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تقرير اخلبري ايستقل ايعين حبقوق اإلنسان والتضامن

الدويل*

مذكرة من األمانة
هذا هو التقرير األول الذي أعد هد اليديد أوبيدواا شيدينيدو أوفدا وا بصدتته اببدا اتيدتق
اتعددحب وقددون اننيددان والتلددامن الدددوي .وحيدددا اببددا اتيددتق يف التقريددر ،اتقدددع عم دقر بق دراا
جملددح حقددون اننيددان  ،3/35اؤيتدده للوةيددن اتنوهددن بدده ،فمددا يلل د العمد ال دذي اضددعلب بدده
اتكلتددون اليددابقون لوةيددن ح د ا ن ،ويددوجز أهدا دده وأيددالي ،عملدده ،ويي دتعرض األولددو
اتواضيعين اتمكن شناوهلا يف إهاا الوةين.

__________

*

يعددرا اببددا اتيددتق عددن امتناندده لكليددن القددانون أوي د وا هددول مامعددن يددواو ،شواونتددو ،بكندددا ،وترفددز نيددون
حلقون اننيان واجلرمين واألمن يف اليديان عدا الدوهحب ،التدابب للةامعدن نتيد ا ،علدى مدا دددما مدن ميداعديف يف
إعداا هذا التقرير.
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أوالا -مقدمة
 -1يلل د د اببد ددا اتيد ددتق اتعد ددحب وقد ددون اننيد ددان والتلد ددامن الد دددوي ،أوبيد ددواا شيد ددينيدو
أوفددا وا ،يف هددذا التقريددر  -اتقدددع عم دقر بق دراا جملددح حقددون اننيددان  - 3/35األعمددال ال د
اضددعلب هبددا اتكلتددون اليددابقون لوةيددن فمددا يددوجز األنيددعن الد اضددعلب هبدا منددذ شعييندده ،وحيدددا
أهدا ه وخعن عمله ،وييتعرض األولو اتواضيعين اتمكن شناوهلا.
 -2ويتألف التقرير من مثانين روع .بعدد مقدمدن دصدايف ،يدواا التقريدر خلتيدن يديادين صتصدريف
بي ددأن الوةي ددن ،يلي ددا ي درا دص ددا بي ددأن هبيعت ددا .ويتل ددمن الت ددرع الثال ددص و ددتار للعم د ال ددذي
اض ددعلب ب دده اتكلت ددون الي ددابقون لوةي ددن .وي ددرا يف الت ددرع الراب ددب و ددف ألني ددعن اتكل ددف احل دداي
لوةين منذ اوايف انبقغ األخايف .وشدرا يف التدرع ابدامح األهدداف وال دا الد يتدوخى اببدا
اتيتق حتقيق ا يف إهاا الوةين .ويوجز الترع اليااس أيدالي ،العمد الد يعتدزع اببدا اتيدتق
ايددتلدام ا يف اةضددعقع بوةيتدده .ويتلددمن التددرع اليددابب حتديدددار لألولددو اتواضدديعين اتمكنددن
ال دد يتناوهلا اببا اتيتق خقل مديف وةيته .وأخاار ،شرا بعض اتقحظدا ابتاميدن يف التدرع
الثامن ،مبا يف ذلك بيأن ضروايف ايتمراا شعاون أ حاا اتصلحن يف ييان الوةين.
 -3ويوا اببا اتيتق أن يعرا عن عميق امتنانه للمكلتني اليابقني لوةين علدى العمد
الوايب الذي اضعلعوا به منذ إنياء الوةين يف عاع  .2005وشيك اؤين اببدا اتيدتق للوةيدن
امتدااار وبلوايف للعم اجلدير نشاايف الذي أجنز يابقو .
 -4وإذ شدددا جملددح حقددون اننيددان ،عنددد إنيدداء وةيددن اببددا اتيددتق  ،علددى أن عمليددا
شعزيز حقون اننيان ومحايت ا ينب ي أن شكون متتقن مدب مقا دد ومبدااي ميثدان األمدم اتتحدديف،
قددد اع د ف أيل دار بعدددع إيددقء اهتمدداع فدداف ح د ا ن تيددألن اوا التلددامن الدددوي يف إعمددال
حقون اننيان على أفم وجه ،مبا يف ذلدك احلدق يف التنميدن واحلقدون اةدتصدااين واةجتماعيدن
والثقا ي ددن ،ل دقر ع ددن اوا احمل ددواي يف التنتي ددذ التع ددال بع ددن التنمي ددن اتي ددتدامن لع دداع .)1(2030
وينظددر اببددا اتيددتق إ م مددن شقدددا اتيددوايف إ جملددح حقددون اننيددان بيددأن يددب وويددا
ش ددااو هددذا ال دنق يف اةهتمدداع وودداوز بصددوايف ملمويددن فةاندد ،ا ييددي مددن وةيتدده  -خا ددن
يمددا يتعلددق بقلددا مث د التلتيددف مددن آ ا ش ددا اتنددات والتكيددف معدده ،وإااايف شددد قا اهلة دريف
والقجئددني إااايف عاالددن و عالددن ،واحلددد مددن اتيدداوي اتعرو ددن جيدددار النامجددن عددن التددد قا اتاليددن
واتددقذا اللدريبين لددا القانونيددن ،وعدددا مددن التحددد العاتيددن اتيد فن األخددري اتو ددو ن مبزيددد
من التتصي يف هذا التقرير.
 -5ويع د ف اببددا اتيددتق مبددا ينعددوي عليدده اضددعقعه بوةيتدده مددن حاجددن إ مراعددايف آااء
الت دداعلني وأ ددحاا اتص ددلحن (ل ددا احلك ددوميني) ال دددوليني ،عتب دداا ه ددذ اجل ددا حمرف دار ا يي دديار
للة ددوا الراميددن إ شعزيددز حقددون اننيددان ومحايت ددا وويدديعار أل ددحاا احلقددون يف مجيددب أحندداء
العددا  .وجيددد هددذا اةع د اف مددا جييددد يف اؤيددن اببددا اتيددتق للوةيددن ويف األول دو اتواضدديعين
ال يق ح ا.
__________

()1
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اثنق ا-

معلومات أ ا قة عن الوالية
 -6أنيددأ جلنددن حقددون اننيددان وةيددن اببددا اتيددتق اتعددحب وقددون اننيددان والتل ددامن
الدددوي يف ع دداع  ،2005مبوج دد ،درااه ددا  ،55/2005وح دددا م ددد ا يف ث ددقن ي ددنوا  .ﻭيف
ﺍلوةين اهليئد دنيت الد د خلتد د ﺍللةنن ،وه ددي جملح حقوﻕ ﺍننياﻥ ،مبوج دد،
َ
مدﺩ
عاﻡ  ،2008ه
درﺍﺭ  ،5/7لتترﺓ ثقن ينوﺍﺕ ﺃيلار .ويف ع د دداع  ،2011م د دددا اول د ددح الوةي د ددن لتد د د يف ث د ددقن
يددنوا أخددري مبوجدد ،ددراا  .6/17ودددد ددا شكليددف مددن اولددح بتمديددد اثد مدشدده ثددقن
يددنوا يف عدداع  ،2014مبوجدد ،ددراا  .6/26ويف عدداع  ،2017أ دددا اولددح القددراا ،3/35
الددذي أعدداا أفيددد مجيددب دراااشدده اليددابقن بيددأن الوةيددن .ودددد يتع د هني اتكلددف احلدداي لوةيددن علددى
أياس هذا القراا األخا.
 -7وشبني القرااا اتدديتنيئن واحملدايف للوةين أهنا ايتيتحدث لأللراض التالين:
ااايدن ميدألن حقددون اننيدان والتلددامن الددوي وإعدداا ميددروع إعدقن بيددأن
(أ)
حق اليعوا واأل راا يف التلامن الدوي()2؛
(ا) التم د دداس آااء ومي د ددا ا احلكوم د ددا ووف د دداة األم د ددم اتتح د ددديف واتنظم د ددا
األخري ذا الصلن واتنظما لا احلكومين يف ييان اةضعقع لوةين ،ومراعدايف نتدا مج مجيدب
م درمترا القمددن واةجتماعددا الوزاايددن الر ييددين ال د شعقددد يف إهدداا األمددم اتتحددديف وعلددى الصددعيد
العاتي بيأن اواة اةدتصااين واةجتماعين واتناخين()3؛
(ج) شعزيز إعمال حق اليعوا واأل راا يف التلامن الدوي ،مبا يف ذلدك عدن هريدق
موا ددلن شعد ددوير اتبد ددااي التوجي يد ددن واتعد ددايا والقواعد ددد والل د دواب ال د د شعد ددزز التمتد ددب هبد ددذا احلد ددق
األيايددي؛ واعتم داا شدددابا علددى الصددعيدين اندليمددي والدددوي لتعزيددز وشوهيددد اتيدداعديف الدولي ددن
للبلدان الناميدن يف ميداعي ا يف جمدال التنميدن؛ وشعزيدز الظدروف الد وعد انعمدال الكامد جلميدب
حقون اننيان أمرار كنار()4؛
(ا) اااين يتيبيت وويا واوز العقبا القا من والناشئن أماع إعمال حق اليدعوا
واأل راا يف التلامن الدوي()5؛
(هد) شق دددا شو دديا بي ددأن ابعد دوا اتمكن ددن الد د يتع ددني ا اذه ددا هب دددف حتقي ددق
انعم ددال الت ددداجيي حل ددق الي ددعوا واأل د دراا يف التل ددامن ال دددوي ،وشق دددا اد اح ددا دددف إ
التصدي للتحد اتتزايديف ال شع ض التعاون الدوي()6؛
(و) العم يف إهاا من التعاون الوثيق مب مجيب الدول واتنظما احلكومين الدوليدن
واتنظما لا احلكومين واجل ا التاعلن األخري ذا الصدلن الد متثد أويدب هيدف كدن مدن

__________

()2
()3
()4
()5
()6
4

دراا جلنن حقون اننيان  ،55/2005التقريف .7
اترجب نتيه ،التقريف  ،8ودرااا جملح حقون اننيان  ،5/7التقريف (1ا) ،و ،3/35التقريف .13
درااا جملح حقون اننيان  ،5/7التقريف (1أ) ،و ،6/17التقريف (1أ).
درااا جملح حقون اننيان  ،5/7التقريف (1ج) ،و ،6/17التقريف (1ج).
درااا جملح حقون اننيان  ،5/7التقريف (1ا) ،و ،6/17التقريف (1ا).
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اتصدا والتةددااا ،يف حدددوا وةيدن فد ج ددن ،مدن أجد اتراعددايف التامدن يف أنيددعن األمددم اتتحددديف
تبدأ انعمال التعلي حلق اليعوا واأل راا يف التلامن الدوي()7؛
(ز) موا دلن اتيدداافن واتيدا ن يف اتدرمترا واتنايددبا الدوليدن ذا الصددلن هبدددف
شعزيز إعمال حق اليعوا واأل راا يف التلامن الدوي()8؛
(ح) موا ددلن اتي دداافن يف اتنت ددد الدولي ددن واتناي ددبا الك دداي ذا الص ددلن ب ي ددن
شعزيددز أ يددن التلددامن الدددوي يف حتقيددق خعددن التنميددن اتيددتدامن لعدداع  ،2030وخا ددن األهددداف
اتتعلقن لقلا اةدتصااين واةجتماعين واتناخين()9؛
(ط) شقددا شقدااير منتظمدن إ جملدح حقدون اننيدان واجلمعيدن العامدن و قدار لددا ممج
عم ف من ما(.)10

اثلثا -موجز للمراحل التارخيقة للوالية
 -8عددزز وةيددن اببددا اتيددتق  ،منددذ إنيددا ا يف عدداع  ،2005حقددون اننيددان والتلددامن
الدوي يف مجيب أحناء العا  ،وأيد م يف احلدواا العداتي بيدأن التعداون الددوي والتلدامن الددوي،
وأجري اتكلتون هبا عديف ز اا دعرين هبدف ايتعقع اليب ال يتةلى مدن خقهلدا التلدامن
ال دددوي وحق ددون انني ددان يف ااي ددا ال دددول .وأج ددري اتكلت ددون الي ددابقون لوةي ددن ز اا إ
الاازي وات را والنرويمج وفو (.)11
 -9وح د ا ن ،ايددتيتثمر الوةيددن إ حددد فبددا يف عمليددن مناديددن وإعددداا وشقدددا ميددروع
انعددقن اتتعلددق حلددق يف التلددامن الدددوي ،وهددي عمليددن أمجلت ددا ضددمن مراح د اببددايف اتيددتقلن
اليابقن ،اجينيا ااندان.
 -10وبدأ "اترحلن األو " مدن العمليدن يف عداع  2004بواددن عمد بيدأن حقدون اننيدان
والتلامن الدوي ددم ا إ اللةنن الترعيدن اتعنيدن بتعزيدز ومحايدن حقدون اننيدان  -التابعدن للةندن
حقددون اننيددان  -أحددد أعلددا ا ،اووي لتثدداا اوس يددانتوس ألبدديح .وشوا ددل هدذ اترحلدن
األو بعم د اببددا اتيددتق األول اتعددحب وقددون اننيددان والتلددامن الدددول ،اواي حممددد ازد دي،
الذي مجهب أ كدااار حدول موضدوع الوةيدن ايدتمدها مدن الددول ،ووفداة األمدم اتتحدديف ،واهليئدا
الدولين األخري ،واتنظما اندليمين واوتمب اتدين ،وايتند إ هدذ األ كداا يف حتديدد عنا در
إهاا متاهيمي ومعيااي حلقون اننيان والتلامن الدوي.
 -11وبتعيني اببايف اتيتقلن الثانين ،رجينيا ااندان ،يف عاع  ،2011بددأ "اترحلدن الثانيدن"
ال مشلد إجدراء ااايدن معمقدن للقلدا واتبدااي واتعدايا والقواعدد ذا الصدلن وأا إ حتدول
ال فيز من مبدأ التلامن الدوي إ احلق يف التلامن الدوي.
__________

( )7درااا جملح حقون اننيان  ،5/7التقريف (1هد) ،و ،6/17التقريف (1هد).
( )8درااا جملح حقون اننيان  ،5/7التقريف (1و) ،و ،6/17التقريف (1و).
( )9درااا جملح حقون اننيان  ،6/26التقريف  ،9و ،3/35التقريف .11
( )10درااا جملح حقون اننيان  ،6/26التقريف  ،13و ،3/35التقريف .14
( )11انظر  A/HRC/23/45/Add.1و A/HRC/32/43/Add.1و A/HRC/35/35/Add.1و.A/HRC/38/40/Add.1
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 -12ويف ودد د ةح ددق ،انتقلد د الي دديديف اان دددان إ "اترحل ددن الثالث ددن" ،الد د شل ددمن ام ددمج
وحتلي د نتددا مج اتددرحلتني اليددابقتني؛ وحتريددر وشعمدديم ن د أوي تيددروع انع دقن ،ل ددرض التيدداوا؛
وامددمج التعليقددا واتدددخق انضددا ين ال دوااايف؛ ووضددب الصددي ن الن ا يددن تي دروع انع دقن األوي
لتقدميه إ جملح حقون اننيان.
 -13وديت ددع ميددروع انع ددقن اتتعلددق حل ددق يف التلددامن ال دددوي ضددمن مر ددق بتقريددر الي دديديف
()12
وع درض عل ددى الع ددا ومجي ددب أ ددحاا اتص ددلحن
اان دددان األخ ددا إ جمل ددح حق ددون انني ددان  ،يت
اتعنيددني .والوثيقددن نتدداج جل ددوا البحددص والتمحددي ال د بددذهلا ه دوال يددنوا اتكلتددون اليددابقون
لوةين ،وتدخق هامن من الدول واوتمب اتدين و حثدني ازيدن .ويدري اببدا اتيدتق احلداي
أن مي ددروع انع ددقن "وثيق ددن ري ددديف شع ددرض أاايف عملي ددن حقيقي ددن لتوي دديب نع ددان التل ددامن ال دددوي
وحقون اننيان يف مجيب أحناء العا  ،هد ا الن ا ي حتقيق الوعد الدذي شلدمنه انعدقن العداتي
حلق ددون انني ددان ،أة وه ددو إدام ددن نظ دداع اجتم دداعي واوي ميك ددن يف ي ددياده إعم ددال مجي ددب حق ددون
اننيان واحلر األيايين"(.)13
 -14وعقويف علدى ذلدك ،ييدلم ميدروع انعدقن ن التلدامن الددوي ييدك األيداس الدذي
يقوع عليه واج ،الددول اتتمثد يف التعداون مدب بعلد ا الدبعض و قدار تيثدان األمدم اتتحدديف ،و نده
متةيددد يف إعددقن مبددااي القددانون الدددوي اتتعلقددن لعقدددا الوايددن والتع داون بددني الدددول و ق دار
تيثان األمم اتتحديف ،وفذلك يف مواضب ش من القانون الدوي.
 -15ويقدع ميروع انعقن شعريتار للتلامن الدوي بو ته شعباار عن اوح الوحديف بني األ راا
واليددعوا والدددول واتنظمددا الدوليددن ،ييددم احتدداا اتصددا واألل دراض وانج دراءا واةع د اف
وحتدددا مكدو التلدامن الددوي يف
ةحتياجا واحلقون اتلتلتن لتحقيق األهداف اتيد فن .يت
التلددامن الودددا ي ،الدذي يعمد مدن خقلدده أ ددحاا اتصددلحن علددى مواج ددن التحددد اتيد فن
بيك ايتبادي؛ والتلامن التتاعلي ،اتتمث يف انجراءا اجلماعين للمةتمب الدوي الراميدن إ
التص دددي حل دداة األزم ددا ؛ والتع دداون ال دددوي .ويق دددع مي ددروع انع ددقن إاش ددااا ملموي ددن إ
الددول وأ ددحاا اتصدلحن ا خدرين بيدأن الكيتيددن الد جيد ،أن يعملدوا هبدا مددن أجد جعد هددذا
اتبدأ حقيقن على أاض الوادب وللو اء لتزاما م يف جمال حقون اننيان.

رابع ا -أنشطة اخلبري ايستقل
ألف -التقارير
 -16شااو اببا اتيتق  ،منذ أن عينه جملح حقون اننيدان يف حزيران/يونيده  ،2017يف
العديد من األنيعن ال شدخ يف نعان وةيته.
 -17ويف  17شيدرين األول/أفتددوبر  ،2017ألقددى اببددا اتيددتق فلمددن أمدداع اجلمعيددن العامددن
يف اوا ددا الثانيددن واليددبعني ،وذلددك ألول م دريف بصددتته الرميددن مكلت دار لوةيددن .وبعددد شيددليم اببددا
اتيدتق لعمد الوايددب النعدان الددذي اضددعلب بدده يدابقو مددن اتكلتددني لوةيدن وشقدددا نبددذيف عددن

__________

( )12انظر .A/HRC/35/35
( )13بيان أاي به يف الدوايف الثانين واليبعني للةمعين العامن ،يف  17شيرين األول/أفتوبر .2017
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ه ددذا العمد د  ،د دددع التقري ددر ال ددذي أعدش دده اببد دايف اتي ددتقلن الد د ي ددبقته مباش ددريف ،الي دديديف اان دددان،
اتتلددمن حتلدديقر تدددي انعبددان اتبددااي ال دوااايف يف ميددروع انعددقن علددى حتقيددق اهلدددف  17مددن
أهددداف التنميددن اتيددتدامن .واعددا الدددول األعلدداء إ إاااج الرؤيددن الدوااايف يف ميددروع انعددقن يف
ج واها الرامين إ شنتيذ خعن التنمين اتيتدامن لعاع  2030من أج إدامدن شدرافن عاتيدن عليدن
وحتقيق شنمين ميتدامن ملموين .وأبلغ أيلار اجلمعين العامن نه ييوا العم الذي أجنز يلته
يما يتعلق بتعزيز أ ين التلامن الدوي يف شنتيذ خعن عاع  2030وإعمال حقون اننيان.

ابء -ايشاركة يف ايؤمترات وايشاورات
 -18يف ﺍلتترﺓ من  4ﺇ  6فانوﻥ ﺍألﻭﻝ/ﺩييما  ،2017حلر ﺍببا ﺍتيتق اتد د د د د د د د د د درمتر
التقييمددي بيأﻥ ﺍةشتاﻕ ﺍلعاتي مددن أجد اهلةدريف ا منددن ﻭﺍتنظمن والنظاميددن ،ﺍلذﻱ عقد يف بويرشددو
ددخ اببد ددا اتيد ددتق م د درشني خد ددقل ات د درمتر ،إحد دددا ا يف جليد ددن رعيد ددن
اشا ،تكييك ،وشد د ه
لد "جمموعن عم " معنين لبعد اوتمعدي لل ةدريف ،والثانيدن يف جليدن عامدن بيدأن اتتابعدن والتنتيدذ.
ودد لقي شعليقاشه ايتحيا ر ،ة ييما يف ييان اجلليدن العامدن ،الد افدز علدى إاااج بيدا
حقون اننيان يف آلين اتياءلن لقشتان العاتي.

جقم -أنشطة أخرى
 -19شااو اببا اتيتق منذ بداين وةيته يف شوجيده ايدا ميد فن إ احلكومدا  .وشتعلدق
شلددك الريددا مبةموعددن وايددعن مددن اتواضدديب الد شدددخ يف نعددان وةيتدده ،مبددا يف ذلددك مدا يتصد
ددحتين وبيددا
مبيددألن شقدداهب اهلةدريف والتلددامن الدددوي .وأ دددا اببددا اتيددتق أيلدار نيدرا
إعقميددن ةش د او مددب مكلتددني بددوة أخددري وهيئددا للمعاهدددا وآليددا إدليميددن .وشناول د
شل ددك البي ددا والنيد درا مي ددألن التل ددامن ال دددوي م ددن حي ددص ددلت ا بقل ددا مثد د ش ددا اتن ددات
واحلقون البيئين ،واحلق يف التنمين ،واهلةريف.

خامسا -األهداف والغاايت
 -20اي د د ددتنااار إ عم د د د د اتكلت د د ددني الي د د ددابقني لوةي د د ددن ومتاش د د دديار م د د ددب الق د د د درااا ات د د ددذفوايف
أعددق ( 55/2005لعدداع  ،)2005و( 5/7لعدداع  ،)2008و( 6/17لعدداع  ،)2011و6/26
(لعدداع  ،)2014و( 3/35لعدداع  ،)2017شيددم األهددداف وال ددا الر ييددين ال د ييددعى إ
حتقيق ا اتكلف احلاي لوةين ما يلي:
بناء شوا ق أفا يف ا ااء بيأن موضوع الوةين بدني الددول وأ دحاا اتصدلحن
(أ)
ا خرين ،مبا يف ذلك من خقل إبراز فيف أن شعزيز التمتب لتلامن الددوي القدا م علدى حقدون
اننيان من شأنه علدى األاجد أن يتيدد مجيدب الددول ومجيدب اليدعوا يف فد منعقدن مدن منداهق
العا ؛
(ا) بذل اتزيد من اجل وا ندامن احلةن بيأن وجوا شرابعا عميقن بدني التلدامن
الدوي القا م على حقون اننيان والعديد من دلا العقددا الدوليدن الر ييدين ،وإعمدال مدن مج
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ميددتند إ حة ددمج أدددوي نب دراز في ددف أن التمتددب هب ددذا التل ددامن أمددر أياي ددي يف انااايف التعال ددن
للعديد من هذ القلا ال شيك شوال عاتين فاي؛
(ج) حتدي ددد وشعري ددف وش ددرح وحتلي د م ددا د ددد أخ ددذ ب دده ال دددول (أو أخ ددذ ب دده) م ددن
ااي ددا وح دداة اعتق دداا الزاميت ددا يم ددا يتص د حل ددق يف التل ددامن ال دددوي ال دوااا يف ميد دروع
انعقن؛
(ا) شعميددق التوا د مددب الدددول واوتمددب اتدددين وأ ددحاا اتصددلحن ا خدرين بيددأن
الوةين وميروع انعقن اتتعلق حلق يف التلامن الدوي؛
(هد)

شعزيز إبراز الوةين وأعمال اتكلف هبا.

اة ا -أ القب العمل
 -21يعتقد اببا اتيتق أن حتقيق ما يتوخا من أهداف ولدا ا ييدين يديتعل ،اعتمداا
خعن عم منايبن وجيديف انعداا .ويف هذا الصدا ،يعتزع ايتلداع أيالي ،العم التالين.

ألف -مواصلة ايشاورات م حق أصحاب ايصلحة ايعنقني
 -22يعتزع اببا اتيدتق موا دلن اتماايدن الرايدلن والصدااا هبدا شكليدف مدن اولدح اتتمثلدن
يف إجراء مياواا وحواا منتظمني مب أ حاا اتصلحن اتعنيني .وفما يف اليابق ،يينداج يف
هذ اوموعن جملدح حقدون اننيدان (مبدا يف ذلدك هيئاشده الترعيدن واتكلتدون بدوة انجدراءا
ابا ددن) ،والدددول ،واوتمددب اتدددين ،واجلماعددا الييايددين ،واتنظمددا الدوليددن واندليميددن ذا
الصلن ،لقر عن األفداامييني ولداهم مدن أ دحاا اتصدلحن اتعنيدني .ويدتتي اتيداواا ر دار
لتباال ا ااء واأل كاا ،مبا يف ذلك بيأن األولو اتواضديعين الدوااايف أا  ،بدني اببدا اتيدتق
وأ حاا اتصلحن .وييكون للمياواا اوا ا ييي يف عملين بناء شوا دق أفدا يف ا ااء بيدأن
أهداف الوةين والتو يا ال يقدم ا اتكلف لوةين.

ابء -الزايرات القطرية
 -23يعتزع اح ،الوةين احلاي إجدراء ز اا دعريدن ،مدب التقيدد دددا انمكدان مببددأ التوزيدب
اجل درايف يف مثد هددذ الددز اا  ،عتبدداا ذلددك أيددلو ر ا ييدديار لبندداء وإايداء شوا ددق يف ا ااء بيددأن
أهددداف وأنيددعن الوةيددن وبيددأن شو دديا اتكلددف لوةيددن .ويتي د م الددز اا القعريددن أيل دار يف
الوظيتددن اهلامددن اتتمثلددن يف الد ويمج تيددروع انعددقن .ويددتتي هددذ الددز اا يددبيقر آخددر إ مزيدد
م ددن التح دداوا البن دداء م ددب ال دددول واوتم ددب ات دددين واأله دراف التاعل ددن األخ ددري يف البل دددان اتي ددمولن
لددز اا  .وعددقويف علددى ذلددك ،يددري اببددا اتيددتق أن هددذ الددز اا ضددرواين جلمددب اتزيددد مددن
األالددن وبندداء ددم أويددب يمددا يتعلددق مبماايددا الدددول وحدداة اةعتقدداا الزاميددن اتماايددا يف
موضوع التلامن الدوي.
 -24ودددد هلدد ،اببددا اتيددتق ح د ا ن شلقددي اع دوا مددن احلكومددا ذا الصددلن لددز ايف
بلددداهنا ،وهددي :إندونييدديا ،ومج وايددن شنزانيددا اتتحددديف ،ومج وايددن فددوا  ،وجنددوا أ ريقيددا ،واليددويد،
8
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ومددقوي ،وهولندددا .وييددكر اببددا اتيددتق حكددوم اليددويد وهولندددا اللتددني وا قتددا لتع د علددى
هلبه ،وأيم أن شيتةي ،البلدان األخري دريبار تق حه.

جقم -أنواع أخرى من البحوث لتوثقق ممار ات الدول وحاالت االعتقاة إبلزامقتها
 -25ايددتنااار إ اهلدددف الددذي ييددعى اببددا اتيددتق إ حتقيقدده ،اتتمث د يف حتديددد وحتلي د
مددا دددد يوجددد مددن اايددا للدددول وحدداة اةعتقدداا الزاميت ددا يمددا يتص د حل دق يف التلددامن
الدوي الوااا يف ميروع انعقن ،يعتزع اببا اتيتق أن جيري ،إضا ن إ الز اا القعريدن الد
يلعلب هبا فوييلن لتحقيق هذ ال اين ،وثار و قيار أوليار و نو ر من أجد شوثيدق مدا ددد يوجدد يف
مجيددب أحندداء العددا مددن اايددا للدددول وحدداة اعتقدداا الزاميت ددا يمددا يتص د لتل دامن الدددوي
القا م على حقون اننيان.

ةال -تعزيززز التواصززل مز و ززا ل اإلعززالز وا تمز لزززايةة تبزراا الواليززة وتعزيززز التضززامن
الدويل
ين التوعين لوةيدن وإبرازهدا يدواء يف ويدا انعدقع أو اوتمدب،
 -26يرمن اببا اتيتق
وذلك لنظر إ أ ين التلامن الددوي يف إعمدال حقدون اننيدان .ويندوي اببدا اتيدتق  ،علدى
هذا األياس ،وإااافدار منده للحاجدن إ التقيدد يدتققلين اتكلتدني بدوة انجدراءا ابا دن،
التوا د د بعريق ددن بن دداءيف د دددا انمك ددان م ددب ج ددا ازيف شل ددم شلص دديا ومنظم ددا إعقمي ددن
وأ حاا مصلحن آخرين ،هبددف اةيدتتاايف مدن هدذا الداوز اهلداع لتعزيدز التوعيدن لقلدين اتلحدن
اتتمثلن يف عدع فتاين أشكال التعبا عدن التلدامن الددوي القدا م علدى حقدون اننيدان والتعريدف
هبا .وأيم يف أن يياعد هذا التوا يف إجياا بيئن اجتماعين وييايين أفثر اعمدار شتدي اليدعي
إ حتقيق األهداف الر ييين للوةين.

هاء -تعزيز التفاعل م هقئات األمم ايتحدة األخرى وايؤ سات الدولقة األخرى
 -27يددداو اببددا اتيددتق أن ددراا جلنددن حقددون اننيددان  55/2005ييددتلزع مندده أن يراعددي
نتددا مج مجي ددب م درمترا القم ددن العاتي ددن واةجتماع ددا الوزااي دن الك دداي ال د شعق دددها األم ددم اتتح ددديف
ولاه ددا م ددن ات درمترا العاتي ددن وأن يل ددتمح آااء وإيد د اما وف دداة األم ددم اتتح ددديف ولاه ددا م ددن
اتنظما الدولين ذا الصلن يف ييان شنتيذ وةيته.
 -28لد ددذلك أو اببد ددا اتيد ددتق األولويد ددن يف خعد ددن عملد دده تيد ددألن ز ايف شعزيد ددز حتد دداوا مد ددب
اترييا الدولين .ويف هذا الييان ،اجتمب تيرولني اتعنيني يف بر ممج األمم اتتحديف انمنا ي
يف شيرين األول/أفتوبر  2017يف نيويواو ،ومبتوضين األمم اتتحديف ليرون القجئدني يف شيدرين
الثدداين/نو ما  2017يف جنيددف ،وشددااو يف اةجتمدداع التحلدداي (التقييمددي) للمدرمتر احلكددومي
الدوي اتتعلق عتماا اةشتان العاتي من أج اهلةدريف ا مندن واتنظمدن والنظاميدن يف بويرشدو اات
تكييك يف فانون األول/اييما .2017
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واو -مواصلة التحاور م ا تم ايدين
 -29يعت د ددا ابب د ددا اتي د ددتق أن التع د دداون م د ددب اوتم د ددب ات د دددين ،بص د ددتته م د دددا عار ع د ددن الت ي د ددا
اةجتمدداعي ،ييددك حمددواار حام دار يف التنتيددذ التعددال لوةيتدده .ومددن  ،يعتددزع شعزيددز التحدداوا مددب
جمموعددا اوتمددب اتدددين احملليددن والدوليددن يدواء يف إهدداا ز ااشدده القعريدن وز ااشدده إ جملددح حقدون
اننيدان يف جنيدف واجلمعيدن العامددن يف نيويدواو أو خدااج إهااهدا .ويف هددذا الصددا ،التقدى اببددا
اتيتق عداار من ثلدي اوتمدب اتددين وأجدري شبدااةر مثمدرار للدرؤي مع دم أثنداء وجدوا يف نيويدواو
يف شي درين األول/أفتددوبر  2017تلاهبددن اجلمعيددن العامددن ،وخددقل ز اشدده إ جنيددف يف شي درين
الث دداين/نو ما  2017حلل ددوا اوايف ب دددء م دداع اتكلت ددني ب ددوة يف إه دداا انجد دراءا ابا ددن
اتعينني حديثار.

ااي -تعزيز التنسقق م ايكلفني بوالايت يف تطار اإلجراءات اخلاصة
 -30يقددر اببددا اتيددتق ل د اب بددني وةيتدده ووة انج دراءا ابا ددن األخددري .وهددو إذ
يداو أ يدن احلتداع علدى ايدتققلين وةيتده وأ يدن التقيدد بنعاد دا ،قدد شدااو وعمد مدب مكلتدني
بوة أخري ،وخبا ن أولئك الذين شرشب ميدروليا م ااشباهدار وثيقدار ألولدو اتواضديعين الد
جري شناوهلا يف الترع ابامح من هذا التقرير .ويعتزع اببا اتيتق اةيتمراا يف ذلك .ويتوخى
من هذا التحاوا حتديد جماة التعاون اتمكندن بدني اببدا اتيدتق واتكلتدني ا خدرين بدوة ،
نضا ن ديمن لعم ف من م.

حاء -النشر الوا
االهتماز

النطزاق ألفضزل ايمار زات والتوصزقات لتحققزق نسزن يف جمزاالت

خ
ومك هاندو مدن اوتمدب اتددين وأ دحاا
 -31ايتيت له وا ذ من جان ،العديد من الدول يت
مص ددلحن آخد درين ااي ددا جي ددديف يم ددا يتعل ددق لتل ددامن ال دددوي الق ددا م عل ددى حق ددون انني ددان.
وييعم اببا اتيتق على نير مث هذ اتماايا اجليديف على أويدب نعدان كدن مدن أجد
اتياعديف يف شيكي البيئن اتعيااين اتواشين وال الوةين على حنو أفثر إجيابين ،واني اع يف إاشاا
أ ددحاا اتصددلحن ا خدرين يمددا يلددعلعون بدده مددن متحددي وعمد  ،و لتدداي اتيدداافن علددى حندو
جمد يف شعزيز التلامن الدوي القا م على حقون اننيان.
 -32ويف الود نتيه ،ييااو بعض أ حاا اتصلحن ،يواء عن دصد أو بدون دصد ،يف
اايددا مددن اترفددد أهنددا ة شثددا انعةدداا أو شيددتدعي األخددذ هبددا منوذجدار مدن منظددوا التلددامن
الدوي القا م على حقون اننيان .ويتودب اببا اتيتق شكريح دددا فبدا مدن اةهتمداع خدقل
حتي د دن
د د يف شكليتد دده لوةيد ددن لتحديد ددد شو د دديا عمليد ددن وحتليل د ددا وإ د دددااها مد ددن أج د د حتقيد ددق ه
يما يتص هبذ اليوال  ،وذلك شوخيار لنتح ال ا ال واا يف التقريف أعق .

ابعا -األولوايت ايواضقعقة
 -33يتوددب اببدا اتيدتق ال فيدز ،خدقل د يف وةيتده ،علدى العديدد مدن األولدو اتواضدديعين
الد يددرا و ددف وجيددز هلددا أا  .ويف حددني يددوا اببددا اتيددتق التأفيددد علددى أندده يددداو أن بعددض
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هذ األولو اتواضيعين مرشب بوة أخري يف إهاا انجراءا ابا ن ،من األ ين مبكدان
انش دداايف هن ددا إ أن دده ين ددوي قد د معاجل ددن اجلوان دد ،اتتاهيمي ددن والعملي ددن الد د شت ددداخ ي ددا ه ددذ
اتواضدديب وشتتاع د مددب ميددألن التلددامن الدددوي القددا م علددى احلقددون اننيددان ،متاشدديار مددب وةيتدده.
ويري اببا اتيتق أن التعبا عن التلدامن الددوي القدا م علدى حقدون اننيدان ،ومتتدب اليدعوا
واأل راا حلدق يف مثد هدذا التلدامن ،أمدران أيايديان لتحيدني وإااايف وشيدوين العديدد مدن دلدا
حقون اننيان الر ييدين الد شواج ندا فمةتمدب عداتي .بيدد أن اببدا اتيدتق يرلد ،يف التأفيدد
أنه ميكن إضا ن جماة مواضيعين أخري إ هذ القا من هوال يف وةيتده وايدتنااار إ شعدواا
اليأن الدوي.

ألف -اهلجرة والتضامن الدويل
 -34شتمثد إحدددي األولددو اتواضدديعين لللبددا اتيددتق يف ميددألن شقدداهب التلددامن الدددوي
مددب التحدددي ال دراهن الددذي يواج دده العددا علددى ددعيد اهلة دريف البي درين (وهددو موضددوع مددزمن مددن
الناحيددن التااخييددن) .ويدديتناول اببددا اتيددتق لتحلي د اوا التلددامن ال ددوي الق دا م علددى حقددون
دلن لعص در الددذي
اننيددان يف معاجلددن بعددض الي دوال الر ييددين اتتعلقددن هلة دريف وميددا ذا
نعييدده .وحتقيق دار هلددذ ال ايددن ،يعتددزع اببددا اتيددتق شندداول دلددا مث د ميددألن اهلويددن واتماايددا
واحملددداا اتعياايددن واتث د العليددا هان
احملت دزيف يف البلدددان ال د أظ ددر شلددامنار أفددا مددن اتعتدداا حيددال
ات دداجرين أثن دداء د ا اهلة دريف اجلماعي ددن ال د ب ددرز م ددرخرار يف الع ددا ؛ ومي ددألن اةمتث ددال مبوج دد،
الق ددانون ال دددوي حلق ددون انني ددان يف ي دديان و ددرا األ دراا واجلماع ددا (ة ي دديما ني ددعاء حق ددون
اننيان) الذين يبدون شلدامنار مدب ات داجرين؛ وايدتلداما ووداوزا مت دوع و اايدن التلدامن
الدددوي يف جمددال اهلة دريف .وأحددد األهددداف اهلامددن هنددا يتمث د يف ميدداعديف جملددح حقددون اننيددان
وهيئا األمم اتتحديف األخري يف ج وا ا اتبذولن لإلي اع يف ديالن إهداا أ لد للتعامد مدب
التحدي الذي نواج ه يف جمال اهلةدريف علدى الصدعيد العداتي  -وهدو إهداا ميكدن أن يدوازن بصدوايف
أفث ددر إنص ددا ار ب ددني اللد د وط ات د دديتيتيعريف الد د شواج ددا ال دددول وحتمي ددن احد د اع حق ددون انني ددان
اتكتولد ددن للم د دداجرين .وي د ددوف يتد ددابب ابب د ددا اتيد ددتق يف ه د ددذا الصد دددا ع د ددن فثد دد ،اتنادي د ددا
واتتاوضا اجلااين بيأن اةشتان العاتي لل ةريف ال يتودب أن شوا خقل عاع .2018

ابء -الالجئون والتضامن الدويل
 -35مثن جمال ا ييي ن ،على ا اض لته مبا يدبق ،يتدداخ شدداخقر وثيقدار مدب التلدامن
الددوي القدا م علدى حقددون اننيدان أة وهدو التعامد مدب القجئدني وهددالع اللةدوء يف مجيدب أحندداء
العددا  .وة ي دزال شددد ق القجئددني مددن بلددداهنم األ ددلين ميث د حتددد ر للعديددد مددن الدددول وللمةتمددب
الددوي فكد  .ويظد شوزيدب هدرةء القجئدني متتداواتر لل ايدن ،دا ييدب ،عبئدار أفدا يف اول معيندن.
عل ددى ي ددبي اتث ددال ،شيتل دديف يف الودد د الد دراهن بل دددان م ددن أ ريقي ددا والي ددرن األويد د  ،وه ددي
بلدان يتتقر العديد من ا إ اتوااا الكا ين هلذ اةيتلا ن ،أفثر من  56يف اتا دن مدن الندازحني
يف العددا ( .)14ومددن هددذا اتنعلددق ،جيدد ،أن يتأيددح أي نظدداع ميددتداع وعدداال حلمايددن القجئددني،
__________

( )14متوضددين األمددم اتتحددديف ليددرون القجئددني" ،أاددداع ومعلومددا " ،متدداح يف
.7cc27207.html
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نظ ددرار إ ه ددذا الي ددب ،ول ددا م ددن األي ددباا ،عل ددى شعزي ددز التل ددامن ال دددوي الق ددا م عل ددى حق ددون
اننيان.
 -36وييلعلب اببدا اتيدتق بتحليد اوا التلدامن الددوي القدا م علدى حقدون اننيدان يف
معاجلن بعض اليوال واتيا الر ييين اتتعلقن لقجئني ال شواج ا حاليار العديدد مدن الددول
واوتمددب الدددوي .ول ددذلك ددو يعتددزع التع ددرن إ ميددا م ددن دبي د مددا يل ددي وشناوهلددا يف شق ددااير :
(أ) أوجه دصوا التلامن القا م على حقون اننيان يف أنواع معينن من شرافا الدول يف جمال
اللةددوء؛ (ا) اليددب والويددا ال د مددن شددأهنا أن شعددزز بصددوايف ملمويددن التلددامن القددا م علددى
حقون اننيان الذي شبديه الدول واجل ا التاعلن األخري حيال الددول الد شيتلديف أعددااار
فبايف من القجئني؛ (ج) ميألن اةمتثال مبوج ،القانون الدوي حلقون اننيدان يف يديان ودرا
األ ددراا واجلماع ددا (ة ي دديما ني ددعاء حق ددون انني ددان) ال ددذين يب دددون التل ددامن مد دب القجئد دني
وهددالع اللةددوء؛ (ا) أوجدده دصددوا التلددامن القددا م علددى حقددون اننيددان يف األهددر واتماايددا
احلالين لتقايم اتيرولين؛ (هد) إمكانين شتعي ز ايف فبايف يف أعداا ما شصدا اول اتقصد األفثر
شددعبين مددن أش داا لقجئددني؛ (و) ظدداهريف اتيدداعديف اتيددروهن ال د شيتدرب بتوديددب اشتادددا إعدداايف
دبددول القجئددني؛ (ز) ايددتلداما وودداوزا مت ددوع و اايددا التلددامن الدددوي يف جمددال حقددون
القجئني.

جقم -تغري ايناخ والتضامن الدويل
 -37يددري اببددا اتيددتق أن التحددد الد يعرح ددا ش ددا اتنددات وآ ا اللدداايف علددى البيدرين
والبيئددن شيددك دلددا ددم الدددول واوتمددب الدددوي فك د  .ومثددن حاجددن واضددحن إ عم د مجدداعي
شلددعلب بدده اجل ددا التاعلددن الدوليددن واحملليددن علددى حددد ي دواء لكددي شتي د معاجلددن هددذ اتيددكلن
العاتيددن بعبيعت ددا علددى حنددو عددال .ودددد يددلم إعددقن م درمتر األمددم اتتحددديف اتعددحب لبيئددن البي درين،
الصددااا يف ايددتوف و يف عدداع  " ،1972حلاجددن إ اؤيددن مي د فن وإ مبددااي مي د فن شكددون
مصدددا إهلدداع شي شددد بدده شددعوا العددا "( .)15وعددقويف علددى ذلددك ،ييدددا إعددقن ايددو بيددأن البيئددن
والتنميدن لعداع  1992علدى العقددن بدني شعداون الددول والتنميدن اتيدتدامن؛ ويكدرس القدانون الددوي
اتتعلددق بت ددا اتنددات مبدددأ "اتيددروليا اتي د فن وإن فان د متباينددن"  -الددذي يقددوع علددى التك دريف
القا لددن ن ف د اولددن شتحم د ميددروليا متباينددن بيددب ،ميددا ت ا اتلتلتددن يف التدددهوا البيئددي،
لكددن مجيددب الدددول شي د و يف احلاجددن إ العم د علددى مواج ددن هددذ األض دراا( .)16وشدددعو هددذ
الصددكوو اتتعدددايف األهدراف إ التعدداون الدددوي "بددروح مددن اليدرافن العاتيددن" اتوج ددن حنددو احلتدداع
على النظاع البيئي لألاض ومحايته .ومن الواض أن هذ ميألن شتتاع وشتداخ علدى حندو وثيدق
لل اين مب التلامن الدوي القا م على حقون اننيان.
 -38وييتناول اببا اتيتق  ،يمدا جيريده مدن ودص ويعدد مدن شعليقدا ويقدمده مدن شقدااير،
عداار من القلا الد شندداج ضدمن موضدوع ش دا اتندات والتلدامن الددوي ،مبدا يف ذلدك مدا يلدي:
(أ) اننصاف يف إهاا التموي اتناخي الناشئ (من األيئلن يف هذا الصددا ،مدثقر ،مدا يلدي :هد
ينب ي أن حتص البلددان األفثدر شلدراار بت دا اتندات علدى أفدا دددا مدن التمويد )؛ (ا) العقددن

__________

( )15انظر  ،A/CONF.48/14/Rev.1ايباجن انعقن.
( )16انظر ( A/CONF.151/26/Rev.1اولد األول) ،اتبدأ .7
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ب ددني التموي د اتن دداخي وانعم ددال الت ددداجيي للحق ددون اةدتص ددااين واةجتماعي ددن والثقا ي ددن اتكتول ددن
للةمي ددب يف الع ددا ؛ (ج) مي ددألن اتي ددروليا اتي د د فن وإن فاند د متباين ددن يف جم ددال ش ددا اتن ددات
فأياس للتلامن الدوي يف هذا اوال .وييكتيي هذا العم وجاهن خا ن يف ييان الدواا
ال د ي دديعقدها مي ددتقبقر م درمتر األه دراف يف اشتادي ددن األم ددم اتتح ددديف انهاايددن بي ددأن ش ددا اتن ددات.
وينعددوي هددذا العم د أيل دار علددى وجاهددن يف يدديان اجل ددد األويددب اتبددذول لتنتيددذ اشتددان ايددح
بيأن ش ا اتنات.

ةال -التزامات حقوق اإلنسان خارج حدوة اإلقلقم الوطين والتضامن الدويل
 -39يعتقددد اببددا اتيددتق أن ميددألن مددا إذا فاند التزامددا حقددون اننيددان الد شقددب علددى
الدددول أو اجل ددا التاعلددن األخددري (نتيةددن لبدددء نتدداذ معاهدددا ش د حلقددون اننيددان واعتمدداا
كوو أخري بيأن حقون اننيان) شنعبق خااج حدوا هذ الدول أع ة  -أي ما إذا فاند
اولن معينن ملزمن فنتيةدن حد اع هدذ اةلتزامدا خدااج حددواها  -هدي ميدألن ذا أثدا فبدا
يف اجل وا اتبذولن نعمال حقون اننيان على أفم وجه كن يف مجيب أحناء العا .
 -40وشي ددك ه ددذ اتي ددألن اتتص ددلن ةلتد دزاع اتنعب ددق خ ددااج ح دددوا اندل دديم ال ددوهحب وأوج دده
شقاهع ددا وشتاعل ددا مددب التلددامن الدددوي القددا م علددى حقددون اننيددان موضددوعار هام دار ،ول دو علددى
األد من منظوا هذ الوةين .مثقر ،ه يتيتلزع اجل وا الرامين إ ضدمان متتهدب مجيدب اليدعوا
واأل دراا حلددق يف التلددامن الدددوي القددا م علددى حقددون اننيددان مددن الدددول أن حتمددي التزاما ددا
الدوليددن يف جمددال حقددون اننيددان وحت م ددا وشتددي هبددا وشنتددذها ي شددك آخددر خ دااج إدليم ددا
الددوهحب  -ولددو يف بعددض األحيددان مددا هددي اتيدداف ال د دددد شنيددأ ،إن وجددد  ،يف حددال شبددحب
جدواا نجيدداا أو النتددي علددى هددذا اليدرال مددا هددي حدددوا انعبددان التزامددا حقددون اننيددان
خااج اندليم الوهحب ،ة ييما يف ييان يياايف الدول وأوجه ضعف الددول هد مدن اتمكدن أن
يتحقق التلامن الددوي القدا م علدى حقدون اننيدان بددون دم ةلتزامدا حقدون اننيدان علدى
أهنا ذا بيتعد يتةاوز احلدوا اندليميدن هدذ هدي أندواع األيدئلن الد يندوي اببدا اتيدتق شناوهلدا
لبحص والتحلي يف شقرير مواضيعي صص هلذ اتيألن.

هاء -ا تم ايدين والتضامن الدويل
 -41أ ب الدوا اهلاع الذي يلعلب بده اوتمدب اتددين فعامد مدن عوامد الت يدا اةجتمداعي
والييايددي واةدتصددااي ي دواء علددى ددعيد الدددول أو النظدداع الدددوي أمددرار ميددلمار بدده علددى نعددان
وايب لل اين( .)17وشي م هذ اجل ا التاعلن يف شيك الرأي العاع ،وا ب الييايا  ،وإضدتاء
الي ددرعين عل ددى بع ددض وف ددقء احلك ددم وأش ددكاله أو نزع ددا ع ددن م ،والل د د م ددن أجد د ان ددقح
اةجتمد دداعي .وهد ددي ج د ددا شند ددزع إ التعبد ددا عد ددن التلد ددامن مد ددب بعل د د ا الد ددبعض ومد ددب األ د دراا
واجلماعا واوتمعا  ،يواء ضمن حدوا الدول ال شوجد ي ا أو خااج ا.
__________

( )17انظر بصتن خا ن بعض شقااير اتقرا اباص اتعحب حلق يف حرين التةمب اليلمي وشكوين اجلمعيا ،
ومن ا مثق ( A/HRC/35/28التقريف  )2و ،A/HRC/32/36لقر عن شقرير اتقرا اباص يف جمال احلقون
الثقا ين( A/HRC/34/56 ،التقراتن  21و.)36
GE.18-05683
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 -42ويف ضوء هدذ ابلتيدن ،يدري اببدا اتيدتق أن مدن األ يدن مبكدان أن ييتتنداول يمدا ييتنةدز
األياس اتتداهيمي اللدذان شقدوع
انهاا اتعيااي و
من وص وييتصاغ من شعليقا وييتقدع من شقااير
يت
يت
علي ما أوجه شعبا مجاعا اوتمب اتدين شلك عن التلامن الدوي القا م على حقون اننيدان؛
درن الد شعددا هبددا مجاعددا اوتمددب اتدددين عددن التلددامن الدددوي القددا م علددى حقدون اننيددان؛
والعد يت
والويا يت ال شيتلدع يف ذلك .وييحل اببا اتيدتق أيلدار الصدعو احملددايف الد شواج دا
هددذ اجلماعددا عندددما حتدداول التعبددا عددن شلددامن مددن هددذا القبي د  ،وأي اايددا لددلى ميكددن
حتديدددها يمددا يتصد بددرا ع د اجل ددا التاعلددن األخددري حيددال أوجدده التعبددا ع دن هددذا النددوع مددن
التلددامن .وعددقويف علددى ذلددك ،يييددتعلب اببددا اتيددتق العريقددن الد ميكددن أن ييتعبددأ هبدا شلددامن
ع ددابر للح دددوا ب ددني مجاع ددا اوتم ددب ات دددين عل ددى حن ددو يتع ددااض م ددب إعم ددال حق ددون انني ددان،
ميتللص دار أمثلددن مددن حرفددا شددعبوين مددن مجيددب أحندداء العددا ومددن اا التعد اتنتيددر عاتي دار الددذي
يبدي مقاومن حلقون اترأيف ولاها من حقون األدليا .

واو -ايواطنة العايقة والتضامن الدويل
 -43ايتنااار إ ابلتين ال يتجي هيدها اليوع نوع العوتدن الدذي أضدحى مدن للحيدايف اةجتماعيدن
والييايددين الدوليددن ،ذهدد ،بعددض ات درلتني  -امبددا بتتدداؤل زا ددد  -إ القددول ننددا نعددييف ا ن يف
"واوا عاتي"( .)18وبصرف النظر عن مدي ادن هذا اةاعاء ،من الواض أن عاتندا أ دب ا ن
أفثددر شرابعدار وشددداخقر ددا فددان عليدده يف اتاضددي .مددا هددي إذار أثداا هددذا اةندددماج اةجتمدداعي
العداتي  -الدذي شزايدد علدى حندو ة ميكددن إنكداا  -يف مت دوع اتواهندن اليدا د حاليدار وإذا فاند
اتواهنن العاتين كريف ة متث بصدوايف دحيحن وادعندا احلداي ،د هدي منحدى مثداي لده وجاهدن يف
األج القصا أو اتتوي وما هي عقدت ا لتلامن الدوي القا م علدى حقدون اننيدان وحدق
اليددعوا واأل دراا يف التلددامن الدددوي بصددي ته ال دوااايف يف ميددروع انعددقن وه د ييددتدعي منددا
األخذ هبدذ اللدرواا شيدكي و ديالن مندوذج يتمع ددني مدن اتواهندن العاتيدن ،أع أن هدذ اللدرواا
شيك نتا مج ة مناص من ا تواهنن عاتين نتمتب هبا لتع  ،م ما فان حمدوايف ولدا متيداوين
هذ بعض األيئلن ال ينوي اببا اتيتق معاجلت ا وانبقغ عن ا خقل يف وةيته.

ااي -التعاون فقما بني بلدان اجلنوب ابعتباره تضامن ا ةولق ا
 -44ييددا اببددا اتيددتق إ أن اول اجلنددوا مددا تئ د  ،إضددا ن إ ميدداافت ا يف أشددكال
أخدري مدن التعداون اتتعددا األهدراف ،شيدعى مندذ ودد مبكدر ،بدددأ اتاخييدار علدى أددرا شقددير مددب
مدرمتر ندددونغ لعدداع  ،)19(1955إ إعمددال هددرن جديددديف ومبتكدريف تعاجلددن ميددافل ا اةجتماعيددن
واةدتصااين والبيئين ابا ن .ودد أحدن هذا التوجه بعض الت اا اهلامن يف النظاع العاتي.

__________

()18

Commission on Global Governance, Our Global Neighbourhood: The Report of the Commission

).on Global Governance (Oxford, Oxford University Press, 1995
( )19انظدر and Vasuki Nesiah, eds., Bandung, Global History and

).International Law (Cambridge, Cambridge University Press, 2017
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 -45وو ق دار تكتدد ،األمددم اتتحددديف للتعدداون يمددا بددني بلدددان اجلنددوا ،شتمث د اليددمن الر ييددين
للتعاون يما بني بلددان اجلندوا يف "أن البلددان الناميدن اا إليده ونظمتده وأاااشده بنتيد ا"(.)20
ومب ذلك ،د "اجل ا التاعلن من لا الدول شيااو هي بدواها بنياط" ،وهو أمر أشاا إليه
اللةن ددن اةيتي ددااين ول ددح حق ددون انني ددان ،اي ددتنااار إ عمد د مكت دد ،األم ددم اتتح ددديف للتع دداون
يما بني بلدان اجلنوا(.)21
 -46وعددقويف عل ددى ذلددك ،شي ددا اللةنددن اةيتي ددااين إ أن "مددن ب ددني األهددداف اهلام ددن هل ددذا
الن مج يف التعاون الدوي ‘شعزيز التعاون الدوي يف جمال التنمين فمار ونوعار‘ .وشتمثد اتيدزيف الر ييدين
هلذا اليك مدن أشدكال التعداون يف ‘ايدتلداع ابدايف والقدداا اتوجدوايف لتعد وشعدوير ددداا
جديددديف يف البلدددان الناميددن‘ .أمددا اتيدزيف الثانيددن تتمثد يف أن هددذا التعدداون ،فمددا هددو معددروف ا ن،
ينعددوي علددى يقيددن أفددا وحيظددى بقبددول أ لد يف البلددد اتتلقددي عندددما يكددون ‘اتددان ‘ بلدددار لدده
وضب اث  .ومثن ميزيف أخري من هذا القبي شتمث يف أن هذا التعاون لالبار مدا يكدون أدد شكلتدن
بكثا عند التنتيذ مقاانن ألشكال األخري للتعاون الدوي"( .)22ويري اببا اتيتق لتداي أن
التداخ بدني التعداون يمدا بدني بلددان اجلندوا والتلدامن الددوي القدا م علدى حقدون اننيدان أمدر
يت ض أن يكون بدي يار.
 -47ومن هذا اتنعلق ،يعتزع اببا اتيتق اااين أيئلن من دبي ما يلي وشناوهلا يف شقااير ،
علم دار أن بعل د ا يددبق أن شودعتدده اللةنددن اةيتيددااين ولددح حقددون اننيددان :مددا هددي أث داا
حقددون اننيددان ،انجيابيددن من ددا واليددلبين ،علددى ز ايف التعدداون بددني بلدددان اجلنددوا وفيددف ميكددن
نيددر ابدايف والقددداا اتوجددوايف لتعد يف بعددض بلدددان اجلنددوا ،بددروح مددن التلددامن القددا م علددى
حقون اننيان ،يف بلدان مين أخدري شقعدب نتدح األشدواط يف اتوضدوع ذي الصدلن ،و لتداي
شعددوير دددداا جديددديف مددن حيددص اتدوااا يف جمددال حقددون اننيددان ونتددا مج إجيابيددن أخددري يف هددذا
الصدددا بعريقددن أدد شكلتددن وأفثددر عاليددن( )23ومددا هددو الدددوا اتمكددن ،إن وجددد ،للتعدداون الثقثددي
األهراف يف هذا الصدا( )24وفيف ميكن اةيتتاايف مدن خدايف وشدرعين اجل دا التاعلدن مدن لدا
الدددول ،ة يدديما منظمددا اوتمددب اتدددين ،لتعزيددز التددأثاا انجيابيددن حلقددون اننيددان أو إزالددن أي
ددلن وقددون اننيددان مددن هددذا اليددك مددن أشددكال التعدداون ويعتددزع اببددا
أث داا يددلبين ذا
اتيددتق اتيدداافن يف م درمتر األمددم اتتحددديف الثدداين الر يددب اتيددتوي بيددأن التعدداون يمددا بددني بلدددان
اجلنوا ،الذي يينعقد يف آذاا/مااس .2019

حاء -التكنولوجقا واالبتكار والتضامن الدويل
 -48يتددرض التددأثا الوايددب للتكنولوجيددا النظددر يف الكيتيددن الد ميكددن هبددا للتلددامن الدددوي ،يف
جمدداة الو ددول إ التكنولوجيددا وايددتلدام ا ،ل دقر عددن اةبتكدداا والداايددن التقنيددن ،أن يييددر

__________

()20
()21
()22
()23
()24
GE.18-05683

انظر .http://unossc1.undp.org/sscexpo/content/ssc/about/what_is_ssc.htm
انظ د د د د ددر الدااي د د د د ددن األولي د د د د ددن اتتعلق د د د د ددن بتحي د د د د ددني التع د د د د دداون ال د د د د دددوي ،اتتاح د د د د ددن يف العن د د د د د دوان الت د د د د دداي:
.www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/AdvisoryCommittee/Session12/Pages/Index.aspx
اترجب نتيه.
اترجب نتيه ،التقريف .16
اترجب نتيه.
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إعمدال حقددون اننيدان علددى نعدان أويددب .وييدا اببددا اتيدتق إ اشيدداع التةدويف يف الو ددول
إ التكنولوجيددا الردميددن بددني اليددمال واجلنددوا ،واتندداهق احللدرين والريتيددن ،واأللنيدداء والتقدراء،
واليباا واتينني .و تثد  ،بددأ التقددع اليدريب للتكنولوجيدا يدرثر علدى ئدا صتلتدن مدن العمالدن.
ودددد يددراي التي د ي ا ي وايددتلداع الروبددوات  ،يف العقددوا القاامددن ،إ حتددول يف شوزيددب ئددا
صتلتددن مددن العمالددن و قدددان العديددد مددن ئددا ات ددن ،ال د متااي د ا عدداايف دددوي عاملددن منلتلددن
األجر وشتكون يف العديد من البلدان من عدا فبدا مدن ات داجرين ومدن أ دراا األدليدا  ،علمدار أن
اترأيف لالبار ما شكون ثلن ي ا بيك لا متناي.،
 -49ويعتددزع اببددا اتيددتق أن يبحددص األيددئلن اتتعلقددن هبددذ العقدددا ويتناوهلددا يف شقددااير .
وييتناول على وجه ابصوص ميتقب التلامن الدوي القدا م علدى حقدون اننيدان والتعداون يف
جمدداة نقد التكنولوجيددا (أو عدددع وجددوا ) والتلدداء الردمددي ،فمددا يييددل اللدوء علددى صتلددف
ئ ددا العمال ددن ال د ميك ددن أن شت ددأثر لتيد د ي ا ي ،وي داب ه ددذ التئ ددا احص دداءا الق ددوي
العاملن ،وييبني ال اب بني التكنولوجيا واةبتكاا والت ا احلا يف التةويف الردمين.

طاء -ايدن واحلكومات احمللقة كعوامل للتضامن الدويل
 -50ميكن للمدن واترييا احمللين واحلكوما احمللين أن شراي اواار هامار يف شعزيز حقدون
انني ددان وشنتي ددذها ،وف ددذلك يف بل ددوايف مت دداهيم و ااي ددا التل ددامن ال دددوي القد دا م عل ددى حق ددون
اننيان.
 -51ويي ددا ابب ددا اتي ددتق إ أن ات دددن واتريي ددا احمللي ددن شن ددزع إ أن شك ددون أد ددرا إ
دواعدها اةنتلابين وأفثر شقدميدن وشنوعدار مدن الناحيدن الييايدين يف بعدض األحيدان مقااندن هبيئدا
اتيددتوي الددوهحب .وفثدداار مددا ينعبددق ذلددك يف اتدددن والتةمعددا الكبدايف .وعدقويف علددى ذلددك ،فثدداار
مددا شكددون اترييددا احملليددن واحلكومددا احملليددن متوضددن بتقدددا خدددما مث د التعلدديم وانيددكان
والصحن ،وهي أموا أيايين نعمال احلقون اةدتصااين واةجتماعين.
 -52ويداو اببا اتيتق جيدار أن العديد من اتدن واترييدا احملليدن يف مجيدب أحنداء العدا
شعد هدا علددى حنددو متزايددد عددن شلددامن دددا م علددى حقددون اننيددان مددب أ دراا ومجاعددا وجمتمع دا
منحدايف من مناهق أخري من العا أو شعييف يف هذ اتناهق .على يبي اتثال ،أعرب العديدد
مددن اتدددن عددن شلددامن ا مددب ات دداجرين والقجئددني ،مبددا يف ذلددك مددن خددقل اعددم ييايددا عاالددن
يمددا يتعلددق بتلددك اجلماعددا  ،واعددم احتةاجددا وإهقد ددا ،بد وحد حتدددي أو شقددويض بعددض
الييايا واتماايا اتناهلن للم اجرين والقجئني وابعا ال شدنم عدن فراهيدن األجاند،
الصددااايف عددن حكومددا م اندليميددن أو الوهنيددن .ودددد مااي د "مدددن اتددقذ" هددذ يددلعا ا ضددد
احلكوما الوهنين للتعبا عن التلامن ومحاين القجئني وات اجرين.
 -53وييا اببا اتيتق أيلار إ أنه الم انيحاا بعض احلكوما من بعض اةشتادا
اتتعدددايف األه دراف ذا الصددلن لتع دداون الدددوي ،شع ددد عددديف م دددن وحكومددا حملي ددن لبق دداء
ملتزمدن بتلدك اةشتادددا  ،يتم ان
عااضدنر القدرااا الد ا دذ ا يدلعا ا الوهنيددن .و تثد  ،ا دذ بعدض
اتدن واحلكومدا احملليدن خعدوا ا ييدين حندو تديض انبعا دا الكربونيدن ،مدن خدقل اةيدتثماا
يف العادن األنظف والعادا اتتةدايف وشعزيزها وشنتيذ ييايا اةيتدامن بعريقن أخري.
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 -54ويف ض ددوء م ددا ي ددبق ،يعتد ددزع ابب ددا اتي ددتق أن يبحد ددص ويتن دداول يف شق ددااير اوا اتد دددن
واحلكوما احمللين يف شعزيز التلامن الدوي القدا م علدى حقدون اننيدان والتعبدا عنده يمدا يتعلدق
بعدا من القلا اهلامن ،مث ش ا اتنات ،واهلةريف ،وشد قا القجئني .وييقيهم من خدقل ذلدك
فيف يديتمث التعبا عن التلامن الدوي من جان ،هذ اترييا احمللين ر ن جديديف للن وض
بتعزيز حقون اننيان ومحايت ا.

ايء -هتديد الشعوبقة يبدأ التضامن الدويل
 -55ييددا اببددا اتيددتق إ أن العديددد مددن اتكلتددني بددوة يف إهدداا انجدراءا ابا ددن
أش ددااوا يف شق دداايرهم الي ددابقن بقل ددق إ اةو ددا احل دداي للنزع ددن للي ددعوبين يف العدي ددد م ددن البل دددان
واتندداهق يف مجيددب أحندداء العددا ( .)25ومددب أن ددعوا احلرفددا اليددعوبين جييددد ظدداهريف معقددديف ،شبددني
األوان أن العوام ال شي م يف خلق منات يدراي إ دبدول أفدا لأليدديولوجيا اتتعر دن شنبدب
م ددن الي د دوال الواي ددعن النع ددان اتتعلق ددن ألزم ددن اتالي ددن واةدتص ددااين العاتي ددن ،وشزاي ددد التت دداوات
اةدتصااين ااخ الدول و يما بين ا ،وانتقاا النظاع اةدتصااي اتعو  ،وانتياا اناهاا ،ووجوا
انعباع ن شد قا اهلةريف آخذيف يف التزايد ،وانتياا األ كاا العنصرين.
 -56ويثددا ددعوا اليددعبوين حتددد فبدايف شعد ض هريددق األ دراا والتئددا اللددعيتن (ة يدديما
ات داجرون والقجئدون وهدالبو اللةدوء واألشدلاص اتنحدداون مدن أ د أ ريقدي واألدليدا العرديددن
والدينين والنياء والتتيا ) .ولالبار ما شيتيدت دف هدذ اجلماعدا بعدا ذا النزعدن القوميدن
والقا مددن علددى فراهيددن األجاندد ،وات درأيف واتثليددن اجلنيددين والعنص درين ،وينظددر إلي ددا فكددبيف ددداء يف
ييان الصعو اةدتصااين ال يواج دا اتيدت د ون .ويف فثدا مدن األحيدان ،حتداول األحدزاا
اليياي ددين الي ددعبوين احلص ددول عل ددى ال دددعم وج ددذا الن دداخبني م ددن خ ددقل اي ددت قل ص داو م م ددن
األعبدداء اتاليددن ال د دددد شترض د ا اهلةدريف ،وايددت قل شصددواا شكددون خاهئددن يف فثددا م دن األحيددان
مرااهددا أن األجاندد ،أفثددر متثدديقر يف اجلرميددن ،وأهنددم أيخددذون ات دوااا والوظددا ف مددن ات دواهنني ،أو
يي ددكلون دي دددار لل وي ددن الوهني ددن ،أو ل دددي م ااي ددا ايني ددن ة شتوا ددق م ددب اوتمع ددا احلديث ددن.
و تث  ،يدراي شزايدد أثدا األيديولوجيدن اليدعوبين ،القدا م يف جدزء منده علدى أنيدعن هدذ احلرفدا
واوموعددا اتناهلددن لل ة دريف ولاهددا ،إ ديددد للتمتددب لتلددامن الدددوي القددا م علددى حقددون
اننيان .ويرجب ذلك إ أن اوتمعا ال شني ي ا شلك احلرفا ومتااس ي ا أثاهدا لالبدار
مددا متي د  ،مبددروا الود د  ،إ أن شصددب أفث ددر دومي ددن وإ اةن ددقن أم دداع مبددااي التع دداون ال دددوي
واتياعديف انمنا ين والقانون الدوي حلقون اننيان.
 -57ويعتد ددزع اببد ددا اتيد ددتق معاجلد ددن ميد ددألن األخعد دداا والتحد ددد النامجد ددن عد ددن اليد ددعوبين
وانعكاي ددا ا عل ددى التمت ددب حل ددق يف التل ددامن ال دددوي الق ددا م عل ددى حق ددون انني ددان .وي دديتناول
لتحلي أيباا دعوا هدذ احلرفدا وشولي دا لليدلعن ،مرفدزار علدى ميدرولين الدولدن ومرييدا ا،
__________

( )25انظددر بصددتن خا ددن شقددااير اتقددرا ابدداص اتعددحب ألشددكال اتعا دريف للعنص درين والتمييددز العنصددري وفددر
األجاندد ،ومددا يتصد بددذلك مددن شعصدد ،،بيددأن شنتيددذ القدرااا اتتعلقددن مبحاابددن متةيدد النازيددن والنازيددن
اجلديددديف واتماايددا األخددري ال د شيدداهم يف إ ايف األشددكال اتعا دريف مددن العنص درين والتمييددز العنصددري
وفراهين األجان ،ومدا يتصد بدذلك مدن شعصد،؛ وآخدر شلدك التقدااير هدي  A/HRC/35/42و.A/72/291
انظر أيلار  A/HRC/34/57/Add.1و.A/HRC/35/29
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لقر عن القاايف اليياييني ،والنقا  ،وانعقع ،واتنظما الدينين ،واوتمب اتدين يف مواج ن
هذا اةوا اتقلق ،وييعرض أمثلن تماايا جيديف وشدابا ا ذ فوييلن تواج ن هذ الظاهريف
شعزيددزار للتمتددب حلددق يف التلددامن الدددوي القددا م علددى حقددون اننيددان .وميكددن أن ييددتعان هبددذ
اتماايا اجليديف والتدابا فإاشااا للدول األعلاء.

كاف -الضرا ب والتضامن الدويل
 -58يداو اببا اتيتق جيدار أن التةن ،اللريع لا القانوين والت را اللدريع واتدقذا
اللدريبين أمددوا شتيددم عمومدار بتنددادض جددوهري مددب مبددااي التلددامن الدددوي .وعلدى هددذا األيدداس،
ي شيد م إمجداةر اومندا ميدوغ يف إعاددن متتدب اليدعوا واأل دراا حلدق يف التلدامن الددوي القدا م
علددى حقددون اننيددان .وفث داار مددا حتددرع هددذ اتماايددا الل دريبين اتيدديئن البلدددان مددن اني درااا
القزمددن للو دداء لتزاما ددا يف جمددال حقددون اننيددان ،و تيددف حددديف التقددر ،وإعدداايف شوزيددب الثددرويف،
وحتي ددني إدامد ددن العد دددل ،وض ددمان اتيد دداءلن (ة يد دديما يمد ددا يتص د د بلد ددحا انت اف د دا حقد ددون
اننيددان) ،وبندداء اهليافد األيايددين ،وشددو ا ددرص العمد  ،وإاتحددن الرعايددن اةجتماعيدن وابدددما
الصحين اجليديف والتعليم.
 -59وبد هدني العديددد مددن اتكلتددني بددوة ( ،)26إضددا ن إ اللةنددن اةيتيددااين ولددح حقددون
انني ددان( ،)27ا ا الي ددلبين للتة دداوزا الل دريبين ال د شرشكب ددا الي ددرفا احمللي ددن وع ددا الوهني ددن،
والتأثاا اةجتماعين واةدتصااين اتباشريف ولا اتباشريف الكبايف لل اين الد حتددث ا هدذ األنيدعن
يف التمتب مميب حقون اننيان .واعدا اتكلتدون لدوة واللةندن اةيتيدااين إ وضدب دك
ددانوين ملددزع بيددأن ميدألن اتيددرولين اةجتماعيددن لليدرفا يددن علددى إلدزاع اليددرفا احملليددن وعددا
الوهنين (ب وح األثر ء من األ راا) بد ب ضرا  ،حيثمدا شنيدأ إيرااا دا وأا ح دا وحيظدر حتويد
األا ح إ ما ييمى تقذا اللريبين.
 -60ويي ددا ابب ددا اتي ددتق إ ع دددع وج ددوا ااج ددن فا ي ددن م ددن التل ددامن ال دددوي الق ددا م عل ددى
حقون اننيان بني الدول يف جمال اللرا  - ،وهي حالن شيم لليدرفا عدا الوهنيدن واحملليدن
حتول ،بصوايف دانونين (وإن فان متتقريف لليرعين) ،العا دا واألا ح من البلدان الد شنيدأ
ن ه
ي ددا إ مددا ييددمى تددقذا اللدريبين حيددص اللدريبن أد د نيددبن بكثددا أو ل دا موجددوايف أ دقر.
ويتهلد د أيلد دار ع دددع وج ددوا شل ددامن اوي د ددا م عل ددى حق ددون انني ددان يف العملي ددا الد د حت دددا
الييايدا اللدريبين العاتيددن ،الد دديمن علي دا اول معيهندن وشيتيددتث من دا أخددري .ويقحد اببدا
دةب احلكومددا علددى التيددليم
اتيددتق بقلددق الي درين ال د حتددي مبندداهق اتددقذا الل دريبين ،وييد ه
حلاجن إ أاايف ضريبين عاتين أو اولين لودف ايتلداع هذ اتناهق.
 -61وييتي إعداا شقرير مواضيعي بيأن اللرا  ،والتلامن الددوي شنداول مدا يلدي لبحدص
والتعليق( :أ) احلاجن إ رض ضدرا  ،عاالدن ومنصدتن للن دوض وقدون اننيدان؛ (ا) إ دقح
الييايددا اتاليددن والييايددا اتتعلددق تيزانيددا مددن خددقل إل دداء اتددقذا اللدريبين ولاهددا مددن
ال شيبددا اتماثلددن؛ (ج) يددد الث درا الل دريبين علددى الصددعيد الدددوي؛ (ا) إهندداء العم د لي درين
__________

( )26انظر بصتن خا ن A/71/286 :و A/HRC/28/60و.A/HRC/26/28
( )27انظر  A/HRC/36/52و.A/HRC/33/54
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يمددا يتعلددق تددقذا الل دريبين؛ (م) شندداول مدددي عاليددن الددنظم الل دريبين يف اتيددا ن يف شنتيددذ
مبااي التلامن الدوي؛ (و) شعزيز التعاون الدوي والتنمين؛ (ز) شعزيز التقدع اةدتصااي اليدام
للبلدان النامين والبلدان األخري؛ (ح) و اء الدول لتزاما ا الدولين يف جمال حقون اننيان.

الز -التضامن الدويل واألمن االقتصاةي
 -62ييا اببا اتيتق إ أن العوتن اد ن شياع التةدويف بدني بلددان اليدمال واجلندوا،
وانتياا التقر وعدع اتياوايف على نعان وايب (مبا يف ذلك عدع اتياوايف بني اجلنيني ،والبعالن،
والتتت اةجتماعي ،واتلاهر البيئين) .ويي م التحرير الراهن للتةداايف واأس اتدال (وإن يقد ن
بتحري ددر لت ددد قا اهلةد دريف) يف ز ايف شد دراب وشي ددابك الص ددلن ب ددني األ د دراا وال دددول ،وه ددو مد دا ميثهد د
حتد لكنه يتي أيلار ر ار لتلدامن اوي ميكدن إشداعته مدن خدقل التعداون الددوي الرامدي إ
بلوايف نظاع اوي للتةاايف واةيتثماا متيم بكونه عااةر وشامقر للةميب ودا مار على احلقون.
 -63وشندداول اببددا اتيددتق اليددابق هتمدداع مبددااايف احلددد األاة للحمايددن اةجتماعيددن ،ال د
شدعو إ جمموعن أيايين من التحويق  ،يواء النقدين أو العينين ،ناتحن حد أاة مدن الددخ
اتلد ددمون وأمد ددن اتعييد ددن للةميد ددب مد ددن خد ددقل شد ددو ا ميد ددتوي أيايد ددي مد ددن اليد ددلب وابد دددما
اةجتماعي د ددن ،م د ددن دبيد د د خ د دددما الص د ددحن ،واتي د ددا  ،والص د ددرف الص د ددحي ،والتعل د دديم ،وال د ددذاء،
وانيكان ،واتعلوما القزمن للحتاع على األاواح واتمتلكا  ،اتتاحن للةميب(.)28
 -64وعقويف علدى ذلدك ،ظد اببدا اتيدتق يتدابب اتناديدا الد ودري يف عدديف اول بيدأن
شنتيددذ مبدددأ الدددخ األيايددي اتلددمون أو لددا اتيددروط ،الددذي حيص د و ق دار لدده مجيددب اتددواهنني
(أو اتقيمددون الدددا مون) يف بلددد مددا اون شددروط علددى مبلددغ نقدددي من دتظم للعددييف ،بصددرف النظددر
عن وضع م من حيص العم أو الدخ .
 -65ويف هددذا الصدددا ،ييدداهر اببددا اتيددتق اأي اتقددرا ابدداص اتعددحب مبيددألن التقددر اتددددب
وحقون اننيدان ،الدذي ذهد ،يف شقريدر( )29اا دد ددا مدرخرار إ ايتصدواا الددعويف إ اعتمداا
هنمج الدخ األيايي يف بيئن شتيم بت ا يدريب هليافل دا اةدتصدااين واةجتماعيدن وبيدعوا متزايدد
لدددي شدرا فبدايف مددن اليددكان يف العديددد مددن اوتمعددا بعدددع وجددوا أمددان ادتصددااي .وييددك
هددذا اليددعوا نعددداع األمددن اةدتصددااي والتتدداو اتتزايددد يف شوزيددب الثددرويف ديدددار للتمتددب مميددب
حقون اننيان ،ة ييما احلقون اةدتصااين واةجتماعين .وهو ييك أيلار ديدار فباار للتمتب
حلق يف التلامن الدوي القا م على حقون اننيان.
 -66ويييددتعلب اببددا اتيددتق العددرن ال د ميكددن أن شددرثر هبددا شدددابا وأ كدداا اوليددن ،مث د
مبددااايف احلددد األاة للحمايددن اةجتماعيددن ،علددى الييايددا الداخليددن الراميددن إ شعزيددز التلددامن
ضمن احلدوا الوهنين وخااج ا .ويديوي اةهتمداع أيلدار إ إجدراء مزيدد مدن التحليد للعديدد مدن
مث د هددذ اتبدداااا اتنتددذيف علددى اتيددتوي الددوهحب وال د متث د منوذج دار للتلددامن وابع ددا مببددااي
التلامن الدوي الوااايف يف ميروع انعقن .وميكن ألمثلدن اتماايدا اجليدديف هدذ أن شدراي اواار
يف إبراز التلامن الدوي وأن شكون مبثابن مناذج للتعاون من أج التنميدن .وييتيد إعمدال ذلدك
__________

( )28انظر .A/HRC/29/35
( )29انظر .A/HRC/35/26
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ال دددوا م ددن خ ددقل م ددن اتي ددتتيدين إمكاني ددن احلص ددول عل ددى احلق ددون اةجتماعي ددن واةدتص ددااين
األيايين.

اثمن ا -ا تنتاج
 -67يف ع ززات يتس ززم بتزاي ززد ترابطز ز ا وبوج ززوة مش ززاكل ون ززدايت حاعق ززة تتطل ززب حل ززوالا
حاعقةا يظزل التعزاون بزني الزدول يف تطزار مزن التضزامن الزدويل القزا م علز حقزوق اإلنسزان
أمرا حتمقا .ويعتقد اخلبري ايستقل أن مثل هذا التضامن الدويل جيب أن يُنظر تلق من ااويزة
كلق ززة وكمس ززار ذي اأ ززاهني وأال يعت ززت جم ززرة ققم ززة تت ززدفق م ززن بل ززدان الش ززمال تىل بلز زدان
اجلن ززوب .ويف ه ززذا الص ززدةا أ ززدر اإلب ززارة تىل أنز ز ب ززدون تض ززامن ةويل ق ززا م علز ز حقز زوق
اإلنسززان ومتسززم بتززدفق يف كززال االأززاهنيا ال أحززد يف كوكبنززاا ززواء ُو ِجززد يف الشززمال أو
اجلنوبا قظل يف منأى عن اآلاثر السلبقة اخلطرية لتغري ايناخ.
 -68ويززوة اخلبززري ايسززتقل أيض زا أن يعقززد التأكقززد عل ز األكقززة احلا ززة ال ز يكتسززقها
التضامن الدويل القا م عل حقوق اإلنسان يف اإلعمال الكامل جلمق حقوق اإلنسان عل
الصعقد العاييا مبا يشمل احلقوق ال أةرجت ضمن أهداف التنمقة ايستدامة.
 -69وعالوة عل ذلكا يعتزز اخلبزري ايسزتقل مواصزلة الزيويمل يشزروع اإلعزالن ايتعلزق
ابحلق يف التضامن الدويل ضمن أنشطة واليت برمتها.
 -70و قواصل اخلبري ايسزتقل يف زقاق اضزطالع بواليتز التمزاء وراء ومسزاكات مزن
الدولا ووكاالت األمم ايتحدةا وايؤ سات الدولقة األخرى ذات الصلةا واينظمزات ريزري
احلكومقةا وأصحاب ايصلحة اآلخرين .و قكون تعاون أصحاب ايصلحة هزؤالء حا ز ا يف
ايعاجلززة ايوفقززة للقضززااي ايواضززقعقة ايقيحززة الز ا تعرضززت أعززاله ويف جوانززب أخززرى مززن
والية اخلبري ايستقل.
 -71ويتطل ز اخلبززري ايسززتقل تىل عالقززة عمززل دجحززة م ز الززدول وا تم ز ايززدين وحق ز
أصحاب ايصلحة اآلخرين ذوي الصلة.
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