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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة التاسعة عشرة

   من جدول األعمال٣ و٢البندان 
التقرير السنوي ملفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان        

  مني العاموتقارير املفوضية السامية واأل
تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان املدنية والسياسية واالقتصادية        

  واالجتماعية والثقافية، مبا يف ذلك احلق يف التنمية

  احلق يف التنمية    

  تقارير األمني العام ومفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان     

  موجز    
ألمم املتحدة الـسامية حلقـوق      يتضمن هذا التقرير موجزاً ألنشطة مفوضـية ا        

اإلنسان املتعلقة بتعزيز احلق يف التنمية وإعماله، مبا يف ذلك إحياًء للذكرى السنوية اخلامسة 
ويكمل هذا التقرير تقريـر     . ٢٠١١عام   والعشرين إلعالن األمم املتحدة للحق يف التنمية      

رهتـا الـسادسة والـستني      األمني بشأن احلق يف التنمية املقدم إىل اجلمعية العامـة يف دو           
)A/66/216.(  
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  احملتويات
  الصفحة الفقـرات 

  ٣  ٤-١  .....................................................................مقدمة  - أوالً  
أنشطة مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان املتعلقة بتعزيز احلق يف التنمية   - ثانياً  

وإعماله، مبا يف ذلك إحياًء للذكرى السنوية اخلامسة والعشرين إلعـالن احلـق             
  ٣  ٢٠-٥  ..................................................................يةالتنم يف

  ٤  ٨-٦  .............................أنشطة االتصاالت والتواصل واإلعالنات  - ألف     
  ٤  ٢٠-٩  ...............................................املناسبات واملبادرات  -  باء     

  ٨  ٢٥-٢١  ....................................................االستنتاجات والتوصيات  - ثالثاً  

  املرفقات
  ١٠  .........................................................اجلدول الزمين للمناسبات واألنشطة  - األول  
  ١٢  ............."قية من دون حقوق اإلنسانال تنمية حقي: "مقال للمفوضة السامية حلقوق اإلنسان  - الثاين  
بيان بشأن أمهية ومالءمة احلق يف التنمية اعتمدته جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة                - الثالث  

  ١٤  .............................مبناسبة الذكرى السنوية اخلامسة والعشرين إلعالن احلق يف التنمية
  ١٧  ....................................التنميةالذكرى السنوية اخلامسة والعشرون إلعالن احلق يف   - الرابع  

البيان الذي أدلت به وكاالت منظومة األمم املتحدة وغريها من املنظمات الدولية لدعم اتـساق                 - اخلامس  
  ١٩  ...................................................السياسات العامة يف إعمال احلق يف التنمية

مالحظات األمني العام مبناسبة إحياء اجلمعية العامة للذكرى السنوية اخلامسة والعشرين إلعـالن               - السادس  
  ٢١  ............................................................................ يف التنميةاحلق
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  مقدمة  -أوالً   
، من جديد طلبها إىل مفوضـة األمـم   ٦٥/٢١٩أكدت اجلمعية العامة، يف قرارها        -١

املتحدة لسامية حلقوق اإلنسان أن تقوم بفعالية، لدى تعميم مراعاة احلق يف التنمية، بأنشطة              
والوكـاالت اإلمنائيـة    ترمي إىل تعزيز الشراكة العاملية من أجل التنمية بني الدول األعضاء            

واملؤسسات الدولية املعنية بالتنمية والتمويل والتجارة، وأن تورد تلك األنشطة بالتفصيل يف            
يف اً،  وطلبـت اجلمعيـة العامـة أيـض        .تقريرها املقبل املقدم إىل جملس حقوق اإلنـسان       

هتـا الـسادسة    إىل اجلمعية العامة يف دور    اً  ، إىل األمني العام أن يقدم تقرير      ٦٥/٢١٩ قرارها
، مبا يف ذلك اجلهود املبذولة على ٦٥/٢١٩إىل اجمللس عن تنفيذ القرار اً  مؤقتاً  والستني وتقرير 

  .له للحق يف التنمية وإعماالًاً الصعد الوطين واإلقليمي والدويل تعزيز
توضح فيها أنه،   ) A/HRC/18/22(وقدمت األمانة مذكرة إىل جملس حقوق اإلنسان          -٢

سة املتبعة، ونظراً إىل توقيت دورة اإلبالغ، فإن التقرير املوحد لألمـني العـام              وفقاً للممار 
واملفوضة السامية عن احلق يف التنمية، سيقدم إىل اجمللس يف الوقت نفسه الذي يقدم فيه تقرير          
الفريق العامل املعين باحلق يف التنمية لكي يتسىن للمجلس اختاذ إجراء موحد بشأن املـسألة               

  . ية نفسهااملواضيع
 ١٤وعقد الفريق العامل املعين باحلق يف التنمية دورته الثانية عشرة يف الفتـرة مـن                 -٣
وهكذا سيقدم الفريق العامل تقريره عن تلك الـدورة         . ٢٠١١نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٨ إىل

  . إىل جملس حقوق اإلنسان يف دورته التاسعة عشرة
ملشار إليهما أعاله ومذكرة األمانة، كما يكمـل        للطلبني ا اً  ويقدَّم هذا التقرير وفق     -٤

املقدم إىل اجلمعيـة العامـة يف دورهتـا         ) A/66/216(تقرير األمني العام عن احلق يف التنمية        
  .السادسة والستني

أنشطة مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان املتعلقة بتعزيـز            -ثانياً   
 إحياًء للذكرى السنوية اخلامـسة      احلق يف التنمية وإعماله، مبا يف ذلك      

  والعشرين إلعالن احلق يف التنمية 
استجابة لطلب اجلمعية العامـة يف      ،  ، أطلقت املفوضية السامية   ٢٠١١يف أوائل عام      -٥

، وبتشاور مع الدول األعـضاء      ١٥/٢٥ وجملس حقوق اإلنسان يف قراره       ٦٥/٢١٩ قرارها
واسع النطاق إحياًء للذكرى السنوية اخلامـسة   اًوغريها من أصحاب املصلحة املعنيني، برناجم 

  ). انظر املرفق األول(والعشرين إلعالن احلق يف التنمية 
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  أنشطة االتصاالت والتواصل واإلعالنات  - ألف  
ُوضعت استراتيجية اتصالية للذكرى السنوية ترمي إىل زيادة الوعي على الـصعيد              -٦

.  أكرب من املؤيـدين للحـق يف التنميـة         العاملي والتواصل مع قطاعات أوسع وكسب عدد      
أن احلق يف التنمية حق     ،  أوالً: وشددت املفوضية السامية على أربعة رسائل للذكرى السنوية       

أن احلق يف التنميـة     اً،  أن هذا احلق لكل الناس دون متييز؛ وثالث       اً،  من حقوق اإلنسان؛ وثاني   
د اإلعـالن ويتـصدى لتحـديات       يكتسي اليوم نفس األمهية اليت كان يكتسيها يوم اعتما        

أنه جيب على اجملتمع الدويل التحرك بشكل مجاعي وبطريقة متسقة من أجل اً، معاصرة؛ ورابع
  .إعمال احلق يف التنمية

 خمصصة للذكرى   )١(وأعدت املفوضية السامية ودشنت صفحة خاصة على اإلنترنت         -٧
لألنشطة اً  زمني   إعالنية وجدوالً  السنوية تعرض طريقة التوقيع وبيانات ومقاالت بارزة ومواد       

كما أعدت املفوضية ونشرت على موقعها على اإلنترنت وعرب الشبكة          . وغريها من الوثائق  
.  مقالة عن مضمون احلق يف التنمية وأمهيته١٢االجتماعية، مبا يف ذلك يف الفايسبوك وتويتر،     

تتضمن نص اإلعالن   وأعدت املفوضية ونشرت على نطاق واسع مذكرات إعالمية وكتيبات          
  . مع صور وملصقات ذات صلة، جبميع اللغات الرمسية لألمم املتحدة

 بشكل مشترك مع معهـد األمـم املتحـدة           وأطلقت وطورت املفوضية السامية،    -٨
وإضـافة إىل   . إىل احلق يف التنمية     قدم مدخالً ُي اًإلكترونيمنرباً  ،  )اليونيتار(للتدريب والبحث   

إنتاج شريط فيديو يتضمن رسائل الذكرى السنوية بـشأن مجيـع           ذلك، تعهدت املفوضية    
جوانب اإلعالن، وقد تدوول على نطاق واسع عرب وسائط اإلعالم االجتماعية، مبـا فيهـا               

وخالل سنة الـذكرى،    . يوتوب، وعرض يف أنشطة الذكرى السنوية يف مجيع أحناء املعمور         
لكبار املسؤولني عن احلق يف التنمية  ومقاالً اًوصحافياً شفوياً  بيان١٧أعدت املفوضية السامية    

 ٢٠١٢وإضافة إىل ذلك، ستطلق املفوضية السامية عـام         . أو أدلت هبا  /أو سامهت فيها و   /و
يتضمن األعمـال البحثيـة     اً  صحيفة وقائع عن األسئلة املتكررة بشأن احلق يف التنمية وكتاب         

  .دولياًاً  خبري٣٠ألكثر من 

  دراتاملناسبات واملبا  - باء  
 مناسبة دولية رئيسية والعديـد مـن        ٢٠نظمت املفوضية السامية ودعمت حوايل        -٩

وبدأ برنامج إحياء الذكرى السنوية مبناسبة افتتاحية نظمت بشكل مشترك          . املبادرات الرائدة 
وأدلـت املفوضـة    . فرباير، يف برلني  / شباط ٢٥ و ٢٤يومي  " فريدريك إيربت "مع مؤسسة   

اإلجنـازات  : مخس وعشرون سـنة مـن احلـق يف التنميـة         "ة املعنون   السامية ببيان املناسب  

__________ 

 .www.ohchr.org/EN/Issues/Development/Pages/DevelopmentIndex.aspxانظر  )١(
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وأكدت ندوة للخرباء يف إطار املناسبة ثالث حتديات أمام إعمال احلـق يف             . )٢("والتحديات
مأزق احلوار احلكومي الدويل؛ واحلاجة إىل تعميم    : التنمية كانت قد حددهتا املفوضية السامية     

ألمم املتحدة، والعمل بذلك على ضمان اتساق سياسـات         احلق يف التنمية يف عمل منظومة ا      
الشراكة العاملية من أجل التنمية؛ وضرورة كسب عدد أكرب من املؤيدين للحق يف التنمية يف               

  . )٣(أوساط اجملتمع املدين
 ١٣ إىل   ٩املعقود يف الفترة من     اً  ويف مؤمتر األمم املتحدة الرابع املعين بأقل البلدان منو          -١٠
 والحظت أن حقوق    )٤(، يف إسطنبول بتركيا، أدلت املفوضة السامية ببيان       ٢٠١١يو  ما/أيار

أن اً  اإلنسان، مبا فيها احلق يف التنمية، حمورية يف مسار التنمية الذي تتوخى أقل البلدان منـو               
تسلكه يف العقد املقبل؛ وسلطت الضوء على الذكرى السنوية اخلامسة والعشرين إلعـالن             

 باعتبارها فرصة لتعزيز الشراكات الرامية إىل إجياد بيئة مواتية للتنمية، تـشمل  احلق يف التنمية 
مبادئ حقوق اإلنسان؛ وشددت على الروابط بني التنمية واحلد من الفقر واملـساواة بـني               
اجلنسني وإسهام املرأة يف التنمية؛ وأكدت من جديد التزام املفوضية السامية بدعم تنمية تقوم              

، )املرفق الثـاين  (وإضافة إىل مقال املفوضة السامية      . اًسان يف أقل البلدان منو    على حقوق اإلن  
هنج احلق يف التنمية إزاء شراكة عاملية جديدة "قدمت املفوضية السامية مسامهة مكتوبة معنونة 

وقد تبىن إعـالن    .  لتوفري معلومات للوثيقة اخلتامية للمؤمتر     )٥("من أجل تنمية أقل البلدان منواً     
من االعتبارات الصرحية حلقوق    اً  هاماً  رنامج عمل إسطنبول الذي اعتمد خالل املؤمتر عدد       وب

وتعمل املفوضية السامية يف تعاون وثيق مع هيئات األمـم          . اإلنسان، ومنها احلق يف التنمية    
والبلدان الناميـة غـري     اً  املتحدة املعنية، مبا فيها مكتب املمثل السامي لشؤون أقل البلدان منو          

  .الساحلية والدول النامية اجلزرية الصغرية، يف هذا الصدد
، اعتمدت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية       ٢٠١١مايو  / أيار ٢٠ويف    -١١
وعقب إحاطة نظمتها املفوضـية     . )املرفق الثالث  (بشأن أمهية ومالءمة احلق يف التنمية     اً  بيان

، لفائدة رؤساء هيئـات معاهـدات األمـم    "ربتفريدريك إي "السامية، بتعاون مع مؤسسة     
، أصدر رؤسـاء    ٢٠١١يونيه  / حزيران ٢٩املتحدة واملكلّفني بواليات اإلجراءات اخلاصة يف       

ـ            / متـوز  ١يف  اً  مـشترك اً  تسعة من هيئات معاهدات األمم املتحدة حلقوق اإلنـسان بيان
تـشجيع قـراءٍة     أعربوا فيه عن تصميمهم على بذل جهود متضافرة من أجل            ٢٠١١ يوليه

تستنري باالعتبارات اإلمنائية وتستند إىل ترابط مجيع معاهدات حقوق اإلنسان من أجل إبراز             
وتأكيد مدى مالءمة وأمهية احلق يف التنمية يف تفسري وتنفيذ أحكام معاهدات حقوق اإلنسان 

  ). املرفق الرابع(ويف رصد االمتثال هلا 
__________ 

 .www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=10759&LangID=eانظر  )٢(
 .www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DevelopmentHumanRightForAll.aspxانظر  )٣(
 .www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=11003&LangID=Eانظر  )٤(
)٥( www2.ohchr.org/SPdocs/Issues/Development/LDCIV/OHCHRWrittenContributionLDC.doc. 
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ي، خالل اجلزء املتعلق بالتنسيق مـن دورتـه         وكرس اجمللس االقتصادي واالجتماع     -١٢
 جبنيف، مناسبة خاصة للحق يف التنمية       ٢٠١١يوليه  / متوز ١٢املوضوعية السنوية املعقودة يف     

وأتاحت املناسبة اليت ترأستها املفوضة السامية فرصة لتبادل        . والشراكة العاملية من أجل التنمية    
مية والكيفية اليت ميكن أن جتعل حتقيق األهداف        وجهات النظر بشأن كيفية تعزيز احلق يف التن       

والكيفية اليت ميكن هبا ملنظومة األمم املتحـدة أن         اً  اإلمنائية الثمانية لأللفية يعزز بعضها بعض     
وقد أدلت املفوضة السامية ببيـان      . )٦( وما بعدها  ٢٠١٥تستخدم أوجه التآزر هذه يف أفق       

  . )٧(خالل املناسبة
، نظمـت املفوضـية     ١٦/١١٧لس حقوق اإلنسان يف مقرره      واستجابة لطلب جم    -١٣

 جبنيـف، حلقـة     ٢٠١١سبتمرب  / أيلول ١٤السامية، أثناء الدورة الثامنة عشرة للمجلس يف        
بـني الـسياسات    : سبيل املضي قدماً يف إعمال احلـق يف التنميـة         "نقاش مواضيعية بشأن    

ه املمكنـة يف األفكـار      ركزت حلقة النقاش على إسهامات اإلعالن وإضـافات       ". والتطبيق
والسياسات واملمارسات املتعلقة بالتنمية؛ والطريقة اليت ميكن هبا إعمال احلق يف التنميـة يف              
سياق التحديات السياسية واالجتماعية والبيئية واملالية املعاصرة؛ وحتديد األعمـال املقبلـة            

لسامية يف املناسبة وأدلـت     وشاركت املفوضة ا  . )٨(املتعلقة باإلعمال الفعال للحق يف التنمية     
  .)٩(ببيان خالهلا

 من هيئات األمم املتحدة ووكاالت املنظومة       ١٧ومببادرة من املفوضية السامية، أيدت        -١٤
يدعم اتساق السياسات القائمة على     اً   بيان ٢٠١١سبتمرب  / أيلول ١٤ومنظمات دولية أخرى يف     

). املرفق اخلـامس  (املية من أجل التنمية     حقوق اإلنسان يف إعمال احلق يف التنمية والشراكة الع        
  . خالل حلقة النقاش املشار إليها آنفاًاً مشتركاً وأطلقت املفوضة السامية بيان

 ٣كما نظمت املفوضة السامية الدورة الرابعة للمنتدى االجتماعي يف الفتـرة مـن         -١٥
ل الدائم إلثيوبيا لدى    ، برئاسة مينيليك أليمو غيتاهو، املمث     ٢٠١١أكتوبر  / تشرين األول  ٥ إىل

وناقش املنتدى االجتماعي، يف ضوء الذكرى السنوية ووفق        . مكتب األمم املتحدة يف جنيف    
، دور اجملتمع املدين يف إعمـال احلـق يف          ١٦/٢٦ما قرره جملس حقوق اإلنسان، يف قراره        

 ، تقريـر ١٦/٢٦وقدمت املفوضة السامية، على النحـو املطلـوب يف القـرار     . )١٠(التنمية

__________ 

 .www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/Aglobalpartnershipfordevelopment.aspxانظر  )٦(
 .www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=11245&LangID=Eانظر  )٧(
 .A/HRC/19/39انظر  )٨(
 .www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=11374&LangID=Eانظر  )٩(
 .A/HRC/19/70انظر  )١٠(
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وقدم ). A/HRC/SF/2011/2(معلومات أساسية لتوفري معلومات ملداوالت املنتدى االجتماعي        
  .)١١(ممثل عن املفوضية السامية مالحظات استهاللية أمام املنتدى االجتماعي

وتعاون مكتب جنيف ملنظمة التعاون اإلسالمي وحركة عدم االحنياز مع املفوضـية              -١٦
" املعوقات واآلفـاق  : احلق يف التنمية  "ستديرة بشأن موضوع    السامية من أجل تنظيم مائدة م     

 جبنيف، ركزت على حنو خاص على اتساق سياسـات   ٢٠١١أكتوبر  / تشرين األول  ١٩ يف
وتضمنت املواضـيع   . إعمال احلق يف التنمية يف الدول األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي          

ىل التنمية، وكيفية التوفيق بني األهـداف       اليت ُتنووِلت إعادة توزيع املوارد من نزع السالح إ        
اإلمنائية الوطنية والقيود االقتصادية واملالية اليت تفرضها املؤسسات املالية وتـواتر األزمـات             

وأدىل ممثـل   . )١٢(املالية، ودور قيادات الدول واستقالهلا يف تعزيز االلتزامات اإلمنائية الدولية         
  . )١٣(ملناسبةعن املفوضية السامية ببيان خالل تلك ا

 تـشرين   ٢٠ونظم االحتاد الربملاين الدويل، بتعاون مـع املفّوضـية الـسامية، يف               -١٧
دور : تعزيز احلـق يف التنميـة  " يف برين، حلقة دراسية بشأن موضوع    ٢٠١١أكتوبر  /األول
ركزت احللقة الدراسية على الكيفية اليت ميكن هبا تعزيز حقوق اإلنسان مـن              وقد   ".الربملان
 إمنائي، وضرورة اإلعمال الكامل للحقوق املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية          منظور

. والثقافية من أجل تعزيز إنفاذ احلق يف التنمية، ومسامهة الربملانات يف تعزيز احلق يف التنميـة               
وهيمنت على النقاش مواضيع دور الربملانيني يف التشريع ووضع السياسات والرصد وامليزنة،            

 كمـا ركـز  . ي مطالب اجملتمع املدينذا السياق احلايل الذي يتسم بتعدد األزمات وبتنام  وك
وكان االجتماع مناسبة مفيدة إلشراك     . النقاش على ضرورة إصالح البنية االقتصادية الدولية      

وحضر ممثـل عـن   . )١٤(الربملانيني، إضافة إىل احلكومات واجملتمع املدين واملؤسسات الوطنية  
  .)١٥(لسامية املناسبة وأدىل ببياناملفوضية ا

ونظمت املفوضية السامية مناسبة خاصة للذكرى السنوية، أثناء الدورة الـسادسة             -١٨
ومحلـت  .  يف مقر األمم املتحدة    ٢٠١١نوفمرب  / تشرين الثاين  ٨والستني للجمعية العامة يف     

ت يف الشراكة العاملية اتساق السياسا: ٢٥احلق يف التنمية يف الذكرى السنوية    "املناسبة عنوان   
، وركزت على اتساق السياسات وأوجه التآزر يف جداول أعمال اللجـان            "من أجل التنمية  

األوىل والثانية والثالثة يف اجلهود الرامية إىل تعميم مراعاة احلق يف التنمية وتعزيـز الـشراكة                
 األمني العام الـذي     وقد ترأست املناسبة املفوضة السامية وحضرها     . العاملية من أجل التنمية   

__________ 

 . http://www.ohchr.org/EN/Issues/Poverty/SForum/Pages/StatementsPresentations.aspxانظر  )١١(
 .www.ohchr.org/EN/Issues/Development/Pages/OIC-NAMroundtable.aspxانظر  )١٢(
 .www.ohchr.org/Documents/Issues/Development/Opening_remarks_BacreNdaye.pdfانظر  )١٣(
 .www.ohchr.org/EN/Issues/Development/Pages/IPUseminarincooperationwithOHCHR.aspxانظر  )١٤(
 .www.ohchr.org/Documents/Issues/Development/OHCHR_presentation_IPU_2011_10_19.pdfانظر  ) ١٥(
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كما حضر رئيس اجلمعية العامة ورؤسـاء اللجـان         ). املرفق السادس (أدىل بالبيان الرئيسي    
وأدلـت املفوضـة   . )١٦(األوىل والثانية والثالثة للجمعية العامة وأدلوا مبالحظات أثناء املناسبة   

  .)١٧(ان ختامي خالل املناسبةيالسامية بب
الدعم الفين واللوجيسيت لتنظيم الدورة الثانية عـشرة        كما وفرت املفوضية السامية       -١٩

للفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية املعين باحلق يف التنمية اليت عقـدت خـالل               
وترأست الفريق العامل املمثلة الدائمـة      . ٢٠١١نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٨ إىل   ١٤الفترة من   

وحضرت املفوضـة   . يف، تامارا كوناناياكام  لسري النكا لدى مكتب األمم املتحدة يف جن       
 الفريق العامـل دورتـه      اختتمو. )١٨(السامية االجتماع وأدلت مبالحظات استهاللية خالله     

  .)١٩(باعتماد استنتاجاته وتوصياته بتوافق اآلراء
احلق يف التنميـة يف ذكـراه       "ونظمت املفوضية السامية حلقة نقاش للخرباء بشأن          -٢٠

مجعت و.  يف نيويورك٢٠١١ديسمرب / كانون األول٥ يف اتقرر عقدهقد كان ، "٢٥السنوية 
املناقشة مفكرين رائدين يف القضايا العاملية لتناول احلق يف التنمية والتنمية القائمة على حقوق              
اإلنسان يف السياق األوسع للقضايا العاملية املعاصرة، مبا فيها األزمات االقتـصادية واملاليـة              

  .ددةالعاملية املتع

  االستنتاجات والتوصيات  -ثالثاً   
أتاحت الذكرى السنوية اخلامسة والعشرون العتماد إعـالن احلـق يف             - ٢١

التنمية فرصة للمجتمع الدويل للتفكري يف الدروس املستفادة واإلجنازات احملققـة           
وما ينطوي عليه احلق يف التنمية من إمكانات يف التصدي للتحـديات العامليـة              

تقدمي  الذكرى السنوية    شهدتو.  عامل مترابط ومعومل على حنو متزايد      املعاصرة يف 
 غري مسبوق من املبادرات واألنشطة من أصـحاب املـصلحة واملنظمـات         عدد

الدولية واملؤسسات األكادميية واملنظمات غري احلكومية واجملتمع املـدين، علـى           
  . النحو الذي يبينه هذا التقرير

__________ 

  انظر  )١٦(
www.ohchr.org/EN/Issues/Development/Pages/UNGAcommemoratethe25thanniversaryoftheUnit

edNationsDeclarationonRtD.aspx. 
 .www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=11583&LangID=Eانظر  )١٧(
  انظر  )١٨(

www.ohchr.org/Documents/Issues/Development/HCopening_statement12thsessionGWRtoDep.pdf. 
 .A/HRC/19/52انظر  )١٩(
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قشات صدى الرسائل األربع األساسية للذكرى السنوية       ورددت العديد من املنا     -٢٢
أن احلق يف التنمية حق من حقوق اإلنسان للجميع؛         : اليت شددت عليها املفوضية السامية    

وأنه حق لكل الناس دون متييز؛ وأنه حق يكتسي اليوم نفس األمهية اليت كان يكتـسيها                
بإصرار وبطريقة  اً  لدويل التحرك مجاعي  أنه جيب على اجملتمع ا    اً،  يوم اعتماد اإلعالن؛ وأخري   

وتدعو استنتاجات مناسبات الذكرى السنوية إىل      . متسقة من أجل إعمال احلق يف التنمية      
كما سلطت الضوء على التحـديات املستعـصية        . انتقال حاسم من النظرية إىل التطبيق     

  .اإلعمال احلقيقي للحق يف التنميةأمام العديدة اليت ال تزال 
، بعد مخسة وعشرين سنة من اعتماد اإلعالن، جيب أن يتوقف التـسييس             أوالً  - ٢٣

واالستقطاب وُيتجاوز املأزق املستعصي الذي دخله احلوار احلكومي الدويل بشأن احلق           
ويتحتم التوصل إىل أرضية مشتركة مبدئية، عن طريق املزيد من توافق اآلراء . يف التنمية

هـي  القبيـل   هـذا   من  توافق اآلراء   لقطة البدء   وجيب أن تكون ن   . واإلرادة السياسية 
  .اإلعالن نفسه

، جيب أن نعمل على توسيع قاعدة املؤيدين املنظمني الذين يدعمون احلق يف             وثانياً  -٢٤
وجيب أن  . فاملنظمات غري احلكومية واجملتمع املدين عامة مها حمرك حقوق اإلنسان         . التنمية

  . ه من أعمالنعتين هبما ونشركهما وندعم ما يقومان ب
، تضمن القرار الذي أنشأت مبوجبه اجلمعية العامة منصب مفوض األمـم            وثالثاً  -٢٥

املتحدة السامي حلقوق اإلنسان بشكل صريح والية تعزيز إعمال احلق يف التنمية ومحايته             
وهذا ما يؤكـد األمهيـة      . مة األمم املتحدة املعنية هلذا اهلدف     ووتعزيز دعم هيئات منظ   

تساق السياسات القائمة على حقوق اإلنسان يف الشراكة العاملية مـن أجـل             احلامسة ال 
التنمية، ويتطلب التعميم الكامل ملراعاة مجيع حقوق اإلنسان، مبا فيها احلق يف التنمية، يف              
عمل منظومة األمم املتحدة، واألهم من ذلك يف االستعراض املقبل الشامل للـسياسات             

  .٢٠١٥ جدول األعمال اإلمنائي ملا بعد الذي جيرى كل أربع سنوات ويف
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  رفقاتامل

  املرفق األول

  اجلدول الزمين للمناسبات واألنشطة    
 ٢٥ + لحق يف التنميةل يةعالناإلواد امل ٢٥  +احلق يف التنمية مناسبات 

  مذكرة إعالمية  يناير/كانون الثاين
 "٢٥لحق يف التنمية يف ذكراه السنوية لإعالن األمم املتحدة "

بتعـاون مـع     ("يـربت إفريدريك  "ندوة مؤسسة    فرباير/شباط
 : سنة من احلـق يف التنميـة       ٢٥" )املفوضية السامية 

 فرباير، برلني/ شباط٢٥-٢٤، "اإلجنازات والتحديات

  خرب على اإلنترنت
 "التنمية حق إنساين للجميع"

  جملس حقوق اإلنسان مارس/آذار
 ٢٥ - فربايـر / شـباط  ٢٨،  الدورة السادسة عشرة  

 مارس، جنيف/آذار

 

 للمفوضية السامية بـشأن     الصفحة اإللكترونية إطالق    أبريل/نيسان
 ٢٥+  احلق يف التنمية

  ًمؤمتر األمم املتحدة الرابع بشأن أقل البلدان منوا مايو/أيار
 مايو، إسطنبول، تركيا/ أيار١٣-٩

 بشأن  ومقال على اإلنترنت   للمفوضة السامية    مقال رأي 
  أقل البلدان منواًاملعين ب م املتحدة الرابعمؤمتر األم

 جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةبيان 

. حق إنساين للجميع  : التنمية "إحاطة للدول األعضاء   يونيه/حزيران
تعزيز دعم األمم املتحدة املنـسق لبنـاء القـدرات          

  يونيه، نيويورك/ حزيران١، "الوطنية
ألمم املتحـدة واإلجـراءات    إحاطة هليئات معاهدات ا   

 يونيه، جنيف/ حزيران٢٩بشأن احلق يف التنمية، اخلاصة 

  إعالن احلق يف التنميةكتيبتوزيع 

  مناسبة خاصة للمجلس االقتصادي واالجتماعي يوليه/متوز
، "احلق يف التنمية والشراكة العاملية من أجل التنميـة        "

 يوليه، جنيف/ متوز١٢

معاهدات األمم املتحـدة    هيئات  بيان مشترك لرؤساء    
 حلقوق اإلنسان

  تذكاريةملصقاتإطالق   أغسطس/آب

 حلقة نقاش جملس حقوق اإلنسان  سبتمرب/أيلول
بـني  : سبيل املضي قدماً يف إعمال احلق يف التنميـة        "

، ٢٠١١سـبتمرب   / أيلـول  ١٤،  "السياسات والتطبيق 
 )١٦/١١٧مقرر جملس حقوق اإلنسان (جنيف 

 لذكرى السنوية لشريط فيديوإطالق 
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 ٢٥ + لحق يف التنميةل يةعالناإلواد امل ٢٥  +احلق يف التنمية مناسبات 

  "دور اجملتمع: إعمال احلق يف التنمية"، املنتدى االجتماعي أكتوبر/تشرين األول
قـرار جملـس    (أكتوبر، جنيف   / تشرين األول  ٥-٣

  )١٦/٢٦حقوق اإلنسان 
حركـة   -  ملنظمة التعاون اإلسالمي   املائدة املستديرة 
إعمـال  ) "بتعاون مع املفوضية السامية   (عدم االحنياز   

  ، "املعوقات واآلفاق: التنميةاحلق يف 
  أكتوبر، جنيف/ تشرين األول١٩

بتعاون مـع املفوضـية      (االحتاد الربملاين الدويل  ندوة  
  ،"دور الربملان :احلق يف التنميةتعزيز ) "السامية
 أكتوبر، برين/ تشرين األول٢٠

 لكتـروين اإلللمنرب   اليونيتار   - تدشني املفوضية السامية  
  "تنميةال يف احلق مدخل إىل"

  نشر
مـن املقـرر    " (التنمية يف احلق بشأن املتكررة األسئلة"

 )٢٠١٢إطالقه عام 

مناسبة الذكرى السنوية باجلمعيـة العامـة لألمـم          نوفمرب/تشرين الثاين
  نوفمرب، نيويورك/ تشرين الثاين٨ املتحدة،

  ، للفريق العامل املعين باحلق يف التنميةالدورة الثانية عشرة 
 نوفمرب، جنيف/الثاين تشرين ١٨-١٤

 )٢٠١٢ عام نشرهمن املقرر (كتاب عن احلق يف التنمية 

  املائدة املستديرة للخرباء مبناسبة الذكرى السنوية، ديسمرب/كانون األول
  ديسمرب، نيويورك/ كانون األول٥

حركـة عـدم   تنظمهـا  الذكرى السنوية  يف إطار   مناسبة  
 )اط مقترحنش(ديسمرب، جنيف / كانون األول٦االحنياز، 

 لألمني العام واملفوضـة الـسامية       بيانات صحافية 
 حلقوق اإلنسان
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  املرفق الثاين

ال تنمية حقيقية مـن دون      : "مقال للمفوضة السامية حلقوق اإلنسان        
  "حقوق اإلنسان

، ٢٠١١مايو  / أيار ١٣-٩،  مؤمتر األمم املتحدة الرابع املعين بأقل البلدان منواً           
  إسطنبول، تركيا

د آخر تقارير األمم املتحدة عن التنمية البشرية أن عدد من يعانون سوء التغذية              تفي  
 . إىل مليار يف مجيع أحناء العامل يف الوقت احلاضر         ١٩٨٠ مليون عام    ٨٥٠يف العامل زاد من     

فبالرغم من الثورات التكنولوجية    . حباطاملزيد من اإل  قليل هي اإلحصاءات اليت تثري      هناك  و
لعقود الثالثة املاضية، ال تزال هوة الفقر اآلخذة يف االتـساع واخلـصاص يف         اليت عرفتها ا  

الغذاء واألزمات االقتصادية والرتاعات املسلحة تنغص حياة األفراد يف العديد مـن أحنـاء              
  . ٤٨   الاً ملن يعيشون يف أقل البلدان منواً  وبصورة أكثر إيالم-  العامل

ما تنحو اللغة منحى االقتـصاديني، لكـن        اً  ريوعندما يتحدث املرء عن التنمية، كث       
. دعونا نتوقف دقيقة ونفكر فيما ينبغي أن تكون عليه األهداف األساسية للتنمية االقتصادية            

ينبغي للتنمية أن تدور حول إمكانية احلصول على فرص التحسني املستمر ألحوال البـشر،              
ة، والتحرر من اخلوف، وحريـة   التحرر من الفاق- وحول ضمان احلق يف حياة كرمية وحرة 

اإلنسان والتركيز على بين    حق وإنه آن األوان لكي تصبح لغة حقوق           إن التنمية فعالً  . النماء
  .صلب املناقشات الدائرة بشأن التنمية يف أقل البلدان منواًيف البشر 

يت يتنادى اجملتمع الدويل مرة كل عشر سنوات إىل مؤمتر ملعاجلة القضايا األساسية ال              
وخالل هذا األسبوع، ينعقد مؤمتر األمم املتحدة الرابع املعين بأقـل           . اًتواجه أقل البلدان منو   

يف إسطنبول يف ظل الكثري من االضطراب يف منطقة الشرق األوسـط ومشـال              اً  البلدان منو 
وال شك أن حرمان الشعوب من احلق يف التنمية أحد األسباب اجلذرية اليت أشعلت              . أفريقيا
الفقر والتفاوتات، وتـصاعد    تفاقم  فالناس يرتلون إىل الشوارع بسبب      .  هذا االضطراب  فتيل

قتـصادية  البطالة، وقلة الفرص، واستمرار احلرمان من احلقـوق املدنيـة والـسياسية واال            
عادية للتعبري عن عدم رضاهم؛ وهم حمرومون       قنوات  وليست لديهم   . واالجتماعية والثقافية 
بيعية لبلداهنم، وال يستطيعون املشاركة مشاركة حقيقية يف عملية صـنع           من منافع املوارد الط   
ما يتناوله إعالن احلق يف التنمية الذي  اً  وهذا النوع من القضايا هو حتديد     . القرار لتغيري الوضع  

  . والعشرين هذه السنةاخلامسأكمل عامه 
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سد احلق يف التنمية مبادئ حقوق اإلنسان القائلة باملساواة وعدم التمييز واملشاركة            وجي  
وفيما يلي بعض املقتضيات األساسية لإلعالن بلغـة        . والشفافية واملساءلة وكذا التعاون الدويل    

 وضع البشر يف صلب التنمية؛ وضمان مشاركة حرة ونشيطة ومعقولة؛ وتوزيع مثـار            : واضحة
  . ؛ واحترام تقرير املصري والسيادة على املوارد الطبيعيةعادالًاً يعالتنمية توز
جيب أن تكون حقوق اإلنـسان  : واضحةاً  ورساليت إىل املؤمتر املعين بأقل البلدان منو        

وينبغي أن يتبوأ احلق يف التنمية موقع القلب من         . واحلق يف التنمية يف صلب السياسية اإلمنائية      
 أجل التنمية وُيسترشد به يف استراتيجية عاملية ملواجهـة التحـديات    شراكة عاملية معززة من   

فهو ميكِّن اجلميع من إدراك إمكاناهتم، بغض النظر عن االختالفات الشخصية ودون . اجلديدة
  .اكتراث للحدود اجلغرافية ودون مباالة بالتصنيفات االقتصادية

فهو يلزم بسيادة . سان فحسبوإعمال احلق يف التنمية ال يساهم يف تقدم حقوق اإلن  
وهو ينطبق علـى    . القانون واحلكم الرشيد، وال سيما استئصال الفساد، على الصعيد احمللي         

الصعيد العاملي، مبا يف ذلك على األهداف اإلمنائية لأللفية واملعونة والتجـارة واالسـتثمار              
وصول إىل األدوية وتغري املناخ والديون واملالية والزراعة ونقل التكنولوجيا وامللكية الفكرية وال

  . واإلصالح املؤسسي
ولقد مسحت االستراتيجيات اإلمنائية اليت تركز على النمو االقتصادي لوحده بزيادة             

فكثري ما يترك   . الفقر والتفاوت وسوء التغذية والبطالة وبروز هتديدات من مثل تدهور البيئة          
األصلية واملهاجرون والالجئون واألشـخاص  الفقراء والنساء واألطفال واألقليات والشعوب      

وجيب علينا أن حنقق تطلعات من يعيشون علـى هـوامش جمتمعـاهتم             . ذوو اإلعاقة حلاهلم  
  . واجملتمع العاملي

ومن شأن منو اقتصادي متوائم مع احلق يف التنمية أن يساعد على إعمال رؤية ميثاق                 
  .وم على السالم والتنمية وحقوق اإلنسانيقواألمم املتحدة لعامل مساحات احلرية فيه أوسع 

وها الكـثري  د على أرض وعرة يتجاذهبا تاريخ من املشاق وحي       وتقف أقل البلدان منواً     
ما تنعم باحتياطات غنية من املـوارد الطبيعيـة         اً  من األمل يف أن تكون اقتصاداهتا اليت كثري       

" املوجـة املقبلـة   "بة، هي   ورأمسال بشري غري مستغل، مبا يف ذلك الطاقة وقوى عاملة شا          
وال ميكن  . ومن شأن هنج إمنائي قائم على احلقوق أن يستفيد من هذا األمل ويغذيه            . للعوملة

لنهج يهمل حقوق اإلنسان وحيتقرها أن يؤدي إال إىل اإلحباط واالضطراب اللذين نرامها يف              
  .كل هذا العدد من البلدان يف الشهور األخرية

  ٢٠١١مايو / أيار١٠
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  رفق الثالثامل

بيان بشأن أمهية ومالءمة احلق يف التنميـة اعتمدتـه جلنـة احلقـوق           
االقتصادية واالجتماعية والثقافية مبناسبة الذكرى الـسنوية اخلامـسة         

  والعشرين إلعالن احلق يف التنمية
 الـذكرى الـسنوية اخلامـسة       ٢٠١١ديـسمرب   /يصادف الرابع من كانون األول      

وهبذه املناسبة، تود اللجنة املعنيـة بـاحلقوق        . )أ()اإلعالن( التنمية   والعشرين إلعالن احلق يف   
أن تؤكد على العالقة الوثيقة والتكامل القائم بني        ) اللجنة(االقتصادية واالجتماعية والثقافية    

  .واإلعالن) العهد(العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
ق األمم املتحدة ُيلزم الدول باختاذ إجراءات، على حنو فـردي       وتذكّر اللجنة أن ميثا     

. ومشترك، بغية تعزيز واحترام حقوق اإلنسان والنهوض بالتقدم االقتصادي واالجتمـاعي          
 على أن تعزيز فرص العمل والتنمية على أكمل وجه جزء ال يتجزأ من هذه               ٥٥وتنص املادة   

وتنص . لعامة اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان    ، اعتمدت اجلمعية ا   ١٩٤٨ويف عام   . )ب(اجلهود
 على حقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية شىت، وال سـيما احلـق يف             ٢٧ إىل   ٢٢مواده من   

العمل، ويف الضمان االجتماعي، ويف مستوى معيشي الئق، يشمل احلق يف الغذاء والـسكن      
ومن مث جـاء العهـد يف   .  حبريةوالصحة والتعليم، ويف التمتع باحلياة الثقافية واملشاركة فيها       

 ١٥ إىل   ١وقد أهلمت املواد املوضـوعية مـن        .  ليكرس هذه احلقوق ويفصلها    ١٩٦٦ عام
  .الواردة يف العهد عناصر أساسية عّدة من احلق يف التنمية وشكلت معاملها

وعلى الرغم من إدراج املكونات األساسية للحق يف التنمية يف العهد، فقـد واجـه                 
 من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان  ٢٨وتقّر املادة   . يف التنمية عقبات هيكلية كثرية    إعمال احلق   

لكل فرد احلق يف التمتع بنظام اجتماعي دويل تتحقق مبقتـضاه احلقـوق واحلريـات               "مبا يلي   
واستجابةً لالحتياجات والشواغل اخلاصة بالدول     ". املنصوص عليها يف هذا اإلعالن حتققاً تاماً      

 إعالن احلق يف التنمية، وأعربت عن       ١٩٨٦ يف املقام األول، اعتمدت اجلمعية العامة عام         النامية
قلقها إزاء وجود عقبات جسيمة تعرقل مسرية التنمية وحتول دون حتقيق االزدهـار الكامـل               
للبشر والشعوب، ومنشأ هذه العقبات، يف مجلة أمور، إنكار احلقـوق املدنيـة والـسياسية               

كما اعتربت أن مجيع حقوق اإلنسان واحلريات األساسـية         . جتماعية والثقافية واالقتصادية واال 
ويؤكد اإلعالن أن تعزيز التنمية يقتضي إيالء نفس القـدر مـن            . غري قابلة للتجزئة ومترابطة   

__________ 

 .، املرفق٤١/١٢٨القرار رقم   )أ(
 .٥٦ و٥٥و ١انظر ديباجة امليثاق ومواده   )ب(
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االهتمام وعلى سبيل االستعجال إلعمال احلقوق املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعيـة           
ها ومحايتها؛ وبالتايل ال ميكن أن يربر تعزيز بعض حقوق اإلنسان واحلريـات             والثقافية، وتعزيز 

  .األساسية واحترامها والتمتع هبا إنكار غريها من حقوق اإلنسان واحلريات األساسية
ويسلط اإلعالن الضوء أيضاً على أن التنمية عملية متعددة األوجه وقائمـة علـى                
التنمية عملية اقتصادية واجتماعيـة وثقافيـة       "ف بأن   وال سيما أنّ اإلعالن يعتر    . املشاركة

وسياسية شاملة تستهدف التحسني املستمر لرفاهية السكان بأسرهم واألفراد مجيعهم علـى            
أساس مشاركتهم، النشطة واحلرة واهلادفة، يف التنمية ويف التوزيع العادل للفوائـد النامجـة              

حق من حقوق اإلنسان غري     " يف التنمية هو     وعالوةً على ذلك، يقرر اإلعالن أن احلق      ". عنها
حيق مبوجبه لكل إنسان وجلميع الشعوب املشاركة واإلسهام يف حتقيق تنمية           " قابل للتصرف 

اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية والتمتع هبذه التنمية اليت ميكن من خالهلا إعمال مجيـع              
  .حقوق اإلنسان واحلريات األساسية إعماالً تاماً

تضح التكامل بني احلقوق املنصوص عليها يف العهد واحلق يف التنمية الـوارد يف              وي  
 من إعالن احلق يف التنمية املتصلتني       ٤ و ٣اإلعالن من خالل أمور تشمل التطابق بني املادتني         

 من العهد املتعلقة بالتزامات الدول األطراف، مبا فيها         ٢باملسؤوليات الوطنية والدولية واملادة     
 ١تقدمي املساعدة والتعاون الدوليني؛ كما يتضح من خالل التطابق بني أحكام الفقرة             واجب  

 من اإلعالن وأحكام العهد املتعلقة، على سبيل املثال، بـضمان متكـني املـرأة               ٨من املادة   
واحملرومني واملهمشني من األفراد والفئات ومشاركتهم النشيطة، والعمل، واملوارد األساسية          

عادل للدخل، والقضاء على الفقر، وتوفري مستوى معيشي الئق، مبا يشمل الغذاء            والتوزيع ال 
  .والسكن واخلدمات الصحية والتعليم والتمتع باحلياة الثقافية

، عدة تعليقات عامة وبيانات ال تكمل جـوهر         )ج(واعتمدت اللجنة، وفقاً لواليتها     
 إعمال العناصر األساسية للحق يف      احلق يف التنمية فحسب، بل تشري أيضاً إىل ُسُبل ووسائل         

 كـانون   ١٤(  بشأن التزامات الدول األطـراف     ٣ويشمل ذلك التعليق العام رقم      . التنمية
 ٤ (ة والفقـر  )  ه()١٩٩٨مـايو   / أيار ١٥( والبيان املتعلق بالعوملة     )د()١٩٩٠ديسمرب  /األول
باإلضـافة إىل  . )ز()٢٠١٠سـبتمرب  /أيلول(، واألهداف اإلمنائية لأللفية  )و()٢٠٠١مايو  /أيار

__________ 

 .١٩٨٧/٥ و١٩٨٥/١٧قرارا اجمللس االقتصادي واالجتماعي   )ج(
  .E/1991/2  )د(
  .٥١٥، الفصل السادس، اجلزء ألف، الفقرة E/1999/22-E/C.12/1998/26  ) ه(
  .E/C.12/2001/10  )و(
قـوق اإلنـسان، املقُـدم      حلالبيان املشترك لرؤساء هيئـات معاهـدات األمـم املتحـدة املنـشأة                )ز(

 available from( العــام الرفيــع املــستوى للجمعيــة العامــة     االجتمــاع خــالل

http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=10329&LangID=E.( 
 إىل البيان املشترك للجنة واملقررين اخلاصني للجنة حقوق اإلنسان املعنـيني بـاحلقوق االقتـصادية               انظر أيضاً و

واالجتماعية والثقافية، والوثائق الرمسيـة      ديةاحلقوق االقتصا  بشأن األهداف اإلمنائية لأللفية و     واالجتماعية والثقافية 
 .، املرفق السابع)E/2003/22-E/C.12/2002/13 (٢، امللحق رقم ٢٠٠٣للمجلس االقتصادي واالجتماعي، 
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ذلك، تذكّر اللجنة دائماً يف حوارها مع الدول األطراف بالتزام الدول املتقدمة بتخـصيص              
، )ح( يف املائة على األقل من ناجتها القومي اإلمجايل، للمـساعدات اإلمنائيـة الرمسيـة              ٠,٧

وق اإلنسان  والواجب املفروض على مجيع الدول بالتعاون يف جمال تعزيز التنمية واحترام حق           
وتعترب اللجنة أنّ من شأن إعمال احلق يف . واحلقوق األساسية كافة، وفقاً مليثاق األمم املتحدة      

التنمية، من خالل التطبيق املنهجي للمبادئ األساسية للمساواة وعدم التمييـز واملـشاركة             
نفذ من خاللـه    والشفافية واملساءلة، على الصعيدين الوطين والدويل، أن يرسي إطاراً حمدداً ي          

  .واجب تقدمي التعاون واملساعدة الدوليني
وإذ تسلم اللجنة بالترابط والتآزر بني العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق االقتـصادية               

واالجتماعية والثقافية وإعالن احلق يف التنمية وتؤكدمها من جديد، فإهنا تعرب عن تصميمها             
يف العهد، وأن تسهم يف اآلن ذاته يف إعمـال          على أن تتابع رصد تنفيذ مجيع احلقوق احملمية         

وبذلك، ستواصل اللجنة، يف سياق نظرهـا يف        . العناصر املتصلة باحلق يف التنمية إعماالً تاماً      
تقارير الدول األطراف وحوارها معها، تناول مسائل القضاء على الفقر والتخلف، وهتيئـة             

جتماعي والتنمية للجميع، َمبن فـيهم      الظروف الالزمة من أجل حتقيق التقدم االقتصادي واال       
  .احملرومون واملهمشون من األفراد والفئات

__________ 

الوثيقة اخلتامية ملـؤمتر القمـة      ؛ و ٤٢الفقرة   ،)A/CONF.198/11 (انظر تقرير املؤمتر الدويل لتمويل التنمية       )ح(
  ).ب(٢٣، الفقرة )٦٠/١معية العامة رقم قرار اجل(العاملي 
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  املرفق الرابع

  الذكرى السنوية اخلامسة والعشرون إلعالن احلق يف التنمية    

جنيف، (بيان مشترك لرؤساء هيئات معاهدات األمم املتحدة حلقوق اإلنسان              
  )٢٠١١يوليه / متوز١

 الـذكرى الـسنوية اخلامـسة       ٢٠١١ديـسمرب   /ن األول يصادف الرابع من كانو     
  .)أ()اإلعالن(والعشرين العتماد اجلمعية العامة إلعالن احلق يف التنمية 

نرحب، بصفتنا رؤساء هيئات معاهدات األمم املتحدة حلقوق اإلنسان املنشأة لرصد             
حيـاء هـذه    تنفيذ االلتزامات األساسية ملعاهدات حقوق اإلنسان على الصعيد الـوطين، بإ          

ونؤمن بأن هذه الذكرى السنوية تتيح فرصة فريـدة ويف          . الذكرى السنوية اخلاصة لإلعالن   
  . وقتها لتكرار تأكيد املبادئ والعناصر الواردة يف اإلعالن

، يف  )ب(ومما له داللة هنا أن اإلعالن ال خيتزل التنمية، يف تعريفه للحـق يف التنميـة                 
للتنمية على الـصعيدين      وشامالًاً  واسعاً   وإمنا يصوغ فهم   تطلعات أو غايات اقتصادية صرفة    

فاحلق يف التنمية له صدى واضح يف شىت أحكام معاهدات حقوق اإلنسان            . الوطين والدويل 
اليت تؤكد على الطابع املتعدد األوجه واألبعاد واملعقد للعمليات اإلمنائية وضرورة أن تكـون             

  .التنمية شاملة للجميع ومنصفة ومستدامة
ويصرح اإلعالن بالفعل أن مجيع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية غـري قابـل               

للتجزئة ومترابطة وأنه جيب إيالء نفس الدرجة من االهتمام للحقـوق املدنيـة والـسياسية       
وهناك بالفعل العديد من أوجه التشابه بل والتكامـل         . )ج(واالقتصادية واالجتماعية والثقافية  

وترد العديد من عناصر احلق يف التنميـة يف         . ن ومعاهدات حقوق اإلنسان   املثرية بني اإلعال  
أحكام معاهدات حقوق اإلنسان ويف اجتهادات هيئات املعاهدات، ومن تلك العناصر تقرير            
املصري؛ والتوزيع العادل للموارد؛ واملساواة وعدم التمييز، وال سيما علـى أسـاس النـوع               

املشاركة النشيطة واحلرة واحلقيقية؛ واملساءلة والشفافية؛      واجلنس والسن والعرق واإلعاقة؛ و    
واحلقوق اجلوهرية املتعلقة مبستوى معيشة الئق، مبا يف ذلك الغذاء واملاء والصرف الـصحي              
والسكن واخلدمات الصحية والتعليم والعمالة والتمتع بالثقافة؛ وحرية التعبري والتجمع وإنشاء        

  . الدوليانمعيات؛ واملساعدة والتعاون اجل
__________ 

 .، املرفق٤١/١٢٨قرار اجلمعية العامة   )أ(
  .١املادة   )ب(
 ).٢(٦املادة   )ج(
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وجلميع هذه األسباب، نؤكد إصرارنا على بذل جهود متضافرة من أجل تـشجيع               
قراءٍة جلميع حقوق اإلنسان تستنري باالعتبارات اإلمنائية وتستند إىل ترابط احلقوق فيما بينها،             
حىت تربز وتتأكد مالءمة وأمهية احلق يف التنمية يف تفسري أحكام معاهدات حقوق اإلنـسان               

وبذلك، سنساهم يف مواصلة إعمال احلـق يف        . يذها ويف رصد االمتثال لتلك األحكام     وتنف
التنمية عن طريق ضمان حتقق الشروط الضرورية لتحقيق التقدم والتنمية علـى الـصعيدين              

  .االقتصادي واالجتماعي للجميع، مبا يف ذلك للمستضعفني من األفراد واجلماعات
   ية حبماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهماللجنة املعن    اجلمريعبد احلميد 

  اللجنة الفرعية ملنع التعذيب      إيفانزمالكوم 
  جلنة مناهضة التعذيب      غرومسانكلوديو 

  جلنة القضاء على التمييز العنصري      كمالأنور 
  اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان      ماجودينازونكي 

  ملعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة اللجنة ا   كالوم ماكرونالد كاليف 
  جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية       بياليأريرانغا 
  جلنة القضاء على التمييز العنصري      بيمنتيلسيلفيا 
  جلنة حقوق الطفل       زرماتنجان 
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  املرفق اخلامس

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

  )٢٠١١سبتمرب / أيلول١٤(    
إننا نؤكد من جديد، مع احتفال أسرة األمم املتحدة بذكرى مرور مخسة وعشرين               

سنة على صدور إعالن احلق يف التنمية، رؤية ميثاق األمم املتحدة من أجل عامل ينعم بقـدر                 
  .رية، ويقوم على السلم واألمن والتنمية وحقوق اإلنسانأكرب من احل

.  أسساً معيارية لنهج إمنائي يركز على اإلنسان       ١٩٨٦وقد أرسى اإلعالن منذ عام        
وإن التنمية البشرية وحقوق اإلنسان متالمحان ويعزز أحدمها اآلخر نظرياً وعملياً، مما يساعد             

  .على كفالة الرفاه والكرامة جلميع الناس
يشكل وجود شراكة عاملية فعالة من أجل التنمية، يدعمها اتساق السياسات القائمة            و  

على حقوق اإلنسان وتنسيقها على مجيع املستويات، الركيزة األساسية لتحقيـق األهـداف             
  .اإلمنائية لأللفية وغريها من األهداف اإلمنائية املتفق عليها دولياً بطريقة منصفة ومستدامة

ىل التنمية بوصفها عملية شاملة هتدف إىل حتسني حياة مجيع الشعوب           وعندما ننظر إ    
يف مجيع أحناء العامل، فإن عملنا يسترشد مببادئ حقوق اإلنسان األساسية املتمثلـة يف عـدم          

  .التمييز واملساواة واملشاركة والشفافية واملساءلة، فضالً عن التعاون الدويل
اليت قطعت يف الوثيقة اخلتامية املتعلقة باألهداف     وإذ تقر الدول بااللتزامات السياسية        

، واليت تؤكد أمهية احترام مجيع حقوق اإلنسان، مبا فيها احلق يف )أ(٢٠١٠اإلمنائية لأللفية عام 
التنمية، فإهنا عاقدة العزم أيضاً على العمل جنباً إىل جنب من أجل تشجيع التقدم االقتصادي               

  .واالجتماعي جلميع الشعوب
صل جهاز األمم املتحدة اإلمنائي وشركاؤه اعتماد هذه الرؤية وتروجيها يف مجيع أحناء ويوا  

العامل من خالل دعم تنمية القدرات الوطنية يف ظل مبادئ اإلمساك بزمام األمور على املـستوى                
ت وإننا عازمون على املسامهة يف بناء مؤسسا      . الوطين واالستدامة االجتماعية واالقتصادية والبيئية    

  .مرنة ومستجيبة، وتعزيز اتساق السياسات يف إطار روح شراكة عاملية حقيقية من أجل التنمية
  .وحنن ملتزمون معاً باملضي قدماً هبذه الرؤية وجبعل احلق يف التنمية حقيقة بالنسبة للجميع  

__________ 

 .٦٥/١ رقم العامة اجلمعية قرار  )أ(
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  :أيدت هذا البيان    
  منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة

  منظمة العمل الدولية
  مة الدولية للهجرةاملنظ

متالزمـة نقـص املناعـة     /برنامج األمم املتحدة املشترك املعين بفريوس نقص املناعة البشري        
  )اإليدز(املكتسب 

  مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان
  منظمة األمم املتحدة للطفولة

  مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية
  برنامج األمم املتحدة اإلمنائي

  نظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافةم
  مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني

  برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية
  مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع

  صندوق األمم املتحدة للسكان
  هيئة األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة

  ة العامليبرنامج األغذي
  منظمة الصحة العاملية

  املنظمة العاملية للملكية الفكرية
  منظمة التجارة العاملية
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  املرفق السادس

مالحظات األمني العام مبناسبة إحياء اجلمعية العامة للذكرى الـسنوية              
  اخلامسة والعشرين إلعالن احلق يف التنمية 

  )٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين٨نيويورك، (    
  املعايل السيد ناصر عبد العزيز الناصر، رئيس اجلمعية العامة، صاحب   
  املفوضة السامية حلقوق اإلنسان نايف بيالي،   
  الرؤساء احملترمني للجان األوىل والثانية والثالثة للجمعية العامة،   
  سيدايت ساديت،   
  . ل العاملقبل ربع قرن، بعث إعالن احلق يف التنمية األمل يف نفوس ماليني البشر حو  
  . وجعل البشر حمور التنمية. لقد ضم مجيع حقوق اإلنسان إىل بعضها  
  . وبعد اعتماد اإلعالن، ُجدد تأكيده املرة تلو املرة  
يف األهـداف  و. يف املؤمتر العاملي حلقـوق اإلنـسان    و. لبيئة والتنمية ليف مؤمتر ريو      

  . اإلمنائية لأللفية
  . لكنه ذوى يف املمارسة. قعلى الوراً لقد استمر اإلعالن حي  
  . وُحمل النمو االقتصادي والثراء املادي خطأ على أهنما تنمية حقيقة  
ولقد تنازلت أيدي احلكومة الظاهرة واخلاضعة للمساءلة أكثر مما ينبغـي أليـدي               

  . السوق اخلفية وغري املوثوقة
  . ما قوضت حقوق اإلنسان من أجل الكسب املايلاً وكثري  
  . من أجل االقتصاداً تنا قربانوقدمت بيئ  
  . واقتات الترف الباذخ من الفاقة املزرية  
  . ، ألزم هذا اإلعالن ذي الرؤية النافذة العامل بتنمية حقيقية١٩٨٦ويف عام   
لقد حركت األهداف اإلمنائية لأللفية مـشاعر       . تقدم هام حدث  ،  ٢٠١١وحبلول    

  . العامل حنو اختاذ إجراءات
  . للعديد من الناساً بعيداً جات األساسية حلملكن ظلت االحتيا  
  . وإذ جنتمع هنا، يتردد صدى نداءات التغيري يف مجيع أحناء العامل  
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  . وال ميكننا أن نلوذ بالصمت  
  . وهذا ما جيعل نصيحيت إىل قادة العامل ثابتة  
  . أنصتوا: أقول هلم  
  . ديداً شاًأولوها اهتمام.  ملا يقلقهااستمعواأنصتوا لشعوبكم و  
  . هذا ما أفعله يف أسفاري حول العامل  
. يف التعاونيات واجملتمعات احملليـة    . يف رماد ساحات احلروب   . يف خميمات الالجئني    

  : ختتلف اللغات، لكن الرسالة واحدة
  . ساعدونا على أن نساعد أنفسنا  
  . الشعوب ال تريد صدقات  
  . ال هتتم بالصدقة  
  . اء مستقبلها اخلاص هباكل ما تطلبه هو احلق يف بن  
يتحمل مجيـع البـشر     : "وهو ينص على ما يلي    . اإلعالن يؤكد على هذا التمكني      

   ".ومجاعياًاً مسؤولية عن التنمية، فردي
...  لكي يتمكن البشر من العـيش يف كرامـة        . ولقد آن وقت حتقيق ُمثُل اإلعالن       

  . متحررين من الفاقة أو اخلوف
  .  يف فك عقال إمكاناهتم، نطلق التحول يف عاملناوعندما نعطي الناس احلق  
  . وهذا سبب دعويت إىل عقد اجتماعي جديد  
لقد عدت لتوي من مدينة كان، وهناك حثثت قادة جمموعة العشرين على حتريـر                

  . عقد اجتماعي جديد للقرن احلادي والعشرين
  . ليس فقط ملن يعيشون يف أغىن أمم العامل، وإمنا للجميع  
  . لتوفري فرص العملاً عاملياً اقترحت ميثاقلقد   
  . للجميع وشامالًاً إننا حنتاج إىل انتعاش خللق فرص العمل، لكي يكون النمو مستدام  
تتغري اخلصوصيات من   . وتعد مبادرة احلد األدىن من احلماية االجتماعية مبادرة هامة          

  :  لكن األهداف ثابتة- بلد إىل بلد
  . قرفاحلد من ال  
  . ية الناس من الصدماتمحا  
  . وإرساء املساواة لكي تزدهر اجملتمعات  
  . وعندما تكون األرض مغطاة، لن يسقط أحد من بني الشقوق  
  . لالستثمار يف التنميةاً وقد آن األوان حالي  
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فهم يشكلون أكثر من ثلثـي      . علينا االستثمار يف البشر، وال سيما النساء والشباب         
فللنساء والشباب ما يلزم من القدرة      .  ميتلكون أعدادهم الكبرية فقط    لكنهم ال . سكان العامل 

  . والطاقة إلدارة حمرك التقدم
  . وميكنهم، يف هذه العملية، أن يرسوا دعائم االستقرار يف جمتمعات برمتها  
وعنـدما نعطـي   . اجتماعياًاً وعندما نؤمن تكافؤ الفرص للنساء، فإننا نصحح ظلم         

  .  اإلحباط إىل إنتاجالشباب وظائف، حنول
وجيب علينا أن نتذكر، يف هذا العامل املوصوم بالعنف واحلروب، أن التنميـة هـي                 

  . السبيل إىل السالم
   .ويف الوقت نفسه، السالم هو الطريق إىل التنمية، كما يبني اإلعالن  
عايل فاألسلحة غري القانونية تغرق أسواقنا وجتعل       . إن عاملنا عامل يغرق يف األسلحة       

  . جمتمعاتنا سافلها
حنن مضطرون لتسول األموال لعمليات السالم يف وقت يناهز فيه اإلنفاق العسكري              

  . تريليون دوالر
وهذا . إن نزع السالح والقضايا االقتصادية وحقوق اإلنسان كلها حامسة يف التنمية            

  . لعامة إيل اليومسبب سروري بانضمام رؤساء اللجان األوىل والثانية والثالثة للجمعية ا
  . فعندما نتناول قضايا عاملية ككل واحد، تشمل احللول مجيع الفئات  
  .  تقوض احلق يف التنميةإن أزمات الغذاء والوقود واملال  
. وحنن نتصدى هلا جبعل التنمية الشاملة واملستدامة أوىل أولويات األمـم املتحـدة              

  . تحديد طريق املستقبل الذي نريد السنة املقبلة فرصتنا ل٢٠+ ويشكل مؤمتر ريو 
  أصحاب املعايل،   
  . لقد كان القاضي السنغايل كيبا إمبايي أحد أبطال الدفاع عن احلق يف التنمية  
  ". التنمية أن حتسن حياة البشر"إن : لقد قال  
...  ما يتجاوز التقدم التكنولوجي   ...  وهلذا، دعا إىل ما يتجاوز التنمية االقتصادية        

  . وز الثراء املادييتجا ما
  ". تنمية العقل"لقد دعا إىل   
ألن ...  يف يد مع التطـور التكنولـوجي      اً  جيب أن تسري تنمية الفكر يد     : "لقد قال   

  ". هذين النشاطني يدعم بعضهما بعضاً
  .  حنتاج إىل اجتماع للعقول- واليوم حنتاج إىل أكثر من اجتماع  
  .  للجميع- يف التنميةمن أجل إعمال احلق غري القابل للتصرف   
          .لكماً شكر  


