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 الدورة احلادية والسبعون
 )ب( من جدول األعمال املؤقت* 69البند 

تعزيــز وقــون ان ســان و:ايتــلا  مســا    
مبــــا ك الــــ  الــــن ل   ان ســــان  وقــــون

 ونـالبديلــة لتحســت التمتــل القعلــ   قــ    
    ان سان واحلريات األساسية

 وقون ان سان والتضامن الدويل  
  

 مذكرة من األمت العام  
 

يتشرف األمت العام بأن حيي  إىل اجلمعية العامة تقرير اخلـبةة املسـتقلة املعنيـة  قـون      
 .26/6ان سان والتضامن الدويل  فةجينيا دا دان  املقدم وفقا لقرار جملس وقون ان سان 

  

 
 

*A/71/150. 
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 اخلبةة املستقلة املعنية  قون ان سان والتضامن الدويلتقرير   
 

 موجز 
ــة  قــون ان ســان        ــة العامــة مــن اخلــبةة املســتقلة املعني ــر مقــدم إىل اجلمعي هــذا التقري

. وكـان التقريـر   26/6والتضامن الدويل  فةجينيا دا دان  عمال بقرار جملس وقون ان سـان  
السابق الذي قدمته اخلـبةة املسـتقلة إىل جملـس وقـون ان سـان ك دورتـه الوا يـة والـوال ت ك         

( مبوابـــة ململـــا ملـــا دار رـــالل املشـــاورات Corr.1و  A/HRC/32/43) 2016وزيران/يو يــه  
روع انعالن املقترح بشأن وق الشعوب واألفـراد ك التضـامن   انقليمية اليت   ّظمت وول مش

  املرفــق(. وبــالنظر إىل ةــملامة كــم املعلومــات املســ لة    يتيســر ك A/HRC/26/34الــدويل )
ء ا مــــرارا وتاــــرارا   نــــاالــــ  التقريــــر إدراا لليــــ   ــــام  للشــــوا   الــــيت  عــــرب عنــــل

 انقليمية. املشاورات
واخلبةة املستقلة تبحث بإجياز ك هذا التقرير  ربل مسا   خمتارة ك ةوء مـا سـياون    

لتبعاهتــا مــن وزن ك ال ــيهة النلا يــة مــن مشــروع انعــالن الــذي ســيقدم إىل جملــس وقــون     
 . ولـــذا فـــإن مناقشـــة القضـــايا املـــذكورة  د ـــا  اقت ـــرت 2017ان ســـان ك وزيران/يو يـــه 

ملقتضــيات الضــرورة علــ  ســيان انعــالن املقتــرح مــل اســتبعاد الســياقات األرــر   لــديث    
الديباجــة لتوســيل  اــان انقــار القــا وا للتضــامن الــدويل  وتوةــيحل ت ــو ر وقبيعــة احلــق ك  
التضــامن الــدويل  وةــرورة  ن تؤرــذ ك احلعتبــار احلقــون  احلقت ــادية واحلجتماعيــة والوقافيــة  

ة والسياســية علــ  وــد ســواء وــت النظــر ك احللتزامــات املترتبــة علــ  الــدول   واحلقــون املد يــ
رارا  اان إقليملا الوقين  ولديد اجللات القاعلة من  ة الدول اليت يوج ـه إليلـا مشـروع    

  انعالن املقترح  وصيا ة  دوارها عل  النحو الذي يقتضيه احلق ك التضامن الدويل.
 

  

http://undocs.org/ar/A/RES/26/6
http://undocs.org/ar/A/HRC/32/43
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 مقدمة - وحل  
كــان التقريــر الســابق الــذي قدمتــه اخلــبةة املســتقلة املعنيــة  قــون ان ســان والتضــامن      - 1

ــدان )   ــا دا  ــدويل  فةجيني ــران/  Corr.1و  A/HRC/32/43ال ــون ان ســان ك وزي ــس وق  ( إىل جمل
  مبوابة ململا ملـا دار رـالل املشـاورات انقليميـة الـيت      26/6عمال بقرار اجمللس  2016 يو يه

 ظمتلا وول موةوع مشروع انعالن املقترح بشأن وق الشعوب واألفراد ك التضامن الدويل 
(A/HRC/26/34وكان الهرض من سلسلة .)املشاورات انقليمية هو احل ول عل   كـ      املرفق

قــدر مــن املاـلـــدرالت املمانــة مــن الــدول األعضــاء واجللــات األرــر  صــاوبة امل ــلحة  ــدف  
توجيه عملية تنقـيحل مشـروع الـنا الـيت سـت ريلا اخلـبةة املسـتقلة. وسـيقد م مشـروع انعـالن           

 سة والوال ت.  ك دورته اخلام2017النلا   إىل اجمللس ك وزيران/يو يه 
و ظمــت اخلــبةة املســتقلة  مبســاعدة مــن مقوةــية األمــم املتحــدة حلقــون ان ســان        - 2

مشاورات إقليمية مل ممول  جمموعة مناقة دول  وروبا الهربية ودول  رـر   ومناقـة  وروبـا    
ــان/ بري    ــرقية  ك  يسـ ــة األفريقيـــة ك      2015الشـ ــة املناقـ ــ  جمموعـ ــل ممولـ ــف  ومـ ك جنيـ

ك  ديس  بابا  ومل ممول  جمموعة مناقـة  مرياـا الالتينيـة والبحـر الاـاري        2015ه متوز/يولي
ك مدينــة بنمـا  ومــل ممولــ  جمموعـة مناقــة  سـيا واحملــي  ا ــاد  ك     2015ك  يلول/سـبتم   

ك سوفا  ومل ممول  جمموعة مناقة الشرن األوسـ  و سـيا علـ      2015تشرين الواا/ وفم  
. وةــمت املشـاورات رــ اء وملنــيت  2016ووــة ك كـا ون الواا/ينــاير   اـان  وســل ك الد 

خمت ت من الدول األعضاء  واملنظمات احلاومية الدولية  ووكاحلت األمـم املتحـدة  مبـا فيلـا     
الل ان احلقت ادية انقليمية  واجملتمل املدا  مبا ك الـ  األوسـاط األكادةيـة واملنظمـات  ـة      

لة املشاورات لتمات املشاركت من مناقشة  ـا مشـروع انعـالن    احلاومية. وص ممت سلس
املقتــرح مــن ويــث  ساســه املناقــ  وهيالــه ومضــمو ه  وتقــدب م ــدرالت ملموســة بهــرض     
توةيحل القضايا اليت ر   املشاركون  هنا  ا ئة عن النا  وتقدب مزيد من التوصيات املتعلقـة  

 اقل.بإعمال احلق ك التضامن الدويل عل   رض الو
و  ت ت املناقشات اليت جرت بت املشاركت ك املشاورات انقليمية كم ـا كـبةا مـن     - 3

اآلراء املتنوعة بشأن مواةيل  ىت مبا ك ال  فلم احلق ك التضامن الدويل  وت ـور ال ـالت   
بت التضـامن الـدويل والتعـاون الـدويل  ودور التضـامن الـدويل ك معاجلـة مسـا   موـ  التنميـة           

لققر وعدم املساواة  مبا ك ال  عدم املساواة بت اجلنسـت  علـ  ال ـعيد الـوقين  حل سـيما      وا
ك تنقيذ األهداف اجلديـدة للتنميـة املسـتدامة  ودور املنظمـات الدوليـة ك املسـااة بنشـاط ك        
تش يل وتابيق التضامن الدويل  ودور اجللات القاعلة من  ة الـدول ك العمـ  بنشـاط علـ      

 ل التضامن الدويل بوصقه  داة نعمال وقون ان سان.تش ي

http://undocs.org/ar/A/HRC/32/43
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وقدم املشاركون م درالت مشلت تعليقـات وتوصـيات اات قـابل عـام بشـأن انقـار        - 4
املقاهيم  ملشروع انعالن املقترح وهياله  ومضمو ه  وتنظيمه  فضـال عـن تعـديالت ةـددة     

 ةـوء الاـم الاـبة مـن املعلومـات      لة عل  النا استنادا إىل استعراةه مادة فمـادة. وك ومق  
املسـ لة    يتضـمن تقريـر اخلـبةة املسـتقلة السـابق سـو   بـرز القضـايا الر يسـية الـيت   ــةت            
رالل املشاورات انقليمية. ومل ال    وةحت اخلبةة املستقلة وت عرةـلا التقريـر رـالل    

يـل املخـدرالت وت حللـلا  بهـ      الدورة الوا ية والوال ت جمللس وقون ان سان  هنا ستنظر ك مج
النظر عما إاا كان قد س ّل  الضوء عليلا ك التقرير  والـ    نـاء إجرا لـا عمليـة تعـدي   ـا       
مشروع انعالن املقترح. و  ارت  يضا إىل  ن الشوا   املتاررة اليت ا بوقت عن املشـاورات  

 ستناقش ك تقرير حلوق.
عنـلا مـرارا وتاـرارا و وقشـت   نـاء املشـاورات       ومثة عـدد مـن الشـوا   الـيت  عـرب       - 5

انقليميــة ولاــن   يتســن  لليلــلا بدقــة ك التقريــر الســابق. وتبحــث اخلــبةة املســتقلة ك هــذا    
التقرير ك النقاط األربل التالية بسبب  ايتلا حلوقًا ك تنقيحل مشروع انعـالن املقتـرح ليأرـذ    

  اله النلا   
حلت القا و ية انةافية واحملد ة  حل سـيما تلـ  املتعلقـة    ينبه  استعراض انوا ) ( 

بالقا ون الدويل العرك  من  ج  تعزيز ديباجة مشـروع الـنا  ومواصـلة تاـوير إقـار قـا وا       
 للحق ك التضامن الدويل يستند إىل  سس سليمة 

ويلزم توةيحل ما إاا كان ينبهـ  فلـم احلـق ك التضـامن الـدويل بوصـقه وقـا         )ب( 
املاالبة به  و بوصقه مبد  اا قـوة  دبيـة  ومـا إاا كـان وقـًا باحلسـتقادة مـن تابيـق مبـد           ةان 

التضامن الدويل  و وقا باملاالبة بتابيقـه. وك هـذا السـيان  اقت ـرح توةـيحل  ليـات إ قـاا هـذا         
احلق بوسا   تشم   ك مجلة  مـور  وةـل مبـاد  توجيليـة لـدد فيلـا  دوار خمتلـف اجللـات         

  لحة وت ذكر فيلا  مولة واةحة عن إجراءات إ قاا احلق ك التضامن الدويل   صاوبة امل
اجللـات  ”و خعرب عن  ـوا   فيمـا يتعلـق بان ـارات الـواردة ك الـنا إىل        )ا( 

ن امل ــالحل قــد قخب ــق    الــيت ينبهــ   ن تاــون  كوــر لديــدا  ويــث  “القاعلــة مــن  ــة الــدول
ــن اجللــات     ــة واســعة م ــ  قا ق ــال     بشــا  فضــقاض عل ــات األعم ــ  كيا  ــا ك ال ــة  مب القاعل

الت اريــة  واملنظمــات  ــة احلاوميــة  فضــال عــن اجلماعــات املســلحة واملنظمــات انرهابيــة.    
اجللـات القاعلـة   ”فإن من الضروري ان ـارة علـ   ـو صـريحل ك مشـروع انعـالن إىل        ولذا

مـات  ـة احلاوميـة     اات ال لة  مبـا ك الـ  الشـركات عـ  الوقنيـة واملنظ      “من  ة الدول
 احملددة بوةوح  إىل جا ب األدوار واحللتزامات
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وةان ع  زيادة التشديد عل  التزامات الدول رارا  اـان إقليملـا الـوقين     )د( 
تعزيــز القيمــة املضــافة ملشــروع انعــالن. وك هــذا الســيان  مــن الضــروري توســيل  اــان          

ا الوقين لتهاية جمـاحلت احلقـون احلقت ـادية    احللتزامات املترتبة عل  الدول رارا  اان إقليمل
ــون ان ســان ك املســا          ــن وق ــة والسياســية فضــال ع ــون املد ي ــة واحلق ــة والوقافي واحلجتماعي

 املنارية والبيئية.
إن احل   الواردة  د ا  مسـتقاة مـن اآلراء املتنوعـة  مبـا فيلـا تلـ  املنبوقـة عـن و ـا ق           - 6

ورات العلمية  ومن اخل ة الشمل ـية املبا ـرة الـيت اكتسـبتلا     األمم املتحدة اات ال لة  واملنش
اخلبةة املستقلة من رالل العم  عل  مسـا   وقـون ان سـان مـن اجلوا ـب النظريـة والعمليـة        
عل  ود سواء. وتؤكد اخلبةة املستقلة جمـددا  ن القضـايا الـيت  ظـرت ك هـذا التقريـر ت بحـث        

قه  قاـة ا اـالن. وبالتـايل  ر ـم  ن البحـث ك هـذ        باستملدام مشروع انعالن املقترح بوص
القضايا يناـوي علـ  دراسـة مجيـل جوا بـلا  فـإن التقريـر حل يتنـاول إحل النقـاط األساسـية الـيت            

 سينظر فيلا ك عملية لست وتنقيحل  ا مشروع انعالن املقترح ب يهته احلالية.  
  

 انقليمية  القضايا الر يسية املنبوقة عن املشاورات  - ا يا  
إقــار قــا وا للتضــامن الــدويل  اســتنباط احلــق ك التضــامن الــدويل مــن م ــادر     - لف  

 القا ون الدويل
 معلومات  ساسية  

   ربعــة م ــادر للقــا ون 38حيــدد النظــام األساســ  حملامــة العــدل الدوليــة  ك املــادة  - 7
الدويل  املعاهدات بت الدول  والقا ون الدويل العرك املستمد مـن ممارسـات الـدول  ومبـاد      

كبـار املـؤلقت ك القـا ون    ”القا ون العامة اليت  قر هتا األمم املتمد ة  و واام احملاكم ومـذاهب  
. ووجلت ا تقـادات عديـدة   (1)باعتبارها وسيلة اوتياقية لتحديد قواعد القا ون الدويل “امالع

لتل  القا مة باعتبار  هنا   تعد قا مة كاملة اليوم. فلقرارات اجلمعية العامة  ر ـم  هنـا ليسـت    
 ملزمــة قا و ــا  تــأ ة هــام ك عمليــة وةــل القــوا ت. فلــذ  القــرارات تســتند إىل املواقــف الــيت   

ر عن قبو ا وممارستلا  ولذا فإهنا جتسد قاعـدة مـن قواعـد القـا ون الـدويل      اختذهتا الدول  وتعب 
ك زء من عملية تاور القا ون الدويل العرك. وياون بعـ  هـذ  القـرارات جـزءًا مـن عمليـة       
صنل املعاهدات  ويـث يـتم التقـاوض علـ   ـا املعاهـدة ك إقـار األمـم املتحـدة بـت الـدول            

__________ 

ــر  (1)  ــايل    ”Greenwood, C., “Sources of international law: an introductionا ظــــ ــراب  التــــ ــ  الــــ ــاح علــــ   متــــ
www.legal.un.org/avi  . 

http://www.legal.un.org/avi
http://www.legal.un.org/avi
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ك اجلمعيــة العامــة. ولقــد  صــبحت جــزءا مــن القا مــة املــذكورة  عــال   ظــرا ألايــة    األعضــاء
. وهذا هـو السـيان الـذي ةاـن فيـه بـدء مناقشـة        (2)قرارات اجلمعية ك تشاي  القا ون الدويل

موجزة للقا ون الدويل العرك الذي يـر  املشـاركون ك املشـاورات انقليميـة   ـه م ـدر هـام        
 ضامن الدويل.نقار قا وا للت

وينت  القا ون الدويل العرك عن ممارسة عامة ومتسقة تتبعلا الـدول ا االقـا مـن  ـعور      - 8
 -. وال يا ات اململتلقة ملا ةاـن  ن يعتـ  تعريقـا  ـذا القـا ون تقـر  بوجـود عن ـرين         (3)بانلزام

موجـودين   اد باإللزام()االعتقممارسة الدول )العرف( واعتقادها بأهنا ملزمة باتباع هذ  املمارسة 
  ةاـن  ن  “ممارسـة متسـقة تتبعلـا الـدول    ”  وعند لديـد مـا الـذي يشـا      .(4)ك القا ون العرك

 نظر ك سلوك الدول ك عالقاهتا الدبلوماسية وبيا ات السياسات الرمسيـة الـيت ت ـدرها ك هـذا     
ا االقا مـن  ـعور    ال دد. ولان قد ياون من األصعب التحقق مما إاا كا ت دولة ما تت رف

و وـد السـب  الـيت تسـمحل بتحديـد هـذا األمـر هـو دراسـة           بانلزام  و من باب اجملاملة  و العادة.
 ه عمال الدول  و امتناعلا عن العم  ك واحلت مما لة. وجيـدر هنـا النظـر ك احلقتـراح القا ـ  إ ـ      

ت  من القـا ون الـدويل   ليس من الضروري  ن تاون ممارسة ما متبعة عل  الناان العامل  لا  تع
. وجيــدر  يضــا  ن تؤرــذ ك  (5)العــرك  ولاــن جيــب مــل الــ   ن لظــ  بقبــول واســل الناــان   

واٍع  احلسبان القارة القا لة إن العرف الدويل يوصف بأ ه يـؤدي إىل صـنل القـا ون بشـا   ـة     
الـوارد ك  وعل  ك  وال  فإن التعريف  .(6)و ة مق ود  وحل ينشأ من عملية تشريعية متعمدة

هذ  الققرة ياقـ  لتحقيـق الهـرض مـن هـذا القـرع  الـذي سـتاون فيـه مسـألة القـا ون الـدويل             
العــرك هــ  البوصــلة الــيت توج ــه املناقشــة ك ســيان مشــروع انعــالن املقتــرح  وحل ســيما  ــا    

 الديباجة  الذي حيدد انقار القا وا للحق ك التضامن الدويل. 
 مسـتمد مـن  ال ـة م ـادر عامـة هـ  ميوـان األمـم املتحـدة           إن إقار التضامن الـدويل  - 9

ــد مــن        ــة حلقــون ان ســان  ومــن العدي ــامل  حلقــون ان ســان واملعاهــدات الدولي وانعــالن الع
__________ 

 املرجل  قسه. (2) 

 Sahl, S., “Researching customary international law, State practice and the pronouncements of States  ا ظر (3) 

regarding international law”    ــايل ــراب  التــــــــ ــ  الــــــــ ــاح علــــــــ  /www.nyulawglobal.org/globalex  متــــــــ

Customary_International_Law.html. 

 املرجل  قسه. (4) 

  Customary international law”, in International Judicial Monitor, vol. 1, No. 5 (December 2006)  ا ظـــــــر (5) 
 . www.judicialmonitor.orgمتاح عل  الراب  التايل  

 Da Rocha Ferreira, A., “Formation and evidence of customary international law”, Federal University  ا ظر (6) 

of Rio Grande do Sul (2013), p. 186  متاح عل  الراب  التايل  https://www.ufrgs.br . 

http://www.judicialmonitor.org/
https://www.ufrgs.br/
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احللتزامـــات املتعلقـــة  قـــون ان ســـان والتنميـــة الـــيت اعتمـــدهتا الـــدول ك املـــؤمترات الدوليـــة   
وك قـرارات اجلمعيـة العامـة. وك التقـارير السـابقة       ومؤمترات القمة اليت عقدهتا األمم املتحدة 

بد ت اخلبةة املسـتقلة عملـلا باستاشـاف واسـتعراض  قـر وقـون ان سـان الواجبـة التابيـق          
وتـود اخلـبةة املسـتقلة  ن تاـرر هنـا  ن       اليت ةان  ن يسـتمد منـلا احلـق ك التضـامن الـدويل.     
فراد ك التضامن الدويل ليس وةـل معـاية   الق د من انعالن املقترح بشأن وق الشعوب واأل

والتزامات جديدة  وإمنا إعالن احللتزامـات القا مـة  ـدف تعزيـز التنقيـذ واملسـاءلة فيمـا يتعلـق         
بإعمــال وقــون ان ســان. وردا علــ  التعليقــات املنبوقــة عــن املشــاورات انقليميــة الداعيــة إىل  

اخلـبةة املسـتقلة الضـوء فيمـا يلـ  علـ         مواصلة دعم  رعية احلق ك التضـامن الـدويل  تسـل    
 األواام القا و ية املعترف  ا دوليا اليت ترتب  ارتباقا مبا را مببد  التضامن الدويل.

ــة العامــة ك  وتــذّكر اخلــبةة املســتقلة بأهنــا عرةــت ك تقريــر ســاب    - 10 ق مقــدم إىل اجلمعي
ــد  التضــامن       A/70/316) 2015 ب/  ســاس  12 ــة ملب ــه األســس املعياريــة الدولي (  مــا  مست

الدويل  ووددهتا مبيوان األمم املتحـدة وانعـالن العـامل  حلقـون ان سـان واملعاهـدات الدوليـة        
حلقــون ان ســان الــيت تاــرا احلقــون احلقت ــادية واحلجتماعيــة والوقافيــة واحلقــون املد يــة          

ــة احملــددة املرتباــة ارتباقــا مبا ــرا بواجــب     والسياســية  مــل التشــديد  علــ  األواــام التعاهدي
 التعاون الدويل الذي هو عن ر ماون للتضامن الدويل.

ات اخلبةة املستقلة الضوء عل  جمموعة خمتارة مـن إعال ـات   وبانةافة إىل ال   سلَّ - 11
  علـ  وجـود مظـاهر    األمم املتحدة ك ميدان وقون ان سان والتنميـة  و  ـارت إليلـا كـدلي    

كوةة للتضامن الدويل بت الدول ك العديد مـن احللتزامـات والوعـود املتعلقـة  قـون ان سـان       
بشـأن مبـاد  القـا ون     1970  وحل سـيما إعـالن عـام    (7)والتنمية  و اقشت بإجياز عـددا منـلا  

تحــدة  وإعــالن يوــان األمــم املالــدويل املتعلقــة بالعالقــات الوديــة والتعــاون بــت الــدول وفقــا مل  
 .1993بشأن احلق ك التنمية  وإعالن وبر ام  عم  فيينا لعام  1986 عام
وتضمن التقرير  يضا مناقشة األقر الواجبة التابيق عل  ال عيد انقليم   مل مراعـاة   - 12

عدد من املعاهدات انقليمية اليت تدم  مبد  التضامن ك و ا قلا الرمسية وتؤكد جمددا ةـرورة  
. وي شـار مـن بينـلا إىل القـا ون التأسيسـ  لاللـاد       (8)ام وقون ان سان و:ايتلا وإعما ـا اوتر

ــد ك عــام     ــان العــر  حل 2000األفريقــ  الــذي اعت م قــون ان ســان الــذي اعت مــد ك      وامليو
  وميوــان 2007  وميوــان راباــة  مــم جنــوب  ــرن  ســيا الــذي اعت مــد ك عــام  2004 عــام

__________ 

 .19-15  الققرات A/70/316ا ظر   (7) 

 )ا(. -) (  20 قسه  الققرة املرجل  (8) 

http://undocs.org/ar/A/70/316
http://undocs.org/ar/A/70/316
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ودرـ  ويـز النقـاا مـل معاهـدة       2000اد األورو  الذي  خعلن ك عام احلقون األساسية لالل
 .1948  وميوان منظمة الدول األمرياية الذي اعت مد ك عام 2009لشبو ة ك عام 

وتسع  اخلبةة املستقلة ك هذا التقرير إىل استامال انقـار القـا وا للتضـامن الـدويل      - 13
يــدان وقــون ان ســان والتضــامن الــدويل. وتؤكــد  متشــيا مــل  وــدو التاــورات األرــةة ك م 

ــة و ةهــا مــن املــدرالت مــن خمتلــف امل ــادر        ن ــوفرة ك الدراســات البحوي  مجيــل املــواد املت
ــة لســت         ــار ك عملي ــ  وتؤرــذ ك احلعتب ــديات واملشــاورات  ســت دم  ولل ــ  املنت ــا ك ال مب

 مشروع انعالن املقترح.
 

 عل  الدولالتعاون الدويل بوصقه واجبا   
ر ــم  ن إعــداد قا مــة كاملــة نميــل إعال ــات األمــم املتحــدة اات ال ــلة ودراســتلا     - 14

 55وتؤكـد جمـددا  واـام املـادتت     يت اوزان  اـان هـذا التقريـر  فـإن اخلـبةة املسـتقلة تاـرر        
من ميوان األمم املتحدة  وتالوظ  ن مثة واجة إىل التعاون بت الدول مـن  جـ  لقيـق     56 و
بشــأن مبــاد   1970صــد األمــم املتحــدة علــ  النحــو املــبت ك امليوــان.  مــا إعــالن عــام     مقا

القا ون الدويل املتعلقة بالعالقات الودية والتعاون بت الـدول وفقـا مليوـان األمـم املتحـدة )قـرار       
إ ه يذهب إىل  بعد من ال . ويشدد انعـالن علـ      املرفق( ف(25-)د 2625اجلمعية العامة 

عل  الدول  به  النظر عن احلرتالفات ك  ظملا السياسـية واحلقت ـادية واحلجتماعيـة     ” ن 
واجب التعاون بعضلا مل بعـ  ك  ـىت جمـاحلت العالقـات الدوليـة  والـ  مـن  جـ  صـيا ة          

ديت علـ  ال ــعيد الــدويل والرفــا   السـلم واألمــن الــدوليت وتعزيـز احلســتقرار والتقــدم احلقت ــا  
ويؤكـد انعـالن    .“العام لألمم والتعاون الدويل اجملرد من التمييز عل   ساا هذ  احلرتالفات

علــ  الــدول  ن تتعــاون ك تعزيــز احلوتــرام العــامل  حلقــون ان ســان واحلريــات         ” يضــا  ن 
العن ـري ومجيـل   ـاال    األساسية لل ميل ومراعاهتا  وك القضاء عل  مجيـل   ـاال التمييـز    

. وتؤكد اخلبةة املسـتقلة جمـددا  ن التعـاون الـدويل هـو األداة الـيت ةاـن مـن         “التع ب الديين
ــوقش بالتق ــي  ك      ــدويل  مولمــا   ــق التضــامن ال ــز ولقي تقريرهــا الســابق املشــار  رال ــا تعزي

 .(9) عال  إليه
 

 ةوتمية التضامن الدويل من  ج  الت دي للتحديات العاملي  
  اعتمـدت  2012ك  عقاب مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة الذي عقد ك عـام   - 15

 66/288)القـرار   “املستقب  الذي   ـبو إليـه  ”اجلمعية العامة الو يقة اخلتامية للمؤمتر املعنو ة 
__________ 

 .53-34املرجل  قسه  الققرات  (9) 

http://undocs.org/ar/2625%20(د-25)
http://undocs.org/ar/A/RES/66/288
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  علــ   ن الــدول تعيــد تأكيــد التزاملــا بتعزيــز 11الققــرة املرفــق(  الــيت   ــت  ك (  2012)
التعاون الدويل للت دي للتحديات الـيت حل تـزال لـول دون لقيـق التنميـة املسـتدامة لل ميـل         

   كـدت الـدول   ـه ينبهـ  النظـر إىل التعـاون بـت        260وك الققرة  وخباصة ك البلدان النامية.
تضــامن والتعــاون بــت البلــدان علــ   ســاا مــن جتار ــا   بلــدان اجلنــوب باعتبــار  تعــبةا عــن ال 

و هــدافلا املشــتركة. ومتوــ  تلــ  الو يقــة ررياــة قريــق وقيقيــة و ــاملة لــدد التــزام الــدول    
 اجلماع  باختاا انجراءات الالزمة ك سبي  التنمية املستدامة.

تشــم  قا مــة قويلــة مــن التالعــات    “املســتقب  الــذي   ــبو إليــه ”وتتضــمن و يقــة  - 16
تالعات تتعلق بتهة املناخ. وتؤكد الو يقة ال لة الـيت حل تنق ـم بـت البيئـة والنـلوض بالتنميـة       

ــدوليت.    ــاون والتضــامن ال ــز التع ــدول ك     املســتدامة وتعزي ــت ال ــ  وجــه اخل ــوب   عرب وعل
  عن عزملا علـ  تقعيـ  انرادة السياسـية للم تمـل الـدويل ورفـل مسـتو  التزامـه         18 الققرة
  قدما ك تنقيذ راة التنمية املستدامة عن قريـق لقيـق األهـداف انمنا يـة املتقـق عليلـا       باملض

دوليا  وكررت كذل  تأكيد التزامات ك  منلا فيما يتعلق باألهـداف األرـر  املتقـق عليلـا     
  ومـن ،   1992دوليا ك هذا ال ـدد ك امليـادين احلقت ـادية واحلجتماعيـة والبيئيـة منـذ عـام        

ميملا عل  اختاا تدابة عملية تع ـ  بتنقيـذ احللتزامـات املت ـلة بالتنميـة املسـتدامة.        كدت ت 
  اعت مــدت الو يقــة اخلتاميــة ملــؤمتر قمــة األمــم املتحــدة   2015وبعــد  ــالو ســنوات  ك عــام  

نــا  راــة التنميــة املســتدامة لويــ  عامل”  املعنو ــة 2015حلعتمــاد راــة التنميــة ملــا بعــد عــام  
(  وركــزت علـ   هــداف التنميــة املســتدامة  الــيت  70/1قــرار اجلمعيــة العامــة )“ 2030 لعـام 

 .  2015رلقت األهداف انمنا ية لأللقية اليت ا تلت ك هناية عام 
ان احللتـزام القـوي بـأن مجيـل البلـد      2030وتعلن ديباجة راة التنميـة املسـتدامة لعـام     - 17

ومجيل اجللات صاوبة امل لحة ستنقذ اخلاة ك إقار مـن الشـراكة التعاو يـة وتسـة ك رولـة      
مــن  هــداف التنميــة    17مجاعيــة متعلــدة بــأحل رلــف الركــب  وــدا وراء . ويعب ــر ا ــدف        

املستدامة عن  ايـة تعزيـز روح التضـامن العـامل  ك تنقيـذ اخلاـة مـن رـالل تنشـي  الشـراكة           
وباملو   ك الو يقة اخلتامية للمؤمتر الدويل الوالث املعـين بالـدول      لقيق التنمية.العاملية من  ج

إجــراءات العمــ  املع ــ  للــدول اجلزريــة ال ــهةة الناميــة  ”اجلزريــة ال ــهةة الناميــة  املعنــون  
((  وعل  الر م مـن  ن الـدول   2014  املرفق )69/15)قرار اجلمعية العامة  “)مسار ساموا(

 كــدت  ن رفــا  الــدول اجلزريــة ال ــهةة الناميــة و ــعو ا يعتمــد  وحل وقبــ  كــ   ــ ء علــ    
إىل تعزيــز التعــاون وتقعيــ   مت  يضــا بــأن هنــاك واجــة ماســة انجــراءات الوقنيــة  فإهنــا ســلَّ 

والوقين ودون انقليمـ     راكات قوية ووقيقية ومستمرة عل  ك  من املستو  دون الوقين
الت ـدي ألوجـه الضـعف اخلاصـة الـيت تنقـرد  ـا الـدول اجلزريـة           سـعيًا إىل  وانقليم  والـدويل 

http://undocs.org/ar/A/RES/70/1
http://undocs.org/ar/A/RES/69/15
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وبانةافة إىل ال    كدت الـدول جمـددا  ن    ال هةة النامية ةما ا لتحقيق تنميتلا املستدامة.
الشــراكات احلقيقيــة  الــدول اجلزريــة ال ــهةة الناميــة هــ   ــركاء علــ  قــدم املســاواة و ن        

إمنا تقوم عل   ساا التعاون املتبادل وامللاية  والوقة  واملواءمـة  والتنسـيق     واملستمرة والقوية
واحلوتــرام  والتوجــه  ــو لقيــق النتــا    واملســاءلة  والشــقافية  و هنــا تتالــب إرادة سياســية    

 .(10)حلختاا التزامات قويلة األج  ةان التنبؤ  ا وتنقيذها
ومت التشديد عل  التضامن ع  احلدود الوقنية وع  األجيال ك اتقاقيـة األمـم املتحـدة     - 18

مـن احلتقاقيـة  ن لمـ  الـدول األقـراف  ظــام       3وتقتضـ  املـادة    انقاريـة بشـأن تهـة املنـاخ.    
ــا ملســؤولياهتا           ــة  علــ   ســاا ان  ــاف ووفق ــة  جيــال البشــرية احلاةــرة واملقبل ــاخ ملنقع املن

ولان املتقاوتة وقدرات ك  منلا  مل توجيه دعوة إىل البلـدان املتقدمـة النمـو ألرـذ     املشتركة 
زمام املبادرة ك ماافحة تهة املناخ و  ار  الضارة. ويتبي ن من الـ  بوةـوح  ن مجيـل الـدول     
تتحم  مسؤولية مجاعية باحلقاظ عل  امل لحة اجلماعية والعم  التضامين  مـن رـالل الالـب    

لــيت متلــ  القــدرات األكــ   ن تتحمــ  التــزام الســع  بنشــاط ملعاجلــة التحــديات   مــن البلــدان ا
املشتركة اليت ساات ك  شو لا تل  البلدان  كور من  ةها  بروح تعب ر عن واجب التعـاون  

 الدويل فيما بت الدول.
م املتحـدة  وك الو يقة اخلتامية للدورة احلادية والعشرين ملؤمتر األقراف ك اتقاقية األمـ  - 19

انقارية بشأن تهة املناخ  املعروفة باسم اتقان باريس  سّلم مـؤمتر األقـراف بـأن تهـة املنـاخ      
يشا  هتديدا ملحـا للم تمعـات البشـرية وكوكـب األرض ي حتمـ   ن ياـون حل رجعـة فيـه          
وبالتايل يتالـب تعـاون مجيـل البلـدان علـ   وسـل  اـان مماـن ومشـاركتلا ك إقـار اسـت ابة            

. و قـرت  (11)ية فعالة ومناسبة بهية التع يـ  خبقـ  احل بعا ـات العامليـة مـن  ـازات الدفيئـة       دول
ــة مراعــاة         ــق  ــا وبأاي ــدويل املتعل ــف والتعــاون ال ــة دعــم جلــود التاي ــدول األقــراف بأاي ال
اوتياجات البلدان النامية األقراف  حل سـيما تلـ  القابلـة للتـأ ر بوجـه رـاب باآل ـار الضـارة         

ــتهة امل ــاخل ــادة   .(12)ن ــنا امل ــة النمــو      3) 9وت ــدان املتقدم ــ   ن ينبهــ  للبل ــان عل ــن احلتق ( م
األقراف ك احلتقان   ن تواص  ريادهتا لتعبئة التمويـ  املنـار  باحلسـتعا ة باا قـة واسـعة مـن       

ك إقار جلـود عامليـة. وإن ال ـيهة املسـتملدمة ك هـذا احلتقـان        امل ادر واألدوات والقنوات 
ــين ةــمنا و  ــرا      تع ــة  األق ــدول النامي ــتمات ال ــدب املســاعدة ل ــزام بتق ــود الت ــان  ج ف ك احلتق

سيما الدول األ د ةعقا  من الن اح ك جلود التملقيف والتايف  وبالتـايل تعزيـز مبـد      وحل
__________ 

 .100و  21  الققرتان 69/15ا ظر  القرار  (10) 

   املرفق.CP.21/1  القرار FCCC/CP/2015/10/Add.1ا ظر   (11) 

 املرجل  قسه. (12) 

http://undocs.org/ar/FCCC/CP/2015/10/Add.1
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املسؤولية املشتركة ولان املتقاوتـة. وعـالوة علـ  الـ   يـدعو احلتقـان إىل  ـوع مـن التعـاون          
القا مة عل  احلوتـرام املتبـادل  ويقـر بأايـة مشـاركة األفـراد الـذين         يتما   مل مبد  الشراكة

 ينبه   ن ياو وا املستقيدين النلا يت من هذا التعاون.
 

 متوي  التنمية  التضامن الدويل من  ج   
يؤدي التضامن دورا  ساسـيا ك إقـار متويـ  التنميـة  و  ـدد علـ  الـ  للمـرة األوىل          - 20

ــو ت  ــق  راء م ــام ك تواف ــ       2002ةي لع ــدويل لتموي ــؤمتر ال ــه ك إقــار امل ــذي مت التوصــ  إلي ال
وك راـة   .2008التنمية  وجر  تأكيد  جمددا ك إعالن الدووة بشأن متوي  التنمية ك عام 

  الـيت اعت مـدت ك املـؤمتر الـدويل الوالـث لتمويـ  التنميـة )قـرار         2015عم   ديـس  بابـا لعـام    
  املرفق( مت التشديد عل  احلاجة إىل معاجلـة هـذا التمويـ  بـروح مـن      69/313اجلمعية العامة 

 الشراكة والتضامن عل  ال عيد العامل .
 2008وبر ـام  عمـ   كـرا لعـام      2005وك إعالن باريس بشأن فعالية املعو ة لعام  - 21
(A/63/539            ـد د علـ  احلاجـة إىل بنـاء  ـراكات مـن  جـ  التنميـة تتسـم مبزيـد مـن    )املرفق  

ــدان       ــات البل ــدان املا ــة مــل  ولوي ــة اســتراتي يات البل ــيحل مواءم ــل  وتت ــة وتشــم  اجلمي القعالي
 ـة املقدمـة. و  ـدد  يضـا علـ  ةـرورة تعزيـز        الشرياة وزيادة املساءلة وإماا ية الـتالن باملعو 

ــ  وــد ســواء  مــام مواقنيلــا وبرملا اهتــا بشــأن         ــدان الشــرياة عل ــدان املا ــة والبل مســاءلة البل
 .(13)سياساهتا واستراتي ياهتا انمنا ية و دا لا ك ال  اجملال

ســتو    ع قــد ك بوســان  مجلوريـة كوريــا  املنتــد  الرابـل الرفيــل امل  2011وك عـام   - 22
املعـين بقعاليــة املعو ــة الـذي ةــم للمــرة األوىل ر سـاء الــدول والــوزراء وممولـ  البلــدان الناميــة     
والبلدان املتقدمة  ور ساء مؤسسات متعددة األقراف و نا ية األقراف  وممول  خمتلف فئـات  

واتقـق اجلميـل   . اجلملور واجملتمل املدا والقااع اخلاب  واملنظمات ال ملا ية احمللية وانقليميـة 
معا عل  الو يقة اخلتامية للمنتد   املعنو ة  راكة بوسان لتعاون إمنا   فعال  اليت  علنـوا فيلـا   
 هنم متحدون ك  راكة جديدة  وسل  ااقـا و كوـر مشـوحل مـن  ي وقـت مضـ   علـ   سـاا         

وتعلـدوا  مباد  يؤيدها اجلميل و هداف مشتركة والتزامـات متقاوتـة للتنميـة الدوليـة القعالـة.      
بإ شاء  راكات ع  اختاا إجراءات لتيسـة وتعزيـز تـأ ة خمتلـف م ـادر التمويـ  واحلسـتقادة        
منــلا لــدعم التنميــة املســتدامة والشــاملة لل ميــل  مبــا ك الــ  فــرض الضــرا ب وتعبئــة املــوارد  
ــ  العــا      ــة  والتموي ــة مــن  جــ  الت ــارة  واألعمــال اخلةي ــة واحلســتومار اخلــاب  واملعو  م احمللي

__________ 

 . www.oecd.org/dacا ظر  (13) 

http://undocs.org/ar/A/RES/69/313
http://undocs.org/ar/A/63/539
http://www.oecd.org/dac
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. كما تعلدوا بإ شـاء  ـراكة عامليـة جديـدة     (14)بشروط السون  والتموي  ملاافحة تهة املناخ
  املة للتعاون انمنا   القعال.  

 
 قبيعة احلق ك التضامن الدويل   -باء  

ر ـم كـون التضـامن الـدويل      ه خعرب ك كوة من األويان عن ر ي مشـا  مقـاد    ـ    - 23
سياســيا  فإ ــه حل يســتوك الشــروط الــيت يلــزم توفرهــا ك املقلــوم    مبــد   رالقيــا ملمــا والتزامــا 

وهنـاك  يضـا    القا وا   اهي  عن تل  الالزم توفرها ك مقلوم من مقـاهيم وقـون ان سـان.   
  ء من التشاي  الضمين ك التسا ل عما إاا كان احلق ك التضامن الـدويل ينبهـ   ن يقلـم    

يتسـم بقـوة  دبيـة  ومـا إاا كـان وقـا ك احلسـتقادة مـن         عل    ه وق ةان املاالبة بـه  و وـق   
التضامن الـدويل  و وقـا ك املاالبـة بتابيـق مبـد  التضـامن الـدويل. ويتقـرع هـذا السـؤال مـن            
تعريــف احلــق ك التضــامن الــدويل الــوارد ك مشــروع انعــالن املقتــرح بشــأن وــق الشــعوب    

 عل  ما يل   5واألفراد ك التضامن الدويل  الذي ينا ك املادة 
ي قلم احلق ك التضامن الدويل باعتبار  وقًا مـن وقـون ان سـان األساسـية     ”  

ياون مبوجبـه لاـ  إ سـان وجلميـل الشـعوب وريـة التمتـل علـ  قـدم املسـاواة ودون           
متييز بالقوا د املترتبة عل  وجود جمتمل دويل منس م يسود   ظام سياس  واقت ـادي  

واحلريــات األساســية إعمــال مجيــل وقــون ان ســان دويل عــادل ومقســ  وةاــن فيــه 
 .  “إعماحًل تامًا

 
 املاالبة باحلق ك التضامن الدويل  

 عـال   ويتنــاول   23هـذا القـرع مـن التقريــر جييـب علـ  السـؤال املاــروح ك الققـرة         - 24
 يضا جوا ب  رر  للقا ون الدويل تتعلق بـذل  السـؤال. ومتيـ  اخلـبةة املسـتقلة إىل احلتقـان       

  و ن إماا يــة املاالبــة (15)“دا مــا منقوصــًا و ـة كامــ  ”مـل فاــرة  ن فلمنــا حلــقو مـا ياــون   
هنايـة املاـاف علـ  مـا إاا كـان ةاـن املاالبـة بـه ب ـورة جمديـة وسـليمة ك            ما تتوقف ك   ق

ورمبــا قــد ياــون الــ  مســة  ساســية للحقــون  ر ــم  ن مثــة مــن يعتقــد  ن   مواجلــة اآلرــرين.
إماا ية املاالبة ه  مسـة قيمـة وهامـة ولانـلا  ـة ةـرورية. وحل رـوض هـذا التقريـر ك هـذ            

 يت  ولانه يؤكد القرةية املعترف  ـا علـ   اـان واسـل وهـ       املناقشة بت األكادةيت القا و
 ن وقًا مـا  لاـ  ةاـن املاالبـة بـه  حل بـد مـن وجـود  صـحاب وقـون و صـحاب واجبـات             

__________ 

 .  www.oecd.orgالنا الاام  متاح عل  الراب  التايل   (14) 

 Etinson, A., “Human rights, claimability and the uses of abstraction”, in Utilitas, vol. 25, No. 4ا ظـــــــــــر   (15) 

 .  www.adametison.com  متاح عل  الراب   (2013)

http://www.oecd.org/
http://www.adametison.com/
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ةاــن لديــدهم بوةــوح  وهــم الــذين حيــددون مــا ينبوــق عــن احلــق مــن ماالــب وم ــن الــذين   
 ي لزمون به.  

قتــرح تعــداد ألصــحاب احلــق ك التضــامن  مــن مشــروع انعــالن امل 6ويــرد ك املــادة  - 25
اجللـات الـيت تتحمـ      8بياٌن ملا يشمله هذا احلق. وباملو   تبي ن املادة  7الدويل  ويرد ك املادة 

تـنا علـ  التزامـات     12إىل  9الواجبات ولدد مسؤولياهتا بعبارات عامة  ك وت  ن املواد 
التزامـات الـدول )وهـ  اجللـات الر يسـية الـيت        ن  وتؤكد اخلبةة املسـتقلة جمـددا    كور لديدا.

تتحمـ  الواجبـات( املن ــوب عليلـا ك مشـروع انعــالن املقتـرح هـ  التزامــات قا مـة  صــال        
مبوجب  ىت املعاهدات الدولية حلقون ان سان. وتامن قيمة مشروع انعالن املقترح ك   ـه  

روط الـواردة ك  واـام ةـددة    يوةحل كيف ةان تابيق تل  احللتزامات  و تنقيذها وفقا للش
مــن معاهــدات وقــون ان ســان بال ــيهة احملــددة ك التعليقــات العامــة املتعلقــة  ــا والتوصــيات  

وك هـذا السـيان  فـإن احلـق ك التضـامن الـدويل هـو         العامة ال ـادرة عـن هيئـات املعاهـدات.    
 ــد املالوبــة منــه. وإن احلــق ك املاالبــة بتنقيــذ التضــامن الــدويل علــ   ــو ةاــن  ن حيقــق القوا

 ن احلق ك التضامن الدويل هو وق ةان املاالبـة بـه  اـم عالقتـه      موقف اخلبةة املستقلة هو
 بالقا ون الدويل حلقون ان سان عل  النحو املبت  عال .

وك وقت ما  كان العلد الـدويل اخلـاب بـاحلقون احلقت ـادية واحلجتماعيـة والوقافيـة        - 26
جمموعـة مـن التالعـات اات الاـابل األرالقـ  احملـ   امل ـا ة صـيا ة  امضـة ك           ي عت   مبوابة

ــدول علــ  املعاهــدة       ــة إ قــاا تلــ  احلقــون. وصــادقت ال معظملــا  دون  ي إ ــارة إىل كيقي
ووت جاء الوقت املناسـب  بـد ت الل نـة املعنيـة      وي قال إهنا فعلت ال  أل راض استراتي ية.

وه  هيئة املعاهـدة املالقـة برصـد امتوـال الـدول       -اعية والوقافية باحلقون احلقت ادية واحلجتم
تعمــ  علــ  تقســة  واــام العلــد  ســاعية إىل توةــيحل  -األقــراف حللتزاماهتــا مبوجــب العلــد 

ــدول واجللــات       ــاري والتزامــات ال ــو  املعي ــد احملت ــور  ك لدي ــة  م معا يلــا و ــرعت  ك مجل
والتقســةات املــذكورة ألواــام  وب عليلــا فيــه.القاعلــة األرــر   وا تــلاكات احلقــون املن ــ

العلــد هــ  التعليقــات العامــة الــيت ت ــيهلا وتعتمــدها الل نــة اســتنادا إىل جمموعــة متزايــدة مــن  
املعارف املاتسبة عن قريق الرصد الدوري للتقـارير الـواردة مـن الـدول األقـراف ووكـاحلت       

التقـارير املما لـة الـواردة مـن املنظمـات      األمم املتحدة املتمل  ة العاملة ك امليدان  فضـال عـن   
الـذي تضـعه الل نـة ولـدد القواعـد       “نالقا ون الليِّ” ة احلاومية. وتشا  التعليقات العامة 

 واملعاية اات ال لة بأواام املعاهدات واملسا   املنبوقة عنلا.
وهذ  املعاية والقواعد   تان موجودة عنـدما درـ  العلـد ويـز النقـاا للمـرة األوىل        - 27

منذ عقود. فق  ال  الوقت  كا ت الـدول  قسـلا هـ  الـيت تقسـر احلقـون املن ـوب عليلـا         
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ك العلد وتقرر كيف ينبه   ـا تابيقلـا. واعتمـدت الـدول التشـريعات املال مـة وبـادرت إىل        
ولاــن  وــىت ك  يــاب موــ  هــذ  التشــريعات   ات الالزمــة لتنقيــذ .تشــهي   و إ شــاء املؤسســ

ــد. وةاــن ألي         ــذ  واــام العل ــة لتنقي ــدابة انداري ــدول السياســات واخلاــ  والت وةــعت ال
 ملا احلقـالع علـ  مـا هـو موجـود لـد  الل نـة املعنيـة بـاحلقون احلقت ـادية واحلجتماعيـة            

عــدم انقالــة وتــوفة الوقــت  ةاــن والوقافيــة مــن ســ الت تو ــق هــذا الســرد. وورصــا علــ  
للملبةة املستقلة  ن تـدرا فقـ  سـردا  مل ـيا اسـتنادا إىل جتربتـلا بوصـقلا عضـوا سـابقا ك          

وتــر  اخلــبةة املســتقلة  ن الضــرورة متلــ  عليلــا  ن تســ   رمسيــا  راءهــا وــول هــذا   الل نــة.
ان سـان حل ةاـن  ن   املوةوع  ظـرا ألايتـلا ك ت يـر موققلـا الـذي مقـاد   ن فلمنـا وقـون         

ت الدوليـة حلقـون ان سـان الـيت     ياون تاما وكامال منـذ البـدء  كمـا يتـبت مـن موـال املعاهـدا       
وحل ةاـن إعمـال وقـون ان سـان بوصـقلا       تان قابلة للتنقيذ وىت مل درو ا ويـز النقـاا.    

سسـات القا و يـة   ماالبات قابلة لإل قاا إحل من رـالل العمـ  املسـتمر واجللـود الـيت تبـذ ا املؤ      
 والسياسية وكذل   ليات وقون ان سان عل  ال عد الوقين وانقليم  والدويل.

 
 دور اجملتمل الدويل للدول ك تاوير القا ون الدويل والقا ون الدويل حلقون ان سان  

 ظرًا إىل القيود املقروةة عل  قول هذا التقرير  حل ةان للملـبةة املسـتقلة  ن تتعمـق     - 28
النظـر ك مبـد  التضـامن الـدويل  كوـر ممـا قامـت بـه ك تقاريرهـا السـابقة. ومـل الـ   تــود              ك

املقررة اخلاصة  ن تتارن بإجياز إىل موةوع ديناميات اجملتمل الدويل والتضامن الدويل  الـذي  
تقتض  الضرورة استاشافه ب ـورة  عمـق ك املسـتقب  بسـبب   ـر  ك دور احلـق ك التضـامن        

 (17)مبـد  التضـامن   . ومن وجلـة  ظـر  (16)إماا ية ان قاا اجلماع  للمباد  املشتركة الدويل ك
ةان تعريف اجملتمل الدويل بأ ه اجملتمل الذي يوجد وت تقوم جمموعـة مـن الـدول الـيت تشـعر      
بوجود م احل مشتركة وقيم مشتركة ةددة  بتشاي  جمتمٍل  مبعىن  هنا تت ور   قسـلا ملزمـة   

مـن القواعـد ك عالقاهتـا مـل بعضـلا الـبع   وتشـارك ك عمـ  مؤسسـات          مب موعة مووـدة  
. وتؤيد اخلبةة املستقلة الر ي الذي مقاد   ن األمم املتحدة وميوان األمـم املتحـدة   (18)مشتركة

اــا موــاحلن واةــحان ك هــذا ال ــدد  وــىت مــل مراعــاة اخلــالف القــا م بــت الققلــاء بشــأن      
__________ 

 Knudsen, T. B., “International society and international solidarity: recapturing the solidarist originsا ظـــر   (16) 

of the English school” (2000), p. 16      ــايل ــراب  التـ ــ  الـ ــاح علـ  /http://ecpr.esc/Filestore/PaperProposalمتـ

4d037102-75c3-494a-827a-018d7cddeeff.pdf . 

 مدرسة من املدارا القارية ان اليزية اليت تدرا  ظرية العالقات الدولية. (17) 

 ,Bull, H., The Anarchical Society: A Study of Order in World Politics, 2nd ed. (London, Macmillanا ظــر   (18) 

1977), p. 13 . 
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اجملتمـل  ”( و international society) “اجلماعـة الدوليـة  ”  احلرتالفات القا و يـة بـت م ـالح   
(. ومــن وجلــة  ظـر مؤيــدي مبــد  التضـامن  فــإن امل ــاحل   international community) “الـدويل 

والقيم املشتركة للدول واسعة الناان  وتت اوز جمرد التعايش بت الـدول وصـوحل إىل احلرتقـاء    
 ون الـدويل. فمـن جلـة  يؤيـد مـذهب التضـامن       بالقرد إىل مستو   ملٍا من   ـملاب القـا  

فارة التعاون املستمر بشأن قا قة واسعة من املسا    مبـا فيلـا تعزيـز و:ايـة وإعمـال وقـون       
ان سان والتنمية البشرية و:اية البيئة. وعالوة عل  ال   فإ ه يسـتمد قواعـد القـا ون الـدويل     

 .(19)ساهتا املشـتركة واملعاهـدات الـيت  برمتـلا    من احلتقان القعل  بت الدول كما يتبت من ممار
ومن جلة  رر   ير  دعاة هن  التعددية التقليدي الدولة بوصقلا الشملا الشـرع  الوويـد   
من   ملاب القا ون الدويل ويقولون إن هدف الـدول ك العالقـات الدوليـة هـو احلقـاظ علـ        

دة وعـدم التـدر . وهـذا النـل      التعايش السلم   سبيا من رالل التقيـد ال ـارم مببـاد  السـيا    
يعين ةمنيا  ن احلمتوال لقواعد ومعاية معينة ينبل من دافـل وويـد هـو جمـرد السـع  إىل البقـاء       
واستمرار احلعتراف  وينظر إىل القا ون الدويل عل    ـه يسـتند إىل قـوا ت الابيعـة السـارية ك      

 .  (20)ة عامةك  ماان واليت ةان للبشر اكتشافلا بالتقاة املناق  ب ق
وتؤيد اخلبةة املستقلة احل ـة الـيت مقادهـا  ن مـن املماـن ملعـاية األرـالن  ن تـدر           - 29

جمال القا ون الدويل والسياسات الدولية  وبالتايل يتيحل ال  إوداو تهية تـدرجي  مـن رـالل    
 تقســةات موســعة  وكــذل  مــن رــالل التعــديالت املدرلــة علــ  املعــاية والقواعــد الدوليــة.   
وليس ا دف إوداو  ورة ك القا ون الـدويل القـا م  بـ  تـوفة عناصـر مـن  واـام يستر ـد         

وك وـت  ن هـذا املـذهب التضـامين       ا  رالقيا ك تابيق قواعد القـا ون الـدويل  و تاويرهـا.   
للقــا ون الابيعــ  يواج ــه   ــة مقادهــا  ن القــا ون حل ةاــن  ن يســتند إىل  ــ ء مــوة لل ــدل  

والتقاة املناق   فإن مثة و ة مؤيدة ه   ن سالمة احل ة القا و ية حل تسـتند إىل  كاألرالن 
قبيعة  صو ا  ب  إىل كيقية استقبال اجملتمل الدويل  ا بعـد بـدء العمـ   ـا. ولـذا فـإن املبـاد         
املســتمدة مــن الــتقاة املناقــ  واألرــالن ةاــن  ن تتــرجم إىل إجــراءات تشــهي  مووــدة          

ا الدول  وك هناية املااف  إىل قواعد للقا ون الدويل الوةع  وبالتايل حيتمـ   وممارسات تتبعل
. وتعتقـد اخلـبةة املسـتقلة  ن مـن     (21) ن تاتسب اعترافا دوليا حل ةان اكتسابه باريقة  رر 

__________ 

 Knudsen, T. B., “International society and international solidarity: recapturing the solidarist originsا ظـــر   (19) 

of the English school” (2000), p. 16      ــايل ــراب  التـ ــ  الـ ــاح علـ  /http://ecpr.esc/Filestore/PaperProposalمتـ

4d037102-75c3-494a-827a-018d7cddeeff.pdf . 

   املرجل  قسه. (20) 

 .24املرجل  قسه  ال قحة  (21) 
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املمان تابيق انجراء ااته ك تاوير احلـق ك التضـامن الـدويل بوصـقه وقـا متاينيـا مـن  جـ          
  سان عموما وتعزيزها و:ايتلا.إعمال وقون ان

 
 التضامن الدويل والتزامات الدول رارا  اان إقليملا الوقين -جيم  

 ك جمال احلقون احلقت ادية واحلجتماعية والوقافية  
إن امتوال الدول لاللتزامات املترتبة عليلا رارا  اان إقليملا الوقين قـد بلـم مرولـة     - 30

 ســيما ك امليــدان احلقت ــادي  ويــث تــؤ ر الــدول واجللــات  وامســة ك ع ــر العوملــة هــذا  حل 
 القاعلـة مـن  ــة الـدول تـأ ةا كــبةا علـ  إعمـال احلقــون احلقت ـادية واحلجتماعيـة والوقافيــة.        

بشـأن التزامـات الـدول رـارا وـدودها الوقنيـة ك        2011وتوةحل مبـاد  ماسـتررت لعـام    
بــارامترات احللتزامــات املترتبــة علــ  الــدول  جمــال احلقــون احلقت ــادية واحلجتماعيــة والوقافيــة   

رارا  اان إقليملا الـوقين وتؤكـد  ن حلقـون ان سـان  سـبقية بـت م ـادر القـا ون الـدويل          
املتنافسة. وعلـ  الـر م مـن الاـابل العـامل  حلقـون ان سـان  فـإن دوحل كـوةة تقسـر التزاماهتـا            

 .(22)ااملتعلقة  قون ان سان بوصقلا تنابق فق  دار  ودوده
وتتعلق مباد  ماستررت بالتزامات الدول واجللات القاعلـة األرـر  رـارا احلـدود      - 31

علـ    40إىل  19الوقنية. وه  تشة إىل واجب التعاون الدويل بوجه عام  وتناـوي املبـاد    
وليس الق د من هذا التقرير التركيز علـ     ك  قدر من التأ ة عل  مشروع انعالن املقترح.

باد  ألهنا واسعة الناان وتتضـمن توجيلـات ماتوبـة بوةـوح بشـأن كيقيـة تنقيـذها.        هذ  امل
مناقشـة مقلــوم تابيــق القـوا ت رــارا  اــان    وعـالوة علــ  الـ   ســياون مــن  افـ  الاــالم   

ــوقين ألن هــذا امل ــالحل يناــوي علــ  إ ــارة صــرحية إىل مســا   تت ــاوز احلــدود       ــيم ال انقل
 قت ادية واحلجتماعية والوقافية.وتت    ك هذا ال دد  باحلقون احل

ويتناول  رح مباد  ماستررت مبزيد من التق ي  مـا يامـن وراء تلـ  املبـاد  مـن       - 32
مسا   معقدة اةار كاتبو النا إىل وّللا قب  وةل النا ك صيهته النلا ية. وتامـن ال ـلة   

التضـامن الـدويل    بت املباد  والتضـامن الـدويل ك التعـاون الـدويل  الـذي هـو  وـد عن ـري         
. وةاـن القـول إن مسـألة التعـاون الـدويل هـ  ك       (23)العن ر اآلرر فلـو التضـامن الوقـا       ما

__________ 

 Extraterritorial Obligations Consortium, “Maastricht Principles on Extraterritorial Obligations ofا ظـــــــر   (22) 

States in the Area of Economic, Social and Cultural Rights” (Heidelberg, Germany, 2012)   متــــــاح علــــــ  
 .  www.etoconsortium.orgالراب  التايل  

دويل ا ظــر لالقــالع علــ  مناقشــة بشــأن التضــامن الوقــا   والتعــاون الــدويل باعتباراــا عن ــري التضــامن الــ  (23) 
A/70/316 53إىل  23  الققرات. 

http://www.etoconsortium.org/
http://undocs.org/ar/A/70/316
http://undocs.org/ar/A/70/316
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صميم مباد  ماستررت  ولذا فإهنا مت لة ات احل و يقـا مبشـروع انعـالن املقتـرح. ونعاـاء      
الواسـل  التعـاون الـدويل جيـب  ن ي قلـم مبعنـا       ”موال واود فق   ورد ك جزء من الشـرح  ن  

 سـان وتقـدب املسـاعدة املاليـة     ليشم  وةل قواعد دولية لتليئة بيئة مواتيـة نعمـال وقـون ان   
وه  تتضمن  يضًا التزاما باحلمتناع عن إباال  و تعايـ  وقـون ان سـان ك بلـدان      التقنية.  و

الـدول   رر   وكقالة  ن تقوم الدولة اليت تستايل التأ ة ك سـلوك اجللـات القاعلـة مـن  ـة      
ويـوة هـذا البيـان     .(24)“مبنل تل  اجللات مـن وةـل عراقيـ  لـول دون التمتـل  ـذ  احلقـون       

 الو مسا   اات صـلة مبا ـرة مبضـمون مشـروع انعـالن املقتـرح  ويـوفر ك الوقـت  قسـه          
مواحًل تقليديًا للت نيف الوال   لاللتزامات املتعلقة  قـون ان سـان وهـ  اوتـرام تلـ  احلقـون       

لا وإعما ــا. فاحلمتنــاع عــن انرــالل  قــون ان ســان هــو احللتــزام باوتراملــا  ومنــل     و:ايتــ
 قراف  الوة من عرقلة التمتل  قون ان سان هو احللتزام  مايتلا  وهتيئة بيئـة مؤاتيـة نعمـال    

 وقون ان سان هو احللتزام بالوفاء  ا.
 

 ك جمال احلقون املد ية والسياسية    
ــة علــ   ن مــا ورد ك    جــر  التشــدي - 33 د ك عــدد مــن املــرات رــالل املشــاورات انقليمي

مشروع انعالن املقترح من إواحلت إىل التزامات الـدول رـارا  اـان إقليملـا الـوقين تشـم        
احلقون املد ية والسياسية بانةافة إىل احلقون احلقت ادية واحلجتماعيـة والوقافيـة. وبالقعـ  فـإن     

ا تركز عل  التزامـات الـدول رـارا  اـان إقليملـا الـوقين ك جمـال        مباد  ماستررت  ر م  هن
مجيــل ”  علــ   ن 3احلقــون احلقت ــادية واحلجتماعيــة والوقافيــة  فإهنــا تــنا صــراوة  ك املبــد   

الدول ملزمة باوترام وقون ان سان و:ايتلا والوفاء  ا  مبا ك الـ  احلقـون املد يـة والوقافيـة     
  .(25)“واحلجتماعية  سواء دار  إقليملا  و رارا  اان إقليملا الوقينواحلقت ادية والسياسية 

وإن لسياسات و عمـال الـدول تـأ ةًا علـ  متتـل األفـراد  قـون ان سـان دارـ  إقلـيم            - 34
الدولة ورارجلـا. وةاـن علـ  سـبي  املوـال مالوظـة وـدوو تـأ ةات رـارا  اـان انقلـيم            

تن م عـن إدارة احلـرب واوـتالل األراةـ  و ـة الـ         الوقين متس احلقون املد ية والسياسية
من األعمال العسارية  وسياسات ا  رة واجلزاءات والتدابة القسرية  والتسـليم احلسـتونا      
والهارات اجلويـة باـا رات مسـي رة عـن بعـد  وتشـهي  مرافـق رـارا وـدود الدولـة حلوت ـاز            

__________ 

 De Schutter, O, A. Eide, A. Khalfan, M. Orellana, M. Salomon and J. Seiderman, “Commentary toا ظـــــر   (24) 

the Maastricht Principles on Extraterritorial Obligations of States in the Area of Economic, Social and 

Cultural Rights”, in Human Rights Quarterly, vol. 34 (Johns Hopkins University Press, 2012), p.1104. 

 Extraterritorial Obligations Consortium, “Maastricht Principles on Extraterritorial Obligations ofا ظـــــــر   (25) 

States in the Area of Economic, Social and Cultural Rights” (Heidelberg, Germany, 2012), I.3 . 
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   ي وـال  فـإن مسـألة تابيـق التزامـات      . وعل(26)واست واب املقاتلت وامللاجرين والالجئت
الدول ك جمال احلقون املد ية والسياسية بشا  ةتد رارا  اـان إقليملـا الـوقين هـ  مسـألة      
ــدءا        ــة بشــأن هــذ  املســألة ب ــدول مواقــف متباين ــراض وتتســم بان ــام. وتتملــذ ال تواجــه احلعت

 .(27)بالترويب  ا بتردد ووصوحل إىل رفضلا رفضا قاقعا
هــ  مســألة رالفيــة وتزيــد مــن تعقيــد املناقشــة. ولــاول مبــاد      “الوحليــة”ألة ومســ - 35

وتــن حل ك لديــد قبقــة  رــر  مــن   9ك املبــد   “ اــان الوحليــة”ماســتررت معاجلــة مســألة 
 وجـــه  التعقيـــد تشـــم  قضـــايا مـــن قبيـــ  ســـيارة الدولـــة فعليـــًا واآل ـــار املتوقعـــة لألفعـــال  و 

الدولية حلقـون ان سـان تـرب  التزامـات الـدول بناـان       ور م  ن بع  ال اوك  .(28)التق ة
وحليتلا  ومن بينلا العلد الدويل اخلاب باحلقون املد يـة والسياسـية  واتقاقيـة وقـون الاقـ        
واتقاقية مناهضة التعذيب  فضال عن بع  ال اوك انقليمية مو  احلتقاقية األوروبيـة حلقـون   

 ن تلــ  ال ــاوك تلتــزم ال ـــمت       إحل(29) ســـانان ســان واحلتقاقيــة األمريايــة حلقــون ان    
 يتعلق بناان تابيق التزامات الدولة الارف.   فيما
  تعريـف إماا يـة تابيـق العلـد الـدويل      9ويتضمن  رح مباد  ماستررت  ك املبد   - 36

اخلاب باحلقون املد ية والسياسية  ويورد اقتباسات من احلجتلادات القضـا ية القا مـة ك هـذا    
 ن مقلـوم الوحليـة يشـة إىل العالقـة بـت      ”لدعم هذا التعريـف. ويـذكر   ـذا الهـرض      ال دد 

ن  القرد والدولـة فيمـا يت ـ  با تـلاك ةـس  قـون ان سـان   يـا كـان ماـان ودو ـه   يـث             
 عمال الدول اليت تقل  و اليت تنت    ـارا رـارا انقلـيم الـوقين ةاـن  ن ي عتـ   هنـا تنـدرا ك         

 .  (30)“لدولة املعنية اان وحلية ا

__________ 

ــر   (26)   Wilde, R., “The extraterritorial application of international human rights law on civil and politicalا ظـــ

rights”, in Routledge Handbook of International Human Rights Law (London and New York, Routledge, 

2013), chap. 35, p. 635. 

 .636  ال قحة املرجل  قسه (27) 

ــر  (28)   Extraterritorial Obligations Consortium, “Maastricht Principles on Extraterritorial Obligations ofا ظـــــــ

States in the Area of Economic, Social and Cultural Rights” (Heidelberg, Germany, 2012), II.9. 

 Wilde, R., “The extraterritorial application of international human rights law on civil and politicalا ظـــــــر  (29) 

rights”, in Routledge Handbook of International Human Rights Law (London and New York, Routledge, 

2013), chap. 35, pp. 637 and 638. 

 De Schutter, O, A. Eide, A. Khalfan, M. Orellana, M. Salomon and J. Seiderman, “Commentary to theا ظر  (30) 

Maastricht Principles on Extraterritorial Obligations of States in the Area of Economic, Social and Cultural 

Rights”, in Human Rights Quarterly, vol. 34 (Johns Hopkins University Press, 2012), p. 1106. 
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واخلــبةة املســتقلة مقتنعــة بــأن املناقشــة املــوجزة  عــال  تؤكــد بدرجــة كافيــة إماا يــة     - 37
توسيل  اان انوالة إىل التزامات الدول رـارا  اـان إقليملـا الـوقين  يـث تشـم  احلقـون        

مـات الـدول   وعالوة عل  ال   فإن التزا املد ية والسياسية ك سيان مشروع انعالن املقترح.
تنابق ك واحلت معينة عنـدما تـ ر  عما ـا وسـيارهتا علـ  إقلـيم مـا مسـؤوليتلا جتـا  األفـراد           

وك هـذا ال ـدد  جتـدر     املتضررين واجلماعات املتضررة  وىت لو كا وا رارا  اان وحليتـلا. 
بـا إىل  قل 13بشأن البيئة والتنميـة قـد تضـمن ك املبـد       1992ان ارة إىل  ن إعالن ريو لعام 

الدول بأن تتعاون بشا  سريل و كوـر وزمـا للمضـ  قـدما ك تاـوير القـا ون الـدويل املتعلـق         
باملسؤولية والتعوي  عما تسببه األ شاة اليت جتري دار   اان وحليتلا  و لت سيارهتا مـن  

وســت ري    ــار ســلبية  امجــة عــن األةــرار البيئيــة الــيت ت ــيب منــاقق رــارا  اــان وحليتــلا.
ة املســتقلة مزيــدًا مــن الدراســات وتنظــر ك م ــادر  رــر  لــدعم مشــروعية انوالــة إىل اخلــبة

ــة ك ســيان       ــة والوقافي ــون احلقت ــادية واحلجتماعي ــب احلق ــة والسياســية إىل جا  ــون املد ي احلق
وتابيق احللتزامات املترتبة عل  الدول رارا  اـان إقليملـا الـوقين     مشروع انعالن املقترح.

ت من جماحلت وقون ان سان سيحدد السيان الذي جيري فيـه النظـر ك مسـا      ك هذين اجملال
 املناخ واملسا   البيئية.

 
 اجللات القاعلة من  ة الدول ودورها ك التضامن الدويل -دال  

 إن اجللـــات القاعلــــة مـــن  ــــة الـــدول تــــؤدي دورًا هامـــا ك العالقــــات الدوليــــة      - 38
يمــا يتعلــق بالقــا ون الــدويل وقــا ون وقــون ان ســان. فلــ  مبــا ك الــ   ك وــاحلت كــوةة  ف

ن تـؤ ر تـأ ةًا   تشارك ك امل احل والعمليات القا و ية وتؤ ر فيلا. وعالوة عل  ال   ةان  ا  
 ة مبا ر  و رمسيًا  و  ة رمس  ك العمليات القا و يـة  موـ  صـنل القـوا ت وإ قـاا       مبا رًا  و

جلـات فاعلـة مـن  ـة     ” . وك كـوة مـن األويـان يشـم  م ـالحل     القوا ت وتسوية املنازعات
اجملتمـل املـدا  واجلماعـات الدينيـة  والشـركات  واجلماعـات املسـلحة  واجلماعـات          “الدول

وك ســيان مشــروع انعــالن املقتــرح  الــذي يــنا علــ   ن احلــق ك التضــامن    .(31)انرهابيــة
 (32)مـن اتقـان كوتو ـو    6الدويل يتضمن التعاون الـدويل والشـراكات الدوليـة  تتضـمن املـادة      

تعريقــا لل لــات القاعلــة مــن  ــة الــدول مال مــا ومناســبا للســيان  ويــث يشــة إىل القاــاع    
تماعيت  مبا ك الـ  املنظمـات النقابيـة  واجملتمـل املـدا      اخلاب  والشركاء احلقت اديت واحلج

__________ 

 . http://ssm.com/abstract=1339810  متاح عل  الراب  التايل  ”Clapham, A., “Non-State actorsا ظر   (31) 

لشراكة بـت  عضـاء مجاعـات الـدول األفريقيـة والااريبيـة ودول احملـي  ا ـاد  مـن  اويـة  واجلماعـة            اتقان ا (32) 
  2010و  ّقـحل ك عـام    2000األوروبية ودو ا األعضاء من  اويـة  رـر   الـذي و ق ـل ك كوتو ـو ك عـام       

 . www.europarl.europa.eu متاح عل  الراب  التايل 

http://ssm.com/abstract=1339810
http://www.europarl.europa.eu/


A/71/280 
 

 

16-13407 21/28 

 

نميل   االه  وفقا للمل ـا ا الوقنيـة. ولـئن كا ـت املـادة ااهتـا تعتـرف باـ  مـن اجللـات           
القاعلة التابعة للدولة )عل  ال عد احملل  واجللوي والوقين( واجللات القاعلة مـن  ـة الـدول    

باجللـات  ”  فإهنا تـنا علـ   ن اعتـراف األقـراف     “جلات فاعلة ك جمال التعاون”بوصقلا 
القاعلة من  ة الدول يتوقف عل  مد  تلبيتلا اوتياجـات السـاان  وعلـ  كقاءاهتـا احملـددة       

ــد مبعــاية الدةقراقيــ    ــر   .(33)“ة والشــقافية ك تنظيملــا وإدارهتــا وعلــ  مــا إاا كا ــت تتقي وت
اجللــات القاعلــة مــن  ــة الــدول موــ    اخلــبةة املســتقلة  ن هــذا الــنا مقيــد حلســتبعاد بعــ    

اجلماعات املسلحة  واجلماعات انرهابيـة  و ةهـا مـن اجللـات القاعلـة الـيت حل تتقـق  واياهـا         
وبعـ    مل مقاصـد التعـاون والـيت تتعـارض   شـاتلا مـل مقلـوم الدةقراقيـة ومبـد  الشـقافية.          

وقون ان سان تقل علـ  عـاتق    البيا ات واملمارسات تشة ةمنيًا إىل  ن مثة التزامات ك جمال
اجللات القاعلة من  ة الدول  ولان تل  احللتزامات  ـادرا مـا تاـون صـرحية  وهـ  ليسـت       
موودة. ولتبديد  ي  اوك بشأن احللتزامات املتعلقة  قون ان سان  تـنا ديباجـة انعـالن    

   عل  معاية واةحة ك هذا ال دد. (34)العامل  حلقون ان سان
اخلــبةة املســتقلة احل تبــا  إىل اتقــان كوتو ــو بســبب  ايتــه ملشــروع انعــالن     وتوج ــه - 39

مـن انعـالن  الـيت لـدد  ن  صـحاب الواجبـات الـذين يقـل علـ            8املقترح  وحل سـيما املـادة   
الدولخ واجللـات القاعلـة مـن  ـة     ”عاتقلم إعمال احلق ك التضامن الدويل هم بشا  ر يس  

وب واألفراد  وعليه فإن هذ  اجللات تتحمـ   يضـًا مسـؤوليات قـد     الدول اليت تعم  مل الشع
ــارات عامــة   “ياــون الاــوة منــلا مشــا ًا ومامــاًل لواجبــات الــدول   . ولــدد املــادة  يضــا بعب

التزامات الدول فيما يتعلق مبعاهدات وقـون ان سـان الـيت صـدقت عليلـا. وباملوـ     ـة  إىل        
 ن تتقيــد مبســؤولياهتا األرالقيــة ومبــدو ات قواعــد    ن اجللــات القاعلــة مــن  ــة الــدول جيــب 

القاـرة   “وعليـه ”السلوك  و ن لترم وق الشعوب واألفراد ك التضامن الدويل. وتعزز كلمة 
اليت مقادها   ه  ك سيان مشروع انعالن املقترح  تتحم  الايا ات من  ة الـدول واجبـات   

وكان الق د من صـيا ة  . الشعوب واألفراد مرتباة باحلق ك التضامن الدويل عندما تعم  مل
ةـي قًا إىل   “جلات فاعلـة مـن  ـة الـدول    ”مشروع انعالن املقترح هو جع   اان م الحل 

ود بعيد ليقت ر عل  املنظمـات  ـة احلاوميـة الـيت تعمـ  مـل اجملتمعـات احملليـة. ومـل الـ             
انقليميـة  سـت ناقش  د ـا     وك ةوء الشـوا   الـيت   ـةت مـرارا وتاـرارا ك مجيـل املشـاورات        

 دوار والتزامــات مؤسســات األعمــال الت اريــة اخلاصــة  مبــا فيلــا الشــركات عــ  الوقنيــة  ك  
 سيان مشروع انعالن املقترح.

__________ 

 .6املرجل  قسه  املادة  (33) 

 .  www.ohchr.orgمتاح عل  الراب  التايل   (34) 

http://www.ohchr.org/
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 املنظمات  ة احلاومية    
من ال عب لديد عـدد املنظمـات  ـة احلاوميـة العاملـة ك العـا  اليـوم   ظـرا لعـدم           - 40

 “NGO”وجود إو اءات مو وقة ك هذا ال دد. وعل   ي وال   صبحل امل ـالحل اململت ـر   
 الــذي يشــة بــاألورف األوىل إىل املنظمــات  ــة احلاوميــة م ــالحا مألوفــًا ك عــدة لهــات.  

املالوظة اليت  بدهتا اخلبةة املستقلة  ن املنظمات  ة احلاومية معروفـة  وتؤكد امل ادر املتاوة 
جيــدا ب ــقة عامــة حلةــاالعلا بنــوعت مــن األ شــاة  تقــدب اخلــدمات األساســية لأل ــملاب  

وهـذ  املنظمـات  شـاة  يضـا ك قا قـة       الذين حيتاجون إليلا  وتنظيم   شاة تدعو إىل التهية.
  ــا  موــ  املســاعدة ك احلســت ابات حلــاحلت الاــوار    نــاء   واســعة مــن األدوار األكوــر خت 

الاــوارو  مبــا ك الــ  الظــواهر املناريــة الشــديدة  وتنظــيم :ــالت إعالميــة تتعلــق بال ــحة   
 العامة. وبارت ار  تؤدي املنظمات  ة احلاومية  دوارًا خمتلقة ك خمتلـف السـياقات القاريـة.   

م عامة بشأهنا. فمن ويث ا ياكـ   ةاـن  ن تاـون    وهذا األمر جيع  من العسة إصدار  واا
املنظمــات  ــة احلاوميــة كــبةة  و صــهةة  رمسيــة  و  ــة رمسيــة  ةليــة  و وقنيــة  و إقليميــة    

دولية. وكوة منلا ي مو ل من اخلارا  ولاـن مثـة منظمـات  رـر  تعتمـد علـ  املـوارد الـيت           و
 ت حشد عل  ال عيد احملل .

يسـتند إىل املناـق السـليم لتعريـف املنظمـات  ـة احلاوميـة ويركـز          ومثة تعريف  رر - 41
علــ  املنظمــات املعنيــة بتعزيــز التهــية احلجتمــاع   و السياســ   و احلقت ــادي  وهــذا بر ــام     

. ويعزز ال  فارًة مقادهـا  ن املنظمـات  ـة احلاوميـة تنملـرط      (35)يرتب  عادة مبقلوم التنمية
ال ـعد احمللـ  والـوقين والـدويل ك ميـادين متنوعـة موـ  الرعايـة         ك املقام األول ك العم  عل  

ال حية والتموي  البالم ال هر  وان ا ة ك وـاحلت الاـوار  ووقـون ان سـان. وك الواقـل       
ما فتئت  عمال املنظمات  ـة احلاوميـة ك جمـال تقـدب اخلـدمات تـزداد زيـادة كـبةة بسـبب          

احلاومــات مقابــ  متويــ  تلــ  اخلــدمات وامللــام احملــددة  العقــود املوقعــة مــل اجللــات املا ــة و 
ومـل التحسـينات الـيت قـر ت علـ        .(36)ت ابة للاـوارو الابيعيـة  املت لة  ا  مبا ك ال  احلس

وسا   احلت احلت  بات عدد متزايد من اجلماعـات اات القواعـد علـ  املسـتو  احمللـ   الـيت       
ت األهليـة   كوـر  شـاقا علـ  ال ـعيد الـوقين       يشار إليلـا باسـم املنظمـات الشـعبية  و املنظمـا     

 .(37)ووىت عل  ال عيد العامل  ع  التحالقات اليت تشـاللا عـن قريـق إ شـاء  ـباات العمـ       
__________ 

 Lewis, D., and N. Kanji, “Non-governmental organizations and development”, in Routledgeا ظـــــــــــــــــر    (35) 

Perspectives on Development (London and New York, Routledge, 2009), p.7. 

 .13املرجل  قسه  الققرة  (36) 

ــر   (37)  ــايل    ”?Willetts, P., “What is a non-governmental organizationا ظــــــ ــراب  التــــــ ــ  الــــــ ــاح علــــــ   متــــــ
https://www.scribd.com . 

https://www.scribd.com/
https://www.scribd.com/
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وبانةافة إىل تقدب اخلدمات  مثة منظمات كوةة مـن املنظمـات  ـة احلاوميـة انمنا يـة تعـىن       
ل ــعيدين الــوقين والــدويل. وتــؤدي  بالــدعوة إىل إجــراء تهــيةات ك السياســات العامــة علــ  ا 

ــدعوة ك       ــة النا ــاة ك ال ــارزا ك  ــباات العمــ  عــ  الوقني ــات دورا ب ــات والت مع التحالق
 .(38)جماحلت وقون ان سان والبيئة والت دي للعنف ةد املر ة

وإن الظاهرة اجلماعية آلحلف املنظمات  ـة احلاوميـة املتحمسـة واحلسـنة الني ـة  الـيت        - 42
وفة املنافل العامة ك معظم   اء العـا   وحل سـيما ك البلـدان الناميـة  ةاـن  ن تاـون       تعم  لت

 لادة ساقعة عل   عبيتلا املتزايدة. ومل الـ   فـإن ماـامن قـوة املنظمـات  ـة احلاوميـة         
 مبا فيلا اخلدمـة املواليـة الـيت تقـدملا إىل الققـراء ك البلـدان الناميـة  ةاـن  يضـا  ن ختلـق  قـاط           
ةعف م ناظرة ك  ولوياهتا  من ويث وةل اخلا   وصـنل القـرار   و الاريقـة الـيت تقـدم  ـا       

ولد  العديد مـن املنظمـات  ـة احلاوميـة مـدو ات قواعـد سـلوك         .(39)ردماهتا إىل احملتاجت
قوعية  ومن الواةحل  هنا للتنظيم الذايت  ولانلا تااد تقتقر إىل  ي منظومـة لاقالـة املسـاءلة     

سيما ك والة املنظمات العاملة عل  مستو  القواعد الشعبية. وهذا هـو األسـاا املناقـ     وحل 
مــن مشــروع انعــالن املقتــرح  الــذي حيــدد  كمــا اخكــر  عــال    صــحاب      8ألواــام املــادة 

وبالقعـ   سـياون مـن امللـم ك تلـ  املـادة   ن تاـون         .الواجبات واحللتزامات املترتبـة علـيلم  
 كوـر دقـة ولديـدا  علـ  النحـو املقتـرح ك        “لات القاعلة من  ـة الـدول  اجل”ان ارات إىل 

 التعليقات العديدة اليت تلقتلا اخلبةة املستقلة.
 

 مؤسسات األعمال الت ارية والشركات ع  الوقنية  
ص مم قا ون وقون ان سـان لتنظـيم اسـتملدام السـلاة العامـة علـ   ولئـ  اخلاةـعت          - 43

السبب  فإ ـه ينابـق  وحل وقبـ  كـ   ـ ء علـ  الدولـة بوصـقلا صـاوبة           لتل  السلاة. و ذا
. ومل ال  فإن احللتزامات املتعلقة  قـون ان سـان  مـن الناويـة املقاهيميـة       (40)السلاة العامة

تااد تاون اات  اان  ة ةدود من ويث تابيقلا. فل  راسـملة ك الارامـة ان سـا ية الـيت     
النظر عن قدرهتم عل  التأ ة ك تل  احللتزامات. وكـذل  فـإن   تنابق عل  مجيل األفراد به  

ــدويل حلقــون        ــا ون ال ــه الق ــذي يقــوم علي ــامل  حلقــون ان ســان  وهــو األســاا ال انعــالن الع
ك التمتــل بــاحلقون الــيت يعــددها  حل حيــدد   “كــ  فــرد”ان ســان  والــذي يتحــدو عــن وــق  

__________ 

 (38) Werker, E., and F. Z. Ahmed, “What do non-governmental organizations do?” (2007), p. 19  ــ   متـــــاح علـــ
 . www.hbswk.hbs.eduالراب  التايل  

 .  17املرجل  قسه  الققرة  (39) 

ــر (40)   .Ronen, Y., “Human rights obligations of non-State actors”, in Cornell International Law Journal, vol  ا ظــــ

46, No. 1, art. 2 (2013), p. 22    متاح عل  الراب  التايلhttp://scholarship.law.cornell.edu/citj/vol46/iss1/2.   

http://www.hbswk.hbs.edu/
http://scholarship.law.cornell.edu/citj/vol46/iss1/2
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لـيس ك  ظريـة وقـون ان سـان مـا حيـول       ولـذا     ولئ  الذين تنابق عليلم تلـ  احللتزامـات.  
وبالقعـ   ليسـت الـدول     دون فرض التزامـات قا و يـة علـ  اجللـات القاعلـة مـن  ـة الـدول.        

الايا ات الوويـدة القـادرة علـ  ا تـلاك كرامـة ان سـان. ولـذا  لقيقـا للنتي ـة املولـ   ينبهـ             
فيلا هذ  احلقـون عرةـة    توسيل  اان :اية وقون ان سان لتشم  مجيل احلاحلت اليت تاون

 .(41)للملار   يا كا ت اجللة املسؤولة عن تعريضلا للملار
وتعتــ  مؤسســات األعمــال الت اريــة مبوابــة قــو  فا قــة التــأ ة ةاــن  ن ختلــق النمــو      - 44

احلقت ــادي واحلــد مــن الققــر وزيــادة الالــب علــ  اوتــرام ســيادة القــا ون  وتســلم بالتــايل ك 
ولان إاا  ريد   ا  ن لقـق النتـا   املولـ   جيـب      .(42)وقون ان سانإعمال قا قة واسعة من 

عل  مؤسسات األعمال الت ارية  ن تعم  ةمن إقار عم  منظم يشـم  القواعـد واألعـراف    
واملؤسسات. فبدون إقار تنظيمـ  مال ـم  ةاـن ملؤسسـات األعمـال  ن تاـون  يضـا م ـدرا         

ع  الوقنية متلـ  كـال مـن القـوة احلقت ـادية      والشركات  حل تلاكات راةة حلقون ان سان.
ــذب         ــع  إىل جـ ــيت تسـ ــ  الـ ــيما تلـ ــة  وحل سـ ــلاات احلاوميـ ــأ ة ك السـ ــ  التـ ــدرة علـ والقـ
احلستومارات  وعل  التلرب من الضواب  الوقنية ألهنا تعم  ع  احلدود الوقنية. وبنـاء علـ    

احلقـون املعتـرف  ـا دوليـا      ال   ةان ملؤسسات األعمال الت ارية  ن تـؤ ر عمليـًا ك مجيـل    
وتتحم  مسؤوليات فريدة ب ـقتلا جلـات فاعلـة اقت ـادية. ووـت تاـون تلـ  املسـؤوليات         
متشاباة مل التزامات الدول  ياون من  به املسـتحي  لديـد مسـؤوليات كـ  منـلا بدقـة ك       

 .(43)املمارسة العملية
علــ   ن  “ووقــون ان ســان باألعمــال الت اريــةاملبــاد  التوجيليــة املتعلقــة ”وتــنا  - 45

الدول  ر م  هنا تتحمـ  الواجـب الر يسـ  ك :ايـة وقـون األفـراد اخلاةـعت لوحليتـلا  عـ           
ســن قــوا ت و  ظمــة فعالــة وتنقيــذها ملنــل ومعاجلــة ا تــلاكات وقــون ان ســان الــيت ترتابــلا     

سـات  مؤسسات األعمال الت اريـة  وةـمان الوصـول إىل سـب  احل ت ـاف القعالـة  فـإن مؤس       
األعمال الت ارية تتحم  ك جمال وقون ان سان مسؤولية مبا ـرة متقاوتـة ولانـلا تاميليـة.     

 ن تــوفر احلمايــة حلقــون  ولــدد املبــاد  التوجيليــة  ال ــة عناصــر ر يســية هــ  واجــب الدولــة 
ان سان من الت اوزات اليت ترتابلا  قراف  الوة  مبا ك الـ  مؤسسـات األعمـال الت اريـة      

ية الشــركات عــن اوتــرام وقــون ان ســان  واحلاجــة إىل إتاوــة احلســتقادة مــن ســب   ومســؤول
ــون        ــرام وق ــة مســؤولية اوت ــال الت اري ــة  كــ . وتتحمــ  مؤسســات األعم احل ت ــاف بقعالي

__________ 

 .21املرجل  قسه  الققرة  (41) 

 .2  الققرة A/HRC/8/5ا ظر  (42) 

 .6املرجل  قسه  الققرة  (43) 
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ولـذل     ان سان به  النظر عن و ملا والقااع ال ناع  الذي تنتم  إليه وماان عملـلا. 
عليـــة  و احملتملـــة املترتبــة علـــ    شـــاتلا  و ن متنـــل  جيــب  ن تـــدرك الشـــركات التــأ ةات الق  

ويــنا  .(44)الت ـاوزات وختقــف مــن  تا  لـا  و ن تعــاا اآل ــار الضــارة النامجـة عــن عملياهتــا   
)ا( عل   ن ينبه  للدول  عندما تت رف بوصقلا  عضـاء ك مؤسسـات    10املبد  التوجيل  

ة   ن تسـتقيد مـن املبـاد  التوجيليـة     متعددة األقراف تعاا مسـا   مت ـلة باألعمـال الت اريـ    
ــاون الـــدويل ك إدار   ــترك والنـــلوض بالتعـ ــز القلـــم املشـ ــة ولـــديات  لتعزيـ ــال الت اريـ ة األعمـ

 ان سان.   وقون
ــة  يــرتب  التضــامن      - 46 ــة عــ  الوقني وفيمــا يتعلــق بعمليــات مؤسســات األعمــال الت اري

ــة للشــركات.     ــا باملســؤولية احلجتماعي ــدويل ارتباقــا و يق ــ  مؤسســات األعمــال   ال وجيــب عل
ــم كم ــادر رارج       ــذين تســتعت   ــركا ها ال ــ    ــا ك ال ــة  مب ــة   الت اري ــد ومعاجل ــة  لدي ي

ــا ــات سلســلة        م ــل ولق ــون ان ســان  ك مجي ــار ك وق ــن    ــن م عــن منت اهتــا وعملياهتــا م ي
ــة الســلبية النامجــة عــن       ــوارد املناســبة لتملقيــف العوامــ  اخلارجي انمــداد. وينبهــ  خت ــيا امل
 عملياهتا  وينبه  تبادل املعلومات عن تل  التأ ةات مل اجلماعـات املعنيـة والسـاان املعنـيت.    
وكذل  فإن العم  اجلماع  من رالل املؤسسات املتعددة األقـراف ةاـن  ن يسـاعد الـدول     
علــ  كقالــة ا ابــان  ــروط متســاوية علــ  اجلميــل  مــن ويــث ةــمان  ن لتــرم مؤسســات     

ن ان ســان. وةاــن للتعــاون فيمــا بــت الــدول  واملؤسســات املتعــددة  األعمــال الت اريــة وقــو
 .  (45)األقراف  واجللات األرر  صاوبة امل لحة   ن يؤدي دورا هاما ك هذا ال دد

وبانةــافة إىل احلمتنــاع عــن اســتهالل مــواقن الضــعف ك األمــاكن الــيت جتــري فيلــا    - 47
عملياهتـا  وتقيـيم   ارهـا علـ  وقــون      مؤسسـات األعمـال الت اريـة والشـركات عـ  الوقنيــة     

ان سان وتوفة سب  احل ت اف والتملقيف مـن   ارهـا اخلارجيـة السـلبية  ةاـن  ـا  ن تتعلـد        
بالتزامات  رر   و تضـالل بأ شـاة  رـر   ـدف دعـم وتعزيـز وقـون ان سـان  علـ   ـو           

وةان  ـا  يضـًا  ن    فيلا. ةان  ن يسلم ك التمتل  ذ  احلقون ك اجملتمعات احمللية اليت تعم 
تقبــ  قوعــا املزيــد مــن احللتزامــات املتعلقــة  قــون ان ســان عــن قريــق تعزيــز وقــون معي نــة     
أل راض األ شـاة اخلةيـة  و حلمايـة وتعزيـز مسعتـلا وصـورهتا ورلـق فـرب جديـدة لألعمـال           

ــا. ــة وتاويرهـ ــون    الت اريـ ــر املعنـ ــواردة ك التقريـ ــة الـ ــات املو قـ ــب املعلومـ ــؤولية م”و سـ سـ
عـن مقوةـية    2012ال ـادر ك عـام    “الشركات عن اوترام وقون ان سان  دلي  تقسـةي 

األمم املتحدة حلقون ان سان  ةان ك بع  احلاحلت  ن تقتضـ  القـوا ت واأل ظمـة الوقنيـة     
__________ 

   املرفق.A/HRC/17/31ا ظر  (44) 

  قسه.املرجل  (45) 

http://undocs.org/ar/A/HRC/17/31
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فعلــ   مـن مؤسسـات األعمــال الت اريـة احلةـاالع بأ شــاة إةـافية لتعزيـز وقــون ان سـان.       
ــبي  املوــال  ة  ــال الت اريــة  ن لــدد احلوتياجــات إىل احلســتومارات       س اــن ملؤسســات األعم

احلجتماعية  مواًل ك جمال الرعاية ال حية  و التعليم عل  ال عيد احمللـ   للح ـول  و احملافظـة    
ويشـا  دعـم    عل  الدعم ك اجملتمعات احمللية الـيت تعـيش ك املنـاقق اجملـاورة ملنـاقق عملياهتـا.      

ضـا جـزءا مـن احللتزامـات الـيت قاعتـلا علـ   قسـلا األقـراف املوقعـة علـ             وقون ان سـان  ي 
  الذي يتمو  هدفـه الر يسـ  ك رلـق اقت ـاد عـامل  مسـتدام       (46)احلتقان العامل  لألمم املتحدة

ــة واألســوان.     وتشــ ل هــذ   و ــام  لل ميــل حيقــق فوا ــد دا مــة للشــعوب واجملتمعــات احمللي
ــ  ل   ــلاا هنــ  ةتو ــ  ا ت ــادرة عل ــاد املب ــرام     لمب ــة  والــ  عــ  اوت وــت  داء األعمــال الت اري

املسؤوليات األساسية ك جماحلت وقـون ان سـان والعمـ  والبيئـة وماافحـة القسـاد  ب ـرف        
 النظر عن موقل العمليات.

وحل تزال هناك  راء متضاربة بشأن ما إاا كان من املمان  ن تترتب علـ  مؤسسـات    - 48
ت معينة  مسؤولية تت اوز  اان اوتـرام وقـون ان سـان وتشـم      األعمال الت ارية  ك واحل

السع  إىل تعزيز تل  احلقـون. وعلـ  الـر م مـن  ن املبـاد  التوجيليـة تركـز علـ  املسـؤولية          
عن اوتـرام وقـون ان سـان  فـإن مـن املقيـد استاشـاف إىل  ي مـد  ةاـن  ن تترتـب علـ             

ــون ا      ــان عــن قريــق رد اجلميــ  إىل    مؤسســات األعمــال الت اريــة مســؤولية تعزيــز وق ن س
اجملتمعات احمللية الـيت تستضـيف تلـ  املؤسسـات. ومـن منظـور التضـامن الـدويل  يـتعت علـ            
مؤسسات األعمـال الت اريـة  ن تضـالل بـدور إجيـا  ك تعزيـز التنميـة العامليـة املسـتدامة عـ            

  لألمـم املتحـدة إىل كقالـة    دعم تاور اجملتمعات احمللية اليت تعم  فيلا. ويسـع  احلتقـان العـامل   
 ن تضـيف   شــاة مؤسسـات األعمــال الت اريــة قيمـة مضــافة إىل ويـاة الشــعوب واجملتمعــات     
احملليــة وكوكــب األرض عــ  التشــ يل علــ  مواءمــة احلســتراتي يات والعمليــات مــل املبــاد     

وـ   فـإن مشـروع    وبامل العاملية حلقون ان سان ومعاية العمالة  وتوفة البيئة النظيقة وال ـحية. 
انعالن املقترح يتيحل فرصة لتحديد ك  من احللتزامات انجيابية والسـلبية ملؤسسـات األعمـال    
الت ارية ك إقار تعاوهنا الدويل وكـذل  التزاماهتـا إزاء اجملتمعـات احملليـة واجلماعـات واألفـراد       

 الذين ةان  ن يتأ روا بأ شاتلا.
 

  

__________ 

مقوةــية األمــم املتحــدة حلقــون  ) مسؤؤليل ة الكؤؤ عا  عؤؤا احتؤؤ ام حقؤؤود اإل سؤؤاي  دل ؤؤ   فسؤؤ     ا ظــر   (46) 
 .14  ال قحة (2012ان سان  



A/71/280 
 

 

16-13407 27/28 

 

 اخلالصة - الوا  
ــا  - 49 ــة      إن م ــارة ا بوقــت عــن املشــاورات انقليمي ــن مناقشــة ملســا   خمت ورد  عــال  م

اخلمس ظ  بعيدًا عن املعاجلة املن قة للاا قة الواسعة من املواةيل اات ال لة اليت لتـاا  
إىل للي   عمق. ومل ال   وققت تل  املناقشة  رةلا املتمو  ك عرض مقدمـة مـوجزة   

نعالن املقترح الـيت سـينظر فيلـا رـالل عمليـة تنقـيحل       لبع  العناصر الواردة ك مشروع ا
ــ         ــ  تل ــادي لوي ــلا  . وســعت اخلــبةة املســتقلة إىل تق ــه  ــاله الن ــنا احلــايل نعاا  ال
ــون ان ســان        ــول إن راــاب وق ــن الق ــد م ــة  ولاــن حل ب ــة  ت ــة  كادةي املناقشــة إىل عملي

ذين متوـ  كتابـاهتم  ك معظملـا     سيقتقر إىل الشرعية إاا   ي ِشر إىل  عمال كبار الققلـاء الـ  
 دراسات قا و ية موسعة تستند إىل البحث الدقيق امللتم ببناء النظريات وارتبارها.

وررجت اخلـبةة املسـتقلة مـن املشـاورات انقليميـة اخلمـس بقناعـة  رسـ  بشـأن           - 50
روع إماا يــة لقيــق احلــق ك التضــامن الــدويل وإماا يــة إ قــاا  علــ  النحــو املــبت ك مشــ    

انعالن املقترح. وبانةافة إىل الـ   فـإن القـراءة املتأ يـة للمؤلقـات املتاوـة اات ال ـلة        
بالقضايا اليت  وقشت  عـال  تـدعم املواقـف الـيت اختـذهتا اخلـبةة املسـتقلة ك هـذا ال ـدد.          
ور م  ن ليس من املناسب مناقشة تل  املواقف ك هذا التقرير  فإن اخلبةة املسـتقلة تـود   

تؤكد من جديد املوقف الذي اختذته منذ بداية تعيينلا ب ـقتلا املالقـة بالوحليـة ك هـذا       ن
ــق         ــ  للتحقي ــه قاب ــه و   ــة ب ــدويل هــو وــق ةاــن املاالب املوةــوع   ن احلــق ك التضــامن ال
والتنقيذ عل  ود سواء. وليس من املستهرب  ن قدرا مـن الشـ  حل يـزال قا مـا ك ةـوء      

ليس فق  ك احلق ك التضـامن الـدويل املقتـرح  بـ  تـؤ ر  يضـا ك       بع  العوام  اليت تؤ ر 
. فعلـ  سـبي  املوـال  قـد حيتمـ   حل توجـد       “احلقـون اجلماعيـة  ”وقون  رر  ت عـرف باسـم   

وسا   متاوة ومو وقة ن قاا احلمتوـال لاللتزامـات النا ـئة عـن احلـق ك التضـامن الـدويل.        
 ة را بة  و  ة قادرة عل  الق ـ  ك قضـية   وك بع  احلاحلت  حيتم   ن تاون احملاكم 

 تتعلق  ذا احلق.
ــ      - 51 ــة  ن الـــدول لـــديلا بالقعـ ــلادة قويـ ــة اخلمـــس  ـ ــاورات انقليميـ ــلد املشـ وتشـ

املؤسسات والوكاحلت العاملة الالزمـة لتنقيـذ احلـق ك التضـامن الـدويل. وبالتـايل يبـدو  ن        
رـر   ـة تلـ  الـيت تعمـ  علـ   رض       مقاومة مشروع انعالن املقترح  ابعة من م ادر  

امليــدان  والــيت يبــدو  ن لــديلا مــا يلــزم مــن معرفــة ورــ ة نراوــه علــ  صــعيد املمارســة    
العملية. وتشا  الت ارب اليت اكرهتا اجللات القاعلـة الوقنيـة وانقليميـة دلـيال علـ   ن      

الــدويل  ر ـم الوقـت الـذي يسـتهرقه التهلـب علـ  بعـ  العقبـات  فـإن احلـق ك التضـامن           
ةان  ن ينقذ تنقيذا فعاحل بسب  متنوعـة  قافيـا حل لـ  إقالقـا مـن مقـام املعـاية املن ـوب         
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عليلا ك مشروع انعالن املقترح. وهـذا يـدل علـ   ن فلـم وقـون ان سـان حل ةاـن  ن        
يوجد قب  وجود احلقون ااهتا. ووقـون ان سـان هـ  مبوابـة عمـ  يتقـدم باسـتمرار  وهـ          

ــ ز إىل الضــ  ــن رــالل التاــوير      ت ــاا م ــة لإل ق ــات قابل وء والوجــود الاامــ  بوصــقلا ماالب
املستمر لشىت جوا بلا من رالل العم  القعل  اجلاري الذي تضالل به علـ   رض الواقـل   

 اجللات القاعلة احمللية.
 عال  اليت تشا  سندًا يتـيحل  ـا  ن    29وتوجه اخلبةة املستقلة احل تبا  إىل الققرة  - 52

ددا  ن مبد  التضامن الدويل يستوك الشروط الواجب توفرها ك املعيـار القـا وا    تؤكد جم
 وبالتايل ةان  ن ي بحل وقًا عندما يقرر جمتمل الدول ال .

 


