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  مقدمة  - أوالً
ـ  ١٥/٢٥راره  ـ، يف ق  انـوق اإلنس ـطلب جملس حق    -١ ة العامـة، يف    ـ، واجلمعي

 أن تشرع، بالتشاور مع     مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان     ، إىل   ٦٥/١٩قرارها  
الدول األعضاء يف األمم املتحدة وغريها من اجلهات املعنية صاحبة املـصلحة، يف األعمـال               

. ر إعالن احلق يف التنميـة التحضريية لالحتفال بذكرى مرور مخس وعشرين سنة على صدو      
، عقد حلقة نقاش خالل دورتـه الثامنـة         ١٦/١١٧ويف هذا اإلطار قرر اجمللس، يف مقرره        

بـني الـسياسات     : يف إعمال احلـق يف التنميـة       ل املضي قدماً  يسب"عشرة بشأن موضوع    
إىل لتقـدميها   النقاش  حلقة    ملناقشات أن تعد موجزاً  السامية   املفوضية    إىل طلب، و "والتطبيق

 يف   حقوق اإلنـسان   الفريق العامل املعين باحلق يف التنمية يف دورته الثانية عشرة وإىل جملس           
  .دورته التاسعة عشرة

  تنظيم حلقة النقاش  - ثانياً  

وأشـرفت رئيـسة    . ، يف جنيف  ٢٠١١سبتمرب  / أيلول ١٤ُعقدت حلقة النقاش يف       -٢
. تها املفوضة السامية حلقوق اإلنسان    جملس حقوق اإلنسان على إدارة حلقة النقاش اليت افتتح        

بيالي، رئيس اللجنة املعنية بـاحلقوق االقتـصادية        . أريرانغا ج  وكان املناظرون يف املناقشة   
املستقلة املعنية حبقوق اإلنسان والتـضامن؛      ؛ وفرجينيا داندان، اخلبرية     واالجتماعية والثقافية 

. ني يف معهد الشمال واجلنوب، كنـدا      كبري املوظفني التنفيذي  /إنغرام، الرئيس . وجوزيف ك 
 دقيقة لتعليقات ٤٥( دقيقة ٦٠ تفاعلي، قُّسم إىل حصتني من عروض املناظرين نقاٌشأعقب و

وافتتحت النقاش التفـاعلي    ).  دقيقة لتعليقات املناظرين وردودهم    ١٥مثّ  احلضور وأسئلتهم،   
 املعينـة   عين باحلق يف التنميـة     مقررة الفريق العامل امل    - املمثلة الدائمة لسري النكا ورئيسة    

  .تامارا كوناناياكام، حديثاً
عالن احلق يف التنمية مـن     وكان حمور تركيز حلقة النقاش وأهدافها تعزيز فهم ما إل           -٣

يف األفكار والسياسات واملمارسات املتعلقة بالتنمية؛ والتمعن يف        ضافات ممكنة   إسهامات وإ 
 التنمية يف سياق التحديات السياسية واالجتماعية والبيئية احلق يفإعمال  الطريقة اليت ميكن هبا     

الفعال للحق  لإلعمال  واملالية املعاصرة؛ واملسامهة يف وضع إطار حمدد لألعمال املقبلة املتعلقة           
  .يف التنمية

  االفتتاح ومسامهات املناظرين  - ثالثاً  

 االحتفال بذكرى مرور    ذكَّرت املفوضة السامية، يف كلمتها االفتتاحية، بأن برنامج         -٤
: هـي بسيطة  مخس وعشرين سنة على صدور إعالن احلق يف التنمية يقوم على أربع رسائل              
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التنمية حق من حقوق اإلنسان للجميع؛ وأن هذا احلق خيص كل فرد؛ وأنه يـستجيب                أن
 إىل جنب ليصبح احلق يف التنمية حقيقـة         للتحديات املعاصرة؛ وأن على اجلميع العمل جنباً      

التحرر من اخلوف والتحرر من العوز لصاحل اجلميع        وتتعلق التنمية احلقيقية ب   . لنسبة للجميع با
 حبقوق اإلنسان ميكنه تسليط الضوء       خاصاً وتشمل أي سياسة إمنائية ناجحة هنجاً     . دون متييز 

على مواطن الضعف احلساسة، وتوضيح االستحقاقات والواجبات واملـسؤوليات اخلاصـة           
إتيان فعل واالمتناع عن     وحتديد آليات للمحاسبة على      اجلهات املسؤولة، وبأصحاب احلقوق   

الشرعة وإن العناصر املكونة للحق يف التنمية متأصلة يف أحكام ميثاق األمم املتحدة و            . الفعل
ويف الدولية حلقوق اإلنسان وغريمها من صكوك األمم املتحدة، وتشمل احلق يف تقرير املصري، 

لى الثروات واملوارد الطبيعية، ويف املشاركة والتوزيع العادل للمنافع، كما          السيادة الكاملة ع  
ويستتبع هذا احلق اتباع سياسـة إمنائيـة        . تشمل سبل االنتصاف يف حالة انعدام اإلنصاف      
  .حمورها اإلنسان من أجل حتسني دائم لرفاه اجلميع

 إىل توصل اجلميع معاًوأكدت املفوضة السامية أن من الضروري يف عامل مترابط أن ي           -٥
ويف حني تقع املسؤولية األولية على عاتق       . حلول وأن يلتزم اجلميع على حنو مشترك بتنفيذها       

وأعلنت املفوضة الـسامية    . الدول، فإن واقع العوملة يتطلب مشاركة مجيع أصحاب املصلحة        
إلعالن ومببادرة  أنه، بالنظر إىل ضرورة اتساق السياسات بناء على النهج الشامل املكرس يف ا            

من املفوضية السامية، فقد أيدت عدة وكاالت يف منظومة األمـم املتحـدة وغريهـا مـن      
ويف ). انظر املرفـق (احلق يف التنمية  إعمال   يدعم اتساق السياسات يف      املنظمات الدولية بياناً  

على سد  اخلتام، أعربت املفوضة السامية عن أملها يف أن تساعد املناقشة داخل حلقة النقاش              
الذكرى السنوية  ، وأن تؤدي    مارسةالفجوة بني حقوق اإلنسان والتنمية يف السياسات ويف امل        

إىل جتديد وإحياء التزام اجلميع باإلعالن لكي يرقى إىل مستوى وعوده وإمكانياته من أجـل               
  .وإعمال حقهم يف العيش الكرميماليني من األشخاص من الفقر ختليص 

يف حلقة النقاش، السيد بيالي، على الطريقة اليت ميكـن أن            األولتحدث  املوركز    -٦
، الذي أكدت   إعمال احلق يف التنمية   القائمة بفعالية أكرب يف     آليات حقوق اإلنسان    تساهم هبا   

حبـد  وعلى الرغم من أن إعالن احلق يف التنمية ال ينشئ           . أمهيته التحديات اإلمنائية املعاصرة   
 على األقل ،مرجع مشروع ميكن من خالله مساءلة احلكومات نه  أي التزامات قانونية، فإ   ذاته  

وجتد عناصر  . قانونأخذ يتبلور يف صورة     هذا املعيار الدويل    أن   باعتبار   ،من الناحية السياسية  
 هلا يف أحكام معاهدات حقوق اإلنسان، وال جدال يف أمهية عديدة يف اإلعالن صدى واضحاً
وعند حديث السيد بيالي من جديد عـن        . ات املعاهدات احلق يف التنمية بالنسبة لعمل هيئ     

، سلط الضوء على    الذكرى السنوية اخلامسة والعشرين   بيان رؤساء هيئات املعاهدات بشأن      
ذلك التعريف الشامل للتنمية وعدم قابلية مجيع حقـوق         العناصر البارزة يف اإلعالن، مبا يف       

مل القائمة بني اإلعالن ومعاهدات حقـوق       اإلنسان للتجزئة، وأشار إىل أوجه التشابه والتكا      
وهلذا، من املمكن إعمال احلـق يف       . الصلةاالجتهادات ذات   اإلنسان، واليت تنعكس يف فقه      

التنمية من خالل االلتزام باملعايري الدولية حلقوق اإلنسان، مبا فيها مبـادئ عـدم التمييـز                
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صد التقدم احملرز يف إعمال احلـق يف  واملشاركة واملساءلة والشفافية، اليت ميكن استخدامها لر      
 الفريق العامل املعين باحلق      املعايري املناسبة، مثل تلك اليت ينظر فيها حالياً        الستناد إىل التنمية با 
وعلى الدول األطراف يف املعاهدات املذكورة أن ترقى إىل مستوى التزاماهتا وتنفذ         . يف التنمية 

  .حالة حقوق اإلنسان على الصعيد الوطينعاهدات من أجل حتسني املتوصيات هيئات 
وفيما يتعلق بالترتيبات الدولية الالزمة من أجل خلق بيئة مواتية إلعمال احلـق يف                -٧

التنمية، أشار السيد بيالي إىل بيان الذكرى الصادر عن اللجنة املعنية باحلقوق االقتـصادية              
إطاراً حمدداً جيب أن ينفَّذ من خالله        واالجتماعية والثقافية، والذي يذكّر بأن هذا احلق يرسي       

  .واجب تقدمي التعاون واملساعدة الدوليني
واستشهدت السيدة داندان بتقرير سلفها، الذي شدد على قيمة التضامن الـدويل               -٨

وأمهيته يف عامل مترابط والطريقة اليت ميكن أن يوجه هبا التطوير التدرجيي للقـانون الـدويل                
واسترسلت يف حديثها للتعبري عن رأيها يف التضامن        .  والتضامن الدويل  املتعلق حبقوق اإلنسان  

 متنوعـة ذات مـصاحل       وبلداناً الدويل كجسر يعرب االختالفات والتناقضات، ويربط شعوباً      
متباينة، يف عالقات قائمة على تبادل االحترام واملنفعة واملعاملة باملثل، ومشبعة مببادئ حقوق             

        ، إىل التنـوع الكـبري يف اآلراء      السيدة داندان   أشارت  ويف حني   . دالةاإلنسان واملساواة والع  
مبا فيها الرأي املعارض للتضامن الدويل، أعربت عن اعتقادها بأن التضامن الدويل حق مـن               
حقوق اإلنسان، كما أعربت عن التزامها بأن تقدم إىل جملس حقوق اإلنسان مشروع إعالن              

  .يف التضامن الدويل قبل هناية فترة واليتهابشأن حق الشعوب واألفراد 
فرقة العمل الرفيعـة املـستوى املعنيـة        أعمال  والحظت السيدة داندان مع التقدير        -٩

بإعمال احلق يف التنمية، وأيدت باألخص التوصيات املتعلقة باالختبار التجرييب ملعايري احلق يف             
 كما أحاطت علماً  . اض الدوري الشامل  التنمية مع إجراء مشاورات إقليمية وربطها باالستعر      

مع التقدير بتقرير املعلومات األساسية املقدم من املفوضة السامية إىل املنتـدى االجتمـاعي              
وتركيزه على مشاركة الشعوب يف التنمية، وربطت هذا بتجربتها اخلاصة املتعلقة بـاحلق يف              

االجتماعية والثقافية، ويف إطار عملها     التنمية، ال سيما يف اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية و        
ويف معرض إشارهتا إىل الصالت القائمة بني العهد        . مع جمتمعات السكان األصليني يف الفلبني     

األمهية إىل  الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وإعالن احلق يف التنمية و          
        مـن العهـد،     ٢ و ١لتحديـد إىل املـادتني      مشاركة الناس، أحالت با   البالغة اليت تتسم هبا     

  . من اإلعالن٢ و١واملادتني 
بشأن اجلهـود الـيت     التساؤل   على اعتماد اإلعالن، من املهم        عاماً ٢٥وبعد مرور     -١٠

التعرف مباشرةً على الكيفية اليت يؤثر هبا متتع الناس الفعلي باحلق يف التنمية يف ُبذلت من أجل 
 من السياسة إىل التطبيق، من الضروري االستماع إىل صوت          النتقال فعلياً ول. اليوميةحياهتم  

الناس، لكي يتسىن للسياسة أن تستنري مبشاركتهم احلقيقية، اليت تـشكل جـوهر احلـق يف        
وأشارت السيدة داندان إىل املشروع الثنائي بني جلنة حقوق اإلنسان يف الفلبني وجلنة            . التنمية
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على ثالثة جمتمعات حملية أصلية خمتارة يف الفلـبني         الذي يركز   ندا  حقوق اإلنسان يف نيوزيل   
وأيدت الرأي القائل بأن من املمكن سد الثغرات        . يف نيوزيلندا ناظرة هلا   عات املاوري امل  اومج

يف تنفيذ إعالن احلق يف التنمية من خالل النظر يف املمارسات اجليدة، مثل املشروع املذكور               
كم هي ُمـثرية وممتعـة جتربـة هـذه     يدة خمتلفة تغريات كبرية؛ و وتشهد مناطق عد  . أعاله

اجملتمعات يف استكشاف وإبراز ممارسات جيدة قد ال ُتصّنف رمسياً يف فئة الـُنهج اإلمنائيـة                
. على حقوق اإلنسان، لكنها تضع مع ذلك مبادئ احلق يف التنمية موضـع التنفيـذ              القائمة  
بني الشعوب واألفراد الذين ميكنهم أن يكونـوا        مل  بؤرة أ إهنا وجدت   السيدة داندان   وقالت  

  .العوامل األساسية للتغيري، وهم يف الواقع كذلك، والذين لديهم احلق يف حتديد مصريهم
وبدأ السيد إنغرام عرضه بتقدمي منظمته، وهي أقدم مركز مستقل للبحوث يف جمال               -١١

ليس مبهمة سهلة، وأن تأكيده من حيث احلق يف التنمية إعمال وأشار إىل أن . التنمية يف كندا
ويرتكز حبث منظمته علـى     . املبدأ أسهل من تطبيقه عند وضع السياسات وختصيص املوارد        

حتديد الطريقة اليت ميكن هبا التوفيق على أفضل وجه بني رؤية شـاملة حلقـوق اإلنـسان                 
 ما يتـوخى    ل إنه نادراً  وقا. والقرارات الواقعية املتعلقة باملوارد اليت تتخذها حكومات العامل       

وقد أضافت املشاورات مـع     . واضعو السياسات الوطنية قرارات تقوم على احلقوق وحدها       
ويف هذا . الشعوب األصلية تكاليف سياسية ومالية على كاهل احلكومات والشركات اخلاصة

 من حبوث ماً هاالسياق، تشكل املوافقة احلرة واملسبقة واملستنرية، واحلق يف تقرير املصري جزءاً      
اليت ميكن أن ُيستخدم هبا هذا املفهوم لتشجيع املـشاركة  يف معرض تناوله للطريقة  و. املنظمة

ولكي تكون أكثر فائـدة،     . الفعالة واهلادفة، قال السيد إنغرام إن املشاورات فقط غري كافية         
 ال بد أيضاً  و. ينبغي احترام حقوق الشعوب األصلية يف أن يقولوا ال للمشاريع اليت تضر هبم            

 على احلاالت اليت توضع فيهـا       وقدم السيد إنغرام مثاالً   . من تعزيز قدرات الشعوب األصلية    
كتيبات بشأن استخدام املوافقة احلرة واملسبقة واملستنرية ومشاركة الشعوب األصلية، وتقييم           

 الـشعوب   وبشكل عام، ال تعـارض    . األثر البيئي، وتقاسم املنافع املتأتية من نواتج التعدين       
وتعطي بعض اجملتمعات احملليـة     . األصلية التنمية، وإن كانت التنمية تأيت يف أشكال متعددة        

األولية للمشاريع الصغرية مثل الزراعة والتعدين، يف حني تفضل جمتمعـات حمليـة أخـرى               
  . تقاسم املنافعا حمفوظة وميكنهااملشاريع الكبرية، طاملا أن حقوقه

  إن املسؤولية االجتماعية للشركات وحـدها ال تكفـي   قائالًوأضاف السيد إنغرام    -١٢
 ليشمل  وقال إن منظمته بصدد توسيع نطاق حبثها أيضاً       . لضمان التنمية املسؤولة واملستدامة   

 يف مشروع خرباء مـن    وتشارك منظمة الشمال واجلنوب الكندية حالياً     . أطر القطاع اخلاص  
وميكـن  . قتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة    أجل قياس كمي لإلعمال التدرجيي للحقوق اال      
  .للمواطنني استخدام النتائج ملساءلة حكوماهتم
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  موجز املناقشة  - رابعاً  
بعد العروض اليت قدمها املناظرون، دعت رئيسة جملس حقـوق اإلنـسان الـسيدة                -١٣

إنـه  وقالت السيدة كوناناياكام    . كوناناياكام إىل التحدث قبل مداخالت املشاركني األخرى      
فقد أدت العوملة إىل الترابط     . ينبغي للحوار أن يساعد على تضييق الفجوة بني السياسة والتطبيق         

كما زادت ضرورة التعاون، الـذي      . بني الدول، ومن مث إىل زيادة احلاجة إىل التضامن الدويل         
ارها على  يشكل جوهر احلق يف التنمية، بسبب االقتصاد العاملي واألزمات السياسية والبيئية وآث           

. وال بد من التزامات قوية وحمددة زمنياً وموارد وتبادل تقـين بـني البلـدان              . البلدان النامية 
، "الفقر أسوأ أشـكال العنـف     "واستشهدت السيدة كوناناياكام مبهامتا غاندي الذي قال إن         

كن وال مي . وقالت إنه جيب وضع حد للفقر من خالل خلق بيئة مناسبة إلعمال احلق يف التنمية              
وينبغي للمؤسسات الدولية أن تعمـل      . التمتع حبقوق اإلنسان إال إذا هيأت الدول بيئة مواتية        

وإن حقوق اإلنـسان    . بطريقة شفافة وتقبل املساءلة وذلك بالتشاور الوثيق مع الدول األعضاء         
حقوق عاملية ويتحمل جملس حقوق اإلنسان مسؤولية تعزيز احلقوق االقتصادية واالجتماعيـة            

وتضطلع املفوضية السامية بدور حيوي يف      . لثقافية واحلقوق املدنية والسياسية على حد سواء      وا
وأوصت السيدة كوناناياكام   . ضمان التعامل مع النوعني معاً من احلقوق على قدم من املساواة          

بضرورة أن حيدد اجمللس سبالً ووسائل ملموسة لوضع السياسات موضع التطبيق، ال سيما من              
  .احلق يف التنميةإعمال الة العقبات اليت حتول دون أجل إز
الـسنوية  وأشادت عدة وفود بعمل املفوضية السامية فيما خيص االحتفال بالذكرى             -١٤

وتشاركوا يف الرأي القائـل بـأن هـذه        . اخلامسة والعشرين لصدور إعالن احلق يف التنمية      
. ن حيث اجلوانب القانونية والعملية معاًالذكرى مناسبة للتفكري فيما أُجنز وما مل ُينجز بعد، م  

وأمام التحديات اليت . وهذه الذكرى وقت مناسب لتقييم التحدي املاثل وإعادة رسم حدوده        
تفرضها الديناميات السياسية املترسخة، يشري إعالن احلق يف التنمية إىل الطريقة اليت ميكن هبا              

نونية وسياسية وأخالقية ميكن أن تساهم      ويقدم اإلعالن أداة قا   . التغلب على هذه التحديات   
 العديد من العناصـر الـيت يتـضمنها         أيضاًويرد  . يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة العاملية     

وال بد من االستناد إىل الدروس . ، تتقيد هبا دول أطراف فيهااإلعالن يف صكوك ملزمة قانوناً
  .ياغة إجراءات للمستقبل منذ اعتماد اإلعالن عند ص عاما٢٥ًاملستقاة خالل 

ويف حني أكدت وفود عدة التزامها باحلق يف التنمية، شددت علـى أن احلـق يف                  -١٥
ويتيح احلق يف التنميـة     . التنمية حق شامل وجامع وضروري إلعمال مجيع احلقوق األخرى        

ية احلقوق املدن بني فئات خمتلفة من احلقوق، حيث ميكن يف إطاره إعمال   القدرة على التوليف  
ويـشكل  . والسياسية من جهة، واحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية من جهة أخرى         

احلق يف التنمية األساس لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، وهو إطار موات حلقوق اإلنـسان           
كما أن هذا احلق حق من حقوق الدول      . ياً أساس اًالتضامن الدويل ضمنه دور   يؤّدي  والتنمية،  
وهو أكثر احلقوق أمهية وجيب االهتمام به       . ملي وجزء ال يتجزأ من حقوق اإلنسان      وحق عا 
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 وعلى قدم املساواة مع غـريه مـن         وإذا مل يقنَّن يف شكل صك ملزم قانوناً       . بشكل مستمر 
  .احلقوق، فستكون هناك ثغرة يف تطبيقه

وهناك حاجة  . مفاده أن احلق يف التنمية مفهوُم يوحِّد ال يقسم        وقد أُعرب عن رأي       -١٦
وينبغـي  .  عاملياً إىل أعمال نظرية لتحديد وتفسري السبب الذي جيعل من احلق يف التنمية حقاً            

 قبل مناقشة مسألة    ها أوالً تمعاجلة املسائل املتعلقة بتعريف احلق يف التنمية معاجلة كافية وتسوي         
ى سبيل املثـال،    وما زالت هناك بواعث قلق بشأن اجتاه املناقشات؛ وعل        . صك قانوين ملزم  

ينبغي أال تشمل املناقشات والقرارات املتعلقة باحلق يف التنمية يف اجلمعية العامة عناصر غـري               
  .متصلة باملوضوع

وأيد بعـض   . قبول احلق يف التنمية من الناحية السياسية      توقعات  وأثري سؤال بشأن      -١٧
املندوبني اعتماد معايري غري ملزمة، وأوصوا بضرورة أن تكون هذه املعايري عملية أكثر مـن               

  .خالل التعاون مع جملس حقوق اإلنسان والفريق العامل
         التنميـة  ن كان احلـق يف      إ للغاية، و  وُشدِّد على أن جدول األعمال ما زال مالئماً         -١٨

وتشكل موجات التغيريات الناجتة عن األزمـة العامليـة         . فعيل واإلعمال  عن الت  ال يزال بعيداً  
والتحركات يف العامل العريب حتديات جيب التصدي هلا من منطلق الواجب املشترك للتعـاون              

تنمية يتـضمن   ورأت بعض الوفود أن احلق يف ال      . بغية هتيئة الظروف املواتية للحق يف التنمية      
  .مبادئ ميكن أن يعتمدها اجلميع، رغم التغيريات النامجة عن األزمة العاملية

ة بطء التقدم احملرز يف إعمال احلـق يف التنميـة، أوصـت             وإذ الحظت وفود عدّ     -١٩
. بضرورة أن يتخذ اجملتمع الدويل خطوات ملموسة على مستويي السياسة والتطبيـق معـاً             

لتنمية العمل اجلماعي، وميثل التعاون الدويل اسـتراتيجية جوهريـة          ويتطلب حتقيق احلق يف ا    
احلـق يف التنميـة     إعمال  وعلى الرغم من التقدم احملرز، تعرقل       . وينبغي أن يوفر بيئة مواتية    

وينبغي للمجتمع الـدويل أن     . عوامل عديدة تتطلب من اجملتمع الدويل بذل جهود مشتركة        
 ذلك من خالل إزالة العقبات اليت حتول دون إعمال احلق يف            يدعم بيئة مواتية للتنمية، مبا يف     

ويف هذا الصدد، لوحظ أن الضغوط والعقوبات واحلظـر والرتاعـات واالحـتالل             . التنمية
عقبات حتول دون إعمال احلق يف التنمية وال تفضي إىل مساعدة           مجيعها  األجنيب أمور تشكل    

  .ية املستدامةالبلدان على تعزيز حقوق اإلنسان وحتقيق التنم
         . وحسب بعض املتحدثني، فقد خيَّبت املؤسسات املالية واالقتصادية آمـال العـامل             -٢٠

. وال بد من اإلصالح فيما خيص احلكم الرشيد والشفافية واملساءلة على الـصعيد الـدويل              
قتصادي السائد  ويتسم النظام اال  . وجيب االستماع إىل شواغل البلدان النامية يف احملافل العاملية        

البلدان الفقـرية إىل أسـواق      يظل نفاذ   العدل وباالستغالل لصاحل البلدان املتقدمة، و     بانعدام  
وجيب معاجلة هذه احلالة من خالل جهد عـاملي         .  متعذراً إىل حد كبري    االقتصادات املتقدمة 

وينبغـي  . فمنسق، تشارك فيه باألخص املؤسسات املالية والتجارية واإلمنائية متعددة األطرا         
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. تعزيز الشراكات العاملية من أجل التنمية بني األمم املتحدة والقطاع اخلاص واجملتمع املـدين             
  . بضرورة وضع آليات مالية جديدة ملكافحة الفقرأيضاًوأُوصي 

وأشار متحدثون إىل فشل سياسة املعونة، وحتدثوا عن ضرورة األخذ بنهج أكثـر                -٢١
نبغي أن يكون العطاء واألخذ لتوفري ما يلزم للتنمية ويف طريقة           واقعية، وضرورة النظر فيما ي    

ومتويل املساعدة اإلمنائية أداة من أدوات السياسة العامـة يف جمـال            . رعاية أشد الناس فقراً   
وينبغي تنفيذ برامج املعونة الدولية وإلغاء الديون وتوفري القروض وغريها من           . التعاون الدويل 

وميكن للتعاون اإلمنائي الدويل    .  إيالء االهتمام الالزم للحق يف التنمية      الربامج االجتماعية مع  
 معاجلة التعاون بني بلدان اجلنـوب يف        أيضاًوجيب  . العالقات الدولية غري املشروط أن يوطد     
وعلى البلدان املتقدمة التحلي باإلرادة الـسياسية لتـوفري املـوارد           . سياق املساعدة اإلمنائية  

أما البلدان النامية، فعليها توسيع قاعدهتا الـضريبية، ومكافحـة الفـساد     . يةواملساعدة التقن 
ويبقى التحدي املاثل هو تبـاين مـستوى        . وحشد مواردها من أجل إعمال احلق يف التنمية       

  .التنمية داخل البلدان وفيما بينها
ي وإمنـا   وذهب بعض املندوبني إىل القول إن احلق يف التنمية ال يتعلق بالعمل اخلري              -٢٢

وتتحمل الدول املسؤولية األولية عن تنميتها االقتصادية اخلاصة، وال بد من          . تمبنح اإلمكانيا 
واحلق يف التنمية حق فردي، . دعم حكومة دميقراطية لتهيئة بيئة مواتية إلعمال احلق يف التنمية  
الرشيد وسـيادة   وإن احلكم   . وال ميكن إعماله إال عندما ُتعزَّز وحتسَّن مجيع حقوق اإلنسان         

، فإن  وإذا كان التعاون الدويل مهماً    . القانون وتدابري مكافحة الفساد واملشاركة أمور مهمة      
 لتهيئة بيئة مواتية على الـصعيد       أيضاًالسياسات الوطنية الفعالة على الصعيد الوطين أساسية        

غي أن تكـون    وينب. وال بد من ترمجة االلتزامات إىل إجراءات على الصعيد الوطين         . الدويل
  .خطط التنمية االقتصادية الوطنية قائمة على احلقوق ومرتكزة على اإلنسان

 متعـدد   الفعال للحق يف التنمية يتطلب حواراً     اإلعمال  وقد أكد بعض املتحدثني أن        -٢٣
وليست حقوق اإلنسان بثمار التنمية، بل إهنا عوامـل         .  بني السياسات  التخصصات واتساقاً 

وللدول . وإن السلم واألمن والتنمية وحقوق اإلنسان أمور مجيعها الزمة        . تحقيقهالأساسية  
ومن .  للنمو االقتصادي   لكنها ليست معادالً   احلق يف التعاون الدويل؛ وقد تكون التنمية حقاً       

وينبغي أن يكون للفقراء قـدرة وصـوت، وعلـى    . الالزم احلد من الفقر على حنو مستدام    
  .ءلة، وعلى اآلليات العابرة للحدود الوطنية العمل بشفافيةاملؤسسات استحداث آليات للمسا

وللقضاء على التمييز، أكدت عدة وفود أنه ينبغي للمجتمع الدويل التركيـز علـى         -٢٤
وينبغي أن توضع الفئات . الفئات الضعيفة وضمان املساواة يف الكرامة والقضاء على التسييس        

مشاكل الظـروف األمنيـة غـري املالئمـة      عند حل الضعيفة يف مركز االهتمام، خصوصاً    
تقاسم وال بد من    . للمواطنني، وقلة الفرص املتاحة للشباب وأوجه االختالل يف التنمية احمللية         

  .مشتركة ومنصفةمثار التنمية بصورة 
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وال بد من   . وإن التنمية حق، وتعريفها طويل وما من حاجة إىل النظر فيه من جديد              -٢٥
وقد شددت بعض الوفود .  لصاحل الدول اليت مل حتقق احتياجاهتا اإلمنائية   اختاذ إجراءات إجيابية  

وينبغي النظـر إىل    . على ضرورة أن تكون التنمية متعددة األوجه وشاملة ومستدامة ومنصفة         
التنمية على أهنا ثورة مواطن من أجل حياة كرمية ومن أجل تلبية مجيع احتياجات اإلنـسان                

ون شاملة وتتسم بالتوزيع العادل للمنافع، حيث يكون اإلنـسان          وينبغي أن تك  . تلبية كاملة 
  .هو املشارك واملستفيد الرئيسي

وإن . وأشار العديد من املتحدثني إىل ضرورة أن يكون اإلنسان يف صـميم التنميـة               -٢٦
احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية من جهة، واحلقوق املدنية والسياسية من جهة أخرى            

وينبغي أن يكون مبدأ عدم قابلية مجيع حقـوق         .  بالقدر نفسه إلعمال احلق يف التنمية      ضرورية
. اإلنسان للتجزئة وعدم التفرقة بني البشر يف صميم التنمية مبا أن اهلدف هو حتسني رفاه الناس               

وعلى الدول أن تستثمر يف تعزيز اإلجراءات الدميقراطية وإجراءات احلكم الرشيد، اليت تـشمل     
وينبغي أن تستثمر أيضاً يف ضمان اإلعمال التدرجيي للحقوق االقتصادية          . ماج االجتماعي اإلد

كمـا أن   . واالجتماعية والثقافية واحلد من الفقر، مبا يف ذلك عن طريق العمل اجلماعي الدويل            
جعل احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية حقوقاً ميكن التقاضي بشأهنا سيساهم يف إعمال            

وهناك حاجة إىل إذكاء الوعي بني      . ق يف التنمية واألهداف اإلمنائية لأللفية على أرض الواقع        احل
  .السكان كي يكونوا قادرين على املطالبة حبقوقهم

ورأت بعض الوفود ضرورة أن يكون احلق يف التنميـة أولويـة أساسـية للعمـل                  -٢٧
حتديد العناصر األساسـية يف      يف جملس حقوق اإلنسان بغية       وموضوع مناقشات أكثر عمقاً   

وينبغي للمجلس واملفوضية السامية أن يدعوا إىل إدماج مجيع حقوق   . وضع السياسات العامة  
وينبغي حتقيـق هـذه     . اإلنسان، مبا فيها احلق يف التنمية، يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية          

 االحتفال هبا حمفوفـة     اخلامسة والعشرين اليت جيري   السنوية  الصلة حىت وإن كانت الذكرى      
  .بالتحديات

 الواجب األخالقي املتمثل يف حترير النـاس      وتتقاسم املؤسسات الوطنية والدولية معاً      -٢٨
البنك الدويل وصندوق النقد الدويل واملؤسسات      " عدم التزام "وأشار مندوبون إىل    . من الفقر 

لطريقة اليت ميكن هبا إشراك هـذه       وجيب مواصلة التفكري يف ا    . املالية الدولية باحلق يف التنمية    
واقُترح الشروع . املنظمات، ال سيما عند تصميم برامج إمنائية ُتدمج اعتبارات احلق يف التنمية   

وُدعـي  . يف تقييم اآلثار من أجل قياس مدى إدماج احلق يف التنمية يف أنشطة األمم املتحدة              
يقة إشراك املنظمات الدولية على     مجيع أصحاب املصلحة املعنيني إىل تقدمي توصيات بشأن طر        

  .أفضل وجه يف حل األزمة يف أفريقيا وحتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية
ويف حني أعربت وفود عديدة عن دعمها ألعمال الفريق العامل املعـين بـاحلق يف                 -٢٩

ـ                ستقبلي التنمية، قالت إهنا تأمل يف أن حيرز الفريق العامل التقدم يف مداوالته بشأن املسار امل
ويف هذا الـصدد،    . للعمل الرامي إىل إعمال احلق يف التنمية على حنو فعال وهادف وعملي           
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دعوات الختاذ تدابري مالئمة كي ال يظل احلق يف التنمية جمرد هدف من أهداف الرب،      ُوجِّهت  
كما طُرح سؤال بشأن اخلطوات اليت ينبغي اختاذها        . بني الشمال واجلنوب  خالف  وموضوع  

  . يف جدول أعمال احلق يف التنميةرحلة املقبلة للمضي قدماًيف امل
وقال بعض املتحدثني إن من املهم االستناد إىل أعمال فرقة العمل الرفيعة املـستوى                -٣٠

 وأن يـصبح    وميكن للحق يف التنمية تكميل غريه من احلقوق       . املعنية بإعمال احلق يف التنمية    
ويف هذا السياق، لوحظ أنه عنـد       . فرقة العمل قدمة من    للتطبيق بناء على التوصيات امل     قابالً

وضع املزيد من املعايري واملعايري الفرعية، ينبغي أن تتجلى يف املؤشرات حقوق املرأة وكذلك              
 عن رأي مفاده أن املؤشرات تضمن       أيضاًوأُعرب  . التوازن بني املسؤوليات الوطنية والدولية    

جراء العمل الذي أجنزه البنك الـدويل واملنظمـات         وينبغي أال يكرر هذا اإل    . البحث اجلدي 
  .الدولية األخرى فيما يتعلق برصد حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية

  تعليقات املناظرين وردودهم  - خامساً 
 على األسئلة، إن هناك أوجه تكامل بني احلـق يف التنميـة             قال السيد بيالي، رداً     -٣١

 ويتجلى كثري من عناصر احلـق يف التنميـة يف أحكـام     .تضمنها املعاهدات تواألحكام اليت   
. معاهدات حقوق اإلنسان، وتلتزم الدول اليت صدقت على هذه املعاهدات باالمتثـال هلـا             

ومن أمثلة ذلك مبادئ حقوق اإلنسان املتعلقـة        . للحق يف التنمية  أن متتثل   وعليها يف الواقع    
قوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة        عن احل  بعدم التمييز والشفافية واملساءلة، فضالً    

وتطبَّق بعض عناصر احلق يف التنمية عندما تطبَّق حقوق اإلنسان          . واحلقوق املدنية والسياسية  
وال بد من حد أدىن من االلتزامات األساسـية املتعلقـة           . املنصوص عليها يف املعايري الدولية    

 معاجلة قضايا السكن والفقر والـصحة؛       باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية من أجل     
وأضاف السيد بـيالي أن     . أيضاًوعند الوفاء هبذه االلتزامات، سوف ُيعزَّز احلق يف التنمية          

الفساد وسوء اإلدارة وغياب سيادة القانون أمور تشكل مجيعها عوائق حتول دون إعمـال              
  .احلق يف التنمية

سئلة تكمن يف اختاذ إجراءات، من خـالل  وقالت السيدة داندان إن اإلجابة على األ     -٣٢
وإن اإلرادة والعمل السياسيني . دمج حقوق اإلنسان يف السياسات ورصد املسؤولية السياسية 

وأوصـت  . ضروريان يف عامل يتسم بالكمال بقدر ما مها ضروريان يف عامل يطبعه النقصان            
 الرفيعة املستوى يف االستعراض     بضرورة إدراج معايري احلق يف التنمية اليت وضعتها فرقة العمل         

وينبغي للدول أن تترجم الكلمات الطيبة إىل ممارسات جيدة على املستوى           . الدوري الشامل 
اخلطوة األوىل   وإن .وليس هذا مبهمة سهلة كما أنه يتطلب اختاذ إجراءات ملموسة         . الوطين

ومـن مث ميكـن     . يدةأين ميكن إجياد املمارسات اجل    حتديد  ملعاجلة موضوع حلقة النقاش هو      
ويشمل احلق يف التنمية    . دراسة هذه املمارسات والنماذج اجليدة وتطبيقها يف أماكن أخرى        

  .إدماج هنج حلقوق اإلنسان يف سياسة التنمية وتنفيذها وتقييمها، واملفتاح يكمن يف العمل



A/HRC/19/39 

GE.11-17127 12 

 إىل  وأشار السيد إنغرام إىل ضرورة أن ينظر البنك الدويل واملؤسـسات اإلمنائيـة              -٣٣
وإن التضامن الدويل مهـم ألنـه   . احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية كوسائل للتنمية   

وال بد من حلول متعددة األطراف ومـن        . يضمن التوازن بني املسؤوليات الوطنية والدولية     
التعاون، ال سيما يف وقت أزمة عاملية تبتعد فيه احلكومات عن التعاون الدويل وتركز أكثـر                

وأضاف . ويثري هذا االجتاه القلق يف وقت تشتد فيه احلاجة إىل املعونة          .  الشؤون الوطنية  على
 عاملية تتعلق باملعدالت املتوسـطة واجملـاميع         ألن األهداف اإلمنائية لأللفية أهدافٌ     أنه نظراً 

ولـذلك  . اإلمجالية، مل يؤخذ األشخاص الذين يعانون الفقر الشديد والتهميش بعني االعتبار          
فاألهداف اإلمنائية لأللفيـة    . إن هناك حاجة إىل وسائل أخرى للوصول إىل أشد الناس فقراً          ف

ويف هذا السياق، يشكل العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية         . ضرورية لكنها غري كافية   
 علـى    موقعاً وعلى الرغم من أن البنك الدويل ليس طرفاً       .  مهماً واالجتماعية والثقافية صكاً  

ك الدولية، فإن احلكومات األعضاء فيه أطراف يف هذه الصكوك، وينبغي أن تؤثر يف              الصكو
وإن التحدي الرئيسي املعاصر أمام احلق يف التنمية هـو          . البنك الدويل ليدمج احلق يف التنمية     

 تكاثف الطلب على املوارد؛ وعلى سبيل املثال، باتت البلدان األفريقية الغنية باملعادن هـدفاً             
وتسكن يف املناطق الغنية باملوارد عادة الشعوب األصلية، اليت تتـضرر بـشكل             . الللالستغ

وال بد من تقاسم للمنافع على حنو جمـز للجميـع بـني             . متزايد من استغالل تلك املناطق    
  .احلكومات والشركات والشعوب األصلية واجملتمعات احمللية

  للمنسقةاملالحظات اخلتامية   - سادساً 
وأدلت مبالحظاهتا بشأن أمهية االلتزام  .  بشكر مجيع احلاضرين    احللقةَ نسقةملاختتمت ا   -٣٤

مبعايري حقوق اإلنسان، وضمان تعزيز حقوق الفئات الضعيفة، وضرورة تعبئة املوارد للتمكني    
من املشاركة، وضرورة أن حتصل احلكومات والكيانات التجارية على املوافقة احلرة واملسبقة            

  .لشروع يف املشاريع اإلمنائيةواملستنرية قبل ا
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  املرفق

البيان الذي أدلت به وكاالت منظومة األمـم املتحـدة وغريهـا مـن                  
  املنظمات الدولية لدعم اتساق السياسات العامة يف إعمال احلق يف التنمية

مـرور مخـس   إننا نؤكد، يف الوقت الذي حتتفل فيه أسرة األمم املتحدة بـذكرى      
رؤية ميثاق األمم املتحدة من أجل عـامل        إعالن احلق يف التنمية،     وعشرين سنة على صدور     

  . واألمن والتنمية وحقوق اإلنسانمينعم بقدر أكرب من احلرية، ويقوم على السل
.  معيارية لنهج إمنائي يركز على اإلنسان       أسساً ١٩٨٦اإلعالن منذ عام    أرسى  وقد    

، ممـا    وعمليـاً   بعضها البعض نظرياً   وإن التنمية البشرية وحقوق اإلنسان راسخة وهي تعزز       
  .يساعد على كفالة الرفاه والكرامة جلميع الناس

وتشكل شراكة عاملية فعالة من أجل التنمية، يعززها اتساق السياسات القائمة على              
حقوق اإلنسان وتنسيقها على مجيع املستويات، الركيزة األساسية لتحقيق األهداف اإلمنائية           

  . بطريقة منصفة ومستدامةاألهداف اإلمنائية املتفق عليها دولياًلأللفية وغريها من 
وعندما ننظر إىل التنمية بوصفها عملية شاملة هتدف إىل حتسني حياة مجيع الشعوب               

يف مجيع أحناء العامل، فإن عملنا يسترشد مببادئ حقوق اإلنسان األساسية املتمثلـة يف عـدم          
  . عن التعاون الدويلية واملساءلة، فضالًالتمييز واملساواة واملشاركة والشفاف

يف الوثيقة اخلتامية املتعلقة باألهـداف      املُعلنة  بااللتزامات السياسية   إذ أقّرت   والدول    
 واليت تؤكد أمهية احترام مجيع حقوق اإلنسان، مبا فيهـا           ،)أ(٢٠١٠اإلمنائية لأللفية يف سنة     

 إىل جنب من أجل تشجيع التقدم       عمل جنباً  على ال  أيضاًعقدت عزمها   فإهنا  احلق يف التنمية،    
  .االقتصادي واالجتماعي جلميع الشعوب

ويواصل جهاز األمم املتحدة اإلمنائي وشركاؤه اعتماد هذه الرؤية وتروجيها يف مجيع              
أحناء العامل من خالل دعم تنمية القدرات الوطنية يف ظل مبادئ اإلمساك بزمام األمور على               

وإننا عازمون على املـسامهة يف      . تدامة االجتماعية واالقتصادية والبيئية   املستوى الوطين واالس  
بناء مؤسسات مرنة ومستجيبة، وتعزيز اتساق السياسات يف إطار روح شراكة عاملية هادفة             

  .من أجل التنمية
عل احلق يف التنمية حقيقة بالنـسبة       جب هبذه الرؤية و    باملضي قدماً  وحنن ملتزمون معاً    
  .للجميع

  ٢٠١١سبتمرب /أيلول ١٤  

__________ 

 .٦٥/١قرار اجلمعية العامة رقم   )أ(



A/HRC/19/39 

GE.11-17127 14 

  :التاليةوالكيانات أيدت هذا البيان املنظمات 
  لألغذية والزراعة منظمة األمم املتحدة
  منظمة العمل الدولية

  املنظمة الدولية للهجرة
  برنامج األمم املتحدة املشترك املعين بفريوس نقص املناعة البشري ومتالزمة نقـص            

  )اإليدز (املناعة املكتسب
  املتحدة السامية حلقوق اإلنسانمفوضية األمم 

  منظمة األمم املتحدة للطفولة
  مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية

  برنامج األمم املتحدة اإلمنائي
  منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة

  لشؤون الالجئنيالسامية مفوضية األمم املتحدة 
  برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية

  ب األمم املتحدة خلدمات املشاريعمكت
  صندوق األمم املتحدة للسكان

  هيئة األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة
  برنامج األغذية العاملي
  منظمة الصحة العاملية

  املنظمة العاملية للملكية الفكرية
  منظمة التجارة العاملية

        


