
(A)   GE.13-13359    160513    170513 

  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة الثالثة والعشرون

   من جدول األعمال٣البند 
تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان، املدنية والسياسية واالقتصادية        

  يف ذلك احلق يف التنميةواالجتماعية والثقافية، مبا 

حلقة دراسية بشأن تعزيز التعاون الدويل يف ميدان حقـوق اإلنـسان                
  )٢٠١٣فرباير / شباط١٥جنيف، (

  موجز    
 مـوجزاً   ١٩/٣٣يتضمن هذا التقرير املقدم عمالً بقرار جملس حقوق اإلنـسان             

 بشأن  ٢٠١٣اير  فرب/ شباط ١٥للمناقشات اليت دارت أثناء احللقة الدراسية اليت عقدت يف          
تعزيز التعاون الدويل يف ميدان حقوق اإلنسان لتوفري حيز يتيح للدول وخـرباء اللجنـة               
االستشارية التابعة جمللس حقوق اإلنسان وهيئات املعاهدات واإلجراءات اخلاصة والدوائر          
 األكادميية واجملتمع املدين حيزاً للمضي إىل حد أبعد يف احلوار لزيادة توضـيح التعريـف              

القانوين للتعاون الدويل وحقوق اإلنسان، وتبادل اخلربات واملمارسات الـسليمة هبـدف     
تعزيز التعاون الدويل يف ميدان حقوق اإلنسان، وتعيني اجملاالت ودور األطراف الفاعلـة             
الرئيسية يف التعاون الدويل، مبا يف ذلك الدور الذي ميكن لألمم املتحدة القيام به لتعزيـز                

  .دويل يف ميدان حقوق اإلنسانالتعاون ال
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  مقدمة  -أوالً  
 إىل مفوضـة    ٢٠٠٧ املعتمد عـام     ٤/١٠٤طلب جملس حقوق اإلنسان يف مقرره         -١

األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن تستشري الدول واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة              
 التعاون واحلوار الدوليني، مبا يف ذلـك        واملنظمات غري احلكومية بشأن سبل ووسائل تعزيز      

وعلى أسـاس   . العقبات والتحديات، فضالً عن االقتراحات اليت ميكن تقدميها للتغلب عليها         
 بشأن هذه االستشارات،    ٢٠١٠ و ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨التقارير اليت قدمتها املفوضية السامية يف       

حث عن سبل ووسائل لتعزيـز      طلب اجمللس يف دورته الثالثة عشرة إىل اللجنة االستشارية الب         
  .التعاون الدويل يف ميدان حقوق اإلنسان وتقدمي اقتراحاهتا إىل اجمللس

، إىل املفوضية السامية تنظيم حلقة      ١٩/٣٣وطلب جملس حقوق اإلنسان، يف قراراه         -٢
دراسية مبشاركة الدول ووكاالت األمم املتحدة املختصة والصناديق والـربامج واألطـراف            

بة املصلحة، مبا يف ذلك اخلرباء األكادمييون واجملتمع املدين إضافة إىل عضو من             األخرى صاح 
 .اللجنة االستشارية

 ١٥ ، عقدت حلقة دراسية يف جنيف يف      ١٩/٣٣وعمالً بقرار جملس حقوق اإلنسان        -٣
، )١()واستناداً إىل الدراسة اليت قدمتها اللجنة االستشارية إىل اجمللـس         . ٢٠١٣فرباير  /شباط
كـان  ، ١٩/٣٣ه لب اجمللس ذلك يف قراريف ذلك التوصيات الواردة فيها، على حنو ما ط         مبا

 توضـيح ومناقـشة      من هذه احللقة هو توفري حيز إلجراء مزيد من احلوار يف سـبيل             اهلدف
التعريف القانوين للتعاون الدويل وحقوق اإلنسان، وتبادل اخلربات واملمارسات السليمة اليت           

ور األطراف ون الدويل يف ميدان حقوق اإلنسان، وتعيني ومناقشة اجملاالت ود   تتيح تعزيز التعا  
التعاون الدويل، مبا يف ذلك دور األمم املتحدة يف تعزيز التعاون الدويل يف             الفاعلة الرئيسية يف    

 .ميدان حقوق اإلنسان

بـة  وضمت هذه احللقة اليت توىل السيد بريتراند رامشاران، املفوض الـسامي بالنيا             -٤
السابق، رئاستها وتنظيمها، خرباء من هيئات املعاهدات، واإلجراءات اخلاصـة، واللجنـة            
االستشارية، ووكاالت األمم املتحدة، واملنظمات اإلقليميـة والدوليـة وغـري احلكوميـة             

وحضر ممثلو احلكومات ووكاالت األمم املتحدة واملنظمات غري احلكوميـة          ). املرفق انظر(
 .بصفة مراقب

، إىل املفوضية السامية حلقـوق  ١٩/٣٣ه  طلب جملس حقوق اإلنسان، يف قرار   ماك  -٥
. اإلنسان تقدمي موجز للمداوالت اليت جرت أثناء احللقة الدراسية وعرضـه علـى اجمللـس          

 .هذا التقرير عمالً بذلك الطلب ويقدم

__________ 

)١( A/HRC/19/74. 
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  موجز املناقشات  -ثانياًً  

ـ         -ألف   وق اإلنـسان واهليئـات    دور الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان، وجملس حق
األخرى التابعة ملنظومة األمم املتحدة يف تطوير مفهوم التعاون الدويل يف ميدان            

  حقوق اإلنسان
أدىل بالبيانات االفتتاحية نائب مفوض األمم املتحدة الـسامي حلقـوق اإلنـسان،           -٦

عن حركـة   نيابة  (ورئيس جملس حقوق اإلنسان، واملمثل الدائم جلمهورية إيران اإلسالمية          
  .ومدير العالقات اخلارجية جمللس أوروبا) عدم االحنياز

وأشار نائب املفوض السامي إىل تعهد املفوضية السامية بإدماج حقوق اإلنسان يف               -٧
واستناداً إىل تعهدات الدول األطراف بتحقيق األهـداف اإلمنائيـة          . جهود التعاون الدويل  

راكات قوية مع أطراف فاعلة يف جمـايل حقـوق          إقامة ش لأللفية، عززت املفوضية السامية     
 إىل تضمني جدول أعمال التنمية ملا بعد        ٢٠١٥اإلنسان والتنمية، وتسعى يف حتضريها لعام       

وقد أتاحت بتواجدها امليداين التعاون التقين واخلدمات       .  منظور حقوق اإلنسان   ٢٠١٥عام  
تمع املدين ومنظومة األمم املتحدة االستشارية بدعم احلوار والتعاون بني مؤسسات الدول واجمل   

وسعت أيضاً إىل تعزيز التعاون مع شركاء دوليني آخرين بشأن قـضايا            . واآلليات اإلقليمية 
حمددة مثل هنج حقوق اإلنسان إزاء استراتيجيات احلد من الفقر مع البنك الدويل ومنظمـة               

الستجابة لفريوس نقص املناعة    التجارة العاملية ومع جمموعة من شركاء األمم املتحدة لتعزيز ا         
اإليدز على أساس احلقوق واإلسهام يف تطوير معايري التجارة الدولية وتعزيـز هنـج              /البشرية

، واقتناعاً بأن للتعاون بني آليات حقوق اإلنسان دوراً رئيـسياً         . اهلجرة على أساس احلقوق   
ات اإلقليمية حلقوق اإلنسان،    أيضاً بتعزيز التعاون مع املنظمات واآللي     قامت املفوضية السامية    

 .مبا يف ذلك بتنظيم حلقات عمل كل سنتني بشأن الترتيبات اإلقليمية

وأشار رئيس جملس حقوق اإلنـسان إىل أن اجلمعيـة العامـة قـد وصـفت يف                   -٨
ومع أن مكانـة التعـاون      .  التعاون الدويل بأنه املبدأ األساسي لوالية اجمللس       ٦٠/٢٥١ قرارها

 عمل اجمللس، فقد كان اإلجناز الرئيسي يف هذا الصدد هو إنشاء االستعراض             الدويل متجذرة يف  
يسبق هلا مثيل    الدوري الشامل الذي أسهم يف حتقيق عاملية حقوق اإلنسان ويف إتاحة فرص مل            

أمام الدول ومنظومة األمم املتحدة واملنظمات اإلقليمية واجملتمع املدين واملؤسـسات الوطنيـة             
اكتـسبت   كما. ة يف جمال التنمية لدعم التعاون الدويل يف ميدان حقوق اإلنسان     واألطراف الفاعل 

 هـم معـىن   مناقشة املفاهيم ذاهتا دفعة جديدة، على حنو ما تدل عليه هذه احللقة الدراسـية، بف              
 .نتقائية اليت تدعم والية اجمللساالعاملية واحلياد واملوضوعية والالوالتعاون ومبادئ  احلوار

ملمثل الدائم جلمهورية إيران اإلسالمية، متحدثاً باسم حركة عدم االحنياز،          وصَرح ا   -٩
بأن تعدد وتعقد التحديات العاملية اليت يواجهها العامل اليوم تدعو إىل التماس حلول عامليـة؛               
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ولذلك يظل تعزيز التعاون الدويل يف ميدان حقوق اإلنسان أولوية عليا يف جـدول أعمـال          
 بد من التشديد على أمهية احترام التنوع الثقايف واالعتراف بأن التنـوع             وال. اجملتمع الدويل 

والتسامح .  عن كونه ميزة من مزاياه     الثقايف مصدر وحدة ال خالف يف اجملتمع الدويل فضالً        
والتفاهم عنصران رئيسيان يف تعزيز التعاون الدويل الذي يساعد بدوره يف تعزيـز التفـاهم               

وينبغي دعم احلق يف التنمية الـذي هـو حـق           . ليمة فيما بني الدول   املتبادل والعالقات الس  
فـصندوق  .  يف سياسات األمم املتحدة وأنشطتها التنفيذية       قوياً أساسي للسالم واألمن دعماً   

التربعات اخلاص باملساعدة املالية والتقنية يف إنفاذ االستعراض الدوري الشامل الذي تأسـس    
يساعد البلدان يف تنفيذ التوصيات اليت تقـدم خـالل           ٦/١٧بقرار جملس حقوق اإلنسان     

 .الدورات اليت تعقدها آلية االستعراض

وأعطى مدير العالقات اخلارجية جمللس أوروبا فكرة واضحة عن مسامهة اجمللـس،              -١٠
وقال إن اجمللس مل يسهم     . بوصفه منظمة إقليمية، يف التعاون الدويل يف ميدان حقوق اإلنسان         

 املعايري الدولية وتنفيذها، بل أسهم أيضاً يف تطوير املعـايري باالسـتناد إىل              فحسب يف تعزيز  
وإىل . قاعدته يف وضع املعايري لتكون عاملية مع جتنب االزدواج مىت كان ذلك أمـراً مهمـاً               

جانب اتفاقات التعاون الرمسية املوقعة مع منظومة األمم املتحدة وعـدد مـن الوكـاالت               
جمللس هي احلفاظ على التفاعل مـن حيـث تقاسـم املعلومـات     املتخصصة، كانت غاية ا   

. والتنسيق، ال سيما فيما يتعلق هبيئات الرصد، واإلسهام يف االستعراض الـدوري الـشامل             
وفيما يتعلق بالتعاون مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، فقد مت تعيني جماالت املـصلحة              

وسعى جملس أوروبـا يف مجيـع       . يز التعاون املشتركة وجيري البحث عن جماالت لزيادة تعز      
 .يق الذي هو عنصر أساسي للتعاونعمليات التبادل إىل حتقيق التنس

فريقي من القاعة إىل أن االفتقار إىل التنمية واسـتمرار املنازعـات    األوأشار االحتاد     -١١
بغـي  وضعف املؤسسات عوامل تعوق مجيعها إعمال حقوق اإلنسان بفعالية، وإىل أنه ال ين            

وال بد من إيالء العناية الواجبة للحقوق االقتـصادية         . فصل التعاون الدويل عن هذه الظواهر     
واالجتماعية والثقافية بتمديد نطاق التعاون ليشمل مجيع اجملاالت الـيت تـشكل األعمـدة              

وال ينبغي تسييس التعـاون وال إخـضاعه لـشروط       . الرئيسية الثالثة ملنظومة األمم املتحدة    
 ألن لوقف التعاون آثاراً سلبية على حقوق اإلنسان، وبالذات احلقوق االقتـصادية             سياسية

 .ومما يعزز التعاون هو تبادل االستفادة بني اآلليات اإلقليمية والدولية. واالجتماعية والثقافية

تعريف التعاون الدويل ونطاقه وإطاره القانوين ودوره لتعزيـز         : وضع املفاهيم   -باء  
  حقوق اإلنسانومحاية مجيع 

تناول أعضاء اللجنة االستشارية السند القانوين للتعاون الدويل الذي يقـوم علـى               -١٢
  .مبادئ راسخة، كما تصدوا لتحديات حتويل النظرية إىل حقيقة واقعة
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وعلى حنو ما جرى تناول ذلك يف دراسة اللجنة االستشارية، فإن مفهوم التعـاون                -١٣
 منه على أن واحـداً مـن        ١ األمم املتحدة الذي تنص املادة       الدويل شديد الترسخ يف ميثاق    

مقاصد األمم املتحدة هو حتقيق التعاون الدويل، وتتضمن عدداً آخر من اإلشـارات إليـه،               
وتبني هذه األحكام أن نطاق التعاون الدويل       . ٧١ و ٥٧ و ٥٦ و ٥٥ و ١٣سيما يف املواد     ال

رؤية الواسـعة للتعـاون االقتـصادي       أوسع بكثري من نطاق حقوق اإلنسان وإن كانت ال        
ويتضح واجب  . تشمل حقوق اإلنسان بكل وضوح    ) الفصل التاسع من امليثاق   (واالجتماعي  

الدول يف التعاون إىل حد أكرب يف إعالن مبادئ القانون الدويل املتصلة بالعالقـات الوديـة                
حلقوق اإلنسان على وجه   والتعاون بني الدول وفقاً مليثاق األمم املتحدة ويف الصكوك الدولية           

ويتبني بوضوح من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان والعهدين معاً مـدى نطـاق             . التحديد
االلتزام بالتعاون لتعزيز حقوق اإلنسان وترد إشارات أكثر صراحة إليه يف صكوك أحـدث              

وأخـرياً، شـكلت    . مثل اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية حقوق األشـخاص ذوى اإلعاقـة          
رات العديدة إىل التعاون الدويل يف إعالن وبرنامج عمل فيينا نقطة حتول بزيادة توضيح              اإلشا

 مـن   ٥٦التزامات ودور التعاون الدويل يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان الواردين يف املادة             
امليثاق، ودل إعالن وبرنامج عمل ديربان ووالية جملس حقوق اإلنسان، على قيمـة هـذا               

 . ء الضوء أيضاً على جمموعة من املعاين املختلفة هلذا املفهوماملفهوم مع إلقا

رامتر ينبغي أخذه يف االعتبار يف إطار تعدد جوانب التعاون الدويل هو تعدد             اوأول ب   -١٤
األطراف الفاعلة اليت يتناول عملها أيضاً، إىل جانب التعاون الثنائي واملتعدد األطراف بـني              

 مع املنظمات التابعة ألسرة األمم املتحدة وبشكل متزايد أيضاً          الدول، التعاون بني املؤسسات   
مع املنظمات اإلقليمية واملؤسسات املالية؛ ومع املؤسسات الوطنية اليت تلتقي فيها اهليئـات             
العامة مع اجملتمع املدين؛ ومع األطراف الفاعلة االقتصادية اليت متثل دوائر األعمال التجاريـة              

وأهداف التعاون الدويل متنوعة وشاملة     . راف الفاعلة يف اجملتمع املدين    ونقابات العمال واألط  
، ولئن كانت مرتبطة أساساً لفترة طويلة بالتنمية االقتصادية، فقد ظهرت أشكال خمتلفة             أيضاً

من التعاون مثل التعاون يف إرساء سيادة القانون وحقوق اإلنسان والتنمية يف سياق تطـوير               
طوير القانون الدويل؛ والتعاون بشأن املسائل القضائية وقضايا الشرطة؛        التشريعات؛ وتقنني وت  

والتعاون الثقايف الذي أفضى إىل إحراز تقدم يف التثقيف والتدريب يف جمال حقوق اإلنـسان              
 .ويف مكافحة العنصرية والتمييز

ور ومكانة  وللتعاون الدويل يف إطار النظام الدويل للعدالة اجلنائية أمهية، شأنه شأن د             -١٥
 .املنظمات غري احلكومية يف جمال التعاون الدويل، وهو دور ومكانة ينبغي تعزيزمها

وقد ألقت الدراسة اليت قدمتها اللجنة االستشارية الضوء علـى بعـض اجملـاالت                -١٦
ويتضمن عدد من اتفاقات التجارة عنصر مشروطية حقـوق  . الواجب دراستها إىل حد أكرب 

وهلذه التدابري مفعول فيما يبدو مـىت كـان        . راء مع ذلك حول فعاليته    اإلنسان وتتفاوت اآل  
 على  وتشكل احلرية واحلقوق والدميقراطية أساس التنمية املستدامة      . هناك بالفعل حكم رشيد   
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فاملشاركة السياسية واالجتماعية تضاعف املهارات . أماراتيا سنيذلك السيد إىل حنو ما أشار   
وكـثرياً  . فرص وتوجه املطالبات لتحقيق االحتياجات االقتصادية     األساسية للسكان وتعزز ال   

فعلى سبيل املثال، أتاح إدماج منظور حقوق . ون مشروطاً بالقضاء على الفساديكون التعا ما
اإلنسان يف اتفاقات التجارة اليت مت التوصل إليها بني االحتاد األوريب ودول أفريقيا والكارييب              

، حوافز للبلـدان    ٢٠٠٠يونيه  / حزيران ٢٣ اتفاق كوتونو املؤرخ     واحمليط اهلادئ، وبالذات  
ومن جهة أخرى، ادعى املتشككون أن الدميقراطيـة        . النامية لتأكيد التزامها حبقوق اإلنسان    

السياسية هي نتاج التنمية ال شرط أساسي هلا؛ وأن إلغاء أو تعليق اتفاقات التجارة النتـهاك         
اً شديداً على السكان    تصادية قد تضر باالقتصاد وتؤثر تأثري     حقوق اإلنسان مثل العقوبات االق    

وأن الشروط قد ال تنطبق بشكل موحد؛ وأن املشروطية تنتهك يف هنايـة األمـر               العاديني؛  
ويكمن احلل األمثل يف حتقيق التعاون االقتصادي الدويل جنباً إىل جنب مع            . السيادة الوطنية 

وتشكل نتائج االستعراض الدوري الـشامل أحـد        . التعاون الدويل يف جمال حقوق اإلنسان     
 .تدابري املساعدة اليت قد حتتاجها دولة ما لزيادة التزامها حبقوق اإلنسان

. واهلجرة الدولية جمال من اجملاالت اليت ميكن أن تتيح فرصاً لتعزيز التعاون الـدويل               -١٧
لزيادة التعاون الـدويل يف     ففي عهد التنقل الذي مل يسبق له مثيل، ينبغي اعتبار ذلك فرصة             

وخالل االجتماع الـسادس    . ميدان حقوق اإلنسان ورفع مستوى الفهم وعمليات التبادل       
، وركـز   ٢٠١٢نوفمرب  /للمنتدى العاملي املعين باهلجرة والتنمية، الذي عقد يف تشرين الثاين         

لتعـاون  على تعزيز التنمية البشرية للمهاجرين، قدم عدد من التوصيات اليت شددت علـى ا             
واهلجرة حقيقة واقعة تتطلب زيادة تنسيق السياسات واحلماية بني البلدان املـستقبلة            . الدويل

والشروط املنصوص عليها يف اتفاقية محاية العمال املهاجرين        . للمهاجرين والبلدان املوفدة هلم   
ماً بـأن   وأفراد أسرهم شروط هلا متطلباهتا وال تعجِل بسرعة االنضمام والتصديق عليها، عل           

واسترعى املقرر اخلاص املعـين     . حلماية حقوق اإلنسان للمهاجرين   األمر يتطلب املضي قدماً     
 )٢()العامة بشأن اهلجرة وتغري املناخ    حبقوق اإلنسان للمهاجرين االنتباه يف تقريره إىل اجلمعية         

حلاجـة إىل   إىل بداية تأثر أمناط وحركات اهلجرة بفعل تغري املناخ وإىل ضرورة االعتراف با            
 .تنسيق استجابات التعاون الدويل للتصدي للهجرة املستحثة بتغري املناخ

ومن األولويات املهمة ضمان تطبيق الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان تطبيقاً عامليـاً              -١٨
وفقاً للهدف احملدد يف مؤمتر فيينا، الذي يشمل تطبيق املعاهدات على املستوى احمللي تطبيقـاً           

وكامل تعاون الدول مع هيئات الرصد، مبا يف ذلك التعاون          افة إىل التصديق عليها،     لياً، إض فع
 .مع آليات حقوق اإلنسان

وفيما يتعلق هبيئات املعاهدات، تتضمن الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان عدداً مـن              -١٩
يل ففي العهـد الـدو    . اإلشارات إىل التعاون الدويل باعتباره أحد التزامات الدول األطراف        

__________ 

)٢( A/67/299. 
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 علـى أن  ٢ من املادة  ١اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية مثالً، تنص الفقرة         
. ٢٣تتعهد الدول األطراف باملشاركة يف التعاون الدويل، وهو التزام ازداد توضيحه يف املادة              

) ١٩٩٠(٣والثقافية يف تعليقها العـام رقـم        وقدمت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية      
اليت ليست هي يف موقف ميكنها من مساعدة        "تفسرياً هلذا االلتزام بالتشديد على التزام الدول        

، ولكنها شددت أيضاً على التزام الدول اليت ليست هي يف موقف ميكنها مـن               "دول أخرى 
 .منح التمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بالتماس املساعدة

االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف مجيـع األعمـال الـيت          وقامت جلنة احلقوق      -٢٠
اضطلعت هبا بوضع مبادئ توجيهية للتعاون الدويل يف ميدان احلقوق االقتصادية واالجتماعية            

ووفقاً للجنة، ينبغي للتعاون واملساعدة الدوليني التركيز على االلتزامات اجلوهريـة           . والثقافية
التصدي للعقبات اهليكلية مثل الفقر والتخلـف والتمييـز         للدول األطراف مبوجب العهد؛ و    

النظامي؛ وتنفيذمها يف إطار التطبيق النظامي للمبادئ األساسـية للعدالـة وعـدم التمييـز               
واملشاركة واملساءلة؛ ومساعدة البلدان يف ضمان عـدم اإلخـالل بـاحلقوق االقتـصادية              

 التقشف، ويف أن تكون التدابري التراجعية       واالجتماعية والثقافية أو التعدي عليها بفعل تدابري      
مع التمتـع  ة على وجوب متشي التعاون الدويل   هذا عالو . تدابري مؤقتة ومتناسبة وغري متييزية    

باحلقوق املدنية والسياسية لتعزيز احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وعلى ضـرورة           
ـ و.  واملهمشة واملستضعفة  ةإيالء األولوية إلعمال حقوق اجملموعات املتضرر      دد يف هـذا    ُش

الصدد على أمهية احلق يف التنمية وعلى أن القرارات اليت تتخذ بشأن املساعدة اإلمنائية الرمسية               
سواء على املستوى الوطين أو يف إطار املؤسسات املالية املتعددة األطراف جيـب أن تراعـي    

 . دية واالجتماعية والثقافيةوتدعم التزامات الدول األطراف بصدد احلقوق االقتصا

وكان بدء نفاذ الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد اخلاص باحلقوق االقتـصادية             -٢١
واالجتماعية والثقافية معلماً هاماً لكونه قد نفذ توصية رئيسية قدمت يف مؤمتر فيينا فضالً عن   

 .أنه حدث مهم جلميع هيئات املعاهدات

مييز العنصري خصائصها الذاتية وإن كانت مجيع الـصكوك         وللجنة القضاء على الت     -٢٢
فكثرية هـي اإلشـارات الـواردة يف        . تتضمن إشارات صرحية وضمنية إىل التعاون الدويل      

 يركزان  ١٠+ االتفاقية بشأن التعاون الدويل علماً بأن إعالن وبرنامج عمل ديربان وديربان          
 .على التعاون الدويل بشكل مباشر

شارة أعاله إىل أن واحدة من املسائل املتعلقة بالتعاون الدويل هـي            وقد وردت اإل    -٢٣
وهذه األطراف هي يف املقام األول الدول ألن حقوق اإلنسان قـد            . األطراف الفاعلة املعنية  

جتدر اإلشارة إىل أن حقوق اإلنسان كانت      (أصبحت ختضع حبكم أمهيتها للتعاون بني الدول        
لقرن العشرين وأن هذه النظرة مل تتغري إال بعد نشأة عصبة األمم            تعترب قضية حملية حىت بداية ا     

وقد دلَ التاريخ على أن عدم التعـاون يـضعف          ). واندالع احلرب العاملية الثانية بعد ذلك     
البلدان اليت ال تتعاون وعلى أن التعاون يساعد على عكس ذلك البلدان على التطور وحتقيق               

اعلة ينبغي توضيحها مثل كيفية وصـف دور هيئـات          على أن هناك عوامل أخرى ف     . النمو
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وتـشكل  . املعاهدات كأطراف فاعلة يف التعاون الدويل لكوهنا تتواله مبا تؤديه مـن مهـام    
املؤسسات الوطنية مؤسسات شريكة مهمة هليئات املعاهدات، علماً بأن كيفية االستفادة من            

وقد أشري إىل أن جلنة القضاء على . اتإمكانياهتا قد أثارت مناقشات طويلة يف إطار هذه اهليئ    
التمييز العنصري كانت أول من قام بإعادة النظر يف نظامها الداخلي إلتاحة اإلمكانيات أمام              

 .منح املؤسسات الوطنية املركز ألف للمشاركة يف عمليات االستعراض اليت تقوم هبا

ر؛ ومن املهـم مـن مث       ونظام التعاون املتعدد األطراف نظام ينمو ويتطور باستمرا         -٢٤
ورغم صعوبة صياغة تعريف عـام      .  لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان    ةالبحث عن فرص جديد   

للتعاون الدويل، وبالذات يف ميدان حقوق اإلنسان، تدعو احلاجة مع ذلك إىل إجياد تعريف              
 .قابل للتنفيذ

احلقوق االقتصادية  وُشدد يف املناقشة اليت تلت ذلك على أمهية التعاون الدويل لتعزيز              -٢٥
وأشري يف هذا الـصدد إىل املـساعدة        . واالجتماعية والثقافية بغية التصدي للثغرات احلقيقية     

اإلمنائية الرمسية وإىل إلغاء ديون البلدان النامية العاجزة عن الوفاء باألهداف اإلمنائية لأللفيـة              
وتناولت املناقشة أيـضاً    . ٢٠١٥بالوفاء يف الواقع بأهداف جدول أعمال التنمية ملا بعد           أو

 .األثر السليب لربامج التكيف اهليكلي والعقوبات االقتصادية واملشروطية

ورئي أن بدء نفاذ الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق       -٢٦
االقتصادية واالجتماعية والثقافية عقب تصديق أوروغواي عليه يشكل خطـوة إجيابيـة إىل             

 وأشري يف عدد من أسئلة وتعليقات املشاركني إىل دور آليـات حقـوق اإلنـسان،                .األمام
واعترب عدد من املتحـدثني توصـيات هـذه         . وبالذات هيئات املعاهدات، يف جمال التعاون     

اآلليات شكالً من أشكال املساعدة التقنية، يف حني أن الربوتوكول االختياري يشكل ضمانة             
عمليـة  التعاون هو ذلك الذي ترتكز عليـه        ومبدأ  . جديدةأخرى لكونه يتيح وسيلة طعن      

املتابعة بأكملها حىت مرحلة التوصل إىل املالحظات اخلتامية هليئات املعاهدات؛ واملتابعة جمال            
 . ميكن فيه هليئة معاهدة زيادة فعاليتها

 وقد أحرزت آليات حقوق اإلنسان، يف تقدير عدد من املشاركني، تقدماً بسيطاً يف              -٢٧
 وذلك بالرغم من إعالن وبرنامج عمل فيينا، وأعربـوا مـرة            ١٩٩٣جمال التعاون منذ عام     

نتقائية والعاملية واحلياد، وكذلك بسيادة الدول واحترام       اأخرى عن ضرورة االلتزام مببادئ الال     
ولدى إنشاء جملس حقـوق اإلنـسان،       . تعدد النظم الثقافية واالقتصادية والسياسية املختلفة     

 على أن التعاون جيب أن يصبح األساس جلميـع          ٦٠/٢٥١ها  معية العامة يف قرار   نصت اجل 
وال ميكن التصدي للتحديات القائمة . يته منهاقوظائفه باعتبار أن اجمللس يستمد سلطته ومصد     

 .يف ميدان حقوق اإلنسان إال من خالل التعاون الدويل املتساوي الذي يأخذ أشكاالً خمتلفة

ن على أمهية التعاون بني الدول لتحـسني حالـة حقـوق اإلنـسان              وشدد املشاركو   -٢٨
على أهنم أشاروا إىل أن تعاون الدول األطراف مع آليات الرصد يشكل التزامـاً              . أخرى بلدان يف

 .ويتيح االحتفال بذكرى إعالن وبرنامج عمل فيينا فرصة للنظر يف خمتلف أشكال التعاون. مهماً
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وبات، فقد حبثت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة         وفيما يتعلق مبسألة العق     -٢٩
 .)٣()١٩٩٧(٨ دارت بشأن تعليقهـا العـام رقـم          هذه القضية بالتفصيل خالل املناقشات اليت     

وبافتراض أن للعقوبات تشكل حقيقة واقعة، فقد فهمت اللجنة أن دورها يتمثل يف وضـع               
أثر على احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية      إطار ملا ميكن أن ختلفه هذه العقوبات من         

وليس للجنة دور يف القرارات اليت تتخذ بشأن مدى وجوب فـرض عقوبـات،              . للسكان
أما يف احلـاالت    . كانت مسؤوليتها تتمثل يف رصد امتثال مجيع الدول األطراف للعهد          وإن

بالتزاماهتا مبوجب العهد، تكون    اليت تكبح فيها التدابري املتخذة قدرة دولة طرف على الوفاء           
وال بد من مراعاة احلقوق االقتـصادية      . شروط العقوبات وطريقة تنفيذها من شواغل اللجنة      

وُصرح أيضاً بأن هذه مـسألة      . واالجتماعية والثقافية مراعاة تامة عند وضع نظم العقوبات       
ومن مصادر القلق الرئيـسية     . ساسة وتواصلت املناقشات بشأهنا منذ اعتماد التعليق العام       ح

واملستمرة يف الواقع حتمل الفقراء واملستضعفني عبء العقوبات، على حنو ما أبرز ذلك عدد              
 . من املتحدثني

عن وفيما يتعلق مبا إذا كان هناك حق يف التعاون الدويل، أعرب عدد من املتحدثني                 -٣٠
وأشري إىل مناقشة مماثلة دارت خالل إعداد إعالن األمم         . اعتقادهم بأن هذا احلق قائم بالفعل     

املتحدة للتثقيف والتدريب يف ميدان حقوق اإلنسان ملعرفة ما إذا كان التثقيـف يف ميـدان                
ومن األصعب تفسري ذلـك يف      . أو جزءاً من احلق يف التثقيف     /حقوق اإلنسان يشكل حقاً و    

 .الة الراهنةظل احل

  تبادل أفضل املمارسات، والتحديات والدروس املستفادة  -جيم  
أجرى خرباء من وكاالت األمم املتحدة واملنظمات غري احلكومية والدول األعضاء             -٣١

مناقشة بإعطاء أمثلة عن املمارسات السليمة بشأن جوانب خمتلفة من التعاون الـدويل بـني               
  .وء على اجملاالت اليت تثري حتدياتأطراف فاعلة خمتلفة وألقوا الض

ومن دواعي القلق يف سياق األزمة االقتصادية الراهنة تنـاقص اسـتعداد الـدول                -٣٢
وميكن أن تتأثر العمليات املتعددة األطراف مثل املفاوضات بشأن         . لالستمرار يف تعزيز التنمية   

 .تغري املناخ بالتفاوت القائم بني الشمال واجلنوب

بأنشطة يف عدد مـن   ) اليونسكو(ظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة       وتقوم من   -٣٣
امليادين، ال سيما يف تعزيز البحوث وتقاسم املعرفة، والتثقيف يف ميدان حقـوق اإلنـسان،               
وحرية التعبري واحلوار بني الثقافات واألديان من خالل أعماهلا وأنشطتها املتعلقـة بوضـع              

يل املثال برنامج إدارة التحوالت االجتماعية الذي يدعم حبوث العلـوم           املعايري، منها على سب   
االجتماعية، والتحالف الدويل للمدن ملناهضة العنصرية، وبيان فينيسيا بشأن احلق يف التمتـع   

__________ 

)٣( E/C.12/1997/8. 
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بفوائد التقدم العلمي وتطبيقاته، واإلعالن العاملي ألخالقيات البيولوجيا وحقـوق اإلنـسان         
وفيما يتعلق مبنظومة األمم املتحدة حلقوق      .  تنوع أشكال التعبري الثقايف    واتفاقية محاية وتعزيز  

اإلنسان، فقد عززت اليونسكو تعاوهنا مع عدد من آليات حقوق اإلنسان، مبـا يف ذلـك                
وأسـهمت بـشكل    . هيئات املعاهدات واإلجراءات اخلاصة واالستعراض الدوري الشامل      

ق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بشأن حـق        للجنة احلقو  ٢١خاص يف التعليق العام رقم      
 وتنفيذ الربنامج العاملي للتثقيف يف ميدان حقـوق         )٤(كل فرد يف املشاركة يف احلياة الثقافية      

 .اإلنسان وأدرجت عناصر من احلق يف املياه واإلصحاح يف براجمها

لى ذلك، جيدر   وعالوة ع . وتدعو احلاجة إىل توطيد التعاون الدويل لضمان استدامته         -٣٤
النظر يف إشراك أطراف أخرى فاعلة مثل املدن والبلديات ألن عدداً من القضايا ذات الصلة               

وتظل األمم املتحدة منظومة رئيسية لتعزيـز التعـاون         . خيضع لسلطتها مثل التعليم والثقافة    
 .حلوارالدويل يف ميدان حقوق اإلنسان حبكم متتعها مبشروعية املنظومة احلافزة للتعاون وا

وهناك علـى   . وقد مت التأكيد على دور املرأة يف بناء السلم ومنع وقوع املنازعات             -٣٥
الصعيد الوطين عدة رابطات نسائية يف أفريقيا تشكل أمثلة مهمة ألفضل املمارسـات مثـل               
قاعات الرصد املخصصة للنساء يف السنغال، وهي عبارة عن منصة تستخدم للتوعية بالتربية             

رصد االنتخابات وبآليات حفظ السالم، وتؤدي دوراً رئيسياً يف منـع املنازعـات             املدنية وب 
. ومثة مثال آخر هو دور املرأة الرئيسي يف عمليـة الـسالم يف ليبرييـا              . وقت االنتخابات 

تتواجد النساء على أرض الواقع لتناول قضايا البيئة واملشاركة يف االقتصاد مثـل سـبل                إذ
 .احلصول على االئتمان

وعلى الصعيد الدويل، أسهمت مدخالت النساء يف أحداث مثل مؤمترات بيجينـغ              -٣٦
نـسان، ال سـيما قـرار       اعتماد جملس األمن قرارات بشأن املرأة والسالم وحقـوق اإل          يف

وبالرغم من أوجه التقدم هذه، ال تزال أعمال العنف واالعتداءات          ). ٢٠٠٥(١٦٢٥ اجمللس
الدويل التزامات جتاهها؛ على أن اآلراء قـد انقـسمت يف           وعلى اجملتمع   . ترتكب ضد املرأة  

ولذلك تدعو احلاجة إىل زيادة     . املناقشة اليت تناولت حقوق اإلنسان بشأن القضايا اجلنسانية       
وعلى اجملتمع الدويل التحدث بصوت واحد بشأن النساء والعنـف          . التعاون يف هذا الصدد   

 .ضدهن، خاصة يف سياق الرتاع املسلح

 أسهمت املنظمات النسائية، وبالفعل اجملتمع املدين بأكمله، مسامهة كـبرية يف            وقد  -٣٧
بدي القلق إزاء اخنفاض اجملال املتاح      وأُ. عملية تطوير وتنفيذ الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان      

للمجتمع املدين منذ إصالح األمم املتحدة وتناقص املشاورات اليت أجريـت معـه مقارنـة               
 .ل من قبل، خالفاً للتوقعات ورغم قدرته املتناميةكان عليه احلا مبا

__________ 

)٤( E/C.12/GC/21. 
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وفيما يتعلق مبتطلبات التعاون الدويل، هناك حاجة إىل وجود توافق أقوى يف اآلراء               -٣٨
بشأن قضايا مثل سبل احلصول على األغذية واملياه واألرض وحقوق اإلنـسان، وبالـذات              

. ي ولكن أيضاً على الصعيد الـدويل      وينبغي تعزيز احلوار على الصعيد اإلقليم     . حقوق املرأة 
وحتتاج الدول، وخاصة يف اجلنوب، واجملتمع املدين إىل دعم اجملتمع الدويل لتنفيذ التزاماهتـا              

 .مبوجب املعاهدات

ومتثل السيطرة الوطنية وتنمية القدرات والتعاون بني اجلنوب واجلنوب وبني الشمال             -٣٩
مية الوطنية مبادئ مهمة للتعاون اإلمنائي وعـامالً        واجلنوب ومرونة االستجابة ألولويات التن    

 .رئيسياً أيضاً لتعزيز واستدامة املؤسسات والقدرات الالزمة لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها

وأتاح برنامج األمم املتحدة اإلمنائي الدعم على الصعيد القطري فيما يتعلق بوضـع               -٤٠
ناء قدرات املؤسسات الوطنية حلقـوق      وتنفيذ خطط عمل وطنية بشأن حقوق اإلنسان، وب       

اإلنسان، وإدراج حقوق اإلنسان يف خطط وسياسات وبرامج التنمية الوطنيـة، وتنـسيق             
التشريعات الوطنية مع املعايري الدولية حلقوق اإلنسان، وإعداد التقارير الوطنية اليت تقدم إىل             

املتحدة، تتسم شـراكته مـع      ويف إطار منظومة األمم     . آليات األمم املتحدة حلقوق اإلنسان    
مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان بأمهية كبرية إذ يتلقى خربة فنيـة حمـددة يف                

 .ميدان حقوق اإلنسان

وقد تبني بوضوح من الدروس املستفادة من عملية االستعراض الدوري الـشامل أن               -٤١
لة نوعاً ما عن عمليات أخرى تـتم يف         اآللية ال تزال تعترب أساساً عملية حلقوق اإلنسان، منفص        

وتتطلب متابعة استعراض التوصيات هنجاً شامالً للربجمة واالسـتثمار ذوى         . إطار األمم املتحدة  
 . الوجهة اإلمنائية هبدف تنمية كامل إمكانيتها لتحقيق أوجه التآزر بني حقوق اإلنسان والتنمية

اق التعاون بني الدوائر املعنية حبقوق      وهناك اهتمام كبري وإمكانية ضخمة لتوسيع نط        -٤٢
ولذلك . اإلنسان والدوائر اإلمنائية لزيادة فهم وتفعيل آليات حقوق اإلنسان يف سياق التنمية           

ال بد لوكاالت األمم املتحدة والدول األعضاء من مضاعفة جهودها لزيادة تعزيز آلية حقوق              
وقت ذاته عن سبل جديـدة أخـرى        اإلنسان وهيكلها العام واالشتراك معها والبحث يف ال       

 .إلشراكها يف التنمية

ويف املناقشة اليت تلت ذلك، أكدت عدة دول على أمهية التضامن والتعاون بـدون                -٤٣
شروط، وأعطت أمثلة عن املمارسات السليمة للتكامل اإلقليمي القـائم علـى التـضامن              

). هورية فرتويال البوليفارية  املغرب ومج (والتكامل االقتصادي والتعاون بني اجلنوب واجلنوب       
وأبدي األسف لكون صندوق التربعات اخلاص باملساعدة املالية والتقنية لتنفيذ االسـتعراض            

 .الدوري الشامل ال يتمتع مبوارد كافية وبضرورة توسيع سبل وصول البلدان إليه

 حقوق  وأعيد التشديد على إمكانية توسيع نطاق التعاون لزيادة فهم وتفعيل آليات            -٤٤
 . وعالوة على ذلك، ينبغي للوكاالت تكثيف عملها مع اآلليات. اإلنسان
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واستفسر عما إذا كان    . وأثارت اإلشارة إىل العنف ضد املرأة عدداً من ردود الفعل           -٤٥
ميكن التصدي للمواقف وأمناط السلوك الكامنة وراء هذه املشكلة بنظام جيمع بني التثقيـف              

ومت التشديد على الوقاية يف احلـاالت       .  أمناط السلوك ويف اجملتمع    والعقوبة إلحداث تغيري يف   
 ينتج فيها العنف ضد املرأة عن احلرب كما هو احلال يف مجهورية كونغو الدميقراطيـة،                اليت

ولن يكف العنف أيضاً ما مل يتم تقـدمي مـرتكيب           . وأعطيت أمثلة عن التثقيف لبناء السالم     
ن حتتل مسألة العنف ضد املرأة مكانة رئيسية يف املفاوضات اليت           وينبغي أ . اجلرائم إىل العدالة  

ومت التشديد أيضاً على أمهية تغري املناخ وحقوق اإلنسان وكذلك على . تعقد إلهناء املنازعات 
 .٢٠١٥ول أعمال التنمية ملا بعد ضرورة حتديد النتائج املتفاوض عليها جلد

بل ووسائل تعزيز التعاون الدويل يف ميدان       اآلفاق العامة وس  : سبيل املضي قدماً    -دال  
حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك بوضع مبادئ توجيهيـة، وباملـساعدة التقنيـة،             

  واالستعراض الدوري الشامل واآلليات الدولية األخرى
اتفق املشاركون عموماً يف حلقة عمل اخلرباء بشأن حقوق اإلنـسان والتـضامن               -٤٦

على أن هناك عالقة قوية بني التعاون الدويل        ،  )٥(٢٠١٢نيه  يو/ اليت عقدت يف حزيران    الدويل
واملنطق الـذي يفيـد بـأن       . والتضامن الدويل وإن تفاوتت اآلراء بشأن طبيعة هذه العالقة        

اإلجراءات اليت يتخذها بلد ما تؤثر على بلدان أخرى يصدق يف كلتا احلالتني وإن مل يكـن                 
ضامن الدويل، تكون آثـار اإلجـراءات الـيت         ففي حالة الت  . ذلك بالضرورة بنفس الطريقة   

يتخذها أحد البلدان على بلد شريك مفيدة عادة، وتكون املعاملة باملثل قائمة بشكل أو بآخر      
أما يف حالة التعاون الدويل، فال تكون آثار اإلجراءات اليت يتخذها أحد            . يف معظم احلاالت  

وأعطيت أمثلـة  . ن الفائدة أحادية اجلانب   البلدان على بلد شريك مفيدة دائماً وغالباً ما تكو        
عن ذلك يف جماالت املشتقات املالية، ونقل التكنولوجيا، واملنازعات، واالجتار باألسـلحة،            

  .ووسائط اإلعالم وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
ويعترب . والتعاون مشتق من التضامن ولكن التضامن ال يشتق بالضرورة من التعاون            -٤٧

وميكن أن تكـون الـديناميات بـني        . على األرجح أداة مصححة للتعاون الدويل     التضامن  
تتسم بأمهية  تقي يف مبادئ حقوق اإلنسان اليت       التضامن والتعاون مكملة لبعضها بعضاً وأن تل      

وينبغي دعم آليات االبتكار لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، واسترعي االنتباه يف هـذا             . بالغة
 .انيات التعاون بني اجلنوب واجلنوب لتعزيز حقوق اإلنسانالصدد إىل تزايد إمك

وهناك حاجة إىل مزيد من االتساق والتآزر والتخفيف من سلبية آثار برامج التعاون               -٤٨
على حقوق اإلنسان، وبالذات تلك اليت تتطلب تعديالت هيكلية ومشروطية أو تضر بفئات             

.  املهاجرين، وكذلك يف أوقات األزمات     معينة من السكان مثل املهاجرين، وبالذات أطفال      
__________ 

)٥( A/HRC/21/44/Add.1. 
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وعالوة على ذلك، جيب أن يكون التعاون مستداماً وإن بات ذلك أمراً صعباً بسبب االفتقار               
فالتعاون القانوين أمر صعب بصفة خاصة كما دلـت علـى ذلـك             . إىل القدرة أو املوارد   

ويفتقر . ه يف هذا امليدان   حماوالت مكافحة بيع األطفال، وال يزال هناك الكثري مما ينبغي عمل          
وللتغلب . التعاون املتعدد اجلوانب إىل التنسيق مع األطراف صاحبة املصلحة واآلليات املختلفة 

على أوجه الضعف هذه، جيب أن يقوم التعاون الدويل على عوامل حتقيق التكامل، وعلـى               
اف صاحبة املصلحة   الشفافية، واحلكم الرشيد، والرصد واملساءلة، واالحترام مبشاركة األطر       

هـذا  . والتعاون الدويل كعملية يف حاجة إىل إطار ومعايري وأدوات للتقيـيم          . بشكل نظامي 
عالوة على ضرورة حتسني تنفيذ الصكوك الدولية، وتعزيز آليات حقوق اإلنسان، وخباصـة             

م وال ينبغي استخدا  . هيئات املعاهدات واإلجراءات اخلاصة، وكذلك تنفيذ ومتابعة توصياهتا       
اإلجراءات اخلاصة فقط كآلية لإلنذار املبكر، بل ينبغي اعتبارها أيضاً قادرة على متابعة رصد              

 .التنفيذ وضمانه

والنظرة إىل التطور التارخيي للنظام الدويل حلقوق اإلنسان تبني استمرار وجود عامل              -٤٩
ى إمكانية فرض ضعف رئيسي، وهو أنه مل جير لدى صياغة امليثاق النص يف الفصل السابع عل    

. عقوبات على انتهاكات حقوق اإلنسان، وهو ما كان من شأنه أن يتيح جماالً أكرب حلمايتها              
وقد أعطت أعمال اللجنة االستشارية بشأن حقوق الفالحني واألطفال املصابني مبرض آكلة            

يات الفم أمثلة عن كيفية التوصل بفضل التعاون إىل تطوير املعايري الالزمة للتصدي للتحـد             
وفيما يتعلق باملثال األول، فقد أرست منظمة فينا كامبسينا، وهـي منظمـة غـري               . الناشئة

حكومية لديها تواصل شبكي مع الفالحني، األساس لبلورة الدراسة الـيت أعـدهتا اللجنـة               
ووضعت مشروع إعالن ينظر فيه حالياً الفريق العامل احلكومي الدويل التابع جمللس حقـوق            

أما يف املثـال    .  من شأنه أن يتيح للفالحني التصدي لقضية مصادرة األراضي         اإلنسان والذي 
الثاين، فقد أثارت املنظمات غري احلكومية قضية األطفال املصابني مبرض تآكل الفم والعالقة             
بني سوء التغذية احلاد وأمراض الطفولة، مما أدى إىل قيام اللجنة بإعداد الدراسـة ووضـع                

وكمتابعة هلذه الدراسة، اختـذت مبـادرة       . لتوجيهية اليت اعتمدها اجمللس   جمموعة من املبادئ ا   
السترعاء انتباه مجعية الصحة العاملية إىل القضية، وهو ما من شأنه أن يفـضي إىل االعتـراف                 

. الرمسي مبرض تآكل الفم على أنه مرض وأن يتيح بدء العمل بشأن رصـده والوقايـة منـه                 
وتدل هذه األمثلة على أوجه التآزر اليت       . ألخرى هذه القضية  وتناولت جلنة حقوق الطفل هي ا     

 .ميكن أن تنشأ عن التعاون الدويل واإلفادة من اآلليات القائمة إلحراز تقدم بشأن هذه القضايا

وقد أتاحت عملية االستعراض الدوري الشامل آفاقاً واسعة أمام التعاون الدويل ببناء              -٥٠
يئات املعاهدات واألمم املتحدة واملنظمات غري احلكوميـة        جسور بني اإلجراءات اخلاصة وه    

واملدافعني عن حقوق اإلنسان، ويسرت احلوار بني خمتلف األطراف صـاحبة املـصلحة يف              
. ميدان حقوق اإلنسان وذلك بتبادل أفضل املمارسات بني الدول والتوصيات اليت تقـدمها            

 فيه الشمال عن احلقوق االقتـصادية      وفتحت هذه العملية األبواب أمام احلوار الذي يتحدث       
وبالرغم من أوجـه التقـدم      . واالجتماعية والثقافية، واجلنوب عن احلقوق السياسية واملدنية      
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هذه، ال تزال آلية االستعراض الدوري الشامل تواجه عقبات، مبا يف ذلك ضـخامة عـدد                
مليـة   توصية لكـل دولـة ختـضع لع        ١٥٠يصل متوسط عددها إىل     (التوصيات املقدمة   

والتحديات . وقلة الوسائل املالية لتنفيذها وتزويد الدول باملساعدة التقنية الالزمة   ) االستعراض
 . األخرى الواجب التصدي هلا هي رفض الدول للتوصيات وعدم تعاوهنا

  اجاتالستنتا  -ثالثاً  
صرح اخلرباء واملتحدثون من القاعة بأن احللقة الدراسية قد ألقت الضوء علـى               -٥١
بعاد القانونية والسياسية واملعنوية للتعاون الدويل، الذي هو تعـاون متعـدد األبعـاد           األ
وقد أظهرت الدراسة البناءة اليت أجرهتا اللجنة االستـشارية         . توجهه عالقات هرمية   وال

علـى أسـاس    ر اإلجيابية، وإن تعني البحث عن قنوات إضافية جديدة          عدداً من العناص  
وقد انصب التركيز أساساً حىت اآلن على التعاون بني         . ل فيينا مبادئ إعالن وبرنامج عم   

الشمال واجلنوب؛ على أن األمر يتطلب زيادة االهتمام بالتعاون بني اجلنوب واجلنـوب             
وعالوة على ذلك، ينبغي تعريف مفهوم      . يف املناقشات اليت ستتواصل بشأن هذه املسألة      

  .عدم التعاون وحتديد إطاره
كون التأكيد على أمهية عملية االستعراض الدوري الشامل باعتبارها       وأعاد املشار   -٥٢

وقد بينـت دورة االسـتعراض      . أداة جديدة ومبتكرة يستخدمها جملس حقوق اإلنسان      
، )بني الشمال واجلنـوب   (األوىل أنه ال ينبغي النظر فقط إىل التعاون على أنه تعاون أفقي             

ان حقوق اإلنسان ميكن للتعـاون الـدويل        وأن هناك ثغرات يف أداء مجيع الدول يف ميد        
وينبغي تعزيز متابعة تنفيذ توصيات اإلجراءات اخلاصة واالستعراض        . املساعدة يف إزالتها  
 .الدوري الشامل

كما أن هناك جماالً لتعزيز التعاون ال فحسب بشأن عملية االستعراض الـدوري               -٥٣
ومت التأكيد على   .  أبرزها اخلرباء  الشامل، بل وأيضاً بشأن عدد من القضايا األخرى اليت        

 . أمهية اإلجراءات اخلاصة واجملتمع املدين

وأفاد الرئيس يف مالحظاته اخلتامية بأن التعاون الدويل قد لعب دوراً طوال فترة               -٥٤
فقد كان هناك تعـاون دويل      . التطور التارخيي الذي شهده النظام الدويل حلقوق اإلنسان       

وقد كان هناك تعـاون دويل      . ن قانون دويل حلقوق اإلنسان    يف وضع القواعد وهناك اآل    
وكان هنـاك تعـاون دويل يف       . للتنمية، وكانت آخر مظاهره األهداف اإلمنائية لأللفية      

عمليات إجراءات املعاهدات املتعلقة حبقوق اإلنسان؛ عند التصدي لالنتهاكات اجلسيمة          
" مـسؤولية احلمايـة  "د وضع مفهوم مثل اإلبادة اجلماعية وسابقاً الفصل العنصري؛ وعن  

الذي نص على تدابري ملنع حاالت اإلبادة اجلماعية، والتطهري اإلثين، واجلرائم املرتكبـة             
ضد اإلنسانية وجرائم احلرب والتخفيف من حدهتا والتصدي هلا؛ وعند وضع وتفعيـل             
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ضـعت  إجراءات تقصي احلقائق يف ميدان حقوق اإلنسان؛ ويف القيم والسياسات اليت و           
 .للقرن احلادي والعشرين من خالل إعالن األلفية

وفيما يتعلق بقانون التعاون الدويل يف ميدان حقوق اإلنسان، تعهـدت الـدول               -٥٥
 مـن امليثـاق يف إطـار     ٥٦ و ٥٥ و ١األعضاء بالتعاون مبوجب مواد من بينها املـواد         

نـع االنتـهاكات    ويف سبيل م  . معاهدات حقوق اإلنسان ومبوجب القانون الدويل العريف      
اجلسيمة حلقوق اإلنسان والتخفيف من حدهتا والتصدي هلا، تعهدت الـدول األعـضاء          

 .بالتعاون مع جملس األمن وجملس حقوق اإلنسان

وأبدى جملس حقوق اإلنسان عدة تصرحيات سياساتية بشأن مفهـوم التعـاون              -٥٦
مجيع الـدول األعـضاء     الدويل مكرراً أنه واحد من مقاصد األمم املتحدة وإن مسؤولية           

تتمثل يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية والتشجيع علـى احترامهـا             
وتعزيز التعاون الدويل يف ميدان حقوق اإلنـسان أمـر   . بوسائل من بينها التعاون الدويل 

أساسي لتحقيق مقاصد األمم املتحدة بالكامل، مبا يف ذلك تعزيز ومحاية حقوق اإلنـسان              
وعالوة على مسؤوليات الدول أمام شعوهبا، فإن عليها مسؤولية مجاعيـة           . ل فعال بشك

ومتـشياً مـع    . لدعم مبادئ الكرامة اإلنسانية واملساواة واإلنصاف على الصعيد العاملي        
املقاصد واملبادئ الواردة يف امليثاق والقانون الدويل، ينبغي للتعاون الـدويل يف ميـدان              

شكل فعال وعملي يف حتقيق املهمة العاجلة املتمثلـة يف منـع            حقوق اإلنسان أن يسهم ب    
وجيب أن يتم تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان       . انتهاكات حقوق اإلنسان واحلريات األساسية    

على أساس مبدأ التعاون واحلوار احلقيقي املراد به تعزيز قدرة الـدول األعـضاء علـى      
فدور . ا يعود بالنفع على مجيع أبناء البشر      االمتثال اللتزاماهتا يف ميدان حقوق اإلنسان مب      

التعاون الدويل هو دعم اجلهود الوطنية واملساعدة يف بناء قدرات الـدول األعـضاء يف               
ميدان حقوق اإلنسان من خالل أمور من بينها تعزيز تعاوهنا مع آليات حقوق اإلنسان،              

 لألوليات اليت حتـددها     فقاًمبا يف ذلك من خالل توفري املساعدة التقنية بناء على الطلب وو           
وينبغي للدول أن تتخذ التدابري الالزمة لتعزيز التعاون الثنـائي واإلقليمـي            . الدول املعنية 

والدويل للتصدي ملا ختلفه األزمات العاملية املتالحقة مثل األزمـات املاليـة واالقتـصادية              
 .لى التمتع حبقوق اإلنسانوأزمات الغذاء وتغري املناخ والكوارث الطبيعية من آثار سلبية ع

ـ             -٥٧ صدي للتحـديات   وقد كان للتعاون الدويل دور حيوي وسيظل يقوم بـه للت
وال بد من اختاذ تدابري تعاونية على وجه السرعة ملواجهـة           . لعامل متطور املعاصرة واملقبلة   

حتديات مثل تغري املناخ، واجلوائح والكوارث الطبيعيـة، وتفـشي الفقـر والتخلـف،              
ر ارتكاب االنتهاكات اجلنائية واجلسيمة حلقـوق اإلنـسان، وانتـشار أوجـه      واستمرا

 .الالمساواة والتمييز والظلم ضد النساء واألطفال

وتشمل التوصيات السياساتية املقدمة لتعزيز التعاون الدويل يف ميـدان حقـوق              -٥٨
 :اإلنسان العناصر التالية
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ان أساس ومعايري التعـاون     جيب أن تكون القواعد الدولية حلقوق اإلنس        )أ(  
  الدويل يف مجيع اجملاالت؛

جيب أن يكون للوجدان دور أكرب يف عملية ممارسة التعـاون الـدويل،               )ب(  
 خاصة لدى التصدي للجرائم الدولية واالنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان؛

مة حلقوق  جيب أن يكون للتعاون الدويل دور يف منع االنتهاكات اجلسي           )ج(  
والتخفيـف مـن حـدهتا      واحلقوق املدنية واالقتصادية والسياسية واالجتماعية      ن  اإلنسا

  والتصدي هلا؛
جيب أن يكون اهلدف من التعاون الثنائي واإلقليمي والدويل هو التصدي      )د(  

ملا ختلفه األزمات العاملية املتالحقة مثل األزمات املالية واالقتصادية، وأزمات الغذاء، وتغري        
  ارث الطبيعية من آثار سلبية على التمتع الكامل حبقوق اإلنسان؛املناخ والكو

هناك جمال لتعزيز التعاون الدويل يف قضايا مثل التثقيف يف ميدان حقوق              )ه(  
اإلنسان؛ وعملية االستعراض الدوري الشامل؛ ومتابعة التوصيات اليت تقدمها اهليئـات           

لوطنية حلقـوق اإلنـسان؛ واحلـق يف        املعنية حبقوق اإلنسان؛ والتفاعل بني املؤسسات ا      
التنمية؛ واهلجرة الدولية؛ ومحاية األطفال من البيع والدعارة واألعمال اإلباحية؛ والعنف           

  .ضد املرأة؛ والتعاون بني اجلنوب واجلنوب؛ وتعميم موضوع التعاون الدويل
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Annex 

  Agenda of the seminar on the enhancement of international 
cooperation in the field of human rights 

  15 February 2013, Salle XXI, Palais des Nations, Geneva 

  Chairperson/Moderator: Bertrand Ramcharan  

  Morning, 10 a.m – 1 p.m.  

10 – 11.30 a.m.  

Session I: Role of international human rights instruments, the Human Rights Council 
and other United Nations bodies in developing the concept of international 
cooperation in the field of human rights  

• Statement by the Deputy United Nations High Commissioner for Human Rights, 
Kyung-wha Kang  

• Statement by the President of the Human Rights Council, Remigiusz A. Henczel  

• Statement by the Permanent Representative of the Islamic Republic of Iran (on 
behalf of the Non-Aligned Movement), Seyed Mohammad Reza Sajjadi 

• Statement by the Director of External Relations of the Council of Europe, Zoltán 
Taubner 

11.30 a.m. – 1 p.m.  

Session II: Setting the concepts: definition, scope, legal framework and the role of 
international cooperation for the effective promotion and protection of all human 
rights  

  Speakers:  

• Laurence Boisson de Chazournes, member of the Human Rights Council Advisory 
Committee 

• Dheerujlall Seetulsingh, member of the Human Rights Council Advisory 
Committee 

• Zdzislaw Kedzia, member of the Committee on Economic, Social and Cultural 
Rights  

• Alexei Avtonomov, Chairperson of the Committee on the Elimination of Racial 
Discrimination  

  Afternoon, 3 – 6 p.m.  

3 – 4.30 p.m.  

Session III: Sharing best practices, challenges and lessons learned  

  Speakers: 

• Vicente YU, the South Center  

• Sylvie Coudray, Senior Programme Officer, UNESCO  
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• Zanofer Ismalebbe, Human Rights Adviser, UNDP Geneva 

• Bineta Diop, Founder and President, Femmes Africa Solidarité  

4.30 – 6 p.m.  

Session IV: The way forward: general prospects, the ways and means to enhance 
international cooperation in the field of human rights including through developing 
guidelines, technical assistance, the universal periodic review and other international 
mechanisms  

  Speakers: 

• Independent Expert on human rights and international solidarity, Virginia Dandan, 
(written contribution)  

• Special Rapporteur on the sale of children, child prostitution and child 
pornography, Najat Maalla M’Jid 

• Former Special Rapporteur on the right to food and former Vice-Chairperson of the 
Human Rights Council Advisory Committee, Jean Ziegler 

• Executive Director of UPR Info, Roland Chauville 

    


