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 اإلنسان حقوق مجلس

 والثالثون الحادية الدورة

   األعمال جدول من 3و 2 البندان 

     اإلنسان لحقوق السامي المتحدة األمم لمفوض سنويال التقرير 
  العام واألمين السامية المفوضية وتقارير

   واالقتصادية والسياسية المدنية اإلنسان، حقوق جميع وحماية تعزيز
    التنمية في الحق ذلك في بما والثقافية، واالجتماعية
 اإلنسان حقوق ميدان في الدولي التعاون تعزيز  

 
     اإلنسان لحقوق السامية المتحدة األمم مفوضية تقرير   

  

 موجز 
 مســـا ا  إىل يســـتند وهـــو .28/2 اإلنســـان حقـــو  جملـــ  بقـــرا  عمـــ ا  التقريـــر هـــ ا يقـــد   
 يف الــدوي التعــاون "تعزيــز بعنــوان املســتو  الرفيعــ  النقــا  حلقــ  االعتبــا  يف ويأخــ  األعضــا  الــدول
 .اإلنسان" حقو  ميدان
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 مقدمة -الا أو  
 
 حقــو  ميـدان يف الـدوي التعـاون تعزيـز بشـأن 28/2 قـرا   يف اإلنسـان حقـو  جملـ  طلـ  -١

 تقريـــراا  الـــدول  مـــ  تشـــاو الب يعـــد  أن اإلنســـان حلقـــو  ســـام ال املتحـــدة األمـــم مفـــو  إىل اإلنســـان
 مثـــ  املتحــدة  األمــم يف اإلنســان حقــو  آليــا  إطـــا  يف الــدوي التعــاون تعزيــز  ووســا   ســب  عــن

 مراعــــاة مــــ   بتجاوزهــــا اخلاصــــ  قحرحــــا املو   ذلــــ  أمــــا  املطروحــــ  والتحــــديا  العقبــــا و  اجمللــــ 
 ةو ة أثنـا  واملعقـوةة اإلنسـان حقـو  مراعـاة بتعمـيم املعـي املسـتو  الرفيـ  الفريـ  أجراها اليت املناقش 
 تقريــراا  يقــد  وأن اإلنســان"  حقــو  ميــدان يف الــدوي التعــاون "تعزيــز بعنــوان والعشــرين الثامنــ  اجمللــ 
 آ ا  اإلنســـان حلقـــو  الســـامي  املتحـــدة األمـــم مفوضـــي  التمســـ  الواليـــ   تلـــ  وإلنفـــاذ .اجمللـــ  إىل
 .(١)السو ي  العربي  واجلمهو ي  والبحرين  الروس   االحتاة من مسا ا  وو ة  .الدول مجي 
 اإلنســان حقـو  ميـدان يف الـدوي التعـاون موضـو  عــن السـابق  املبـاة ا  التقريـر  اهـ بـّ  وي -2

 يف أثــ   الــيت املســا   ويلخــ  الثالــ؛(؛ )البــا  الــدول ملســا ا اا مــوجز  ويقــد  ؛(2)الثــا ( )البــا 
 اخلـــام  البــا  ويتضـــمن .الرابــ ( )البـــا  والعشــرين الثامنـــ  الــدو ة إبّـــان عقــد  الـــيت النقــا  حلقــ 

 .والتوصيا  االستنتاجا 
  
 واإلجرائيااة الموضاوعية األبعااد اإلنسااان  حقاوق ميادان فااي الادولي التعااون -ثانياا   

 والمؤسسية
 
 التعــــاون ةو  إىل املاضــــي  القليلــــ  الســــنوا  مــــد  لــــ ع قرا اتــــ  مــــن عــــدة يف اجمللــــ  أشــــا  -3

 اللجنـــــ  أشـــــا  و  .(3)اححرامهـــــا وتشـــــجي  األساســـــي  واحلريـــــا  اإلنســـــان حقـــــو  تعزيـــــز يف الـــــدوي
 اإلنســان حقــو  ميــدان يف الــدوي التعــاون تعزيــز عــن ة اســتها يف اإلنســان حقــو  جمللــ  االستشــا ي 

 أهـم صـ وأح   .(26 الفقـرة  A/HRC/19/74 )انظـر الـدوي التعـاون مفهـو  اهيـ مل املتعـدةة املعا  إىل
 الدوليــ  واملعاهــدا  املتحــدة  األمــم ميثــا  مثــ  اإلنســان  حقــو  ميــدان يف الــدوي التعــاون صــكو 
 مـناا كثـ   يشـم  املفهـو  بـأن وأقـر  ةيربـان  عمـ  وبرنـام  وإعـ ن فيينـا  وإعـ ن اإلنسـان  حلقو 
   .(26 الفقرة نفس   )املرج  والسج   واملياةين الفاعل 

ـاور    جمـرة يف الـدوي التعـاون اختـزال ميكـن ال أن  االستشا ي  اللجن  وتر  -٤  أو قوميـ  ملصـاح َتج
 حقيقيـ  شـراك  علـ  الـدوي التعـاون يقـو   أوالا  فرضـيا   ثـ   علـ  ينبي فهو قوة؛ ع قا  منط 

 حـــد يف غايـــ  لـــي  فإنـــ  عمليـــ   يف املشـــا ك  علـــ  ينطـــو  التعـــاون أن مـــ اا  ثانيـــ مشـــحر ؛ ومســـع 
  A/HRC/19/74 )انظـــر مشـــحر " أعلـــ  "مثـــ  عـــن التعـــاون يعـــّ  اا  ثالثـــ غايـــ ؛ إىل وســـيل  وإمنـــا ذاتـــ  

__________ 

     .األمان  ملفا  يف حب اف ها الرةوة نصوص عل  االط   ميكن   (١) 
   . A/HRC/23/20 ل وك   ؛A/HRC/26/41و A/HRC/19/74 انظر املوضو   ه ا عن املعلوما  من ل ستزاةة (2) 
 .هانفس ج ااملر  (3) 
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 اجلـوا  حسـن علـ  التعـاون يقتصـر ال التقريـر  يف جـا  مـا عل  األخ   وباملعىن .(37-35 الفقرا 
 املصــــلح  حتقيــــ  إىل ســــعياا  املتباةلــــ  املصــــاح لتجــــاوز االســــتعداة بــــ  باملثــــ   املعاملــــ  أو التعــــاي  أو

  .(37 الفقرة  A/HRC/19/74 )انظر العام 
 واألمنيــ  واإلنســاني  االجتماعيــ  امليــاةين يف والتعــاون التنميــ   )مثــ  املوضــوعي  املســا   وعــن -5

 الــدول جهـوة يف اإلنسـان حبقـو  األخــ  ضـرو ة علـ  تقريرهـا يف االستشــا ي  اللجنـ  تؤكـد والثقافيـ ( 
 الـــــدو   االســـــتعرا  أتـــــا  وقـــــد  .(١9 الفقـــــرة  A/HRC/19/74 )انظـــــر اجملـــــاال  شـــــى يف املشـــــحرك 
 واملؤسســـــا  املـــــد   واجملتمـــــ  اإلقليميـــــ   واملنظمـــــا  املتحـــــدة  األمـــــم ومنظومـــــ  للـــــدول  الشـــــام 
 اإلنسـان حقـو  جمـال يف والتعـاون املشـحرك  اجلهـوة تـدعيملاا فرصـ  الفاعلـ  اإلمنا يـ  واجلها  الوطني  
 مــ  التعــاون واجــ  املضــما  هــ ا يف االستشــا ي  اللجنــ  وحبثــ  .(8 الفقــرة  A/HRC/23/20 )انظــر
 اإلنســان حقــو  وضــ  لتحســ  تــداب  واقحرحــ  توصــيا،ا  ومتابعــ  توطيــدها وســب  الرصــد هيئــا 

 .(50-٤٤ الفقرا   A/HRC/19/74 )انظر امليدان يف
 أنــ  للمفهــو   املتطــو ة بالصــب   تعــحر  وهــ   أ   االستشــا ي  اللجنــ  أن ذلــ  مــن واألهــم -6
 إطــا  وضــ   ذلــ  مــن بــدالا   وينب ــ  .الــدوي للتعــاون تصــني  وضــ  ألوانــ  الســاب  مــن يكــون قــد

 ثابـ   غـ  مت ـّ   مـنه  تصـو  ميكـن فقـ  عنـدهاو    .احلسـبان يف املعـاي  كـ  أخـ  مـن ميّكن شام 
 يف الـــدوي التعــاون عـــر  توثيــ  مــن متّكـــن الــيت اجليـــدة املما ســا  يف بالبحــ؛ املوضـــو  هــ ا لتنــاول
 وكـــــ ل  اخلـــــ ا  زيـــــا ا  وعممتهـــــا حـــــدة،ا اجليـــــدة املما ســـــا  وهـــــ     .اإلنســـــان حقـــــو  ميـــــدان

 تبــاةلل أخــر  ومنــابر واملنتــديا  الشــام  الــدو   االســتعرا  إن بــالقول وجيــد    .والتقــا ير الد اســا 
  A/HRC/19/74 )انظـــر بتعميمهـــا أيضـــاا  تســـم  والـــدوي واإلقليمـــ  الـــوطي الصـــعيد علـــ  املعلومـــا 

          .(27 الفقرة
 )انظـــــــر اجلـــــــام  املوضـــــــو  هـــــــ ا معـــــــام توضـــــــي  إىلاا أيضـــــــ االستشـــــــا ي  اللجنـــــــ  وســـــــع  -7

A/HRC/26/41)).  اإلنســـان حلقـــو  الوطنيـــ  املؤسســـا  مشـــا ك  زيـــاةة قبيـــ  مـــن معـــاي  يف ونظـــر 
   .اإلنسان حلقو  املتحدة األمم آليا  أعمال يف املد  واجملتم 

 الشـــام   الـــدو   االســـتعرا  بتـــدعيم زســـيعز   الـــدوي التعـــاون أن االستشـــا ي  اللجنـــ  وتـــر  -8
 الـدول لتقـا ير إعـداة حنـو التوجـ  ووسـا   وسـب  واخلاصـ   الفرعيـ  اإلنسـان حقـو  جملـ  وإجرا ا 

 وهيئا،ـــا  اإلنســـان حقـــو  صـــكو  إىل املنضـــم  عـــدة وزيـــاةة والتنســـي   التوحيـــد مـــن باملزيـــد يتســـم
 صــــناةي  وإ ســــا  املتابعــــ   مبســــتو  واال تقــــا  بينهــــا  وفيمــــا اإلقليميــــ  اهليئــــا  مــــ  التنســــي  ويــــدوَت

 جمـــال يف التعـــاون قويـــ وت ككـــ   العامليـــ  املؤسســـي  املنظومـــ  يف اإلنســـان حقـــو  وتعمـــيم الت عـــا  
   .اهلجرة ميدان يف اإلنسان حقو 

 حقـو  ميـدان يف الـدوي للتعـاون املتعـدةة األبعـاة هـ   بـ   28/2 قـرا   يف  اجملل  ويوف  -9
 )انظــــــــــر الـــــــــدوي للتعـــــــــاون واملؤسســــــــــي  واإلجرا يـــــــــ  املوضـــــــــوعي  النــــــــــواح  باستحضـــــــــا  اإلنســـــــــان

A/HRC/19/74   واملوضــــوعي  وال نتقا يــــ  العامليــــ  مبــــاة  إىل ويشــــ  .(39-28و ١3-8 الفقــــرا 
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 يتســ  حنــو علــ  بالكامــ  وإعماهلــا ومحايتهــا األساســي  واحلريــا  اإلنســان حقــو  تعزيــز يف والشــفافي 
 ميـــدان يف الـــدوي التعـــاون أن علـــ  ويؤكـــد املتحـــدة  األمـــم ميثـــا  يف الـــوا ةة واملبـــاة  األغـــرا  مـــ 

 اإلنســان حقــو  مجيــ  تعزيــز فيهــا مبــا املتحــدة  األمــم مقاصــد كــ  لتحقيــ  ضــرو   اإلنســان حقــو 
 .بفاعلي  ومحايتها

  
 الدول مساهمات موجز اإلنسان  حقوق ميدان في الدولي التعاون تعزيز -ثالثاا  
 

   البحرين  
 
 السـيا  إىل إضـاف  الدولـ   سـياةة راعـ ي أن ينب ـ  الـدوي التعـاون أن عل  البحرين شدة  -١0

 عـد  ينب ـ  وأنـ  ا بنّـ هنـ  أفضـ  يكـون ال قـد والفضـ " "اإلشـها  أسـلو  أن إىل وأحملـ  .الداخل 
 ."ةولياا  عليها متف  غ  "طلبا  تقدمي يف الدوي التعاون توظي 

  
 الروسي االتحاد  

 
 علـــ  تقـــ  وتعزيزهـــا اإلنســـان حقـــو  محايـــ  عـــن الكـــ   املســـؤولي  أن الروســـ  االحتـــاة أكـــد  -١١
 طريــ  عــن بالتزاما،ــا الوفــا  يف الــدول لــدعم جرعلــ  إمنــا الدوليــ  واآلليــا  فاملؤسســا  .الــدول عــات 
 والدينيـ  القوميـ  للخصوصـيا  خـاص اهتمـا  إيـ   مـ  املتبـاةل  واالححرا  املساواة عل  املبي احلوا 

ـــ   لكـــ  والتا خييـــ  والثقافيـــ   أن وينب ـــ  .االقتصـــاةي  - االجتماعيـــ  تنميتهـــا مســـتو  إىل إضـــاف  ةول
 إىل الروسـ  االحتـاة وأشـا  .الـدول بـ  التقـا    ويسـهّ  ا ا بنّـ اإلنسـان حقـو  قضايا يف احلوا  يكون
 مبســـتو  واال تقــا  اإلنســـان حقــو  حلمايـــ  الــدوي النظـــا  لتــدعيم أنشـــ  اإلنســان حقـــو  جملــ  أن

 املســــتقطجب  املصــــاح أن علــــ  وشــــدة .املــــد  واجملتمــــ  الدوليــــ  واملنظمــــا  الــــدول بــــ  البنــــا  احلــــوا 
اا أيضــ وأشــا  .ونزاهــ  بواقعيــ  اإلنســان حقــو  قضــايا حبــ؛ معهــا يصــعر  الــدول مــن شــى جملموعــا 

 يف بواليــا  املكلفــ  امتثــال وإىل اخلاصــ  اإلجــرا ا  واليــا  إنشــا  عنــد التكــرا  َتنــ  ضــرو ة إىل
 اإلجـــرا ا  إطـــا  يف الواليـــا  أصـــحا  ســـلو  قواعـــد ومدونـــ  لواليـــا،م اخلاصـــ  اإلجـــرا ا  إطـــا 

 اهليكليــــ  يف مهــــم عنصــــر الشــــام  الــــدو   االســــتعرا  أن وذكــــر .اإلنســــان حقــــو  جمللــــ  اخلاصــــ 
ـــ  الدوليـــ  ـــ  علـــ  الســـيا  هـــ ا يف وشـــدة .اإلنســـان حقـــو  حلماي  علـــ  تتعـــاون أن للـــدول ينب ـــ  أن
     .املعاي  وازةواجي  املواجه  واجتنا  التسيي   وعد  وال انتقا ي  املوضوعي  مباة  أساس

  
 السورية العربية الجمهورية  

 
 ميــدان يف الــدوي التعــاون أمــا  املاثلــ  التحــديا  مــناا عــدة الســو ي  العربيــ  اجلمهو يــ  بيّنــ  -١2

 إيــ   مــن يتضــ  كمــا اإلنســان  حقــو  قضــايا مــ  التعامــ  يف االنتقا يــ  بينهــا مــن اإلنســان  حقــو 
 ةون البلـــدان بعـــ  يف اإلنســـان حقـــو  أوضـــا  تقيــيم أو أخـــر  علـــ  احلقـــو  مـــن جملموعـــ  األولويــ 
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 إىل وأشـا   .للبلـدان الوطنيـ  السـياقا  واسـتيعا  الثقـايف التنـو  تـدعيم أ يـ  علـ  وأكد  .غ ها
اا تنفيــ  تنفيــ ها لتيســ  املتحــدة األمــم آليــا  مــن واملكّيفــ  الدقيقــ  التوصــيا  مــن املزيــد إىل احلاجــ 
 مشــروط  اإلنســان حقــو  جمــال يف التقنيــ  واملســاعدة االستشــا ة بــرام  تكــون بــأال وأوصــ  .أفضــ 
 حتقيــ  أ يــ  علــ  شــدة و  .الوطنيــ  ألولويا،ــااا وفقــ املعنيــ  البلــدان مبشــا ك  عليهــا يرتفــ  وأناا سياســي
 القــرا ا  يف جديــد مــن عليهــا واملؤكــد املتحــدة األمــم ميثــا  يف الــوا ةة للمبــاة اا وفقــ الــدوي التعــاون

   .ال حق  واإلع نا 
  

 اإلنسااان حقااوق مراعاااة تعماايم عاان المسااتو  الرفيعااة النقااا  حلقااة مااوجز -رابعاا  
 اإلنسان" حقوق ميدان في الدولي التعاون "تعزيز بعنوان

 
  افتتاحية مالحظات -ألف 

 
 الــ   التقــد  علــ  االفتتاحيــ  ام حظا،ــ يف اإلنســان حلقــو  الســام  املفــو   نا بــ  أكــدّ  -١3
يــابـر  معــدال  ا تفــا  مثــ  املتحــدة  األمــم ميثــا  اعتمــاة منــ  حتقــ   تلقــ  ســب  وحتســ  األطفــال  ق 
 السـ   وصـن  السـ   حفـ  جهـوة وسـا   .الفقـر وطـأة مـن والتخفيـ  الصـحي   والرعايـ  التعليم
ـ  .النزاعـا  مـن كثـ  تسوي  يف من     العنـ  أن غـ  .املـرأة حقـو  سـيما ال اإلنسـان  حبقـو  وهنر
 املـــرأة حقــو  تعـــري  يف اجلنســاني  التنميطــا  واســـتمر  والفتيــا   النســا  يف يـــؤثران ظــ ّ  والتمييــز
   .القوة بنف اا مع تتصر  م فإهنا اون بالتع التعهد عل  اجتمع  الدول أن وم  .للخطر
ـــ   وأشـــا   -١٤ ـــ  األهـــدا  أن إىل الســـام  املفـــو  نا ب  تقـــد   إحـــراز إىل أة  لأللفيـــ  اإلمنا ي
 مـن الفئـا  أضـع  أ لـ  فقـد هـ ا  وعلـ  .الكلـ  االقتصـاة  النمـو علـ  الحركيـز يف تفـر  لكنها
 للتعهـــدا  وينب ــ  االقتصـــاة   اجملــال إىل القـــانون وســياةة اإلنصـــا ب االنتقــال ينب ـــ  لــ ا  .النــاس
 بعــد ملــا التنميــ  خطــ  حتديــد علــ  تعمــ  ألهنــا املتحــدة األمــم عمــ  توطــد أن اإلنســان حبقــو  القويــ 
 هنــ  اتبــا  مبكــان الضــرو ة مــن حتــّوال   إحــدا  علــ  قــاة ة اخلطــ  تلــ  تكــون ولكــ  .20١5 عــا 

 اجلديــــدة البيانــــا  مجــــ  يف االســــتثما  املهــــم ومــــن .املســــتدام  التنميــــ  لقيــــاس املســــتقب  يستشــــر 
ـــــا  يـــــ مج حتـــــرز  الـــــ   التقـــــد   صـــــد ميكـــــن حبيـــــ؛ املعـــــدال   صـــــد جمـــــرة يتجـــــاوزاا اســـــتثما    الفئ

 .االجتماعي 
  

   النقا  وحلقات الرئيسي المتحدث -باء 
 
 مـــن أن إىل أ ةكـــا   بـــاقربو  عبـــاس اإلســـ مي   إيـــران جلمهو يـــ  الـــدا م املمثـــ  نا ـــ  أشـــا  -١5
 أن ينب ــ  الــ   اإلنســان حبقــو  االلتــزا  وي ــي يعّمــ  أن النظــر وجهــا  خمتِلــ  واحــحرا  حتّمــ  شــأن
 الــدو   االســتعرا  مثــ  باملوضــو   املعنيــ  املنتــديا  مجيــ  يف بنــا  وحــوا  حقيقــ  تعــاون علــ  ينبــي
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 عــن واجبا،ــا تنفيــ  علــ  الــدول قــد ة تــدعيم علــ  الــدوي لتعــاونا يركــز أن ينب ــ  وعليــ   .الشــام 
   .طلبها حس  القد ا  وبنا  املناس  التقي التعاون طري 
 يرتوّســ  وأن الفرقــ  ال للوحــدة عاةمــد يكــون أن ينب ــ  الثقــايف التنــو  أن عبــاس الســيد ويــر  -١6
 للمواجهـــــــ اا أساســـــــ باعتبـــــــا   ال والتفـــــــاهم  والتســـــــام  االجتماعيـــــــ  العدالـــــــ  وحتقيـــــــ  لإلبـــــــدا  بـــــــ 

 ةوي نظـــــا  وإجيـــــاة عامليـــــ  حلـــــوالا  املعقـــــدة املعاصـــــرة التحـــــديا  وتســـــتلز  .والسياســـــي  األيديولوجيـــــ 
 شــى يف الناشــئ  التحــديا  علــ  الت لــ  علــ  يســاعد أن الــدوي للتعــاون وميكــن .وعــاةل ةميقراطــ 
 احلــ  بإعمــال للتعجيــ  املبتكــرة اآلليــا  وطيــدت وينب ــ  .والثقافيــ  واالقتصــاةي  االجتماعيــ  اجملــاال 

 صـل  يف ووضـع  التنميـ  يف احلـ  إبـرازاا أيضـ وينب ـ  .االهتمـا  مـن املزيـد إىل حيتـا  ال   التنمي  يف
 .20١5 عا  بعد ملا التنمي  خط 
 الــدوي التعـاون إىل تـدعو احلاجـ  أن إىل خـو   مــا تن اجلنـو   ملركـز التنفيـ   املـدير وأشـا  -١7
 الطريقـ  يف تـؤثر االقتصـاةي  العوملـ  أن وكمـا .تكفـ  ال اإلنسـان حقـو  إلعمـال الوطنيـ  التداب  ألن
  السـياةي  الـديون حتـول الـدول  بعـ  ففـ  .اإلنسـان حقـو  سياسـا  تدب  الدول هبا تستطي  اليت
 بلــدان أصــبح  احلــاال   بعــ  ويف .ملواطنيهــا األساســي  اخلــدما  تــوف  ةون  املثــال ســبي  علــ 
 وتـــدف  التعريفــا   وخفــ  الز اعيـــ   املعونــا  ســح  نتيجـــ  ال  ا يــ  املســاعدة علـــ  تعتمــد ناميــ 
 وجــ  وعلــ  .مشـكل  األةويــ  علـ  احلصــول يظـ  الصــح   جمـال ويف .ومدعومــ   خيصـ  غ ا يــ  مـواة

 يقـــو  الفكريـــ  امللكيـــ  لـــنرظرم الدقيقـــ  واملراعـــاة الصـــح  يف احلـــ  إعمـــال بـــ  الصـــدا  فـــإن اخلصـــوص 
 .امليدان ذل  يف التقد  أما  عثرة حجر
 والتكنولوجيــــا  للتجــــا ة  الــــدوي النظــــا  يف النظــــر إعــــاةة ضــــرو ة علــــ  خــــو  الســــيد وشــــدة -١8

 آلثــــا  الدوليــــ  ملنظمــــا ا ة اســــ  وجــــو  يلـــ   مــــا واقــــحر  .املاليــــ  واالســــتثما ا  الفكريــــ   وامللكيـــ 
 إعمـــال علـــ  سياســـا،ا آثـــا  يف تنظـــر أن للـــدول وينب ـــ  اإلنســـان؛ حقـــو  إعمـــال علـــ سياســـا،ا 
 ميكــن الــيت الكيفيــ  مناقشــ  يف يتعمــ  أن اإلنســان حقــو  جمللــ  وينب ــ  اخلــا  ؛ يف اإلنســان حقــو 
 أنــ  ذلـ  إىل أضـ  .الدوليــ  واالجتماعيـ  االقتصـاةي  املنظومــ  يف اإلنسـان حقـو  مراعــاة تعمـيم هبـا

 بعـــد ملــا  نميــالت خطــ  مــن واالســتفاةة السياســا  آثــا  لد اســ  ال زمــ  بــاملوا ة األمانــ  إمــداة ينب ــ 
 .اإلنسان حقو  مراعاة تعميم قصد 20١5 عا 
 بالتعـــــاون املعـــــي اخلـــــاص واملستشـــــا  يـــــ الدول العمـــــ  ملنظمـــــ  الســـــاب  العـــــا  املـــــدير وتطـــــر  -١9

 ومركزيـ  20١5 عـا  بعـد ملـا التنميـ  خطـ  قضـي  إىل صـومافيا  خـوان السياسا   جمال يف األقاليم 
 وجــوة إىل خلصــوا املواضــي  هــ   عــن الســابق  املــؤمترا  يف املشــا ك  أن إىل وأشــا  .التنميــ  يف احلــ 

 لأللفيـــ   اإلمنا يـــ  األهـــدا  وضـــ  إىل االســـتنتاجا  تلـــ  وأة  .وبنيويـــ  ج  يـــ  ألســـبا  مشـــاك 
 كــان العمليــ  عيــ  أن غــ  .املواضــي  بتلــ  املتعلقــ  املناقشــا  صــميم يف املتحــدة األمــمج  وضــع و 

 يف  ها لــ  زيــاةة التفــاو  ازةيــاة ذلــ  علــ  وترتــ  .العامــ  الصــو ة حجــ  الــ   القطــاع  هنجهــا
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 أن العوملـــ  عمليـــ  مـــن املفـــحر  مـــن وكـــان .اجلنســـ  بـــ  واملســـاواة الكاملـــ  العمالـــ  تتحقـــ  م حـــ 
   .األمر واق  يف عرقلتها لكنها احملدةة  األهدا  إجناز عل  تساعد
ــــ  مــــن ســــومافيا الســــيد وحــــ   -20 ــــ  خطــــ  مــــ  اخلطــــأ نفــــ  ا تكــــا  ميكــــن أن  بعــــد ملــــا التنمي
  يـــاةة علـــ  قـــد ة أظهـــر إقلـــيم أو بلـــد أ  يوجـــد ال ألنـــ  املســـتدام   التنميـــ  وأهـــدا  20١5 عـــا 

 مـــن كثـــ  يف واملـــواطن  املنظومـــ  بـــ  ملســـاف ا اتســـا  إة ا  ضـــرو ة علـــ  وشـــدة .العامليـــ  السياســـا 
 مسـا ا  حتديـد جيـ  العامليـ   التنميـ  قضـايا يفاا قـدم املضـ  أجـ  ومـن ذلـ   ضو  ويف .اجملتمعا 

 علــ  يقــو  بــنه  خــ األ ةون املــاي باالســتدالل العــامل  االقتصــاة ديــدحت يف اســترمر فــإن .للنمــو عــدة
 .يت   لن التنمي  منوذ  فإن اإلنسان حقو 
ـــ  التابعـــ  االســـحراتيجي  الشـــراكا  شـــعب  مـــديرة وأشـــا   -2١  بـــ  للمســـاواة املتحـــدة األمـــم هليئ

 يف حتققـ  ةكثـ   أشـيا  أن إىل هيتـ   كريسـت  للمـرأة(  املتحـدة األمـم )هيئـ  املـرأة ومتك  اجلنس 
 .مهــدةة املــرأة حقــو  وظلــ  مقبــول  غــ  اا ئــبرطاا بطيئــ التقــد  كــان ذلــ   ومــ  .املــرأة حقــو  جمــال

 املـــرأة ضـــد التمييـــز أشـــكال مجيـــ  علـــ  القضـــا  اتفاقيـــ  علـــ  الكـــ  تصـــدي  ينب ـــ  تقـــد   وإلحـــراز
 يف متييــز علــ  تنطــو  الــيت القــوان  إلل ــا  عاجلــ  إجــرا ا  اختــاذ وجيــ  بالكامــ ؛ أحكامهــا وإنفــاذ
 والسياسـا  القـوان  وةعـم املـرأة وحقـو  اجلنسـ  بـ  املساواة يف االستثما  زياةة وجي  املرأة؛ ح 
 وجيـ  حبقـوقهن؛ املطالبـ  مـن النسـا  متّكـن حبيـ؛ املسـا ل  آليـا  تعزيـز وينب ـ  املوا ة؛ من يكف  مبا

 .بدقـــ  مصـــنف  بيانــا  مجـــ  طريــ  عـــن املهّمشـــا  النســا  إىل الوصـــول وجيــ  ل مســـاواة؛ التصــد 
   .فع ا  حبقوقهن النسا  ومتت  والسياسا  لقوان ا ب  الفجوة سد وجي 
 قــو احلو  املــرأة ومتكــ  اجلنســ  بــ  املســاواة تكــون أن ينب ــ  أنــ اا أيضــ هيتــ  الســيد و أ  -22

 اخلطــ  هــ   تكــون ولكــ  .20١5 عــا  بعــد ملــا التنميــ  خطــ  أولويــا  أوىل والفتــاة لمــرأةل اإلنســاني 
 احلســبان يف وتأخــ  للنفــوة العــاةل غــ  التوزيــ  ت ــ  أن ينب ــ  حقيقيــ   حتــوال  إحــدا  علــ  قــاة ة

 هـــ ا ويســـتوج  .البيئـــ  وتـــدهو  واالستضـــعا  والفقـــر اجلنســـ  بـــ  ال مســـاواة تـــدمي الـــيت العناصـــر
 االقتصــاةي  واالســتدام  اإلنســان وحقــو  املســاواة علــ  تؤكــد بديلــ  هنــو  وضــ  علــ  العمــ  الت يــ 

   .الدوي التعاون إىل إضاف  والبيئي   واالجتماعي 
 الـــحراب  وتوثيـــ  العوملـــ  أن إىل بـــو وةافك   ألكســـ  الروســـ   ل حتـــاة الـــدا م املمثـــ  وأشـــا  -23
 مبسـتو  اال تقـا  واإل هـا  التطـر  ويعيـ  .الـدوي التعـاون يف تـؤثر عوامـ  الصرا  احتماال  وتزايد
 واإل هــا  املتطرفــ  العنــ  قــوا  مكافحــ  لضــرو ة األولويــ  إيــ   جيــ  هــ ا  وعلــ  .الــدوي التعــاون

 والتسـيي  بـاط ا  احلكومـا  وا،ـا  وال اتيـ   املعـاي   ازةوا  وحيـد .اإلنسـان حقـو  تعزيـز أجـ  من
 وتقتضـــ  .اإل هـــا  مكافحـــ  يفاا ســـلب ويـــؤثر التعـــاون تطـــوير إمكانـــا  مـــن املتحـــدة  األمـــم ةاخـــ 
 يســتند أن وينب ــ  .هنجــ  ضــب  إعــاةة اإل هــا  مكافحــ  ميــدان يف اإلنســان حقــو  جملــ  أنشــط 
ــــرام  ة اســــي  حلقــــا  تنظــــيم منهــــا بســــب  واســــ  تعــــاون إىل الــــنه  هــــ ا  أفضــــ  لتبــــاةل تد يبيــــ  وب

 علـــ  الضـــو  وســـل  .احلضـــا ا  وخمتلـــ  الثقـــايف التنـــو  واحـــحرا  احلـــوا  توطيـــد وجيـــ  .املما ســـا 
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 التعــاون هــ ا عزيــزلت آليــ  أفضــ  الشــام  الــدو   االســتعرا  ويعــد .التقنيــ  واملســاعدة التعــاون أ يــ 
 .هبما واال تقا  واحلوا 
 مونيــــديرو كــــا لوس خــــوان مبد يــــد  كومبلوتنســــ  جبامعــــ  السياســــي  العلــــو  أســــتاذ وتنــــاول -2٤

 هامــ  جمــاال  ث ثــ  وحــدة .اإلنســان حقــو  إعمــال يف السياســي  االنتقا يــ  قضــي  غــاال  - فرنانــديز
 فال مســاواةر  .التــا خي  والظلــم املعــريف  والظلــم العــامل   الصــعيد علــ  ال مســاواة علــ  القضــا   هــ 
 .تقييــد  عــد  اإلنســاني  الكرامــ  مفهــو  واســتيعا ر  إعاقتهــا  عــد  اجلماعيــ  واحلقــو ر  َتاهلهــا  ينب ــ 
 ذايت حـــوا  إطـــا  يف حبثهـــا عــد  وينب ـــ   شـــام  حــوا  مـــناا جـــز  اإلنســان حقـــو  تصـــب  أن وجيــ 
 حســا  علــ  اجلــن  ومت ــاير النســا   حســا  علــ  والرجــال الضــعي   حســا  علــ  القــو  جيريــ 
 .األقلي  حسا  عل  واألكثري  املثل  
  

 األخر  المعنية والجهات الدول تدخالت -جيم 
 

 التنمية في والحق ،20١5 عام بعد لما التنمية وخطة الدولي، التعاون -١ 
اا جيــداا إطــا   وفرتــ قــد التنميــ  يف احلــ  منظــو  مــن الــدوي التعــاون مقا بــ  أن املشــا كون ذكــر -25

ــــدوي التعــــاون لتوثيــــ   إن مث .اإلنســــان حقــــو  جمــــال يف املطروحــــ  لتحــــديا ل الشــــام  لتصــــد او  ال
 وينب ـــ  .القا مـــ  ال مســـاواة أوجـــ اا أيضـــ ي ـــ  قـــد الـــدوي  التضـــامن ملبـــدأاا وفقـــ احلـــ   هـــ ا إعمـــال

 حســـــا  علـــــ  والسياســـــي  املدنيـــــ  بـــــاحلقو  االهتمـــــا  يف يســـــر  أال  الصـــــدة هـــــ ا يف  للمجلـــــ 
 إنّ  أيضـــاا  املنـــدوبون وقـــال .التنميـــ  يف احلـــ  ذلـــ  يف مبـــا والثقافيـــ   واالجتماعيـــ  االقتصـــاةي  احلقـــو 
 احلـ  مراعـاة تعمـيم أن إىل وأشـا وا .التنميـ  يف للحـ  األولويـ  إيـ   يف الرا ـد يكون أن ينب   اجملل 
 بشـــأن اخلطـــا  وأن الـــدوي الصـــعيد علـــ  بنيويـــ  بإصـــ حا اا مصـــحوب يكـــون أن ينب ـــ  التنميـــ  يف

 .التعميم ذل  يفاا كث   يسهم قد 20١5 عا  بعد ملا التنمي  خط 
 وخطــ  الدوليــ  التنميــ  مــ  التعــاط  يف احلقــو  علــ  يقــو  هنــ  انتهــا  ضــرو ة علــ  وشــدةوا -26

 الوفـا  علـ  الـدول قـد ا  تـدعيم إىل الـدوي التعـاون يهـد  أن وينب ـ  .20١5 عا  بعد ملا التنمي 
 التنميــ  يف احلــ  إعمــال عــن الكــ   املســؤولي  الــدول وتتحمــ  .اإلنســان حقــو  جمــال يف بالتزاما،ــا
 فــــ ت كــــ  الــــدول جهــــوة لــــدعم نوعــــ   كــــاناا  أيــــ التعــــاون  أ يــــ  علــــ  املنــــدوبون وأكــــد .ملواطنيهــــا
 بعــــــد ملــــــا التنميــــــ  خطــــــ  أن و أوا .الــــــوطي املســــــتو  علــــــ  اإلنســــــان حقــــــو  ميــــــدان يف بالتزاما،ــــــا

 ينب ـ  التنميـ  يف احلـ  يف اآل ا  اخـت   وأن صـلبها يف اإلنسـان كرامـ  تضـ  أن ينب   20١5 عا 
 مهمــان عـام ن والشـفافي  املسـا ل  أن إىل املنـدوب  أحـد وأشــا  .إعمالـ  مـن الـدوي اجملتمـ  مينـ  أال

 .20١5 عــا  بعــد ملــا التنميــ  خطــ  حتديــد عمليــ  يف مراعا،مــا ينب ــ  أنــ و  مســتدام  تنميــ  لتحقيــ 
 املـد  اجملتمـ  يف املصـلح  صـاحب  اجلهـا  مـن عريضـ  قطاعـا  وإشـرا  احلوا  يف االستمرا  واعتر 
 .املسا ل  لتحقي  حامس  عامل 

  



A/HRC/31/81 
 

 

GE.16-01257 9/11 

 

 والتنوع الجنسين، بين والمساواة وحمايتها، المرأة حقوق تعزيز في الدولي التعاون دور -2 
 بــ  واملســاواة املــرأة حقــو  مراعــاة تعمــيم يــدعم أن ميكــن الــدوي التعــاون أن املنــدوبون أكــد -27

 والتمييــز اجلنســ  بـ  ال مســاواة اســتمر  تقـد   إحــراز و غــم .اإلمنا يـ  األهــدا  مجيــ  يف اجلنسـ 
 وأعـــر  .املســـتدام  التنميـــ  ةون ولحيـــاا عا قـــ ذلـــ  وظـــ  والفتيـــا  النســـا  علـــ  املمـــا س والعنـــ 
 والفتيـــا  النســـا  ومتكـــ  اجلنســـ  بـــ  املســـاواة إلة ا  تقـــديرهم عـــن  الســـيا  هـــ ا يف  املنـــدوبون
 أهـــدا " إىل الـــداع  العضـــوي  بـــا  املفتـــو  العامـــ  الفريـــ  مقـــحر  يف ب اتـــ اا قا مـــاا هـــدف بوصـــفهما
 جنســا  منظــو  وإلة ا  .20١5 عــا  بعــد ملــا التنميــ  خطــ  أســاس كــان والــ   "املســتدام  التنميــ 
 للرجـــال املختلفـــ  والتجـــا   الظـــرو  اجمللـــ  مـــداوال  َتســـد أن اقـــحرر  اجمللـــ   عمـــ  يف بالفعـــ 
 .العام أحنا  مجي  يف والفتيا  والفتيان والنسا 
 بســب  للتمييــز يتعرضــون ملــن اإلنســان حقــو  حلمايــ  فضــل  مما ســا  وضــ اا أيضــ واقــحرر  -28

 هــ  الــدوي للتعــاون الر يســ  األهــدا  أن علــ  املنــدوبون وأكــد .اجلنســاني  وهــويتهم اجلنســي  ميــوهلم
ـــــا  احلقـــــو  محايـــــ  ـــــ  واحلفـــــا  األساســـــي  واحلري  والتســـــام  املتبـــــاةل االحـــــحرا  بواســـــط  الســـــلم عل

 اخلطـــا  مكافحـــ  مـــن بـــد ال األهـــدا   تلــ  ولتحقيـــ  .وقبولـــ  والـــديي الثقـــايف بـــالتنو  واالعــحرا 
 وخطـــــا  اإلســـــ    وكراهيـــــ  األجانـــــ   كراهيـــــ  عـــــن تـرن بـــــ  الـــــيت واألعمـــــال العنصـــــر   السياســـــ 
 الظلــم ألشـكال التصــد  إىل يسـع  أن الـدوي للتعــاون وينب ـ  .الكراهيـ  علــ  والتحـري  الكراهيـ  
 واالنتمـا  والعـر   والعمـر  اجلـن   ونـو  بـاجلن   املتعلقـ  تلـ  مثـ  واملحرابطـ   املتعدةة وال مساواة

 .قد ةوامل والدين   اجلنس  النشا و  اإلثي 
 

 القدرات وبناء الشامل الدوري االستعراض مجال في الدولي التعاون تعزيز -٣ 
ــــــ  املنــــــدوبون شــــــدة -29 ــــــدوي التعــــــاون أ يــــــ  عل  أفضــــــ  وتبــــــاةل اخلــــــ ا   تبــــــاةل بفضــــــ  ال

 القـد ا  وبنـا  التقـي التعـاون واعتـ وا .اجلنـو  بلـدان بـ  والتعـاون املتباةلـ   واملسـاعدة املما سا  
 املتحـدة األمـم هيئـا  بـ  التنسـي  واعجـدّ و  .املسـتدام  التنميـ  حتقي  أةوا  من هاّمت  أةات  خاص 
ـــ  يفاا أساســـي أمـــراا   القـــد ا   بنـــا  وجهـــوة التنفيـــ  حتـــديا  علـــ  للت لـــ  الوطنيـــ  االحتياجـــا  تلبي

 اجلماعيــ  القــد ا  تــدعيم إىل الراميــ  اجلهــوة تســتند أن وينب ــ  .الدوليــ  واملعــاي  بالقواعــد مســتهدي ا 
   .التكاف  ثقاف  إ سا  هبد  وال انتقا ي  احلياة مبدأج  إىل اإلنسان حقو  حلماي 
 حــــوا ا  إجــــرا  يف تســــهم ألهنــــا الشــــام  الــــدو   االســــتعرا  آليــــ  بأ يــــ  املشــــا كون وأقـــر -30

 الدوليــــ  التنســــي  جلنــــ  ممثــــ  وأضــــا  .الــــدوي التعــــاون توثيــــ  يف مكانتهــــا باســــتمرا  وتعــــزز حقيقيــــ 
 حلقــــو  الوطنيــــ  املؤسســــا  واجــــ  مــــن أن اإلنســــان حقــــو  ومحايــــ  لتعزيــــز الوطنيــــ  للمؤسســــا 
 أصــــحا  ومــــ  بينهــــا فيمــــا التعــــاون مــــن ميّكنهــــا الــــ   األمــــر اإلنســــان  حبقــــو  تلتــــز  أن اإلنســــان
 جلنــــ  تعهــــد  اإلنســــان  حقــــو  احــــحرا  ولحرســــي  .السياســــي  اخل فــــا  لتجــــاورز آخــــرين مصــــلح 
 أصــحا  مــ  العمــ  إىل تتطلــ  إهنــا وقالــ  املنــاط   مجيــ  يف التعــاون ةعــم مبواصــل  الدوليــ  التنســي 
 .املعني  املصلح 
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 متكــ  علــ  الــدوي اجملتمــ  يتعــاون أن ضــرو ة علــ  اخلتاميــ  م حظــا،م يف احملــاو ون شــدة -3١

 وذّكـر .اإلنسـان حقـو  مراعـاة فيـ  تعمـم الـ   الوقـ  يف اإلمنا يـ  أهـدافها حتقيـ  من النامي  البلدان
 .والــدوي الــوطي الصــعيدين علــ  التنميــ  أهــدا  حتقيــ  عيــ ت الــيت واجزاحلــ  فــ  بضــرو ة خــو  الســيد
 .َتا يـــ  أفضـــليا  ومنحهـــا ةيوهنـــا وختفيـــ  الناميـــ  البلـــدان مســـاعدة مـــن بـــد ال ذلـــ   يتـــأت  ولكــ 
 علــ  وتنفــ ها  األولويــ  حســ  الوطنيــ  سياســا،ا ترتــ  أن  نفســ  الوقــ  يف  البلــدان هــ   وعلــ 
 .التنمي  يف احل  م  متسق  السياسا  ه   تكون أن
 يكــون وأن  ومتفهمــ نــا أم الرمسيــون املســؤولون يكــون أن ضــرو ة إىل ســومافيا الســيد وأشــا  -32
 وترنشــأ القــد  بــنف  الــدول مجيــ  علــ  الدوليــ  التنميــ  آليــا  تنطبــ  أن وينب ــ  .احللــول إجيــاة مّ هــ
   .شر  أو قيد ةون
 بأهـــدا  التزامهـــا األخـــ ة هـــ   جـــدة  حيـــ؛ الـــدول بتـــدخ   هيتـــ  الســـيدة و حبـــ  -33

 علــ  وشــدة  قرطعــ   الــيت ل لتزامــا  الكامــ  التنفيــ  أ يــ  وأبــرز  .بيجــ  عمــ  ومنهــا  إعــ ن
   .أفعال إىل األقوال رمج ت ضرو ة
 املــد  اجملتمــ  مــ  التعــاون تطــوير أ يــ  علــ  للحركيــز تقــدير  عــن بــو وةافك  الســيد وأعــر  -3٤

قــد  التعــاون مفهــو  يف اآل ا ن مــن الواضــ  أن فــإ التفــا،ل  علــ  يبعــ؛ولــئن كــان هــ ا أمــر   .وتوثيقــ 
 جمـــال يف خاصـــ  املســـتقب   يف حـــ  إجيـــاة علـــ  قـــاة ة الـــدول تكـــون أن أملـــ  عـــن وأعـــر  .تباينـــ 
   .الدوي التعاون
 الــ ز  مــن وأن التعــاون  علــ  تركــز أن ينب ــ  الــدول أن إىل غــاال - فرنانــديز الســيد وأشــا  -35
 مــن اإلنســان حقــو  تعريــ  علــ  االقتصــا  عــد  وينب ــ   الــدو  املنــو  بــاملرأةب الــوع  مســتو   فــ 

   .القوي  الدول منظو 
  
 والتوصيات االستنتاجات -خامساا  

 
 صاااعيد علااا  الااادولي التعااااون طرياااق عااان وتعزيزهاااا اإلنساااان حقاااوق حماياااة إمكانياااة إن -36

 تسااالم وإذ .اإلنساااان لحقاااوق الدولياااة والمعاهااادات المتحااادة األمااام ميثااااق فاااي كامناااة العاااالم
 بفاعلياة العاالمي الصاعيد علا  اإلنساان حقاوق تحماي أن للادول يمكان ال بأنا  العاماة الجمعية
 الااا ي 60/25١ قرارهاااا فاااياا، أيضااااعترفااا   فإنهاااا الااادولي، التعااااون بواساااطة وإنماااا بمفردهاااا

 بالتعااون شارو عمال للياات حقاوق اإلنساان علا  ماا يارام م بأن ،اإلنسان حقوق مجلس أنشأ
   .الدول بين
 الحاق فيهاا بماا اإلنساان، حقاوق علا ينبني  عندما فاعليةأكثر  الدولي التعاونيكون و  -37
 والموضاااااوعية والالانتقائياااااة العالمياااااة ومبااااااد  والمااااارأة، الرجااااال باااااين والمسااااااواة التنمياااااة فاااااي
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 عمااال ومنهاااا  إعاااالن إطاااار فاااي مضااامارال هااا ا فاااي المقطوعاااة االلتزاماااات وتظااال .والشااافافية
 بااال  أماار الماادني المجتمااع مااع والتعاااون .التزاماتهااا الاادول تجاادد أن وُيحبَّاا  صااالحة، بيجااين
 .توثيق  وينبغي، فعاالا  الدولي التعاون يكون كي األهمية
 المساااتدامة التنمياااة خطاااة ،20١5 سااابتمبر/أيلاااول فاااي ،األعضااااء الااادول اعتمااادتو  -38
 محورُهااا يكااون التاي المسااتدامة والتنمياة النااا  أجال ماان للتغييار رؤيااة تضاع التااي 20٣0 لعاام

 تتاار  ألالا  جاهاادة وتسااع  .الجنسااانية االعتبااارات وتراعااي اإلنسااان حقااوق ومسااتنُدها األرض
 وتعكااس .الخطااة تلااك صاال  فااي التمييااز وعاادم المساااواة وتكااون الركاا ، خلااف شااخ  أي

 ١69هاادفاا، والغايااات المرتبطااة بهااا وعااددها  ١7 عااددها البااال  المسااتدامة التنميااة أهاادا 
 والثقافياااااة المدنياااااة الحقاااااوق جمياااااع يشااااامل الااااا ي اإلنساااااان لحقاااااوق الااااادولي اإلطاااااار غاياااااة

 ماان وكثياار ١7 فالهااد  .التنميااة فااي الحااق إلاا  إضااافة واالجتماعيااة، والسياسااية واالقتصااادية
 والحااق الاادولي التعاااون بواجبااات تتعلااق قضااايا يعالجااان هااد  كاال إطااار فااي الدوليااة الغايااات

 خطاااة تطبياااق إن .الثالثاااي والتعااااون الجناااو  بلااادان باااين التعااااون ذلاااك فاااي بماااا التنمياااة، فاااي
اا فرصا سايتي  العاالمي، الصاعيد علا  للتطبياق قابليتهاا بفضال ،20٣0 لعاام المستدامة التنمية
 الاادول ماان كاال فااي والوطنيااة العالميااة السياسااات فااي اإلنسااان حقااوق جميااع إلدرا  جدياادة

 التعااااون توثياااق منهاااا بسااابل القادماااة، ١5لاااا ا السااانوات ماااد  علااا  النامياااةالااادول و  المتقدماااة
 وتعزيزهاااا اإلنسااان حقااوق وحمايااة المسااتدامة التنمياااة أهاادا  تحقيااق صااو  وذلااك الاادولي،

 .العالم مستو  عل 
 


