرضيةااللتزامات  "
يف إطارها  أن ُيحتاج   ، ميكن   " من أجل التنمية   اتفاقات"تأييداً حلّجته، اقترح اخلبري املستقل فكرة إقامة        و. اإلمنائية

 شكالً  وميكن اعتبار األهداف اإلمنائية لأللفية    . التعاون من أجل حتقيق اإلعمال التام حلق من حقوق اإلنسان         إىل  
من أجل التنمية حيث التحمت احلكومات واملنظمات الدولية من أجل حتقيق تلك األهداف             االتفاق  من أشكال   
" شراكة عاملية من أجل التنمية  "ويشري اهلدف الثامن من األهداف اإلمنائية لأللفية صراحةً إىل          . ٢٠١٥حبلول عام   

هداف اإلمنائية لأللفية السبعة ألوال ميكن حتقيق ا. لتكنولوجياتشمل غايات تتعلق باملعونة والديون والتجارة ونقل ا
شراكة عاملية من أجـل     "وال الغايات اليت تتكون منها إالّ بالسعي إىل حتقيق تعاون دويل يكمن ضمناً يف مفهوم                

  ".التنمية

ن مجيـع الـدول     حلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وجلنة حقوق الطفل م       ملعنية با لجنة ا الوطلبت    - ١٣
ميكن أن   وقد كان حتديد عوائق بعينها       ،احلقوقإعمال  األطراف تقدمي تقارير بشأن مجيع العوائق اليت حتول دون          

                                                      

)٢( CRC/GC/2003/5 ٤- ٦٠، ١٢- ١، الفقرات. 
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 عنصراً مهماً من عناصر اإلطار التحليلي واالستقـصائي الـذي وضـعته    حتول دون اإلعمال التام لتلك احلقوق 
لقيود  ومن بينها ا   - قارير الدول األطراف، أمهية عوائق معينة       يف معرض نظرمها يف ت    أبرزت اللجنتان   و. اللجنتان

 تقيـد املوارد، وثقل الديون اخلارجية، واالنتقال االقتصادي، والتكييف اهليكلي اليت من شأهنا أن             املفروضة على   
  .جتماعية والثقافيةلحقوق االقتصادية وااللعام لعمال ااإلالتقدم باجتاه حتقيق 

ت الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان املربمة حديثاً كاتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة        وتتضمن االتفاقا   - ١٤
 وهو ما يدل على تطور مفهوم االلتزام يف صكوك حقوق اإلنـسان ويـربز               ،مادة منفصلة بشأن التعاون الدويل    

 حقـوق األشـخاص ذوي       من اتفاقية  ٣٢ و ٢إشارات إىل التعاون الدويل يف املادتني       العثور على   وميكن  . أمهيته
  .ألشخاص ذوي اإلعاقة واستفادهتم منهلمشول التعاون الدويل  على ٣٢اإلعاقة، حيث تشدد املادة 

  )االلتزام باالحترام، وااللتزام باحلماية، وااللتزام بالوفاء(":التصنيف الثالثي لاللتزامات" إمكانية تطبيق :التعاون الدويل

 اللتزامـات االحتـرام     "التصنيف الثالثي "أن يستجلي إمكانية تطبيق     لتقرير  يف هذا ا  يود اخلبري املستقل      - ١٥
ونظراً التساع نطاق والية التضامن الدويل، فإنه من األمهية مبكان حتديد  .يف جمال التعاون الدويلواحلماية والوفاء 

ري الدول فيما يتعلق باملساعدة  من غطراف الفاعلةاملسؤوليات اليت ميكن إسنادها إىل الدول واملنظمات الدولية واأل
  .والتعاون الدوليني والتمييز بني تلك املسؤوليات؛ غري أن هذا التقرير لن يتعمق يف تناول هذه املسألة

 احلقوق  أنّحلقوق املدنية والسياسية ال تنشئ سوى التزامات سلبية و        التصنيف الذي مفاده أنّ     ورداً على     - ١٦
. ذا االقتراح الثنائيخمالفة هلتصنيفات للحقوق ووضعت فية تنشئ التزامات إجيابية، االقتصادية واالجتماعية والثقا

فمشروع املواد املتعلقة مبسؤولية الدول الذي صاغته جلنة القانون الدويل يثبت بوضوح أنـه ميكـن اإلخـالل                  
 املعايري املوثوقة   اسعة من وتتوفر اآلن جمموعة و   . )٣(بااللتزامات الدولية بكل من أفعال اإلغفال وأفعال االرتكاب       

 املدنية والسياسية واالقتـصادية واالجتماعيـة       - اليت تثبت بوضوح أنه ميكن أن تنشأ عن مجيع حقوق اإلنسان            
أما اجلوانب الثالثة األساسية لاللتزام الدويل فيما يتعلق حبقوق اإلنسان .  التزامات سلبية وأخرى إجيابية- والثقافية 
  .م باالحترام وااللتزام باحلماية وااللتزام بالوفاء فهي االلتزا،مجيِعها

أّما االلتزام باالحترام فيتعلق بعدم التدخل يف التمتع جبميع حقوق اإلنسان، مبا فيها عدم اخلضوع لإلخالء   - ١٧
ـ           . القسري واحلق يف تلبية االحتياجات األساسية      ايب ويعين االلتزام باحلماية أنه يقع على عاتق الدول التـزاٌم إجي

ويعين االلتزام بالوفاء أنه يقع على عاتق الـدول         . بضمان محاية األفراد من االنتهاكات اليت ترتكبها أطراف ثالثة        
وميكن حتقيق ذلك   . التزام إجيايب بأن تتخذ تدابري بشكل فعلي بقصد ضمان إعمال حقوق اإلنسان إعماالً كامالً             

 حقوق اإلنسان إعمالعلق بامليزانية وغري ذلك من التدابري بغرض عن طريق اختاذ تدابري تشريعية وإدارية وأخرى تت
  .تلك احلقوقالتنكر لوعن طريق التصرف املباشر يف حال 

                                                      

مواد تتعلق مبسؤولية الدول عن األفعال غري املشروعة دولياً، تقرير جلنة القانون الدويل عن              مشروع   )٣(
 .A/56/10  دورهتا الثالثة واخلمسني،عمالأ
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قد ف. وكان لتصنيف احلقوق هذا أثر كبري على تطور التفكري يف احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  - ١٨
حلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية    ملعنية با لجنة ا العام ل تعليق  الاعُتمد يف عدد من التعليقات العامة، مبا فيها         

 التمتع بأعلى مستوى     املتعلق حبق اإلنسان يف    ١٤رقم  العام   املتعلق حبق اإلنسان يف الغذاء الكايف وتعليقها         ١٢رقم  
  .)٤( املتعلق باحلق يف املاء١٥رقم العام  وتعليقها من الصحة ميكن بلوغه

 االلتزام باالحترام وباحلماية والوفاء إطاٌر يفيد يف تفسري األحكام املتعلقة باملساعدة والتعـاون              وتصنيف  - ١٩
ويف حني أن املقرر اخلاص السابق املعين باحلق يف الغذاء أكد على أن االلتزام الرئيسي بإعمال احلق يف                  . الدوليني

التزامات خارجة عن النطـاق  " على احلكومات أيضاً الغذاء يقع على عاتق احلكومات الوطنية، فإنه أشار إىل أنه  
وميتد واجب االحترام ليشمل األفعال اليت تؤثر سلباً على         . باحترام ومحاية وتيسري التمتع باحلق يف الغذاء      " الوطين

ومن واجب الدول أيضاً االمتناع عن انتهاج أية سياسة تـضر حبمايـة              .)٥(حق شعوب بلدان أخرى يف الغذاء     
 دولـة   للسكان املتأثرين لـدى    واالجتماعية والثقافية العائدة     األساسي كحد أدىن للحقوق االقتصادية    املضمون  

احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية    املعنية ب لجنة  ال الصادر عن    ٨التعليق العام رقم    هو ما ُيجسِّده    و. أخرى
  .والثقافيةصادية واالجتماعية العالقة بني العقوبات االقتصادية واحترام احلقوق االقتبشأن 

وميكن اعتبار أن مسؤوليات الدول متتد لتشمل مسؤولية املنظمات اليت تكون الدول أعضاًء فيها مبـا يف          - ٢٠
. وقد تشتمل تلك املسؤوليات على االلتزام باالحترام واحلمايـة         .)٦(ذلك مشاركتها يف منظمات دولية وإقليمية     

وجيب على الدول أن متتنع عن املشاركة يف قرارات املؤسسات املالية الدولية اليت قد تعوق أو متنـع إعمـال احلقـوق                      
واملقصود حتديداً أن واجب احلماية يقتضي من الدول املتقدمة النمو أن تتجنب التـدخل   االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

 .)٧(يكون له أثر سليب على التمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة          يف أي برنامج دويل للمساعدة والتعاون قد        
أما فيما يتعلق بااللتزام بالوفاء، فإن حمتواه مل ُيحدَّد بعد بدقة على الصعيد الدويل ولكنه قد يشمل تيسري احلقوق وتوفريها                    

  .)٨(وتعزيزها

                                                      

 .٢- ٧حلق كذلك يف دستور جنوب أفريقيا، املادة أُدرج هذا ا )٤(

 Smita Narula, “The Right to Food: Holding Global Actors Accountable underنظـر، ا )٥(

International Law”, Center for Human Rights and Global Justice Working Paper, No. 7, 2006, NYU School 

of Law. 

)٦( Sigrun I. Skogly, Beyond National Borders: States’ Human Rights Obligations in 

International Cooperation, Antwerp: Intersentia, 2006; for an analysis of the various obligations linked with 

the typologies of respect, protect and fulfil, see Magdalena Sepulveda, “Obligations of ‘International 

Assistance and Cooperation’ in an Optional Protocol to the International Covenant on Economic, Social and 

Cultural Rights” (2006) Netherlands Quarterly of Human Rights p. 271. 

)٧( Sepulveda, 2006, 284. 

)٨( Sepulveda, 2006. 
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  طبيعة ونطاق االلتزام بالتعاون الدويل

 الناشئة عن التعاون الدويل، أي جمموعة    املسؤولياتذا التقرير كذلك، وبشكل أويل، استجالء طبيعة        وسيتم يف ه    -٢١
وااللتزامات املتعلقة باملساعدة والتعاون    . األفعال اليت تقع بشكل عام ضمن فئة التعاون الدويل يف صكوك حقوق اإلنسان            

. ن تنفيذ التزاماهتا بشأن حقوق اإلنسان على الـصعيد الـوطين          الدوليني هي التزامات مكمِّلة ملسؤولية الدول الرئيسية ع       
ويقوم التعاون الدويل على االفتراض األساسي بأن البلدان النامية قد ال متلك املوارد الضرورية إلعمال احلقوق املنـصوص   

يتم الوفاء هبـا يف     ن التنمية   وهناك مسؤولية مشتركة ع   . عليها يف العهود واالتفاقيات املتعلقة حبقوق اإلنسان إعماالً تاماً        
  . ّمما يسهل التنفيذ على الصعيد العاملي،لدول وااللتزامات بالتعاون الدويللااللتزامات الوطنية إطار 

ويتم يف أغلب األحيان اجلمع بني التعاون الدويل واملساعدة اإلمنائية الدولية وهو أمر يتجلى بشكل أساسـي يف                    -٢٢
 التفسريات املختلفة للتعاون الدويل تتراوح بني التعاون القضائي واإلداري والتقين والتعـاون             وإن. حجم املساعدة الدولية  

وقد برزت مسألة التعاون    . ويف حني أن التعاون الدويل يشمل التعاون اإلمنائي، فإن معناه أوسع من ذلك بكثري             . اإلمنائي
شـدد ممثلـو دول   فقـد  . ة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقةالدويل بشكل كبري يف املناقشات واملفاوضات املتعلقة باتفاقي     

. متقدمة النمو ودول نامية على أن التعاون الدويل ليس مرادفاً للمساعدة اإلمنائية ونقل املوارد من الـشمال إىل اجلنـوب    
وبني تقـدمي   وأثريت أوجه موضوعية عديدة من أوجه التعاون الدويل تنوعت بني نقل املوارد واملساعدة التقنية والتعاون                

املشورة بشأن السياسات وتشاطر وتبادل التجارب واخلربات واملمارسات اجليدة على الصعيد الدويل للمساعدة يف التنفيذ               
 هذه العناصـر املختلفـة      العثور على وميكن  . وتنظيم حلقات العمل وتطوير التكنولوجيات    إنشاء الشبكات   الفعال ويف   

  . من االتفاقية٣٢ة املكوِّنة للتعاون الدويل يف املاد

أن يشمل التعاون فاألمثل وحىت يف سياق التعاون من أجل التنمية، مبعناه األوسع املتعلق حبقوق اإلنسان،     - ٢٣
االلتزام باالمتناع عن التـدخل يف احلقـوق االقتـصادية           الدويل أيضاً االلتزام باالحترام وااللتزام باحلماية، أي      

، على  لسيطرة الدولة من التدخل يف تلك احلقوقة خاضعةف ثالثاطرأ أخرى ومنع  بلدانيفواالجتماعية والثقافية 
املعنيـة  لجنـة   الغري أنه جتدر اإلشارة إىل أن جلاناً خمتلفة منشأة مبوجب صكوك حقوق اإلنـسان، ك               .)٩(التوايل

بشأن التعاون اإلمنائي توصيات حمددة قدمت أيضاً احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وجلنة حقوق الطفل، ب
 يف ٠,٧ فيها احلكومات على بلوغ الغايات املتفق عليها دولياً مبا فيها غاية األمم املتحدة املتمثلة يف ختصيص حثّت

  .املائة من الناتج احمللي اإلمجايل للمساعدة اإلمنائية الدولية

ستقل، فسيتم االهتمام أكثر بالتعاون الدويل على       التضامن الدويل وجماالت التركيز يف والية اخلبري امل       وفيما خيص     -٢٤
وهناك توكيد ضمن ذلك السياق علـى حـشد املـوارد    .  الطبيعيةاالستجابة للكوارثحتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية و 

لأللفية وفعلت  وضرورة ضمان تقدمي املوارد اإلضافية الضرورية إىل البلدان امللتزمة التزاماً صادقاً بتحقيق األهداف اإلمنائية               

                                                      

)٩( Wouter Vandenhole, “Economic, Social and Cultural Rights in the CRC: Is there a Legal 

Obligation to Cooperate Internationally for Development?", forthcoming publication in International 

Journal of Children’s Rights. 
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مـن جديـد    ر  كّرويف مرحلة ما، ستُ   . )١٠(كل ما يف وسعها من أجل ذلك لتمكينها من حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية            
يف وثائق من قبيل إعالن األلفية وقمة جوهانسبورغ العامليـة املعنيـة           الواردة  االلتزامات بتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية      

استجابة و. )١١( قوية على أن ذلك االلتزام قد تبلور ليتحول إىل قانون عريفجٍةُحكافق آراء مونتريي، بالتنمية املستدامة وتو
ـ   لجنـة   الوقالت  . قانون حقوق اإلنسان  جزءاً ال يتجزأ من     االلتزام بالتعاون   أصبح  الطبيعية،  للكوارث   احلقوق املعنيـة ب

 واملنظمات الدولية مسؤولية مشتركة وفردية عن التعاون يف ول األطرافاالقتصادية واالجتماعية والثقافية إنه على الد
وجيب أن ُتعطى األولوية، عند اإلغاثة يف . )١٢(تقدمي اإلغاثة يف حاالت الكوارث واملعونة اإلنسانية يف أوقات الطوارئ

وسريكز اخلـبري    .)١٣(حاالت الكوارث الطبيعية واملعونة اإلنسانية يف أوقات الطوارئ، للحقوق املنصوص عليها يف العهد            
لكوارث الطبيعية وبالتحديد على التعاون الدويل يف ضوء الكوارث الطبيعية االستجابة العاملية ل  املستقل يف عمله املقبل على      
  .وتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان

  وإعداد مـشروع إعـالن  وضعخطوات أولية باجتاه     - اًثاني
  بشأن حق الشعوب واألفراد يف التضامن الدويل

ووضـع  . أُسندت إىل اخلبري املستقل مهمة إعداد مشروع إعالن بشأن حق الشعوب واألفراد يف التضامن الدويل    -٢٥
احلاجة امللحة إىل مواصلة وضع مبادئ توجيهية ومعايري وقواعـد          ،  ٦/٣جملس حقوق اإلنسان يف االعتبار ، يف قراره         

  .لتضامن الدويلومبادئ عامة هبدف تعزيز ومحاية حق الشعوب واألفراد يف ا

يتطلب مبادئ توجيهية ومعايري وقواعد ومبادئ عامة       صياغة  مواصلة  السري باجتاه مشروع إعالن أو حىت       إنّ    -٢٦
ووفقاً ملـا   . وضع إطار مفاهيمي صارم حلقوق اإلنسان والتضامن الدويل استناداً إىل املداوالت واملسامهات املسهبة            

 آراء ومسامهات احلكومات ووكاالت     لتماسالصلة، يعتزم اخلبري املستقل ا    تطلبه قرارات جملس حقوق اإلنسان ذات       
األمم املتحدة وغري ذلك من املنظمات الدولية واملنظمات غري احلكومية ذات الصلة بشأن قيامه بواليتـه بواسـطة                  

ة بتعزيز ومحايـة    ونطاق وطبيعة االلتزامات املتعلق   حمتوى   خبصوص ا فيه اإلدالء بآرائه   امشروع استبيان يطلب إليه   
بغرض التخطـيط   حلَّلُ الردود واملسامهات الواردة     وسُت). نظر املرفق ا(حقوق الشعوب واألفراد يف التضامن الدويل       

  .مبادئ توجيهية ومعايري ومشروع إعالنوضع حنو مواصلة إضافية ألخذ خطوات 

                                                      

)١٠( Philip Alston, A Human Rights Perspective on the Millennium Development Goals, Paper 

prepared as a contribution to the work of the Millennium Project Task Force on Poverty and Economic 

Development, 2003. 

)١١( Alston, 2003. 

 .٣٨، الفقرة ١٩٩٩؛ ٤٠، الفقرة ٢٠٠٠اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،  )١٢(

 .٣٤، الفقرة ٢٠٠٢باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، اللجنة املعنية  )١٣(
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   املالحظات اخلتامية-ثالثاً 
وهو أمر جيعل من    . موعة واسعة من جماالت التعاون واملساعدة     التضامن الدويل حبكم طبيعته جم    يشمل    -٢٧

ووفقاً لواليته، يرى اخلبري املستقل، يف هذا التقرير، . جماالت تركيز حمددة يف عمل اخلبري املستقلتبني الصعب 
سان أنه من املهم وضع إطار العمل القانوين اخلاص بالتعاون الدويل يف تنفيذ اتفاقيات ومعاهدات حقوق اإلن               

  .والكيفية اليت تطور هبا التزام التعاون الدويل يف صكوك حقوق اإلنسان

والتضامن، بـاملعىن   . ويقوم كل من التضامن الدويل والتعاون الدويل على أساس املسؤولية املشتركة            - ٢٨
إلخـاء  األعم، هو اشتراك األفراد واجلماعات والدول يف املسؤوليات واملصلحة جمتمِعني يف ذلك على مبدأ ا              

والعالقة بني التضامن الدويل والتعاون الدويل عالقة متكاملة يكون فيها التعاون الدويل مبثابة             . وفكرة التعاون 
  .الواسطة األساسية اليت تتحقق هبا األهداف اجلماعية ويتم هبا احتاد املصاحل

 واالتفاقيـات،   ينا فيها العهد   راسخ يف القانون الدويل ويف صكوك حقوق اإلنسان مب         مبدأوالتعاون الدويل     - ٢٩
ويشري اهلـدف الثـامن مـن        .١٩٨٦موضوع أساسي كذلك يف إعالن احلق يف التنمية املعتمد يف عام            وهو  

تشمل غايات تتعلق باملعونة والـديون      " شراكة عاملية من أجل التنمية    "األهداف اإلمنائية لأللفية صراحةً إىل      
قيق األهداف اإلمنائية لأللفية السبعة وال الغايات اليت تتكون منها إالّ وال ميكن حت. والتجارة ونقل التكنولوجيا

  ".شراكة عاملية من أجل التنمية"بالسعي إىل حتقيق تعاون دويل يكمن ضمناً يف مفهوم 

 تصنيف االلتزام باالحترام وباحلماية والوفاء اجلوانب األساسية يف االلتزامات الدولية املتعلقة            رسموي  -٣٠
  .يف تفسري األحكام املتعلقة باملساعدة والتعاون الدوليني، وُيفيد حقوق اإلنسانجبميع 

عن تنفيذ   للدوللمسؤولية الرئيسية   لوااللتزامات املتعلقة باملساعدة والتعاون الدوليني هي التزامات مكمِّلة           -٣١
يتم الوفاء هبـا يف إطـار       لتنمية  وهناك مسؤولية مشتركة عن ا    . التزاماهتا بشأن حقوق اإلنسان على الصعيد الوطين      

  . ّمما يسهل التنفيذ على الصعيد العاملي،لدول وااللتزامات بالتعاون الدويللااللتزامات الوطنية 

ومع أنه يتم اجلمع بني التعاون الدويل واملساعدة اإلمنائية الدولية، فإن معىن التعاون الدويل أوسع بكثري وقد                   -٣٢
 وتقدمي املشورة بشأن السياسات وتـشاطر وتبـادل التجـارب    ،ملساعدة التقنية والتعاون يتراوح بني نقل املوارد وا    

 وتنظيم حلقـات  إنشاء الشبكاتواخلربات واملمارسات اجليدة على الصعيد الدويل للمساعدة يف التنفيذ الفعال ويف       
  . اإلعاقة من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي٣٢العمل وتطوير التكنولوجيات مثلما جاء يف املادة 

توجيه التعاون واملساعدة الدوليني، كمسألة حتظى باألولوية، حنو إعمال مجيع          نه جيب   إوخالصة القول     -٣٣
حقوق اإلنسان وخاصة منها احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية واألهـداف املتفـق عليهـا دوليـاً                

عالية لألوضاع اخلطرية كالكوارث الطبيعية، وهو كاألهداف اإلمنائية لأللفية، وأنه جيب أن يستجيبا بسرعة وف
  .يف املستقبلسيتناول بشكل متعمق موضوع 
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  املرفق

  ع على الدول واملنظمات الدولية واملنظمات غري احلكوميةمشروع االستبيان الذي سيوزَّ

  حتديد البارامترات األساسية ملبدأ التضامن الدويل وحقوق اإلنسان: الغرض

املستقل التضامن الدويل بأنه احتاد املصاحل أو املقاصد فيما بني بلـدان العـامل والتماسـك                عرَّف اخلبري     - ١
االجتماعي فيما بينها، على أساس اعتماد الدول واألطراف الفاعلة الدولية األخرى على بعضها البعض، هبدف احلفـاظ                 

 .عية اليت تتطلب التعاون الدويل والعمل املشترك      على النظام وعلى بقاء اجملتمع الدويل نفسه، وهبدف حتقيق األهداف اجلما          
علماً بأنه ال غىن عن مبدأ التضامن الدويل يف التصدي للتحديات العاملية احلالية، ما هو موقفكم من التـضامن                   و

  مبدأ من مبادئ قانون حقوق اإلنسان؟كالدويل 

يمة من القيم األساسية اليت ال غـىن  ، التضامن مبدأ معترف به بوصفه ق  ٥٥/٢وفقاً لقرار اجلمعية العامة       - ٢
وفيما يتصل مببادئ التضامن الدويل واحلق يف التنمية والنُّهج القائمة علـى حقـوق              . عنها يف العالقات الدولية   

  للقضاء على الفقر؟كنهج من النهج املُتبعة اإلنسان، ما رأيكم يف التضامن الدويل 

لكـوارث  لالعاملية  واالستجابة  يز رئيسية هي التعاون الدويل،      أقر اخلبري املستقل وجود ثالثة جماالت ترك        - ٣
تعكس  ما هي يف رأيكم اجملاالت الرئيسية اليت         .الطبيعية ولألمراض واآلفات الزراعية، واحلقوق من اجليل الثالث       

  مشاكل هذا العصر؟/حتدياتبالقدر الكايف 

والتضامن الدويل وثيق . القانون الدويلتفصيل يف مزيداً من اللكوارث الطبيعية لالعاملية االستجابة تتطلب   - ٤
 االسـتجابة كيف تنظرون، إذن، إىل     . لكوارث الطبيعية االستجابة العاملية ل  الصلة باملساعدة اإلنسانية مبا يف ذلك       

  لكوارث الطبيعية يف سياق التضامن الدويل والنهج القائم على حقوق اإلنسان؟لالعاملية 

 من اجليل الثالث وحقوقاً تضامنية توصف بأهنا حقوق من اجليل الثالث، تضم على علماً بأن هناك حقوقاً  - ٥
ويف " تراث البشرية املشترك"احلق يف التنمية االقتصادية واالجتماعية، واحلق يف املشاركة يف سبيل املثال ال احلصر، 

ساعدة اإلنسانية ويف اإلغاثـة يف      االستفادة منه، واحلق يف السالم، واحلق يف بيئة صحية ومستدامة، واحلق يف امل            
  :حاالت الكوارث، واحلق يف التواصل

هل تعتربون احلقوق من اجليل الثالث وباخلصوص احلقوق التضامنية قانوناً راسخاً أو ناشئاً أو                )أ(  
  سارياً يف جمال حقوق اإلنسان؟

 عـدا احلقـوق    ي تكريسه مبوجب احلقوق التضامنية    ـق معني ينبغ  ـاك ح ـيف رأيكم، هل هن     )ب(  
  اآلنفة الذكر؟

  كيف ميكن توطيد التعاون الدويل من أجل حتقيقها؟. ميكن اعتبار األهداف اإلمنائية لأللفية أهدافاً مجاعية  - ٦
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وأقر إعالن احلق يف التنمية .  عدة صكوك دولية تضّمنتهااحلق يف التنمية من بني حقوق اجليل الثالث اليت            - ٧
كيف تنظرون إىل إعمال احلـق يف       .  حقاً غري قابل للتصرف من حقوق اإلنسان       ك احلق بوصفه  ذا ١٩٨٦يف عام   

  التنمية عن طريق التعاون الدويل كحق الدول النامية يف تقليص الفجوة اليت تفصلها عن البلدان املتقدمة؟

  حق الشعوب يف التنمية؟أصالً بقيام ، هل تعترفون ٧فيما يتعلق بالسؤال رقم   - ٨

 يف حد ذاته ليس مفهوماً جديداً حيث كانت الدول النامية أول من نادى بـه خـالل                  التضامن الدويل   - ٩
هل تعتقدون، إذن، ). ٥٥/٢كالقرار (وتبعاً لذلك، تردد صدى التضامن الدويل يف صكوك دولية عدة . السبعينات

  أن هناك واجبات ينبغي القيام هبا من أجل حتقيق التضامن الدويل؟

ستقل املعين حبقوق اإلنسان والتضامن الدويل مكلف بإعداد مشروع إعالن بشأن حق الشعوب وعلماً بأن اخلبري امل
يف التضامن الدويل، أنتم مدعوون لإلعراب عن أية اقتراحات أو تعليقات أو نصائح تكون لـديكم إىل جانـب                   

  .اإلجابة على األسئلة الواردة أعاله

 -  -  -  -  -  

  


