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  جملس حقوق اإلنسان
  ونعشروالة احلاديالدورة 

   من جدول األعمال٣البند 
تعزيز ومحاية مجيع حقـوق اإلنـسان، املدنيـة والـسياسية           

   يف ذلك احلق يف التنميةواالقتصادية واالجتماعية والثقافية، مبا

فريجينيا  حبقوق اإلنسان والتضامن الدويل،      ة املعني اخلبرية املستقلة تقرير      
  داندان

  موجز    
هذا أول تقرير تقدمه إىل جملس حقوق اإلنسان اخلبرية املستقلة املعنيـة حبقـوق                

كـصاحبة  داندان، منذ أن تولت مهامها      . اإلنسان والتضامن الدويل، السيدة فرجينيا ب     
  .٢٠١١أغسطس / آب١والية يف 
ويعرض التقرير بإجياز األنشطة اليت اضطلعت هبا اخلبرية املستقلة بناًء علـى طلـب                

ومن بني تلك األنشطة التعاون مع اللجنة االستشارية،        . ١٨/٥جملس حقوق اإلنسان يف قراره      
مترات القمة الكـربى الـيت      واملشاركة يف مؤمترات ومناسبات دولية، وإيالء االعتبار لنتائج مؤ        

  .تنظمها األمم املتحدة وغريها من مؤمترات القمة ولنتائج االجتماعات الوزارية
ويف اإلضافة املرفقة هبذا التقرير، تقدم اخلبرية املستقلة موجزاً للمناقـشات الـيت               

ها جرت أثناء حلقة عمل اخلرباء اليت تناولت حقوق اإلنسان والتضامن الدويل واليت نظمت            
  .املفوضية السامية حلقوق اإلنسان

وتفرد اخلبرية املستقلة جزءاً كبرياً من تقريرها لسرٍد خمتصر جملريات أول بعثة دراسة               
قطرية تقوم هبا، وكانت إىل الربازيل، كي تدلل على القيمة اليت توليها للممارسات الفضلى              

ة وممارسة التضامن الدويل وبني     بوصفها بوابات تفضي إىل مساحة التالقي األصيلة بني سياس        
وسيصدر عما قريب التقرير الكامل عن بعثـة الدراسـة القطريـة        . إعمال حقوق اإلنسان  

  .٢٠١٣سبتمرب /وسيقدَّم إىل الدورة الرابعة والعشرين جمللس حقوق اإلنسان يف أيلول
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 مقدمة  -أوالً  

داندان خبريةً مستقلةً معنيةً حبقـوق      . عّين جملس حقوق اإلنسان السيدة فرجينيا ب        -١
وأحاط اجمللـس علمـاً، يف      . ٢٠١١أغسطس  / آب ١ن  اإلنسان والتضامن الدويل اعتباراً م    

، خبطة العمل اليت قدمتها اخلبرية املستقلة أثناء دورته الثامنة عشرة وطلب إليهـا   ١٨/٥ قراره
تواصل حتديد اجملاالت اليت ينبغي التصدي هلا، واملفاهيم واملعايري الرئيسية اليت ميكن أن تـشكل               أن  

وضـع القـوانني    يف  جليدة اليت ميكن أن ُيسترشد هبا مستقبالً        أساساً إلطار مناسب، واملمارسات ا    
  .ة حبقوق اإلنسان والتضامن الدويلوالسياسات املتعلق

وطلب جملس حقوق اإلنسان إىل اخلبرية املستقلة أن تواصل عملها املتعلق بإعـداد               -٢
واصلة وضـع خطـوط      ومب مشروع إعالن بشأن حق الشعوب واألفراد يف التضامن الدويل        

وجيهية ومعايري وقواعد ومبادئ هبدف تعزيز هذا احلق ومحايته، بوسائل منها تذليل العقبات             ت
كما طلب إليها أن تضع يف االعتبار نتـائج مجيـع           . القائمة والناشئة اليت حتول دون إعماله     

مؤمترات القمة العاملية الكربى اليت تعقدها األمم املتحدة وغريها من مؤمترات القمة العامليـة              
واالجتماعات الوزارية يف امليادين االقتصادية واالجتماعية واملناخية وأن تلـتمس، يف إطـار        
االضطالع بواليتها، آراء ومسامهات احلكومات ووكاالت األمم املتحـدة وغريهـا مـن             

  . واملنظمات غري احلكومية املعنيةاملنظمات الدولية
ختذها فريق الصياغة الذي أنشأته علماً باخلطوات اليت اجملس حقوق اإلنسان أحاط  و  -٣

اللجنة االستشارية جمللس حقوق اإلنسان من أجل النظر يف هذه املسألة، وكـرر طلبـه إىل                
أن تدرس مسألة حقوق اإلنسان والتضامن الدويل وأن ُتعـّد، يف إطـار             اللجنة االستشارية   

إلعالن بشأن حـق    تعاون وثيق مع اخلبرية املستقلة، مدخالت ُتسهم هبا يف صياغة مشروع ا           
الشعوب واألفراد يف التضامن الدويل، ويف وضع خطوط توجيهية ومعايري وقواعد ومبـادئ             

  .يدة هبدف تعزيز هذا احلق ومحايتهجد
وكاالت إىل  إىل مجيع الدول و   جملس حقوق اإلنسان      طلب ،١٨/٥يف القرار نفسه    و  -٤

مراعـاة  تدرج  أن  املعنية   احلكومية   األمم املتحدة وغريها من املنظمات الدولية واملنظمات غري       
، وأن تتعاون مع اخلبرية املـستقلة        أنشطتها  يف صلب  حق الشعوب واألفراد يف التضامن الدويل     

املعنية حبقوق اإلنسان والتضامن الدويل يف أداء واليتها، وأن تزوِّدها جبميع املعلومات الضرورية             
ا املتعلقة بزيارة بلداهنا وذلك لتمكينـها مـن         اليت تطلبها وأن تنظر جدياً يف االستجابة لطلباهت       

  .االضطالع بواليتها على حنو فعال
وفضالً عن ذلك، طلب اجمللس إىل مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن               -٥

، قبل انعقاد الدورة احلادية والعشرين جمللس حقوق اإلنسان،         ٢٠١٢ تنظم حلقة عمل يف عام    
أن مجلة أمور منها اآلثار اجلنسانية املترتبة على التضامن الدويل، وتأثري           بغرض تبادل اآلراء بش   

احلق يف التضامن الدويل، ودور التضامن الدويل يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية وإعمـال              
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احلق يف التنمية، وذلك مبشاركة ممثلني من مجيع الدول املهتمة واخلبرية املـستقلة وأعـضاء               
  .ني هبذه املسألة واجملتمع املدينية املعنياللجنة االستشار

وتقر اخلبرية املستقلة، مع التقدير، بالعمل الذي أجنزه سلفها رودي حممـد رزقـي                -٦
وسُتجمِّع نتـائج  .  وستأخذه بعني االعتبار يف ما تقوم به من عمل         ٢٠١١الذي تويف يف عام     

جتريبية يصاغ على أساسـها     أنشطتها هي والعمل الذي أجنزه يف املاضي لكي يكون قاعدةً           
مشروع اإلعالن بشأن حق الشعوب واألفراد يف التضامن الدويل الذي سُيقدَّم إىل اجمللـس              

  .٢٠١٤حبلول عام 

  التعاون مع اللجنة االستشارية جمللس حقوق اإلنسان  -ثانياً  
 منـة اخلبرية املستقلة املعنية حبقوق اإلنسان والتضامن الدويل يف اجللسة الثا         شاركت    -٧

 أثناء نظرها متهيدياً يف مشروع الورقة بشأن حقوق         للجنة االستشارية جمللس حقوق اإلنسان    
 مسامهةً منها يف    (A/HRC/AC/8/CRP.1)اليت أعدها فريق الصياغة      اإلنسان والتضامن الدويل  

عمل اخلبرية املستقلة على مشروع اإلعالن بشأن حقوق اإلنسان والتضامن الدويل تنفيـذاً             
آراءهـا   وطرحت اخلبرية املـستقلة   . ١٥/٣ و ١٢/٩ و ٩/٢ات جملس حقوق اإلنسان     لقرار

بشأن حقوق اإلنسان والتضامن الدويل وأعربت عن تقديرها للجنة على ما قدمته هلا مـن               
  .دعم ومساعدة وقالت إن الوالية ستستفيد بشكل كبري من إرشادها وحكمتها

نذ تعيينها كصاحبة والية، وقدمت     وعرضت اخلبرية املستقلة مستجدات أنشطتها م       -٨
وعلقت اخلبرية املستقلة على مشروع الورقة اليت أعـدها فريـق        . عرضاً موجزاً خلطة عملها   

الصياغة مشريةً إىل أنه قد ُتستلهم بعض أجزائها يف هناية املطاف يف وضـع املبـادئ الـيت                  
تقدمه إىل جملـس    سُيسترشد هبا يف وضع مشروع اإلعالن بشأن التضامن الدويل، والذي س          

  .٢٠١٤حقوق اإلنسان حبلول عام 
وتبادل أعضاء اللجنة االستشارية واخلبرية املستقلة اآلراء بشأن مقترحـات بزيـادة      -٩

توطيد األساس املنطقي الذي يقوم عليه صوغ مفهوم حلقوق اإلنسان والتضامن الدويل، مبـا           
ملتعددة األطراف اليت تـشدد علـى       يف ذلك زيادة التدقيق يف احلجج الدامغة من املعاهدات ا         

التضامن من خالل االلتزامات اليت تقطعها الدول على نفسها، ومسألة التعاون الدويل كأحد             
وأخرب رئيس فريق الصياغة اخلبرية املستقلة بأنه سيتم تعديل مشروع الورقة           . واجبات الدول 

قة اليت أعدها الفريق العامل     يف ضوء اآلراء اليت قدمتها، وبأن اللجنة تعتزم وضع مشروع الور          
  .يف صيغتها النهائية يف اجتماعها املقبل

وتناول الكلمة عدد من الدول األعضاء يف جملس حقوق اإلنسان عربت فيها تلـك                -١٠
الدول عن تقديرها للتعاون الذي مت بني اخلبرية املستقلة واللجنة االستشارية، وأعربت الدول             

منها العالقة بني التضامن الدويل واحلق يف التنمية يف تعزيـز           األعضاء عن آرائها يف مواضيع      
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مجيع حقوق اإلنسان؛ وفهم التضامن الدويل يف سـياق االسـتدامة والتعـايش الـسلمي               
ودعت اخلبرية  . واإلنصاف؛ وأمهية التضامن الوقائي؛ والتعاون الدويل من أجل املنفعة املتبادلة         

إىل املشاركة يف حلقة عمل اخلرباء الـيت ُعقـدت يف         املستقلة عضوين يف اللجنة االستشارية      
  .١٨/٥ عمالً بقرار اجمللس ٢٠١٢يونيه / حزيران٨ و٧جنيف يومي 

  حلقة عمل اخلرباء بشأن حقوق اإلنسان والتعاون الدويل  -ثالثاً  
، ُعقدت حلقة عمل اخلرباء بشأن حقوق       ١٨/٥وعمالً بقرار جملس حقوق اإلنسان        -١١

 برعاية اخلبرية املستقلة ٢٠١٢يونيه / حزيران٨ و٧الدويل يف جنيف يومي اإلنسان والتضامن  
  .املعنية حبقوق اإلنسان والتضامن الدويل

 حقوق اإلنسان إىل اخلبرية املستقلة أن تقدم إىل جملس          طلب جملس ،  ويف القرار نفسه    -١٢
 لربنامج عمـل    حقوق اإلنسان تقريراً موجزاً عن املناقشات اليت جرت يف حلقة العمل، وفقاً           

  .اجمللس
  .ويرد موجز املناقشات اليت جرت أثناء حلقة العمل يف اإلضافة املرفقة هبذا التقرير  -١٣

  الربازيل: بعثة الدراسة القطرية  -رابعاً  
التضامن الدويل مفهوم حمري وعصي على التعريف بوجه خاص فيكاد بذلك يكـون               -١٤

 عندما يتحقق، فيتخلل الفكر والعمـل وتكـون         غري أنه يستحيل واضحاً جلياً    . فكرة جمردة 
وهلذا السبب، ترى اخلبرية املستقلة أن مهمتها، اليت تتلخص يف وضع قواعد            . آثاره ملحوظة 

ومعايري ملا سيؤدي يف هناية املطاف إىل صياغة مشروع إعالن بشأن حق الشعوب واألفـراد               
ت األمم املتحدة وغريها مـن      يف التضامن الدويل، تقتضي إقامة حوار مع الدول ومع وكاال         
  .الوكاالت الدولية، ومع أكرب عدد ممكن من أصحاب املصلحة

 وفوق هذا االعتبار اهلام، يكون أْخذ السياسة اليت تتبعها الدول وممارستها احلقيقيـة              -١٥
. بعني االعتبار، ومها قناتان حيويتان للتضامن الدويل وللتعاون الدويل، أمراً يف غاية األمهيـة             

لذلك، ترى اخلبرية املستقلة أن أنسب السبل وأشدها فعالية لفهم سياسة التضامن الـدويل              و
  . على أرض الواقعةوممارسته تكون من خالل اّتباع أساليب جتريبية يف الدراسة واملالحظ

وقامت اخلبرية املستقلة بأول بعثة رمسية إلجراء دراسة قطرية إىل الربازيل يف الفتـرة             -١٦
 بغرض تبادل وجهات النظر مع احلكومة وغريها من         ٢٠١٢يونيه  / حزيران ٢٩  إىل ٢٥من  

الفاعلني وبغرض مجع املعلومات بشأن جتارب الربازيل يف التضامن الـدويل ومنـها علـى               
  .اخلصوص تلك اليت متت يف إطار ما أجنزته من أنشطة التعاون الدويل
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ة الربازيل إذ أتاحت هلا فرصـة       وتعرب اخلبرية املستقلة عن تقديرها العميق حلكوم        -١٧
اليت مارستها الربازيل وتلقُّنها من مصدرها بعد أن كانت         " دبلوماسية التضامن "الوقوف على   

معرفتها هبا يف السابق تقتصر على ما قرأته وما مسعته عنها، وهي الدبلوماسية الـيت أثـارت               
القطرية إىل برازيليا اليت هي مقر      وأجريت بعثة الدراسة    . اهتماماً متزايداً لدى اجملتمع الدويل    

ومكثت اخلبرية املستقلة أيـضاً يف ريـو دي جـانريو يف            . الوزارات والوكاالت احلكومية  
، حيث متكنت من    ٢٠+األسبوع الذي سبق الزيارة القطرية من أجل حضور مؤمتر القمة ريو          

كالة إقليمية يوجد   القيام بأنشطتها خالل املؤمتر مع إجراء زيارة إىل مؤسسة حكومية وإىل و           
  .مقرها يف ريو دي جانريو

وأعربت اخلبرية املستقلة عن تقديرها لالستقبال احلار الذي حظيت به من حكومـة        -١٨
الربازيل ومؤسساهتا املعنية بالتعاون الدويل كما أعربت عن تقديرها ملا أبدته الربازيـل مـن               

والحظت اخلبرية املـستقلة مـع      . هاانفتاح يف مناقشة طائفة من املواضيع ذات الصلة بواليت        
التقدير أنه يف حني أن املسؤولني احلكوميني الذين التقت هبم أعربوا عن فخرهم، وهم حمقون               
يف ذلك، عندما حتدثوا عن اإلجنازات البارزة العديدة اليت حققتها الربازيل، مبا فيها بلوغ عدد       

 بفترة طويلة، فإهنم    ٢٠١٥دة هلا يف عام     من األهداف اإلمنائية لأللفية قبل حلول اآلجال احملد       
مل يترددوا يف اإلقرار بوجود الصعوبات والعراقيل العديدة اليت ال تزال تنتظر التـصدي هلـا                

  .والتغلب عليها ومل يترددوا يف حتديدها
وأثناء بعثة الدراسة القطرية، التقت اخلبرية املستقلة مبسؤولني حكـوميني معنـيني              -١٩

فالتقت يف مقر وزارة الـشؤون اخلارجيـة يف         . اتية وبأنشطة التعاون الدويل   باملسائل السياس 
برازيليا مبدير وكالة التعاون الربازيلية، وباألمني املسؤول عن تعزيـز التعـاون والتجـارة،              
وبالنائب األول لألمني العام املعين بالشؤون السياسية، وبالنائب الثاين لألمني العـام املعـين              

دير قسم البيئة واملواضيع اخلاصة؛ ومبدير قسم حقوق اإلنـسان والـشؤون            بالسياسات، ومب 
االجتماعية، وباستشاريني دوليني لدى أمانة حقوق اإلنسان، وبأمني سياسات تعزيز املساواة           
بني األعراق، وباألمني املسؤول عن السياسات اخلاصة باملرأة، وباملنـسق العـام ألعمـال              

، وبرئيس شعبة التعاون يف جمال التعليم، وبرئيس شعبة العلوم          مكافحة اجلوع الدولية وفريقه   
  .والتكنولوجيا واالبتكار

ويف مقار الوزارات يف برازيليا، التقت اخلبرية املستقلة باألمينة املعنية بتفتيش العمـل      -٢٠
 وفريقها، وباملنسق العام يف وزارة الصحة املعين بالتعاون وفريقه، وبرئيس اجمللس االستشاري           

الدويل، ومبسؤولني يف قسم الشؤون الدولية التابع لوزارة التنمية االجتماعية ومكافحة اجلوع، 
ومبسؤولني يف أمانة العلوم والتكنولوجيا والعمل على االندماج االجتماعي، وباالستـشاري           

ازيلية الدويل لدى وزارة العلوم والتكنولوجيا واالبتكار، ومبنسق التعاون التقين يف املؤسسة الرب 
لألحباث الزراعية التابعة لوزارة الزراعة، ومبدير شعبة يف مؤسسة بنـك الربازيـل، وبكـبري       

  .املستشارين للشؤون الدولية وتعزيز التجارة يف وزارة التنمية الزراعية



A/HRC/21/44 

7 GE.12-15869 

ويف مقر رئاسة اجلمهورية، التقت اخلبرية املستقلة باالستشاري اخلاص لدى وحدة             -٢١
والتقت أيضاً برئيسة معهد األحبـاث  .  مكتب رئيس الربازيل وبفريقه   السياسات اخلارجية يف  

وحضرت اجتماعاً للمجلس الوطين لألمن الغـذائي حيـث         . االقتصادية التطبيقية وفريقها  
  .قدمت عرضاً موجزاً عن واليتها واألهداف املتوخى حتقيقها من زيارهتا الدراسية

 املستقلة برئيس جلنة حقوق اإلنـسان يف        ويف الكونغرس الربازيلي، اجتمعت اخلبرية      -٢٢
جملس الشيوخ وبنائب رئيس جلنة حقوق اإلنسان يف جملس النواب ومـع رئـيس اللجنـة                

  .واجتمعت أيضاً بنائب برملاين آخر شغل منصب رئيس اللجنة مرتني. السابق
نوبيـة  ويف ريو دي جانريو، التقت اخلبرية املستقلة باملدير التنفيذي ملعهد أمريكا اجل             -٢٣

  . إلدارة الصحة وفريقه؛ ومبدير مركز العالقات الدولية يف مؤسسة أوسفالدو كروز وزمالئه
وُعقدت اجتماعات للتشاور مع ممثلني عن وكاالت األمم املتحدة يف الربازيل ومع              -٢٤

  .وُعقد اجتماع أيضاً مع منسق األمم املتحدة املقيم. منظمات اجملتمع املدين
ة املستقلة مجيع من سلف ذكرهم على جمامالهتم وعلى الوقت الذي           وشكرت اخلبري   -٢٥

وهي تعرب عن امتناهنا لكارلوس داكوهنا أوليفريا وفريقه، وهو املنسق لـدى            . أمضوه معها 
وزارة الشؤون اخلارجية املسؤول عن بعثة الدراسة القطرية، وملارينا نازاريت فاراين أسيفيدو،          

 مكتب األمم املتحدة يف جنيف وفريقها يف البعثة الدائمة، على ما     املمثلة الدائمة للربازيل لدى   
  .قدموه من دعم ومساعدة

وقد ُجّمعت نتائج املشاورات واحلوارات اليت أجرهتا اخلبرية املستقلة مع املـسؤولني              -٢٦
يف حكومة الربازيل يف العرض املوجز أدناه، مع إيالء األمهية األكـرب ملـدى فائـدة هـذه                  

  . بالنسبة لسياسة التضامن الدويل وممارستهاملعلومات

  من مسات التعاون الدويل الربازيلي  -ألف  
 يف الربازيل على عدد من املبادئ اليت حتكـم          ١٩٨٨ينص الدستور االحتادي لعام       -٢٧

عالقات الربازيل الدولية ومنها االستقالل الوطين وعلو حقوق اإلنسان وتقرير املصري وعدم            
وترتكز هذه املبادئ علـى تـضامن       . بني الشعوب من أجل تقدم البشرية     التدخل والتعاون   

اجملتمع الربازيلي املكرَّس أيضاً يف الدستور، وتطبَّق مجيعها يف بناء سياسة للتعـاون الـدويل               
  .مندجمة يف أهداف السياسة اخلارجية

ون وقد شكلت هذه املبادئ الدستورية اليت حتكم العالقات الدولية مسـات التعـا              -٢٨
الربازيلي القائم على التضامن، إذ تسعى الربازيل إىل املسامهة يف حتقيق التقـدم االجتمـاعي               
واالقتصادي لبلدان أخرى عن طريق إطالع تلك البلدان على الدروس املـستفادة وعلـى              

وتستفيد الربازيـل مـن    . املعارف املكتسبة من التجارب الناجحة وعلى املمارسات الفضلى       
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بُتدعت وطُوِّرت داخلياً يف مساندة بلدان أخرى تواجه صعوبات مشاهبة مـن            احللول اليت ا  
  .أجل التغلب على عوائق تنميتها

ويتم التعاون من جانب الربازيل بناًء على طلبات ُتستلم من بلدان أخرى مع إيـالء               -٢٩
ها وكاالت  االعتبار األكرب الحتياجاهتا اخلاصة وكذلك استجابةً للنداءات اإلنسانية اليت تطلق         

والتضامن . وال ُتفرض أي شروط كما أن التعاون ال يتوخى حتقيق أي ربح   . متخصصة دولية
هو حمرك التعاون الذي يتمسك بشروط الدستور الربازيلي املتمثلة يف عدم التدخل ويف احترام     

  .السيادة وتقرير املصري
نه تبادل بـني أكفـاء،      ووصف رئيس وكالة التعاون الربازيلية التعاون الربازيلي بأ         -٣٠
والتعاون الربازيلي شبيه بالشعب الربازيلي الذي هو أمـة مـن           . تفاعل بني مانح ومتلقٍّ    ال

ويتسم هذا الشعب مبثالية يف عديد من األوجه إذ على          . اجملتمعات املختلطة تتعايش يف سالم    
أالّ ُينظـر إىل    وينبغي  . الرغم من الفقر يسود بني أفراده إحساس قوي بالتضامن، ال الشفقة          

التعاون باعتباره حل املشاكل فقط؛ فهو حوار بني أمم وشـعوب مـن أجـل التـصدي                 
  .معاً للمشاكل

ومن أهم مسات التعاون التقين الربازيلي أن كال الشريكني يتعلمان مـن بعـضهما                -٣١
بـني  " التضامن املتبـادل  "البعض من خالل تبادل التجارب واملعارف مؤكدين بذلك مبدأ          

وهو عمل تشاركي ال يكون فيه البلدان الشريكان متلقيني سلبيني وإمنا يعمـالن             . وبالشع
  .بنشاط منذ مرحلة التفاوض مبا يضمن تالؤم منهجية التعاون مع سياق الواقع احمللي

  البنية والنطاق  -باء  
فة بوالية وكالة التعاون الربازيلية، التابعة لوزارة العالقات اخلارجية، هي الوكالة املكلَّ  -٣٢

. التفاوض بشأن برامج التعاون التقين اليت تشارك فيها الربازيل، وبتنسيقها وتنفيذها ورصدها           
وتقدم وكالة التعاون الربازيلية اإلرشاد للوكاالت الربازيلية األخرى فيما يتعلق بفرص التعاون 

 بـني األطـراف   اليت تشارك فيها الربازيل، وتدعمها يف إعداد املشاريع، وتنسيق املفاوضات         
املشاركة، ويف رصد وتقييم تنفيذ املشاريع، ويف نشر املعلومات املتعلقة بتطـوير املـشاريع              

وقد مكَّن هذا األمر من نشر املعارف التقنية اليت تقدمها املؤسـسات الربازيليـة              . ونتائجها
انات العامـة   ولذلك، ال بد من التزام الوكاالت والكي      .  بلداً نامياً  ٨٠لنظرائها يف أكثر من     

  .واجلامعات اخلاصة، ومنظمات اجملتمع املدين اليت هي طرف يف الشراكة، بالتعاون
والتعاون التقين الدويل الذي تقدمه الربازيل عملية حيركها الطلـب علـى أسـاس                -٣٣

التضامن بني البلدان النامية هبدف مساعدة البلدان الشريكة يف تقوية مؤسساهتا ومواردهـا              
كذا فإن اهلدف األساس من التعاون التقين الذي تقدمه الربازيل لبلدان اجلنـوب             وه. البشرية
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وتستفيد البلدان الشريكة من نقل حقيقي للمعـارف ومـن تبـادل            . هو تطوير القدرات  
  .التجارب اليت تكون قد أُجنزت يف ظل واقع اجتماعي واقتصادي مشابه

قدَّم لألجانب والتعاون الدويل يف اجملـال       وميثل التعاون التقين واملنح الدراسية اليت تُ        -٣٤
التعاون الربازيلي  "اإلنساين والتربع للمنظمات الدولية األشكال األساسية ملا تسميه الربازيل          

وتشكل الزراعة واألمن الغـذائي والتغذيـة والـصحة والتعلـيم     ". من أجل التنمية الدولية  
التعاون الربازيلي يف أفريقيا أيضاً إىل تقوية       ويرمي  . والتدريب املهين جماالت التعاون الرئيسية    

 بيساو  -العالقات مع البلدان األفريقية الناطقة بالربتغالية وهي أنغوال والرأس األخضر وغينيا            
وتركز مشاريع التعاون يف آسيا باألساس علـى تيمـور          . وموزامبيق وسان تومي وبرينسييب   

الغذائي والتعليم والنظام القضائي والتـدريب  ليشيت مع التشديد على جماالت الزراعة واألمن       
وقد بادرت الربازيل مؤخراً إىل ربط عالقات مع أربعة بلدان آسـيوية      . املهين واإلدارة العامة  

  .من جمموعة أقل البلدان منواً وهي أفغانستان وكمبوديا والوس وميامنار
 مع البلدان الـشريكة  ويساهم التعاون بني بلدان اجلنوب يف توطيد عالقات الربازيل      -٣٥

ألنه يعزز التبادل بشكل عام، ويؤدي إىل توليد املعارف التقنية ونشرها وتطبيقهـا؛ ويـبين               
قدرات املوارد البشرية؛ ويقوي باألساس املؤسسات يف مجيع البلدان املشاركة ويرسـخ يف             

ازيل وثالثـني   وقد أُبرمت اتفاقات تعاون بني الرب     . الوقت نفسه السياسات العامة يف الربازيل     
وال تـزال   . بلداً نامياً يف أمريكا اجلنوبية والشمالية والوسطى ويف منطقة البحـر الكـارييب            

 بلداً منها إىل جمموعـة أقـل        ٢٢ بلداً أفريقياً ينتمي     ٣٨الربازيل تقيم برامج تعاون تقين مع       
س املبادئ اليت يقـوم     وتسترشد الربازيل يف تنفيذ التعاون التقين الثالثي بنف        -٣٦.البلدان منواً

وميكّن التعاون الثالثي األطراَف من التوفيق بني امليزة النسبية         . عليها تعاوهنا مع بلدان اجلنوب    
التعـاون الثنـائي    (املتأتية من التعاون بني بلدان اجلنوب والتعاون مع شركاء إمنائيني آخرين            

وهـذه عوامـل    . لبلدان النامية ، ومن التحكم يف أثر تبادل املعارف بني ا        )واملتعدد األطراف 
وقد نفذت الربازيل أو هي يف طور       . حتِدث أثراً إجيابياً أكرب يف تشجيع عمليات التنمية احمللية        

تنفيذ اتفاقات للتعاون الثالثي مع الواليات املتحدة واالحتاد األورويب واألعضاء فيـه ومـع              
وتـؤدي  .  ومنطقة البحـر الكـارييب     اليابان يف بلدان أفريقية ويف بلدان يف أمريكا الالتينية        

وكاالت األمم املتحدة أيضاً دوراً هاماً يف التعاون الدويل الذي تقوم به الربازيـل، ومنـها                
منظمة العمل الدولية ومنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة وبرنـامج األغذيـة العـاملي              

 منظمةُ الـصحة العامليـة      وتقيم شراكةً مع الربازيل أيضاً    . وصندوق األمم املتحدة للسكان   
اإليدز ومفوضية األمـم    /وبرنامج األمم املتحدة املشترك املعين بفريوس نقص املناعة البشري        

  .املتحدة السامية لشؤون الالجئني وهيئة األمم املتحدة للمرأة
والربازيل منخرطة أيضاً يف أساليب تعاون أخرى تتماشى مع املبادئ اليت تطبقها يف               -٣٧

  :تعاون األخرى واليت هي حالياً يف مرحلة التنفيذ األوىل، ومنها ما يليأشكال ال
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يف السياق بني اإلقليمي، أنشأ منتدى احلوار بني جمموعة اهلند والربازيـل              )أ(  
، صندوق جمموعة اهلند والربازيل     ٢٠٠٣وجنوب أفريقيا، الذي أسسته البلدان الثالثة يف عام         

 ٢٠٠٤ واجلوع، وهو مبادرة رائدة اسُتحدثت يف عـام          وجنوب أفريقيا للتخفيف من الفقر    
بغرض حتديد املشاريع اليت ميكن استنساخها وترقيتها واليت ميكن للبلدان الثالثة معاً أن تكيفها 

وُتطلع البلدان الثالثة أقل البلدان منـواً علـى         . وتنفذها يف بلدان نامية تبدي اهتماماً بذلك      
ريع اليت ينفذها صندوق جمموعة البلدان الثالثة يف جمـاالت          ممارساهتا الفضلى من خالل املشا    

كالتنمية الزراعية واألمن الغذائي واملاء اآلمن الصاحل للشرب والرعاية الـصحية واهلياكـل             
األساسية ومجع النفايات وإعادة تدويرها وبناء القدرات يف مكافحة فريوس نقـص املناعـة              

ي أيضاً، هناك مبادرتان هامتان ال تفتأ أمهيتهما تتزايد         ويف اجملال بني اإلقليم   . اإليدز/البشري
  لبلدان العربية وأمريكا اجلنوبية؛األمريكي اجلنويب ومؤمتر قمة ا -ومها مؤمتر القمة األفريقي 

يف السياق اإلقليمي، املعهد األمريكي اجلنويب إلدارة الصحة هـو كيـان              )ب(  
للصحة التابع الحتاد أمم أمريكا اجلنوبية، مت       حكومي دويل عضو يف اجمللس األمريكي اجلنويب        

أما اجملاالت االستراتيجية الـيت تركـز     .  يف ريو دي جانريو، الربازيل     ٢٠١١تدشينه يف عام    
عليها اخلطة الصحية اخلمسية الحتاد أمم أمريكا اجلنوبية فهي شبكة اليقظة والرد يف جمـال               

ـ  الصحة يف أمريكا اجلنوبية، وتطوير نظام صحي عام   صول علـى  ، ومتكني اجلميع مـن احل
وألن املعهد ملتزم بتنفيـذ     . حمددات الصحة وإدارة املوارد البشرية    األدوية، وتعزيز الصحة و   

جدول األعمال األمريكي اجلنويب يف جمال الصحة واألولويات املبينـة يف اخلطـة الـصحية               
 على االستراتيجيات   اجلنوبية، فإنه يركز أعماله     الحتاد أمم أمريكا   ٢٠١٥-٢٠١٠اخلمسية  

وتدريبها؛ ووضع خطوط حبث وتشخيص؛ وركْـم املعـارف          تبادل املوارد البشرية  : التالية
  .ونشرها؛ وتنظيم العرض والطلب من أجل التعاون؛ وتشجيع التشبيك املتعلقة بإدارة الصحة

 الزراعة  :التعاون التقين الربازيلي  "وقد وضعت وكالة التعاون الربازيلية برناجماً يسمى          -٣٨
ويتكون الربنـامج   ". ٢٠١٢-٢٠١١واألمن الغذائي والسياسات االجتماعية لفترة السنتني       

 ساعة دراسية، وهي دروس تعطـى يف الربازيـل      ٨٠ إىل   ٤٠ درساً قصرياً يستغرق     ٢٤ من
لفائدة األطراف املهتمة من البلدان يف منطقة البحر الكارييب ويف أفريقيا ويف وسط وجنـوب   

وتنفذ وكالة التعاون الربازيلية هذا     . نطقة احمليط اهلادئ وأوروبا الشرقية والقوقاز     آسيا ويف م  
 وكالة برازيلية معروفة بكفاءهتا يف جماالت الزراعة والبيئة ومصائد          ٢٠الربنامج بالتعاون مع    

سة األمساك وتربية األمساك والسالمة الغذائية والتنمية الريفية وسياسة السالمة الغذائية والسيا           
وتعتقد الربازيل أن هذا الربنامج مثال جيد على التعاون فيما بني بلدان اجلنـوب،              . اجلنسانية

حيث تتوقع الربازيل أن تتعلم من شركائها أيضاً، وحيث إن مجيع األطراف املنخرطة فيـه               
  .تستفيد من تبادل تقين دويل
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  ممارسات جيدة يف التضامن والتعاون الدوليني  -جيم  
املوجز أدناه ممارسات جيدة انُتقيت ألن نتائجها تنطوي على إمكانية كبرية           ترد يف     -٣٩

  .لتهيئة بيئة متكّن من إعمال حقوق اإلنسان

   إعمال احلق يف الغذاءحنو: الزراعة واألمن الغذائي    
. الزراعة جمال رئيسي من اجملاالت اليت تتعاون فيها الربازيل مع شركائها اجلنـوبيني              -٤٠

اث الزراعية الربازيلية، التابعة لوزارة الزراعة واملواشي والتموين الغذائي، قـد           فمؤسسة األحب 
وتتلخص مهمتها يف إجراء . كانت أحد أهم الفاعلني يف جمال التعاون التقين يف ميدان الزراعة        

األحباث والتطوير واالبتكار بغرض إجياد حلول قابلة للتطبيق من أجل تنمية الزراعة تنميـة              
وتركز املؤسسة أحباثها على جماالت ذات أمهية بالغة        . مبا فيه منفعة اجملتمع الربازيلي    مستدامة  

  .بالنسبة لتنمية البلد
وال غىن عن العمل الذي تقوم به مؤسسة األحباث الزراعيـة يف جنـاح الزراعـة                  -٤١

لتماس االستوائية الربازيلية مما حفز بعض البلدان اليت تعاين مشاكل وصعوبات مشاهبة على ا            
وقد كان التعاون الدويل حامساً يف      . والشراكة معها  مؤسسة األحباث الزراعية  من  املعلومات  

إنشاء مؤسسة األحباث الزراعية وتوطيدها فهي تعترب اليوم أكثر معاهد األحبـاث الزراعيـة              
  .االستوائية تطوراً يف العامل

سل مئات مـن املهنـيني      وملؤسسة األحباث الزراعية برنامج دراسات عليا متني أر         -٤٢
الشباب إىل اخلارج يف بعثات دراسية إىل الواليات املتحدة واململكة املتحدة وكندا وإسـبانيا    

وقد كانت املشاريع اليت موهلا البنك الدويل ومـصرف التنميـة           . وهولندا وأملانيا وأستراليا  
تنمية البشرية هذا وكذلك    للبلدان األمريكية واحلكومة اليابانية مهمة جداً يف متويل برنامج ال         

 مركـز   ٤٦ولدى مؤسسة األحباث الزراعية يف الوقت احلاضر        . يف جتهيز وحدات األحباث   
أحباث وهي قناة رئيسية لتعاون الربازيل مع عدد من البلدان ولنقل جتارهبـا وتكنولوجياهتـا               

  .ولتكييف هذه التجارب والتكنولوجيات مع الظروف احمللية يف البلدان الشريكة
وقد أطلعت الربازيل البلدان الشريكة على خربهتا يف جمال تيسري الوصول وإنتـاج               -٤٣

 التحسني اجليين؛ والزراعة احملسنة، وأساليب الري واحلصاد؛ واسـتخدام اآلالت           -األغذية  
وقـد سـعت    .  ويف جمال التـسويق    -الزراعية؛ وتربية املواشي؛ وحتويل املنتجات احليوانية       

ني األمن الغذائي والتغذية عن طريق تقوية الزراعة األسرية وقد حققت جناحاً       الربازيل إىل حتس  
ملحوظاً يف إنشاء تعاونيات للمزارعني بغية حتقيق قيمة مضافة حملصوهلم الزراعي وزيادة دخل           

ويوسع إطالع البلدان النامية على املمارسات الفضلى اليت كرستها احلكومة الربازيلية           . األسر
رايف للتعاون الذي تقدمه الربازيل ويقّدم سياسات وبرامج تنفَّذ بنجاح يف الربازيل            النطاق اجلغ 

  .ترمي إىل إنقاذ سكاهنا من الفقر
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أما مبادرة السوق األفريقية الربازيلية لالبتكار الزراعي فهي عملية تركز على حتقيق              -٤٤
ز االبتكار الزراعي ألغـراض     والغاية من هذه املبادرة تعزي    . منافع لصغار املزارعني واملنتجني   

التنمية يف القارة األفريقية عن طريق إنشاء وتقوية شراكات بني منظمات أفريقيـة وأخـرى       
برازيلية حيث تستقطب ذلك الطيف الواسع من اجلهات الفاعلة املشاركة يف إنتاج معارف             

 غري احلكومية   زراعية يف جماالت منها األحباث والوسط األكادميي والقطاع اخلاص واملنظمات         
وقد كانت مؤسسة األحباث الزراعية ومنتدى األحباث الزراعية . واملنتجون وصناع السياسات

يف أفريقيا َمن وضع مبادرة السوق األفريقية الربازيلية بدعم من وزارة التنميـة الدوليـة يف                
اون الربازيليـة   اململكة املتحدة والصندوق الدويل للتنمية الزراعية والبنك الدويل ووكالة التع         

وهذا التعاون بني بلدان اجلنوب بدعم نشيط من بلدان الشمال        . ومؤسسة بيل وميليندا غيتس   
يقدم مسامهة هامة يف زيادة اإلنتاج الزراعي ويف زيادة تيسري سعر الغذاء للفقراء يف أفريقيا،               

بـادرة يف   وقد ُشرع مؤخراً يف تنفيذ نفـس امل       . فيكّمل بذلك جهوداً أخرى ال تزال جارية      
وُتعَرف باسم سـوق االبتكـار      . منطقة أخرى هي أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب       
  .الزراعي للربازيل وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب

، أنشئ برنامج للمساعدة يف تطوير صناعة القطـن يف البلـدان            ٢٠٠٨وفيي عام     -٤٥
 ُيعَرف أيضاً باسـم     ، والذي )ينا فاسو وتشاد ومايل   وهي بنن وبورك  (األربعة املنتجة للقطن    

، بدعم مايل من احلكومة الربازيلية لفائدة مبادرة القطن ملنظمـة التجـارة             ٤مشروع القطن   
العاملية، اليت طرحتها البلدان األربعة املنتجة للقطن إثر ما تكبدته من خسائر بسبب سياسات              

سامهة يف زيـادة    وتتلخص األهداف من املشروع يف امل     . الدعم املتبعة يف سوق القطن العاملية     
تنمية صناعة القطن يف البلدان األربعة املنتجة له، ونقل التكنولوجيا الربازيلية إليها من أجـل               
زيادة رحبية سلسلة اإلمدادات يف صناعة القطن، وحتسني نوعية احلياة والرفع من مـستويات              

  .األمن الغذائي والتغذية يف البلدان املستفيدة
يل وجتارهبا وتركيزها على الربامج االجتماعية رابطاً هاماً بني وتشكل سياسات الرباز  -٤٦

األهداف اليت حددهتا بلدان منطقة البحر الكارييب وأمريكا اجلنوبية وأمريكا الوسطى فيمـا             
وقد شرعت احلكومة الربازيلية بالفعل، بالتعاون مع منظمة األغذية والزراعة،          . يتعلق بالتنمية 

بني بلدان اجلنوب يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب فتطِْلـع           يف تنفيذ برامج للتعاون     
  .البلدان األخرى على جتارهبا وسياساهتا الرامية إىل تعزيز األمن الغذائي يف املنطقة

، )صفر من اجلوع - Fome Zero(ومن الربامج الربازيلية ذات الفائدة اخلاصة برنامج   -٤٧
الربازيل بال فقـر   - Brasil Sem Miseria(نه مدرج يف برنامج الذي توقف تنفيذه حالياً ولك

 ، وكذلك األنشطة اليت تنفذها وزارة التنمية الزراعيـة ووزارة التنميـة االجتماعيـة             )مدقع
واليت تستهدف شبكات الضمان     والصندوق الوطين لتطوير التعليم وغري ذلك من املؤسسات       

شكل واضح على األحباث وتركز على حتقيق التنمية        االجتماعي والتنمية الزراعية اليت تقوم ب     
  .لفائدة الفقراء واجلوعى
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برناجماً مـشاهباً يف نيكـاراغوا   ) صفر من اجلوع - Fome Zero(برنامج وقد أهلم   -٤٨
إذ ينفِّذ برنامج األغذيـة العـاملي       . وبلدان أخرى يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب       

ومن الربامج اهلامة .  على أفكار مماثلة يف مجيع بلدان أمريكا الالتينيةبرامج أخرى مشاهبة تقوم
ويستفيد الربنامج من اخلربة اليت اكتسبتها      . األخرى برنامج الشراء من األفارقة ألجل أفريقيا      

الربازيل من برنامج شراء األغذية اخلاص هبا الذي نفذته مبشاركة منظمة األغذية والزراعـة              
هي (ويوفر املشروع التمويل لشراء األغذية من مخسة بلدان أفريقية          .  العاملي وبرنامج األغذية 

مبا يعود بالنفع على صغار املزارعني وضعاف       ) إثيوبيا والنيجر ومالوي وموزامبيق والسنغال    
  .احلال من السكان

  حنو إعمال احلق يف الصحة: الصحة واحملددات الصحية     
 األعمال الربازيلي الداخلي ويف التعاون الدويل معاً        حتظى الصحة باألولوية يف جدول      -٤٩

حيث تطبق الربازيل هنجها اهليكلي املتسم ببذل اجلهود من أجل تطوير القـدرات الفرديـة               
  .واملؤسسية يف البلدان الشريكة وحتقيق نتائج مستدامة

ـ    -٥٠ ز علـى  لذلك، فإن أهم مشاريع التعاون الربازيلي يف أفريقيا وأمريكا اجلنوبية ترك
تدريب املوارد البشرية وبناء القدرات يف جمال األحباث أو التعليم أو اخلدمات وعلى تقوية أو               
إنشاء مؤسسات نظام رعاية صحية مبا يف ذلك وزارات الصحة ومدارس الصحة العموميـة              
ومعاهد الصحة الوطنية وكليات لتدريب عاملني أعلـى مـستوى وكليـات بوليتكنيـك              

ويقوم نظام الـصحة    . معاهد ومصانع التطوير التكنولوجي واإلنتاج    متخصصة يف الصحة و   
العمومية يف الربازيل وتعاوهنا الدويل يف جمال الصحة على مبدأ تعميم االستفادة مـن نظـام                

  .الصحة العمومية
يركز اتفاق ثالثي مربم بني هاييت وكوبا والربازيل على إقامة هياكل الصحة   )أ(  

ام وطين الستقبال املرضى اخلارجيني وعلى تدريب العاملني يف جمال          يف هاييت وعلى إنشاء نظ    
سيما العاملني من الرتبة املتوسطة الذين حيتاجهم النظام بصورة عاجلة، وعلـى             الصحة، وال 

ويتطلب تنفيذ االتفاق إعادة بناء نظام الصحة بشكل كامل         . السيطرة على األمراض املعدية   
ففي اليوم الـذي تـال   . جات سكان هاييت يف جمال الصحة    لكي يكون أقدر على تلبية احتيا     

ومـن  . وقوع الزلزال، ُحددت معايري هبدف إعادة بناء نظام الصحة العموميـة يف هـاييت             
األهداف املتوخى حتقيقها من االتفاق متكني اجلميع من احلصول على اخلـدمات الـصحية              

ء البلد وبقدرهتم علـى ابتـداع       وحتقيق ذلك رهٌن برغبة السكان يف املشاركة يف إعادة بنا         
  أشكال مبتكرة من التضامن؛

، التابعـة لـوزارة الـصحة       )فيوكروز(تشارك مؤسسة أوسفالدو كروز       )ب(  
ويـشتمل  . الربازيلية، يف إنشاء مصنع إلنتاج مضادات الفريوسات العكوسة يف موزامبيـق          

ليني يف جمال معاينـة     املشروع على تنفيذ متعدد االختصاصات كتدريب العاملني التقنيني احمل        



A/HRC/21/44 

GE.12-15869 14 

األدوية وتفتيشها واعتمادها ومراقبتها، وكذلك يف عملييت إنتاجها وتسويقها، حىت تستطيع           
. وكالة التنظيم املوزامبيقية أن تنشئ بكفاءة مصنعاً إلنتاج مضادات الفريوسات العكوسـة           

قبة أمـراض   وتتمتع منظمة أوسفالدو كروز بشهرة عاملية بوصفها مركز أحباث رائد يف مرا           
ومن املهام الرئيسية اليت تقوم هبـا       . اإليدز واملالريا والسل  /منها فريوس نقس املناعة البشري    

وهي . املؤسسة صنع منتجات استراتيجية حلساب النظام املوّحد للصحة العمومية يف الربازيل          
 -ة يف البلد    أحد أكرب املختربات الصيدلية العام     -تتمتع، إىل جانب معهد تكنولوجيا العقاقري       

إنتاج العقاقري املستخدمة يف عالج فـريوس نقـص املناعـة           لوجيات  خبربة واسعة يف تكنو   
  .اإليدز/البشري

، ١٩٨٥ويف عام   . ١٩٤٣وكان قد افُتتح أول بنك حلليب األم يف الربازيل يف عام              -٥١
تـشارة،  ونتيجةً ملا استثمرته مؤسسة فيوكروز فيه من أحباث وتطوير تكنولوجي وتعليم واس           

تطور ذلك البنك ليصبح من العناصر األساسية يف إنشاء ما يسمى اليوم أكرب وأعقد شـبكة                
ويشكل . وهي أهم استراتيجية حكومية خلفض وفيات الرضَّع      من بنوك حليب األم يف العامل،       

 يفو.  جيمع بني املوثوقية العالية والدقة التقنية بكلفة تشغيلية منخفضة         اًبنك حليب األم منوذج   
ملـسامهتها  تقديراً   لشبكة بنوك حليب األم      ، منحت منظمة الصحة العاملية جائزةً     ٢٠٠١عام  

لقـرن  االكربى يف احلد من وفيات الرضَّع والتشجيع على الرضاعة الطبيعية يف تـسعينات              
ويتزايد التعاون الدويل بشكل مطرد نتيجة جهود وكالة التعاون الربازيليـة حيـث             . املاضي

يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكـارييب، إىل جانـب           مشروعاً   ١٩تنفيذ  جيري بالفعل   
 ،وقـد اعتمـدت بلـدان أوروبيـة    . مبادرات تستنسخ النموذج الربازيلي يف بلدان أفريقية 

  .حليب األم اليت طورهتا الربازيل تكنولوجيا بنك ،كالربتغال وإسبانيا

  معيشة الئق إعمال احلق يف مستوى حنو: الضمان االجتماعي    
سياساهتا  الربازيل على الصعيد الدويل مرآة تعكس        إن سياسات التعاون اليت تنتهجها      -٥٢

الربازيل بال فقـر   - Brasil Sem Miseria(برنامج االجتماعية الداخلية وخري مثال على ذلك 
س، والربنامج الوطين إلطعام تالميذ املدار، )صفر من اجلوع - Fome Zero(برنامج ، و)مدقع

 Luz para Todos، وبرنـامج  )برنامج إرسال النقـود املـشروط   (Bolsa Familiaوبرنامج 
، ومنذ عهد أقرب برنامج )السكن للجميع (Casa para Todos، وبرنامج )الكهرباء للجميع(

Brasil Carinhoso) وهو امتداد لربنامج )الربازيل احلانية ،Bolsa Familiaباألسر ةً ُيعىن خاص 
  . سنوات٦ها أطفال تتراوح أعمارهم بني صفر واليت لدي
ونظراً إىل النتائج اإلجيابية اليت حتققت يف السنوات األخرية، تـشجعت احلكومـة               -٥٣

 من خالل وزارة التنمية االجتماعية ومكافحة اجلوع، على بذل جهد خاص مـن              ،الربازيلية
جتماعيـة وراء حـدودها،     أجل نقل تكنولوجيا السياسات االجتماعية، وتقوية التنميـة اال        

  .اليت يتم تنفيذها حالياً" دبلوماسية السياسة االجتماعية"فطبقت ما يسمى 
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وُيسترشد يف التعاون الدويل يف اجملال االجتماعي بالتركيز علـى بنـاء القـدرات                -٥٤
املؤسسية يف البلدان الشريكة وباألمهية اليت ُتعطى لألثر املـضاِعف يف مـشاريع التعـاون               

نقل التكنولوجيا االجتماعية القابلة للتكيـف      بكيز على أوجه التشابه الثقافية واللغوية و      التربو
  :أمثلة على التعاون اجلاري تنفيذهبضع وفيما يلي . مع السياقات احمللية

 االجتمـاعي   الضمان  ميدان  أفريقيا من أجل التعاون يف     -برنامج الربازيل     )أ(  
ة االجتماعية ووزارة التنمية الدولية يف اململكة املتحـدة         وهو نتيجة لشراكة بني وزارة التنمي     

: وقد مت تطوير التعاون يف جماالت أربعة هي       . ومركز السياسات الدولية من أجل تنمية شاملة      
وشاركت يف . التعاون التقين اإلقليمي، واملساعدة التقنية، والبعثات الدراسية، والتعلُّم عن ُبعد    

  ؛يق وموزامبهذا الربنامج أنغوال وغانا
تعزيز احلق يف الغذاء الكايف عن طريق احلد من حالة الضعف االجتمـاعي               )ب(  

والغذائي اليت يعانيها سكان البلدان األفريقية وعن طريق تقوية برامج شراء التموينات الغذائية             
عونـة  حملياً، كاالستراتيجية احلكومية واستراتيجية وكاالت األمم املتحدة لتقدمي املساعدة وامل         

الغذائية، مبا يف ذلك برامج إطعام تالميذ املدارس، وكذلك ألغراض إنسانية كما هي احلـال    
أما البلدان الشريكة فهي كوت ديفوار      . بالنسبة لربنامج احلصول على الغذاء اخلاص بأفريقيا      

  ؛مبابويينيا ورواندا والسنغال وزوإثيوبيا وغانا ومالوي وموزامبيق والنيجر وك
اون بني الربازيل واململكة املتحدة وغانا دعماً إلنشاء برنامج متكني سبل        التع  )ج(  

  .حة الفقر، الذي وضعته حكومة غانااالسترزاق من أجل مكاف
ويف السلفادور، برنامج يرمي إىل التعزيز املؤسسي لكيانـات هلـا دور يف               )د(  

مثل للسياسات والـربامج    إدارة وتنفيذ السياسات االجتماعية؛ وتوخي اإلدارة الالمركزية األ       
االجتماعية؛ وتعزيز التزام مجيع أصحاب املصلحة عرب القطاعـات بتعبئـة املـوارد احملليـة               
واإلقليمية والوطنية والدولية من أجل تنفيذ وإدارة الربامج والسياسات االجتماعية؛ ودعـم            

نشاء آليـات  عملية صياغة مقترح معياري ملأسسة نظام الضمان االجتماعي السلفادوري؛ وإ       
لتحسني احلوار بني احلكومة واجملتمع املدين؛ وحتسني القدرات الفعليـة ملـديري الـربامج              
والسياسات االجتماعية السلفادورية؛ وتشجيع تكامل نظام محايـة األطفـال واملـراهقني            

  .السلفادور يف

  مالحظات اخلبرية املستقلة  -دال  
قة ال تتضمن سوى عرضاً مـوجزاً لـبعض         تؤكد اخلبرية املستقلة أن الفقرات الساب       -٥٥

وهكذا فإن امللخص ال يشتمل     . مالحظاهتا أثناء بعثة الدراسة القطرية اليت أجرهتا إىل الربازيل        
ومن أجل وضع إطار مرجعي أوسـع وزيـادة         . على معلومات أخرى مجعتها أثناء زيارهتا     

نفذها الربازيـل، سيـصدر     متحيص ممارسات التضامن الدويل يف برامج التعاون الدويل اليت ت         
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قريب تقرير كامل يف هذا الشأن وسيقدَّم إىل الدورة الرابعة والعشرين جمللس حقـوق                عما
  .٢٠١٣سبتمرب /اإلنسان يف أيلول

واستناداً إىل ما الحظته اخلبرية املستقلة وما تعلمته من أول بعثة دراسٍة قطرية جتريها                -٥٦
ارسة التضامن اللتني تنتهجهما حكومـة الربازيـل يف         إىل الربازيل، فإهنا أشادت بسياسة ومم     

برامج التعاون الدويل جبميع أشكاهلا، اليت تنفذها يف إطار التعاون بني بلـدان اجلنـوب ويف                
وأعربت اخلبرية املستقلة عن إعجاهبا باإلشارة املتكررة إىل التـضامن          . سياق التعاون الثالثي  

يه الربازيل، وذلك يف مجيع وزارات ومكاتب احلكومة        بوصفه القوة الدافعة للتعاون الذي تبد     
  .اليت هلا دور يف مشاريع التعاون، دون استثناء

 وقد أدركت اخلبرية املستقلة، من خالل بعثة الدراسة القطرية األوىل اليت أجرهتا، أنه              -٥٧
يف إطـار   تنبغي، عند النظر يف حيز التالقي بني املمارسات اجليدة املتعلقة بالتضامن الـدويل              

التعاون الدويل وبني إعمال حقوق اإلنسان، دراسة الشراكات من الزاويتني معاً من أجـل              
ولذلك، أعربت اخلبرية املستقلة عـن أملـها يف أن          . التثبت الكامل من أثر هذه املمارسات     

  .حتملها بعثة الدراسة القطرية التالية إىل أحد البلدان األفريقية الشريكة للربازيل

  أنشطة أخرى  -خامساً  
، وباإلضـافة إىل    ٢٠١١أغسطس  / آب ١منذ أن تولت اخلبرية املستقلة مهامها يف          -٥٨

مـؤمتر  : املهام اليت ورد وصفها أعاله، بثت رسائل من خالل اإلعالم يف املناسبات التاليـة             
دة  ملؤمتر األطراف؛ ويوم األمم املتح١٧ديربان بشأن تغري املناخ، املعروف أيضاً باسم الدورة   

ديسمرب من كل سـنة؛ ومـؤمتر       / كانون األول  ٢٠الدويل للتضامن اإلنساين الذي خيلَّد يف       
وانضمت اخلبرية املستقلة أيضاً إىل مكلفني بواليات آخرين يف إطار اإلجـراءات            . ٢٠+ريو

اخلاصة يف بيانات إعالمية أصدروها بشأن اعتبار حقوق اإلنسان ضرورة حتمية يف مـؤمتر              
عموا فيها فرض ضريبة عاملية على املعامالت املالية، ووجهوا العناية فيهـا            ؛ ود ٢٠+ريو قمة
الثغرات اليت ال تزال قائمة يف جمال حتقيق األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة الـيت وضـعتها                  إىل

  .املتحدة األمم
  :وحتدثت اخلبرية املستقلة يف منتديات خمتلفة ُيذْكر منها على اخلصوص ما يلي  -٥٩

سبيل املضي  : "النقاش اليت عقدها جملس حقوق اإلنسان بشأن موضوع       حلقة    -ألف  
  "بني السياسات والتطبيق: قدماً يف إعمال احلق يف التنمية

 مبناسـبة الـذكرى     ٢٠١١سبتمرب  / أيلول ١٤ُعقدت حلقة النقاش يف جنيف يوم         -٦٠
). ٤١/١٢٨قـرار اجلمعيـة العـام       (اخلامسة والعشرين لصدور إعالن احلق يف التنميـة         
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رئيسة جملس حقوق اإلنسان على إدارة حلقة النقاش اليت افتتحتها املفوضة السامية             وأشرفت
  .حلقوق اإلنسان

عالن احلـق يف التنميـة مـن         ما إل  وكان حمور حلقة النقاش وأهدافها تعزيز فهمِ        -٦١
 يف  يف األفكار والسياسات واملمارسات املتعلقة بالتنمية؛ والتمعن      ضافات ممكنة   إسهامات وإ 

احلق يف التنمية يف سياق التحديات السياسية واالجتماعية والبيئية إعمال  الطريقة اليت ميكن هبا     
الفعال للحق  باإلعمال  واملالية املعاصرة؛ واملسامهة يف وضع إطار حمدد لألعمال املقبلة املتعلقة           

  .يف التنمية
الذين ُدعـوا إىل عـرض      وكانت اخلبرية املستقلة أحد أعضاء فريق النقاش الثالثة           -٦٢

. األوراق اليت أُعدت يف هذا املوضوع وللمشاركة يف النقاش التفاعلي الذي تال تلك العروض  
أمـران   األهداف اإلمنائية لأللفية وإعمال احلق يف التنمية         حتقيق كيف أن وتناولت يف ورقتها    

وميكن تعلـم  . الدويليقوم على الشعور باالنتماء والتضامن  أكثر ريستن م هنجيستلزمان اتباع 
  ويعاجلون مشاكلهم وجيدون حلوالًاًالكثري من األشخاص العاديني الذين يعيشون حياهتم سوي

  .)١( حقهم يف التنميةةارس يف ممهلا يف هناية املطاف، وهم موحدون ومتضامنون

  ٢٠١١  لعاماحملفل االجتماعي  -باء  
 جنيـف احملفـل االجتمـاعي       ُعِقد يف ،  ١٦/٢٦ لقرار جملس حقوق اإلنسان      اًوفق  -٦٣
احملفل االجتماعي  ركز وقد. ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٥ إىل ٣ يف الفترة من ٢٠١١ لعام

عـرض  اسُتكمل كل   و ،خرباءقدمها   على احلق يف التنمية واستمع إىل عروض         ٢٠١١لعام  
 مبا يف ذلك ، توصيات بشأن تعزيز احلق يف التنمية    تقدمي  إىل ى أفض ،منها بتبادل تفاعلي لآلراء   

  .نيالدولي املساعدة والتعاونبشأن ، والفعالدور اجملتمع املدين ومسامهته وإعماله 
إعالن احلـق يف    "وشاركت اخلبرية املستقلة يف فريق النقاش املواضيعي الذي تناول            -٦٤

 ينبغـي أن    هأنوأشارت يف أثناء مشاركتها إىل      " التنمية يف ذكراه السنوية اخلامسة والعشرين     
 ال غىن عنه من عناصر اجلهود الرامية إىل إعمـال احلـق يف              اًكل التضامن الدويل عنصر   يش

عن النامية  البلدان   الفجوة بني البلدان املتقدمة و     ضييقالتنمية، وهو ما من شأنه أن يساعد يف ت        
  .)٢( دعم اخلطابات واإلعالنات بإجراءات ملموسةطريق

__________ 

 .A/HRC/19/39انظر موجز املناقشة يف الوثيقة  )١(
 .A/HRC/19/70انظر املوجز واالستنتاجات والتوصيات يف الوثيقة  )٢(
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  ٢٠+، ريو٢٠١٢قمة الشعوب   -جيم  
 ١٨اخلبرية املستقلة من بني املتكلمني اخلمسة يف احللقـة الـيت ُنظمـت يف          كانت    -٦٥

 أثناء انعقاد مؤمتر قمة الشعوب يف ريو دي جانريو، الـذي نظمتـه              ٢٠١٢يونيه  /حزيران
منظمات اجملتمع املدين املهتمة حبقوق اإلنسان والتنمية يف منطقة أمريكا الالتينية بالتوازي مع             

الدور اجلديد للمنظمات املستندة إىل احلقـوق يف        "وضوع النقاش   وكان م . ٢٠+مؤمتر ريو 
  ".تعزيز العدالة االجتماعية والبيئية

وحتدثت اخلبرية املستقلة عن دور التضامن الدويل يف دعم جدول األعمال العـاملي               -٦٦
 على  ، فحثت الدول واجملتمع املدين    "بالتعاون على التضامن  "ونادت  . املتعلق بالتنمية املستدامة  

العمل معاً وعلى االستفادة مما جيمع بينها والتغلب على خالفاهتا بروح من الشراكة واالحترام      
  .املتبادل وذلك ألجل مستقبلنا املشترك

  .وتلت عروَض املتكلمني اخلمسة مناقشة تفاعلية شارك فيها احلضور  -٦٧

تحدة الرئيـسية   التضامن الدويل يف الوثائق اخلتامية ملؤمترات األمم امل         -سادساً  
   العاملية واالجتماعات الوزاريةمؤمترات القمةوغريها من 

  منتدى البلدان املعرضة خلطر تغري املناخ، اجتماع دكا الوزاري  -ألف  
استضافت وزارة الشؤون اخلارجية ووزارة البيئة والغابات يف بنغالديش اجتماع دكا   -٦٨

 تـشرين   ١٤ و ١٣ يـومي    ٢٠١١ناخ لعـام    الوزاري ملنتدى الدول املعرضة خلطر تغري امل      
  .)٣(، وترد الوثيقة اخلتامية الصادرة عن االجتماع الوزاري يف إعالن دكا٢٠١١نوفمرب /الثاين
وجيمع منتدى البلدان املعرضة خلطر تغري املناخ، يف شراكة عاملية، حكومات مـن               -٦٩

تمثل يف إجياد حل عاجل     أفريقيا واألمريكتني وآسيا واحمليط اهلادئ من أجل هدٍف مشترك ي         
ألزمة تغري املناخ املتفاقمة اليت تواجهها هذه البلدان حيث إهنا األكثر عرضة للتـأثر باآلثـار        

 ، وبـنغالديش  ، وبربـادوس  ، وأفغانـستان  ،إثيوبياوأعضاء املنتدى هم    . الضارة لتغري املناخ  
ـ  ، وغانا ، وسانت لوسيا  ،ورواندا ، ليشيت - وتيمور   ، وتوفالو ،وبوتان  ، والفلـبني  ،انواتو وف

  . ونيبال، وملديف،ومدغشقر،  وكينيا، وكرييباس،وكوستاريكا
وقد أحرز املنتدى، منذ نشأته، جناحاً كبرياً يف طرح شواغل البلدان املعرضة خلطـر                -٧٠

  .تغري املناخ ويف التوعية هبا أثناء احملادثات الدولية اليت تتناول تغري املناخ وتقديرها حق قدرها

__________ 

 .http://daraint.org/wp-content/uploads/2011/11/Dhaka.Declaration.pdfنظر ا )٣(
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 أبرز ما حتقق يف إعالن دكا اإلقرار يف ديباجته بإعراب األمني العـام لألمـم                ومن  -٧١
املتحدة عن تضامنه وتوجيه طلب إليه لكي يستنفد مجيع السبل املتاحة ألمانته يف خدمة قضية         

معايري مشتركة لتقييم مـدى     /منتدى البلدان املعرضة خلطر تغري املناخ؛ واملناداة بوضع إطار        
من ) واو(١٤، واملناداة بتنفيذ الفقرة     )٤(غري املناخ بالنسبة إىل ختصيص األموال     التعرض آلثار ت  

ــاخ  ــري املن ــشأن تغ ــة ب ــة اإلطاري ــات كــانكون("االتفاقي ــور ") اتفاق ــى الف عل
)FCCC/CP/2010/7/Add.1(            اليت تقر بأن اهلجرة استراتيجيةُ تكيٍف قابلة للتطبيق من أجـل ،

تنص على اختاذ تدابري لتعزيز الفهم والتنسيق والتعـاون         التصدي للرتوح بسبب تغري املناخ و     
فيما يتعلق حبركات الرتوح واهلجرة وإعادة التوطني املخطط هلا؛ واملناداة بالبـدء يف حـوار             

  .)٥(دويل بشأن إطار عمل مناسب

  املنتدى الرفيع املستوى الرابع بشأن فعالية املعونة  -باء  
لرابع املعين بفعالية املعونـة يف بوسـان، مجهوريـة          اجتمع املنتدى الرفيع املستوى ا      -٧٢

، حيث التقى مـا     ٢٠١٢ديسمرب  /كانون األول  ١إىل  نوفمرب  /تشرين الثاين  ٢٩كوريا، من   
 مندوب بغرض استعراض التقدم الذي أُحرز يف تنفيذ مبادئ إعالن باريس ٣ ٠٠٠يزيد على 

عونة يف سياق حالة التنمية اآلخذة      ومناقشة كيفية احملافظة على فائدة جدول أعمال فعالية امل        
  .يف التطور

وُتوِّج املنتدى بتوقيع وزراء من بلدان متقدمة وأخرى نامية ومن اقتصادات ناشـئة               -٧٣
ومن دول تقّدم التعاون فيما بني بلدان اجلنوب ويف إطار تعاون ثالثي على وثيقـة شـراكة            

 األوىل يف تـاريخ املنتـدى الرفيـع         وللمرة. )٦(بوسان من أجل التعاون الفعال على التنمية      
املستوى، شارك أحد ممثلي اجملتمع املدين يف عملية التفاوض الفعلية، األمر الـذي يـشكل               

وفضالً عن ذلك، تشدد لغة وثيقة الشراكة على        . منعطفاً بالغ األمهية يف التعاون على التنمية      
  .الرابط بني مكافحة الفقر ومحاية حقوق اإلنسان

ترحب بالتنوع وتقر باألدوار املختلفـة   " شراكة عاملية جديدة  "راكة بوسان   ومتثل ش   -٧٤
وتقوم هذه الـشراكة    . اليت ميكن أن يؤديها مجيع أصحاب املصلحة يف التعاون دعماً للتنمية          

على جمموعة مشتركة من املبادئ اليت ُيستهدى هبا يف مجيع أشكال التعاون على التنمية مـع                
بأن هذه املبادئ ختتلف عندما يطبقها أصحاب مصلحة متنوعون مـن           اإلقرار يف الوقت ذاته     

وتشدد شراكة بوسان على أمهية أن ُيطِْلع املشاركون يف التعـاون           . القطاعني اخلاص والعام  
. على التنمية، يف إطار التعاون بني بلدان اجلنوب مثالً، غريهم علـى الـدروس املـستفادة               

__________ 

 ).٨(نظراملرجع نفسه ا )٤(
 ).٩(نظراملرجع نفسه ا )٥(
 .http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/capacity_building/Busan_Effective_Development_EN.pdfنظر ا )٦(
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وهي . مع املدين واجلهات الفاعلة من القطاع اخلاص      وترحب الشراكة مبسامهة منظمات اجملت    
  .)٧(عازمة على العمل معاً كي تتعلم مما حتققه من إجنازات وابتكارات

ـ /تـشرين الثـاين    ٢٨(مؤمتر ديربان بشأن تغري املناخ        -جيم   كـانون   ١ -رب  فمون
  )٢٠١١ديسمرب /األول
يربان يف جنوب أفريقيا، على     اشتمل مؤمتر ديربان بشأن تغري املناخ، الذي ُعقد يف د           -٧٥

سلسلة من املناسبات منها الدورة السابعة عشرة ملؤمتر األطراف، واتفاقية األمـم املتحـدة              
اإلطارية بشأن تغري املناخ، واالجتماع السابع ملؤمتر األطراف العامـل بوصـفه اجتمـاع              

الـدورة  /فومتخضت الدورة السابعة عشرة ملؤمتر األطـرا      . األطراف يف بروتوكول كيوتو   
السابعة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف عن إبرام اتفاقات بالبدء يف عمليـة              

 وتدخل حيز النفاذ حبلول     ٢٠١٥ ُتستكمل حبلول عام     ٢٠١٢صياغة معاهدة جديدة يف عام      
؛ وعلى إنشاء الصندوق األخضر للمناخ؛ وعلى متديد مدة سريان بروتوكـول            ٢٠٢٠عام  

  .ة لعدد من البلدانكيوتو بالنسب
 مقرراً ملؤمتر األطـراف العامـل       ١٧ مقرراً ملؤمتر األطراف و    ١٩وصدر عن املؤمتر      -٧٦

ومن . بوصفه اجتماع األطراف وأسفر عن املوافقة على عدد من استنتاجات اهليئات الفرعية           
ـ              راف بني هذه اهليئات الفرعية الفريق العامل املخصص للنظر يف االلتزامات اإلضـافية لألط

املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو، الذي حتتوي وثيقتـه اخلتاميـة علـى               
االتفاقات الرئيسية بشأن استمرار سريان بروتوكول كيوتو يف فترة االلتزام به الثانية، وتذكر             

  .يف ديباجتها أمهية بلورة استجابة عاملية شاملة ملشكلة تغري املناخ
ية الرئيسية الصادرة عن املؤمتر فهي تلك املتعلقة بإنشاء فريق عامل           أما الوثيقة اخلتام    -٧٧

خمصص معين مبنهاج ديربان للعمل املعزز بغرض إطالق عملية وضع بروتوكـول مبوجـب              
  .)٨(االتفاقية يسري على مجيع األطراف

  األونكتاد الثالث عشر  -دال  
مم املتحدة للتجارة والتنميـة     اعتمد املؤمتر الوزاري الثالث عشر الذي عقده مؤمتر األ          -٧٨

 وثيقـتني   ٢٠١٢أبريـل   /نيسان ٢٦ إىل   ٢١، يف الدوحة، قطر، من      )األونكتاد الثالث عشر  (
وتؤكد هاتان الوثيقتان األنشطة األساسية الـيت       ". منار الدوحة "و" والية الدوحة "ختاميتني مها   

  ".عامل مزدهر" حتقيق يضطلع هبا األونكتاد وتعلن تضامن الدول األعضاء فيه يف سعيهم إىل

__________ 

 .٨املرجع نفسه، الفقرة  )٧(
 .http://unfccc.int/resource/docs/2011/cop17/eng/l10.pdfنظر ا )٨(
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حنو منو وتنمية شاملني    : عوملة حمورها التنمية  "على موضوع   " والية الدوحة "وتؤكد    -٧٩
وتؤكد الوثيقـة دور   . ، أي عوملة تساهُم يف احلد من الفقر ويف إجياد فرص العمل           "مستدامني
كاملة لقضايا التجارة   يف األمم املتحدة فيما يتعلق باملعاجلة املت      مركز التنسيق   بصفته  األونكتاد  

 .والتنمية والقضايا املترابطة يف جماالت التمويل والتكنولوجيا واالستثمار والتنمية املـستدامة          
وتشدد الوثيقة على أنه ينبغي لألونكتاد أن يسهم يف اجلهود العاملية الرامية إىل االنتقـال إىل                

  .)٩(اقتصاد أخضر
 اخلتامية الصادرة عن األونكتاد الثالث عـشر        فهي الوثيقة " منار الدوحة "أما وثيقة     -٨٠

، سعينا جاهـدين معـاً    : " دولة ما يلي   ١٩٤وجاء فيها باسم الدول األعضاء البالغ عددها        
مترابط ومزدهـر عـرب زيـادة       وبصفتنا مجعاً من األمم ذات السيادة، إىل بناء عامل مشترك           

ى مـن   وقـص الاالستفادة  حتقيق   على   بعملناو. العمليات االقتصادية والسياسية واالجتماعية   
الفرص اليت تتيحها العوملة يف جمال التجارة واالستثمار الدوليني، سـعينا إىل تعزيـز النمـو                
والتنمية االقتصاديني مع االهتمام بشكل خاص باحلد من الفوارق القائمة بيننا وداخل أممنـا،   

واردنـا الطبيعيـة    نايـة مب  عحتقيق األهداف املشتركة وال   ى  لعإىل حتسني قدراتنا    كما سعينا   
 قبل كل شيء، إىل حتقيق تطلعات شعوبنا        ،سعيناو. ةية ومسؤول يوالكوكبية بطريقة أكثر فعال   

ياة غنية ومتنوعة وأكثر استقراراً     الكامل حب التمتع  إىل  العيش يف سالم و   ة إىل   ماعياجل و ةفرديال
  .)١٠("أي وقت مضىوأمناً من 

  ٢٠+ريو: املستدامةمؤمتر األمم املتحدة للتنمية   -هاء  
ويف . ٢٠١٢يونيه  /حزيران ٢٢ إىل   ٢٠ يف ريو دي جانريو من       ٢٠+ُعقد مؤمتر ريو    -٨١

السطر األول من وثيقته اخلتامية تأكيد ضمين على مبدأ وروح التضامن الدويل الذي يؤثر يف               
االلتزام بتنمية مستدامة يف اجتماع رؤساء الدول واحلكومات وممـثلني رفيعـي املـستوى،             
وأشارت الوثيقة اخلتامية خصوصاً إىل مشاركة اجملتمع املدين الكاملة وإىل ضـمان تعزيـز              

. مستقبل مستدام اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً لصاحل كوكبنا ولصاحل األجيال احلاضرة واملقبلة          
  من إعالن ريو بشأن البيئـة      ٧ومبدأ املسؤوليات املشتركة واملتمايزة املنصوص عليه يف املبدأ         

  .والتنمية متشبٌع بروح التضامن الدويل هذه نفسها
ومعىن التضامن الدويل مذكور ضمناً يف مجيع فقرات الوثيقة اخلتامية مـن خـالل                -٨٢

سيما حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية مع ضرورة تقوية         إشاراهتا إىل الشراكات والتعاون وال    
وتؤكـد الوثيقـة    . تعلقة بالتنمية املستدامة  التعاون الدويل من أجل التغلب على التحديات امل       

االئتالف العام بني الناس    "اخلتامية على أن التنمية املستدامة تتطلب اخنراطاً وعمالً من جانب           
__________ 

 .http://www.saape.org/attached_docs/doha%20mandate.pdfانظر  )٩(
  .http://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/tdL425_en.pdfانظر  )١٠(
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واحلكومة واجملتمع املدين والقطاع اخلاص وتضافر جهودهم من أجل املستقبل الذي نصبو إىل         
  .)١١("حتقيقه لصاحل األجيال احلالية واملقبلة

وفيما يلي عرٌض، على سبيل املثال ال احلصر، لعدد من املفاهيم الواردة يف الوثيقـة                 -٨٣
اخلتامية واملرتبطة ارتباطاً مباشراً بتصور التضامن الدويل توخياً لتحقيق التنمية املستدامة مـع             

مشاركة مجيع البلدان الكاملة والفعلية يف عمليـة صـنع          : إدراج أرقام الفقرات ذات الصلة    
لقرار على الصعيد العاملي؛ ودعم البلدان النامية يف جهودها الجتثاث الفقر وتعزيز متكـني              ا

الفقراء والضعفاء من الناس؛ وأمهية املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة من أجل حتقيق تنميـة               
مستدامة ومن أجل مستقبلنا املشترك؛ والنُّهج الشمولية واملتكاملة لتنمية مـستدامة لكـي              

تهدي هبا البشرية للعيش يف انسجام مع الطبيعة؛ واملشاركة النشيطة جملموعات رئيـسية             تس
وغريها من أصحاب املصلحة، حسب االقتضاء، يف عملياٍت تساهم يف صنع القرار املتعلـق              
بسياسات التنمية املستدامة؛ وضرورة تعزيز احلوار والتضامن بني األجيال؛ وضرورة إعطـاء            

تعاوين إىل حتقيق التنمية املستدامة؛ وحتسني التعاون الدويل دعماً للحـد  زخم جديد للسعي ال   
من خطر الكوارث يف البلدان النامية؛ ومحاية نظام املناخ مبا فيه منفعة األجيـال احلاضـرة                
واملقبلة من البشر على أساس اإلنصاف ومبا يتفق مع مسؤولياهتا املشتركة واملتمايزة؛ وأمهيـة    

األهداف اإلمنائية املستدامة املتماشية مع القانون الدويل واالسـتفادة مـن   حتديد جمموعة من   
االلتزامات اليت قُطعت فعالً، واملسامهة يف تنفيذ النتائج اخلتامية اليت تتوصل إليها أهم مؤمترات      

مية؛ القمة تنفيذاً كامالً يف اجملاالت االقتصادية واالجتماعية والبيئية، مبا فيها هذه الوثيقة اخلتا            
وضرورة حتسني بناء القدرات من أجل حتقيق التنمية املستدامة وتقوية التعاون التقين والعلمي             

  .ما بني بلدان الشمال وبلدان اجلنوب وفيما بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي

  االستنتاجات والتوصيات  -سابعاً  
ض حلقة عمـل اخلـرباء      حتدد مذكرة املفاهيم اليت أعدهتا اخلبرية املستقلة ألغرا         -٨٤

فاملرحلـة األوىل  . املتعلقة حبقوق اإلنسان والتضامن الدويل هيكل عملها يف ثالث مراحل      
. تشتمل على العمل الذي أجنزه سلفها والذي مت فيه تأكيد التضامن الدويل بطرائق شىت             

 سترشد هبا يف وضع مـشروع     ويف املرحلة الثانية، جيري تطوير معايري وقواعد ومبادئ يُ        
حقوق الـشعوب   شأن  ص لتحرير مشروع اإلعالن ب     فستخصَّ ،أما املرحلة الثالثة  . إعالٍن

ج بتقدمي مشروع اإلعالن إىل جملـس حقـوق         واألفراد يف التضامن الدويل، واليت ستتوَّ     
  .٢٠١٤اإلنسان يف عام 

__________ 

 http://www.uncsd2012.org/content/documents/727The%20Future%20We%20Want%2019% انظر )١١(
20June%201230pm.pdf.  
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ألنشطة اليت اضطلعت هبا    دليل ل ويبني هذا التقرير األول، فضالً عن كونه جمرد           -٨٥
تعتزم العمـل يف     نها اجمللس، كيف  عيَّأن   منذ   ثين عشر شهراً  ارية املستقلة على مدى     اخلب

  .٢٠١٤ثة انتهاًء مبقصدها حبلول عام املرحلة الثانية اجلارية قبل بلوغها املرحلة الثال
ع املفاهيم واملمارسات املتعلقة يجمتوهلذا فإنه ميكن وصف هذه املرحلة بأهنا فترة ل  

ي  وحقوق اإلنسان املوجودة فعالً واليت ال حاجة إىل إعادة اختراعها، وه           بالتضامن الدويل 
والـذي  وهذه املرحلة أيضاً هي فترة لالستماع إىل ما يقال، وإىل ما ال يقـال،               . عديدة

  . اختلفت اآلراء أم اتفقتأمهية، سواءيقل عنه  ال
 اخلبرية املستقلة   لب إىل املشاركني أن يقترحوا على     اء، طُ ربوأثناء حلقة عمل اخل     -٨٦

فقدموا التوصـيات   . ما ينبغي أن تدرجه يف استنتاجاهتا وتوصياهتا يف هذا التقرير السنوي          
  .التالية
صياغة قرار يناشد الدول أن تطبق مبدأ التضامن الدويل من أجل التغلب علـى                -٨٧

  . اآلثار السلبية للعوملة
ة الناشئة عن التضامن الـدويل      مة وصف املسؤوليات املتعلقة باملساءل    مباشرةُ مه   -٨٨

وحتديد اجلهات الفاعلة على املستوى احمللي والوطين وعرب الوطين دون حتديد استحقاقات         
  .بالضرورة

  . عالقة مبدأ التضامن الدويل جبميع حقوق اإلنسانعريفت  -٨٩
  .مجع املعايري اليت وضعتها اإلجراءات اخلاصة واليت تشري إىل التضامن الدويل  -٩٠
التشاور مع الدول املاحنة والدول املتلقية يف موضوع حق الشعوب واألفـراد يف               -٩١

ا يتعلق بالقضايا العامـة     فيم وإمنا    فحسب التضامن الدويل، ليس فقط فيما خيص اإلعالن      
  . اإلعالنغراضذات الصلة اليت ميكن استخراج مدخالت حمددة منها أل

تواصل الدراسة واملالحظة من منظور وستواصل اخلبرية املستقلة االستماع كما س      -٩٢
  .  يف املرحلة الثانية من عملهاوهي تتطلع إىل البدء. حقوق اإلنسان

        


