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  مقدمة  -أوالً   
، إىل مفوضية األمم املتحدة حلقوق      ١٥/٢٥طلب جملس حقوق اإلنسان، يف قراره         -١

ل األعضاء يف األمم املتحدة واجلهات املعنيـة ذات املـصلحة           اإلنسان، أن تلتمس آراء الدو    
بشأن عمل فرقة العمل املعنية بإعمال احلق يف التنمية ومتابعة تلك اآلراء، آخذة يف اعتبارها               
السمات األساسية للحق يف التنمية، ومستندة إىل مرجعية تتمثل يف إعالن احلق يف التنميـة                

كما طلبت إىل   . لس واجلمعية العامة بشأن احلق يف التنمية      وقرارات جلنة حقوق اإلنسان واجمل    
املفوضية أن تضع مجيع املسامهات التحريرية اليت تقدمها الدول األعضاء وسـائر اجلهـات              

  .صاحبة املصلحة على موقعها على شبكة اإلنترنت
 ١٥/٢٥يف القرار   كما طلب جملس حقوق اإلنسان إىل رئيس مقرر الفرقة العاملة،             -٢
 ُيعد، مبساعدة من مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، جتميعني للمعلومـات             أن

الواردة من احلكومات وجمموعات احلكومات واجملموعات اإلقليمية باإلضافة إىل اإلسهامات          
الواردة من اجلهات األخرى صاحبة املصلحة، وعرض التجميعني على فرقة العمل يف دورهتا             

  .٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين١٨ و١٤ملزمع عقدها يف الفترة ما بني الثانية عشرة ا
وتلقت مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان من اجلهات التالية صـاحبة              -٣

أصدقاء الغرباء يف توغو واملركز األفريقي للبحوث املتعددة التخصصات، واملنظمة          : املصلحة
 وجملـس هنـود     منظمة نور العامل، ومنظمة اإلنـسانية     الدولية للمعاقني ومؤسسة إنثرفيدا و    

تقرير (األمريكتني ومنظمة الشعوب األصلية؛ وائتالف األمم، واجمللس الدويل حلقوق اإلنسان        
؛ واجمللس االستشاري حلقوق اإلنسان يف املغرب؛ واللجنة الوطنية اهلندية حلقـوق            )مشترك

 والثقافية؛ ومنظمة األمـم املتحـدة للعلـم         اإلنسان؛ وجلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية    
ومنظمة التجارة العامليـة؛    ) اليونيسيف(؛ ومنظمة األمم املتحدة للطفولة      )اليونسكو(والثقافة  

  .)١(والدكتور راجيش سامباث
تتصدى لعمل فرقة العمل فإهنـا       أما املسامهات ذات الطابع اإلعالمي العام واليت ال         -٤
ال أنه ميكن االطالع عليها على صفحة مفوضية األمـم املتحـدة            ُتدرج يف هذا امللخص إ     مل

  .السامية حلقوق اإلنسان على شبكة اإلنترنت

__________ 

تايل على شبكة اإلنترنت انظر املوقع اإللكتروين ال )١(
www.ohchr.org/EN/Issues/Development/Pages/12thSession.aspx. 
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جتميع املعلومات الواردة من اجلهات صاحبة املصلحة غـري الـدول             -ثانياً   
  األعضاء

  يتصل هبا من معايري فرعية تنفيذية معايري احلق يف التنمية وما  -ألف   
لوارد أدناه التعليقات اليت وردت بشأن اخلصائص واملعـايري واملعـايري           يتضمن الفرع ا    -٥

. عرضتها علـى الفريـق العامـل      الفرعية التنفيذية واملؤشرات املناظرة اليت وضعتها فرقة العمل و        
 منها هو تقدير املدى الذي ذهبت إليه الدول، فرادى، ومجاعياً، يف اختـاذ اخلطـوات                والغرض

ز واستدامة الترتيبات الوطنية والدولية بغرض هتيئة بيئة متكينية إلعمال احلق           الرامية إىل وضع وتعزي   
أما اخلصائص الثالث فتتمثل يف وضع سياسة إمنائية شاملة تركز على اإلنسان، ووضع             . يف التنمية 

  .اإلمنائيال اجملعمليات تشاركية يف جمال حقوق اإلنسان، وإرساء دعائم العدالة االجتماعية يف 
دد أحد التقارير على أن تعريف احلق يف التنمية الذي وضعته فرقة العمل هـو                وش  -٦

تعريف يكثر حوله النقاش وأن حتسني رفاه الشعوب واألفراد على حنو دائم أمـر يتطلـب                
كمـا أن   . االهتمام بوجهات النظر املشتركة بني األجيال وكذلك وجهات نظر اجليل املعين          

. ميكن أن يضر برفاه األجيـال القادمـة        أن رفاه جيل اليوم ال    التنمية املستدامة تعين ضمناً     
فنموذج الرفاه املقترح يف إطار املفهوم احلايل للتنمية هو منوذج يقوم على االستهالك ويركز              

. على هتيئة الظروف أمام كل دولة لكي تصبح سوقاً قادرة على املنافسة يف السوق العامليـة               
ادي بل إن الكرامة اليت تتمثل يف طريقة عيش بسيطة ومتكن         والرفاه ليس فقط مسألة منو اقتص     

املرء من التعبري عن مواقفه، وإمكانية إنشاء أسرة أو اإلسهام يف النمو االجتماعي عن طريـق   
ويتطلب حتقيق الرفاه لكل كائن بشري      . ممارسة عمل هي كُلها مؤشرات على الرفاه احلقيقي       

رفاه منظور أوسع مبا يف ذلك يف سياق تعريف املعايري          يف احلاضر واملستقبل واستدامة ذلك ال     
  .واملعايري الفرعية واملؤشرات

 فيما يتعلق بتحقيق العدالة ٣واقترح التقرير ذاته إدراج معيار جديد يف إطار اخلاصية      -٧
  :املؤشرات التالية/يستلزم االستدامة واملعايري االجتماعية بني األجيال مما

ى على الصعيدين الداخلي والـدويل      حغري اقتصادية املن  االضطالع بأنشطة     )أ(  
  لتعزيز التنمية، مثل التعليم لألخذ بنمط حياة يتسم باملزيد من العدالة؛

وجود أنشطة الغرض منها احلد من االعتماد على املعونة الدوليـة، مثـل               )ب(  
  .التعليم واملواطنة النشطة واملشاريع الشخصية

ميكن أن تقوم حـصراً علـى اجلوانـب          عالقات اإلنسانية ال  وأكد التقرير على أن ال      -٨
وميكن ". روح األخوة "االقتصادية للمنفعة الشخصية أو الوطنية بل ينبغي أن تقوم، أوالً، على            

أن يصبح هذا املبدأ فرصة حقيقية متاحة أمام كل جمتمع ليجد طريقه حنو التنمية باحترام وعيـه       
ومن هذا املنظور، ميكـن اعتبـار       . يف التنمية املستدامة العاملية   الثقايف وتقدمي مسامهته الفريدة     
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يلتزم بالعثور على مسامهته يف تنمية األسرة اإلنسانية برمتها عـن طريـق             " بلداً نامياً "أمة   كل
ميكن إعمال احلق يف     وهبذه الطريقة ال  . هواستغالل القدرات احمللية والشخصية على أفضل الوج      

وحيد غري مستدام يقوم على االحتياجات االقتصادية بل على ذلك البلـد            التنمية باتباع منوذج    
  .إجياد طرق خمتلفة لتحقيق ذلك وذلك يتوقف على تاريخ البلد املعين وثقافته وتقاليده وأمانيه

وفيما خيص املؤشرات بكل عام، شدد تقدير آخر على احلاجة إىل وجهة نظر أكثر                -٩
نفاق العمومي على اخلدمات العامة مثل الصحة والتعليم        ذلك أن ارتفاع مستوى اإل    . مشولية

  .مل يترافق بنظم ذات كفاءة لتقدمي تلك اخلدمات معىن له ما قد يكون أمراً ال
وأوصى أحد التقارير باالعتراف باألشخاص ذوي اإلعاقة ضمن معـايري احلـق يف               -١٠

 يف جمموعـة املؤشـرات      فباإلضافة إىل إدراج األشخاص ذوي اإلعاقة بشكل حمدد       . التنمية
ضمن املؤشر اخلاص بالتعليم، على سبيل املثال، باالعتراف بأن ثُلـث األطفـال الـذين               (
، ينبغي للمعايري كذلك أن     )ينتفعون بالتعليم االبتدائي هم من األطفال من ذوي اإلعاقات         ال

. قصاءتعكس مبدأ القدرة على الوصول إىل اخلدمات وتعكس أيضاً مسألة عدم التهميش واإل           
أن يقتصر على مفهـوم      وينبغي أن يفهم مبدأ القدرة على الوصول بطرق متعددة األوجه ال          

الوصول البدين بل أن يتضمن كذلك اجلوانب االجتماعية واالتصاالت واجلوانب الذهنيـة            
وينبغي االستفادة، يف سياق معايري احلق يف       . متشياً مع اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة      

، من كون االتفاقية قد مت االعتراف هبا كإحدى معاهدات حقوق اإلنسان وكإحدى             التنمية
كما ينبغي استغالل احلكم األول القائم بذاته بشأن التعاون الدويل يف معاهدة            . أدوات التنمية 

وينبغي كـذلك مراعـاة   . االتفاقيةمن   ٣٢من معاهدات حقوق اإلنسان، أال وهو املادة         ما
انات اخلاصة باألشخاص ذوي اإلعاقة والعقبات اليت حتـول دون إدمـاجهم       االفتقار إىل البي  

  .سيما فيما يتعلق باملؤشرات يف هذا الصدد واحلواجز اليت تؤدي إىل تفاقم التهميش، وال
وخبصوص القضية ذاهتا، أوصى تقرير آخر بإدماج كل األشخاص مهمـا كانـت               -١١

وذلك . يتصل هبا من معايري فرعية     يف التنمية وما  اإلعاقة اليت يعانون منها، ضمن معايري احلق        
ألفراد والعقبات اليت تقيدهم يف تفجـري طاقتـهم         هبدف تقييم اإلمكانات اليت يتوافر عليها ا      

مثال ذلك الدخل الذي حيصل عليه البالغون من ذوي اإلعاقة باملقارنة مع معدالت الفقـر               (
راعاة احتياجات وإمكانات كل املواطنني     ، وضمان م  )السائدة على الصعيدين الوطين والدويل    

  .يف إطار اإلحصاءات الوطنية أو عمليات مجع البيانات أو التعداد السكاين
وأكد أحد التقارير على ضرورة عدم إغفال حقوق الشعوب األصلية وغريها مـن               -١٢

لقـة  الشعوب كافة، بالتركيز اخلاص على احلق يف تقرير املصري، لدى حتديد املقـاييس املتع             
وذكر التقرير أن البعد السياسي للحق يف تقرير املصري قد مت تسجيله            . بتفعيل احلق يف التنمية   

يتصل هبا   سيما املعايري احلالية وما    خطأ كما مت اختزال نطاقه وتطبيقه يف التقارير النهائية وال         
سىن إدراج القضايا   ويتعني إدراج املزيد حىت يت    . فيما يتعلق باحلق يف التنمية    . من معايري فرعية  

سيما فيما خيص الشعوب اليت خيّول هلـا احلـق         اليت تعين مجيع اجلهات صاحبة املصلحة وال      
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. تقرير املصري مبا فيها الشعوب اليت ترزح حتت اهليمنة االستعمارية واالحـتالل األجـنيب            يف
ها الشعوب  ويتعني إعمال احلق يف التنمية باالعتراف بوجوب السماح جلميع الشعوب، مبا في           

 بالتمتع باحلقوق املبسوطة يف إعالن احلق يف التنمية وحقهـا يف أن تقـدم إليهـا                 األصلية،
املساعدة عندما تنتهك تلك احلقوق، وعن طريق إنشاء اآلليات املناسبة إلعمال احلقوق بدون 

تدبري ومن الضروري االبتداء باالعتراف باحلقوق وحتديدها مث املضي إىل          . تسييس أو انتقائية  
وهناك حاجة إىل وضع أسـس لعمليـة        . اآلليات اليت تتجاوز السبل احلالية والطرائق املتاحة      

. تنفيذ فعالة للتصدي النتهاكات احلق يف تقرير املصري يف عالقته جبميع احلقـوق األخـرى              
ها اهتماماً خاصـاً مبـا يف ذلـك اإلرادة          ئوحتتاج أجزاء خاصة من احلق يف التنمية إىل إيال        

ومن الضروري التوقف عن إنكار تطبيق احلق يف التنمية         . اسية فيما يتعلق بتفعيل الصك    السي
  .على الشعوب األصلية ومجيع الشعوب األخرى

 شجع أحد التقارير توسيع نطاق احلوار الدائر علـى          ٣ و ١وفيما يتعلق باخلاصيتني      -١٣
والكيفية اليت ميكن هبا تفعيل ذلك      " العوملة العادلة "الصعيد الدويل حول املعىن املراد من عبارة        

سيما فيما يتعلق مبسألة تفعيـل خمتلـف األبعـاد املتـصلة بالتنميـة مثـل التنميـة                   وال
احلريات األساسية واألمن العاملي ومنـع      /استئصال الفقر يف مقابل حقوق اإلنسان     /املستدامة

 ماهية الوسـائل    وهناك سؤال طُرح خبصوص   . الرتاعات وفضها، واحلوكمة والتنمية البشرية    
الالزمة للجمع بني كل هذه الغايات بطريقة متسقة وإدراجها ضمن عملية متماسكة موحدة             

 بني األولويات حيث يؤدي جانب من اجلوانب إىل تطوير اجلوانـب            يف مقابل الربط السبيب   
  .األخرى انطالقاً من إدراك ترتيب األولويات املتعلقة باملصاحل الذاتية آلحاد الدول

 من العهـد اخلـاص      ١٥ إىل   ١وأشار تقرير آخر إىل أن مجيع املواد املوضوعية من            -١٤
باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية تتطرق إىل جوهر احلق يف التنمية وخاصـة منـها          

كما الحظ أن معايري احلق يف التنمية .  املتعلقة باحلق يف التمتع مبستوى معيشة كاٍف١١املادة 
ا من معايري فرعية تقوم على احلقوق الواردة يف العهد وتساهم هبـذه الطريقـة               وما يتصل هب  

مبجموعة من املعايري ميكن استخدامها يف تقييم الطريقة اليت تتقيد هبا الدول األطراف باحلقوق         
  .املبّينة يف العهد

  :وقد أبديت بضعة تعليقات أكثر حتديداً حول املؤشرات فيما يتعلق مبا يلي  -١٥
ينبغي توزيـع املؤشـرات اخلاصـة باملعـايري         ): أ(١، املعيار   ١اخلاصية    )أ(  
توزيعاً منهجياً حسب الفئات الـسكانية      ‘ ٥‘)أ(١و‘ ٤‘)أ(١و‘ ٢‘)أ(١و‘ ١‘)أ(١ الفرعية

  ؛)الريف/احلضر(وال سيما حسب املناطق ) نساء/رجال(
اصـة  ينبغي اإلسهاب يف تطوير املؤشـرات اخل      ):    ه(٢، املعيار   ٢اخلاصية    )ب(  

  ؛‘٣‘) ه(٢و‘ ٢‘) ه(٢و‘ ١‘) ه(٢باملعايري الفرعية 
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ينبغي اإلسهاب يف تطـوير وإيـضاح املعيـار         ): أ(٣، املعيار   ٣اخلاصية    )ج(  
نسبة السكان احلضريني الذين يعيـشون يف أحيـاء         "وُيعد املؤشر املعنون    . ‘٤‘)أ(٣ الفرعي
سـكان   "اثل هو املؤشـر املعنـون  تكراراً ملؤشر مم‘ ٤‘)ج(٣يف إطار املعيار الفرعي     " فقرية

وينبغي زيادة تطوير وإيضاح املؤشرات . ‘٣‘)أ(١الوارد ضمن املعيار الفرعي " األحياء الفقرية 
  .‘٥‘)ج(٣اخلاصة باملعيار الفرعي 

فيما يتعلق باإلنفاق العام على ) أ(١وذكر تقرير آخر أن املؤشرات الواردة ضمن املعيار   -١٦
 يف املدارس ومعدالت إكمال التعليم املدرسي وعـدد اإلجنـازات           التعليم ومعدالت التسجيل  

الدولية للطالب هي عناصر أساسية لتقييم مدى متكن الدول فرادى ومجاعات من اختاذ خطوات 
ضمن املعيار ‘ ٦‘)أ(١ وأوصى التقرير بإدراج معيار فرعي جديد. إلعمال حق اجلميع يف التعليم  

ح إضافة مؤشرات ختص وسائط اإلعالم يف سـياق املعيـار           كما اقتر ". الثقافة"بعنوان  ) أ(١
وذلك باالعتراف الواضح حبرية التعبري وحرية الـصحافة        ) ج(٢من املعيار   ‘ ٣‘)ج(٢ الفرعي

ويبدو أن املؤشر اخلاص بقياس     . كشرطني مسبقني أساسيني من شروط إعمال احلق يف التنمية        
غري كـاف   ‘ ٧‘)ز(١ ملقترح يف املعيار الفرعي   اهلواتف األرضية واهلواتف اخلليوية على النحو ا      

نظراً ألمهية توافر خمتلف احملتويات وإلدراج لغات جديدة يف العامل الرقمي وإنشاء وبث احملتوى              
  .باللغات احمللية، والنفاذ بلغات متعددة إىل املوارد الرقمية يف الفضاء السايبريي

  جتميع النتائج  -باء   
ناه على التعليقات اليت وردت على ملخص النتائج الرئيـسية          حيتوي الفرع الوارد أد     -١٧

اليت خلصت إليها أعمال فرقة العمل فيما يتعلق بالعقبات والتحديات املطروحة أمام تنفيـذ              
األهداف اإلمنائية لأللفية خبصوص احلق يف التنمية، وعمليات تقييم األثر االجتماعي يف جمايل             

لوطين والدويل والشراكات العاملية مـن أجـل التنميـة يف    التجارة والتنمية على الصعيدين ا   
جماالت املعونة اإلمنائية والتجارة وإمكانية احلصول على األدوية، والقدرة على حتمل الديون            

كما نّصت فرقة العمل، يف معرض استنتاجاهتا وتوصياهتا لدراسة مواطن          . ونقل التكنولوجيا 
األهداف اإلمنائية لأللفية والعراقيل اهليكلية املاثلـة       القوة ومواطن الضعف اليت تنطوي عليها       

أمام العدالة االقتصادية ومقاومة جهود التصدي ملسأليت التجارة والّدين من منظـور يتعلـق              
وانعدام تساوق السياسات   " الشراكة العاملية "حبقوق اإلنسان والغموض الذي يكتنف عبارة       

إىل املمارسة وضرورة حتقيق التوازن املطلـوب بـني         واحلوافز املتصلة باالنتقال من االلتزام      
  .املسؤوليات الوطنية واملسؤوليات الدولية بشأن احلق يف التنمية

وأكّد أحد التقارير على أن ملكية الشعب على حنـو دميقراطـي لالسـتراتيجيات                -١٨
لـوغ غايـة    اإلمنائية عن طريق املؤسسات التمثيلية الشفافة واملسؤولة هي اآللية الرئيسية لب          

ويتطلب تطبيق مبدأ امللكية الدميقراطية توافر احليز الالزم لتطبيق      . حوكمة التنمية بشكل فعال   
السياسات الدميقراطية وجيب أن يكون للربملانات الوطنية واجملتمع املدين مبا يف ذلك املنظمات             

راب عن الـرأي يف     النسائية وما إىل ذلك من األطراف الفاعلة يف جمال التنمية، احلق يف اإلع            
  .حتديد االستراتيجيات اإلمنائية
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وفيما خيّص العقبات اليت حّددهتا فرقة العمل فيما يتعلق بنقل احلق يف التنميـة مـن           -١٩
جمال االلتزام السياسي إىل املمارسة العملية دعا تقرير آخر إىل توسيع نطاق احلوار الدويل بني               

احلكومات وخاصة كبار اخلرباء االقتصاديني يف تلك       اخلرباء األكادمييني ورامسي السياسات و    
اليت حتـول دون إعمـال     " العراقيل اهليكلية "و" العدالة االقتصادية "احلكومات، ملراعاة طبيعة    

ذلك احلق، والضغوط األخالقية والسياسية واالقتصادية املمارسة للحيلولة دون إعادة التفكري           
  ".غموض مفهوم الشراكات العاملية"و"  التنميةمنظور احلق يف"يف أمر التجارة واإلقراض 

واقترح تقرير آخر إدراج بيانات عن اإلعاقة ضمن القسم املخصص لتجميع النتائج              -٢٠
اليت خلصت إليها فرقة العمل، فيما يتعلق، على سبيل املثال، بـالتعليم اجملـاين يف املرحلـة                 

قات واملـسجلني يف بـرامج التعلـيم        االبتدائية للجميع، أخذ األطفال الذين يعانون من إعا       
  .االبتدائي بعني االعتبار

  تقييمات األثر االجتماعي  -١  
شجع أحد التقارير على توسيع نطاق مفهوم ومنهجية تقييمات األثر االجتمـاعي              -٢١

ذلك ألن إدراج معايري ومبادئ حقوق اإلنـسان ضـمن          . ليشمل بوضوح حقوق اإلنسان   
على املمارسني ورامسي السياسات على       ميكن أن يعود بالفائدة ال     اإلطار واملنهجية التقعيديني  

فحسب بل ) مثل منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي والبنك الدويل       (الصعيد الدويل   
وينبغي تشجيع هؤالء املمارسـني ورامسـي الـسياسات علـى           . على الصعيد الوطين أيضاً   

لة ملا لالتفاقات التجارية من أثر على الفقر وحقوق         الّصعيدين على إجراء تقييمات مستق     كال
  .اإلنسان وغري ذلك من اجلوانب االجتماعية

  املعونة اإلمنائية  -٢  
 املعونة اإلمنائية إىل اتفاقية حقوق األشـخاص ذوي         ريشتوأوصى أحد التقارير بأن       -٢٢

ـ ) بشأن مجع اإلحصاءات والبيانـات     (٣١اإلعاقة وال سيما إىل املادة       بـشأن   (٣٢ادة  وامل
  ).التعاون الدويل

  مكامن قوة األهداف اإلمنائية لأللفية ومواطن ضعفها  -٣  
أعلن واضعو أحد التقارير أهنم يشاطرون فرقة العمل الرفيعة املستوى رأيها القائـل               -٢٣
يف حني أهنا تؤكد على أنّ      " األهداف اإلمنائية لأللفية منفصلة عن إطار حقوق اإلنسان       "بأن  

 تسمح بإحراز تقدم ملموس فيما يتعلق بإعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعيـة            األهداف
وشّدد آخرون على ضـرورة إحـالل حقـوق    . وذلك يتوقف، عامة، على احلق يف التنمية      

ذولة من أجل بلوغ األهداف ومراجعـة       اإلنسان يف مكان الصدارة يف إطار كل اجلهود املب        
وينبغي تطبيق تلك اآلليات على الـدول       . آليات املساءلة يف سياق األهداف اإلمنائية لأللفية      
  . واملؤسسات املتعددة األطراف على حّد السواء
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ولتحقيق زيادة التداخل بني األهداف اإلمنائية لأللفية وبني حقوق اإلنسان جـرى              -٢٤
ن املستحيل ربط األهداف بالقوة الفعالة الالزمة للتنفيذ واألعمال والـيت           التشديد على أن م   

  .عن إعمال احلقوق إالّ عن طريق عملية استدالل أخالقي تتم على الصعيد العامليتنجم 
واقترحت إحدى املنظمات توسيع نطاق هذا القسم ليتـضمن األشـخاص ذوي              -٢٥

ع العام الرفيع املستوى للجمعيـة العامـة املعـين          اإلعاقة متشياً مع الوثيقة اخلتامية لالجتما     
اليت أشري فيها إىل ضرورة تصحيح األوضاع فيما خيص عـدم            )٢(باألهداف اإلمنائية لأللفية  

وجوب التركيز يف السياسات واإلجراءات     "التركيز على األشخاص ذوي اإلعاقة عن طريق        
 من أشد حاالت الضعف، مبـن        يعانون ناليت يتم وضعها على الفقراء وعلى األشخاص الذي       

فيهم األشخاص ذوو اإلعاقة، لكي يتسىن هلم االستفادة من التقدم حنو حتقيـق األهـداف               
 بتطوير آليات واضحة لزيادة حتديد مواقـع األهـداف علـى          وصيكما أُ ". اإلمنائية لأللفية 

 مثل ختطيط   أدوات التنفيذ املالئمة يف جماالت    /الصعيدين القطري أو اإلقليمي مع وضع آليات      
اإلنفاق احلكومي العام وصياغة السياسات العامة وتنفيذها، وتعزيز ملكية العمليات اإلمنائية           

  .وبناء القدرات
وأشري إىل األمهية النسبية اليت تكتسيها املعونة اخلارجية يف العملية اإلمنائية فيما يتصل               -٢٦

  .ق يف التنميةمببدأ امللكية الوطنية وبتوافق السياسات الوطنية مع احل
وفيما يتعلق بقدرة مؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية على تعزيز احلقوق االقتصادية             -٢٧

 أن ذلك يعتمد على درجة االهتمام اليت توليهـا          تماعية والدفاع عنها، هناك من رأى     واالج
  .تلك املؤسسات ملسألة التنمية واستعدادها لتمحيص النماذج املطروحة حالياً

 من إعالن احلق يف التنمية، مت التوكيد علـى أن           ٨ص مفهوم الفقر واملادة     وفيما خي   -٢٨
ينبغي توسيع نطاقهما ليشمل متغريات أخرى      " التخفيف من وطأة الفقر   "و" لتنميةا"مفهومي  

. غري الّدخل مثل تكافؤ الفرص فيما يتعلق باحلصول على موارد التعليم واخلدمات الـصحية             
منسب الفقر الشامل املتعدد األبعاد الذي وضع من قبـل مبـادرة            ومت استرعاء االنتباه إىل     

ومن شـأن فهـم     . أوكسفورد بشأن الفقر والتنمية البشرية وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي        
الكيفية اليت ميكن هبا للتحسينات املدخلة على احلقوق السياسية واملدنية معاجلة التقاطعـات             

ي نظرة أدق وأعقد على حقيقة العيش يف وهـدة الفقـر      املتعددة للحرمان وتداخلها أن يعط    
وجرى طرح مسألة تـوّزع الـّدخل       . وعلى احللول املمكنة املطروحة للتخفيف من وطأته      

  .وحاالت الالمساواة كما طرحت، على حنو أوسع، مسألة العدالة يف التوزيع

__________ 

 .٢٨، الفقرة ٦٥/١قرار اجلمعية العامة  )٢(
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  العراقيل اهليكلية املاثلة أمام العدالة االقتصادية  -٤  
لق بالعدالة االقتصادية أوصى أحد التقارير بإلغاء ديـون البلـدان املنخفـضة        فيما يتع   -٢٩

تستطيع متويل الربامج الرامية إىل حتقيق األهداف اإلمنائية الشاملة من مواردهـا             الّدخل اليت ال  
. احمللية بغية احلّد من االعتماد على املعونة، وذلك بدون أّي شروط تتعلق بالسياسة االقتصادية             

 بإقامة آلية عادلة شفافة خبصوص إعادة هيكلة الديون السيادية وإلغائها ومبراجعة شرعية       وأوصى
الديون وذلك لتجاوز النهج االعتباطي الذي متت من خالله معاجلة املشكلة يف املاضي ومـن               

  .شأن ذلك أن جيعل من إدارة الدين عنصراً حمكوماً بقواعد ضمن احلوكمة االقتصادية العاملية

  قاومة تناول قضايا التجارة والديون من منظور حقوق اإلنسانم  -٥  
شدد أحد التقارير على ضرورة تقدمي مساعدة تقنية أكرب وتوفري التدريب واملـوارد               -٣٠

ـ     للسماح للبلدان النامية باملشاركة على حنو أكمل يف        ض  املفاوضات التجارية وإجراءات ف
 النامي من خمتلف زوايا املارية من أثر على العكما أوصى بتقييم للمفاوضات التج    . املنازعات

  .السياسة العامة

  ضرورة تقييم التقدم احملرز ومزالقه  -٦  
أوصى أحد التقارير بدراسة اجلدوى من إبرام اتفاقية بشأن التعاون يف اجملال اإلمنائي               -٣١

اسات العامة من أجل    يلتعزيز االلتزام باألهداف اإلمنائية املتفق عليها دولياً؛ وتعزيز اتساق الس         
؛ ودراسة املقاييس املشتركة من أجل      ) باملستوى الدويل وانتهاًء باملستوى الوطين     بدءاً(التنمية  

اف الفاعلة فيما يتعلـق     االنضمام إىل تلك االتفاقية؛ وحتسني التعاون الدويل بني مجيع األطر         
  .سواء الفعالة للتحديات والطلبات الفورية واآلجلة على الباالستجابات

  "الشراكة العاملية"غموض مفهوم   -٧  
" الشراكة العاملية من أجل التنمية    "فيما يتعلق بصعوبة التأكد بوضوح من معىن عبارة           -٣٢

حدد أحد التقارير وجود غموض فيها من شقني حول اجلهة اليت ينبغي أن تطلق النداء الوارد                
إقامة نظام جتاري ومـايل يتـسم       "   من األهداف اإلمنائية لأللفية الداعي إىل      ٨ضمن اهلدف   

لتلبية االحتياجات اخلاصـة ألقـل      " باالنفتاح والتقيد بالقواعد والقابلية للتنبؤ وعدم التمييز      
البلدان منواً، وتفّسر ذلك النداء وتضعه موضع التنفيذ، والكيفية اليت ينبغي هبا هيكلة عمليـة               

الوفاء باملعايري اخلاصة بإقامة العدالة     التعاطي بإنصاف مع مشاكل ديون تلك البلدان من أجل          
تتطلب إعادة هيكلة كاملة وإحداث ثورة يف النظام االقتصادي الدويل           االقتصادية بطريقة ال  

ومت التوكيد على احلاجة إىل إقامة املزيد من احلوار الدويل وعرب           . الراهن ويف عالقاهتا التجارية   
  .٨هلدف احلدود بشأن الكيفية اليت ميكن هبا حتقيق ا

وأوصى تقرير آخر بضرورة اتباع هنج عملي حيال تفعيل احلق يف التنمية عن طريق                -٣٣
األثر يفضي  استخدام أدوات تقييم من أجل إنشاء شراكات عاملية من منطلق هذا احلق حىت              

وم املترتب على هذا النهج إىل بلوغ الغاية النهائية املتمثلة يف اإلسهام يف ترمجة املبادئ اليت يق               
  . إمنائيةعليها احلق يف التنمية إىل ممارسات
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  عدم اتساق السياسات واحلوافز املالية الالزمة للتحول من االلتزام إىل املمارسة  -٨  
لوحظ أن التنمية الفعالة تتطلب وجود هيكل عام متعدد األطراف يتسم باإلنصاف              -٣٤

ل البلدان يف مجيع أصقاع العامل      والدميقراطية وعدم اإلقصاء ُتراعى يف إطاره مصاحل شعوب ك        
وتتمكن فيه اجلهات املاحنة وحكومات البلدان النامية من االتفاق على السياسات واألولويات      

ومت التوكيد على ضرورة إدخال إصالحات على هياكـل احلوكمـة           . اخلاصة مبجال التنمية  
الـدويل وجملـس    الداخلية للمنظمات احلكومية الدولية القائمة وال سيما صندوق النقـد           

وال بد من تعزيز قدرة البلدان النامية       . االستقرار املايل، والبنك الدويل ومنظمة التجارة العاملية      
على إمساع صوهتا يف تلك املنظمات وكذلك تعزيز الشفافية والدميقراطية والتشاور يف إطـار      

  .عمليات صنع القرار اليت جتري فيها

  ت الوطنية والدولية يف جمال احلق يف التنميةضرورة املوازنة بني املسؤوليا  -٩  
فيما يتعلق باملسؤولية الرئيسية املنوطة بالدول شدد أحد التقارير علـى مـسؤولية               -٣٥

 ويف حـني    ."هتيئة الظروف الوطنية والدولية املواتية إلعمال احلق يف التنمية        "الدول خبصوص   
تصاد زيد من العدالة يف جمال االق     التمكني من إرساء قواعد امل    "سلطت األضواء على ضرورة     

 االنتباه إىل مسائل حتديد ماهية احللول الوسط واملـضاعفات          فقد استرعي " السياسي العاملي 
الرئيسية يف مقابل اهليكليات والكيانات واملؤسسات      املتعلقة بتحميل آحاد الدول املسؤوليات      

نـة، وكيفيـة التمييـز بـني       تيولية امل م عليها قانونياً االحتادات الد    واجلديدة اليت ميكن أن تق    
  .املسؤوليات الرئيسية واملسؤوليات الثانوية وقياس درجته

واعترب تقرير آخر أن احلق يف التنمية حق فردي من حيث املبدأ والغرض املتوخى منه                 -٣٦
وإذا كانت املسؤولية الرئيسية املنوطة بإعمال ذلـك        . ولكنه حق مجاعي فيما يتعلق بإعماله     

وشدد التقرير  . تقع على عاتق الدولة فإن العبء يف هذا الصدد يقع على اجملتمع الدويل            احلق  
على ضرورة املوازنة بني املسؤوليات الوطنية والدولية يف تناول احلق يف التنمية، وعلـى أن               
هناك حاجة إىل اتساق السياسات العامة ووضع برنامج عمل لتهيئة بيئة إمنائية دولية لـصاحل               

وأضاف أن هتيئة الظروف الالزمة لكـسر       .  اململقة متكنها من إعمال احلق يف التنمية       البلدان
وينبغي وضع املزيد من الُنهج التشاركية      . حلقة االعتماد على الغري تعد من األمور األساسية       

  .وآليات صنع القرار القائمة على املساواة على الصعيد الدويل
وطنية والدولية يف جمال التنمية ينبغي أن ينـصب         ولوحظ أيضاً أن تعاون اهليئات ال       -٣٧

 السيادة على العملية اليت خيوضها مـن        ف اليت ميكن فيها للشعب أن ميارس      على دعم الظرو  
وينبغي أن يتم ذلك من أجل دعم الناس العاديني فيمـا يتعلـق       . أجل إعمال احلق يف التنمية    

طابعها املساءلة والتشارك والدميقراطية    بإقامة مؤسسات اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية       
  .واالمتناع عن إقصاء أياً كان
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استنتاجات وتوصيات فرقة العمل وال سيما فيما يتعلق باالقتراحات الداعيـة             -جيم   
اختاذ املزيد من اإلجراءات بشأن املعايري واجملاالت املواضيعية للتعاون الدويل  إىل

  يف التنميةاملطروحة للدرس وتعميم مفهوم احلق 
يتضمن الفرع الوارد أدناه التعليقات اليت أُبديت بشأن اقتراحات فرقة العمـل              -٣٨

خبصوص اختاذ املزيد من اإلجراءات حول املعايري واجملاالت املواضيعية للتعـاون الـدويل          
املطروحة للدرس وتعميم مفهوم احلق يف التنمية مبا يف ذلك القضايا اليت مل يتطرق إليهـا                

  .ق العامل حىت اآلنالفري

  زيادة تطوير جمموعة شاملة ومتسقة من املقاييس  -١  
أشار واضعو أحد التقارير إىل أهنم سيدعمون اإلجراءات الرامية إىل الدعوة إىل               -٣٩

  .وضع صك ملزم قانوناً بشأن احلق يف التنمية

  اجملاالت املواضيعية للتعاون الدويل املطروحة للدرس  -٢  
بالتوصية اليت قدمتها فرقة العمل بشأن اجملاالت املواضيعية للتعـاون          فيما يتعلق     -٤٠

الدويل املطروحة للدرس وبشكل أدق فيما يتعلق خبطة األمم املتحدة للتنمية وجانب هتيئة             
 أن من العسري تربير قصر      ر، تشمل التجارة الدولية، رأى أحد التقاري      "بيئة دولية متكينية  "

تقوم به املنظمات من عمل مبعزل أو بشأن جوانب منعزلة من           على ما   " درس مسألة البيئة  
 بالتركيز على اإلطار العملي إلعمال احلق يف التنمية وتطبيق املعايري           أوصي وقد. هياكلها

وكذلك التركيز على موقف وتفاعل خمتلف املنظمات احلكومية الدولية داخـل ذلـك             
  .النظام مبا فيها منظمة التجارة العاملية

  يم مفهوم احلق يف التنميةتعم  -٣  
دعم أحد التقارير االقتراح الذي أبدته فرقة العمل والداعي إىل إدراج معـايري               -٤١

احلق يف التنمية يف التقارير املقدمة فيما خيص االستعراض الدوري الشامل وتضمني عملية             
ضي بـذل   االستعراض الفكرة القائلة بأن حقوق اإلنسان، وال سيما احلق يف التنمية، تقت           

  .جهد يشمل عمل مسؤولية عاملية والتزام الدولة واستنهاض اجملتمع املدين
وأوصى تقرير آخر، من أجل اختاذ املزيد من اإلجراءات بشأن تعميم مفهوم احلق      -٤٢

يف التنمية، بتسمية خبري ميثل املنظمات املعنية باملعاقني للمشاركة يف أنشطة فرقة العمـل              
  .جنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقةوذلك بالتنسيق مع الل

  التدابري التالية فيما يتعلق بإعمال احلق يف التنمية  -دال   
يتضمن الفرع الوارد أدناه اقتراحات وردت بشأن التدابري التالية فيما يتعلق بإعمال              -٤٣

  .قيف الفرع السابإليها احلق يف التنمية وهي خمتلفة عن االقتراحات اليت مت التطرق 



A/HRC/WG.2/12/3 

13 GE.11-15647 

فقد مت التوكيد على أن إعمال احلق يف التنمية بشكل فّعال يقتضي وجود هيكل عام               -٤٤
 فيه مصاحل شعوب    ميقراطية وعدم إقصاء الغري وتراعى    متعدد األطراف يسوده اإلنصاف والد    

كل البلدان يف مجيع أحناء العام وتتفق فيه اجلهات املاحنة وحكومات البلدان الناميـة علـى                
  .لعامة واألولويات من أجل التنميةالسياسات ا

  :وقد أبديت، على وجه اخلصوص، االقتراحات والتوصيات التالية  -٤٥
ينبغي لألطراف الوطنية والدولية املشاركة يف الربامج واخلطط الراميـة إىل             )أ(  

ان حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية أن تلتزم التزاماً صرحياً باتباع هنج يقوم على حقوق اإلنـس    
حيال التنمية، وذلك اتساقاً مع االلتزامات اليت قطعتها الدول على أنفسها مبوجـب قـانون               

ومن شأن حتمل التزام إضايف أن يزيد ُبعـداً         . حقوق اإلنسان ويف جمال تعزيز احلق يف التنمية       
آخر للخطط القائمة الرامية إىل وضع املزيد من اإلجراءات واآلليات احملددة لضمان التقّيـد              
مببادئ حقوق اإلنسان، والشروع يف وضع الـشروط الالزمـة السـتعراض التـشريعات              

وسيكون االعتراف الصريح بإطار للحـق  . واإلجراءات اإلدارية وآليات املساءلة واالنتصاف 
تقدر بثمن يف مضمار التعاون الدويل الذي ميكن فيـه للبلـدان             يف التنمية من األمور اليت ال     

عمال اإلعـالن   إلتلقية العمل سوية على تبيان اآلليات واإلجراءات الالزمة         املاحنة والبلدان امل  
  وبالتايل اختاذ املزيد من اإلجراءات الفعالة الالزمة من أجل حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية؛

 للحماية االجتماعية يف املدى البعيـد وتتـصدى         نظماًينبغي للدول أن تقيم       )ب(  
  املنخفضة واملتوسطة الّدخل وتنظر يف إنشاء آلية دولية لتخفيف الديون؛ملسألة مديونية البلدان 

ينبغي للدول أن تضمن، يف إطار القانون واملمارسة، محاية مجيع حقـوق              )ج(  
اإلنسان وهي عناصر أساسية يف امتثال الدول للشرط الوارد يف إعـالن احلـق يف التنميـة                 

  ل احلق يف التنمية؛والقاضي بضمان توافر الظروف املواتية إلعما
ينبغي التكليف بإجراء حبوث بشأن ما لسياسات وممارسات الشركات عرب            )د(  

الوطنية من آثار على اجلهود املبذولة يف جمال التنمية، إمجاالً، وعلى حتقيق األهداف اإلمنائيـة        
لأللفية، بشكل خاص، وذلك باإلشارة إىل واجبات محاية وإعمال حقوق اإلنسان يف سياق             

  احلق يف التنمية؛
ينبغي أن تتضمن تقارير املاحنني واملتلقني عن األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة              )ه(  

معلومات عن اآلثار املترتبة على أنشطة الشركات عرب الوطنية بالنسبة إىل استراتيجيات احلّد             
شطة أثـر   لتلك األن يكون  من الفقر وإىل االستراتيجية العاملية من أجل التنمية وخاصة عندما           

  إجيايب أو سليب حمّدد على التمتع حبقوق اإلنسان يف البلد املعين؛
 وتقاسم اخلربات ية يف جمال الّدعوة إىل التدريب   ينبغي تعزيز قيام شراكة عامل      )و(  

 من األهداف اإلمنائيـة     ٨وينبغي توسيع نطاق اهلدف     . وكذلك يف جمايل التخطيط والتنفيذ    
تمع مدين عاملي وذلك بفضل تيسري وتوفري املوارد الالزمة للجمع لأللفية ليشمل أنشطة بناء جم

مثل النساء والشعوب األصلية ومناصـري حقـوق        (بني خمتلف املتحاورين من شىت البلدان       
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وذلك لغـرض تبـادل املعلومـات       ) اإلنسان والباحثني األكادمييني واملسؤولني احلكوميني    
اضيعية حمّددة بغية تعزيـز مهـاراهتم وبلـورة    واألفكار حول االستراتيجيات وفقاً لنقاط مو     

  االستراتيجيات ومتكني أصحاب احلقوق من املشاركة على حنو أكثر فعالية؛
ينبغي تعزيز التعاون الدويل ليس يف سياق األهداف اإلمنائية لأللفية فحسب             )ز(  

ـ       ق يف بل بوصفه أيضاً مسألة تندرج ضمن ُنُنهج شاملة جامعة ُتحّدد يف إطـار إعـالن احل
ومن شأن اتباع هنج يقوم على احلقوق أن يساعد على وضع خطط أفـضل وعلـى    . التنمية

توجيه املعونة اإلمنائية إىل آحاد اجملتمعات والبلدان اليت هي يف أمس احلاجة إليها، واستعراض              
  األمور بشكل أكثر فعالية وحتميل املسؤولية جلميع األطراف املنخرطة يف العملية اإلمنائية؛

ينبغي استعراض القوانني ذات الصلة وإجراءات تنفيذها للتمكني من إجراء            )ح(  
تقييم مالئم لألوضاع اإلمنائية ككل وتقدير التقدم احملرز بشأن كل هدف مـن األهـداف               

  اإلمنائية لأللفية من منظور حقوق اإلنسان؛
 تقاريرها  ينبغي تشجيع الدول على إضافة قسم يتناول املسائل القانونية إىل           )ط(  

وميكـن أن يكـون    . اخلاصة باألهداف اإلمنائية لأللفية ويبّين خصيصاً املناخ القانوين السائد        
ذلك يف شكل تقدمي معلومات حمّددة عن القوانني املنطبقة يف إطار اإلبالغ عن كل هدف من     

 احملرز  األهداف وتقدمي تفاصيل عن التطورات القانونية والتحسينات الطارئة فيما خيص التقدم          
صوب تنفيذها، أو يكون يف شكل قسم منفصل خيصص للمسائل القانونية ويعطي حملة شاملة          

  عن املناخ القانوين السائد؛
ينبغي االستفادة، لدى اتباع هنج حيال فعالية التنمية، من نظـم الرصـد               )ي(  

 عمل الئق،   واإلبالغ القائمة خبصوص معايري حقوق اإلنسان واملساواة بني اجلنسني، وممارسة         
والتنمية املستدامة وااللتزامات املقطوعة خبصوص مكافحة الفساد، واالستعانة بتلك املعـايري           

  كمنطلق لتقييم احلصائل املتمخضة عن ممارسة احلق يف التنمية؛
ينبغي للدول أن تضمن، يف إطار القانون واملمارسة، محاية كـل حقـوق               )ك(  

مييز وإقامة بيئة مستدامة وصحية وتكفل احلكم الرشيد        اإلنسان وأن تكفل املساواة وعدم الت     
  .وسيادة القانون الفعلية على مجيع الُصُعد

وأوصى أحد التقارير بتنفيذ اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وخاصـة بغيـة               -٤٦
ضمان جودة احلصائل؛ ومتكني األشخاص ذوي اإلعاقة من العمل واإلنتاج واالسـتهالك يف             

يوجدون فيها؛ ومبعية نظرائهم؛ وتيسري مشاركة هؤالء األشخاص يف تنفيذ االتفاقية           املواقع اليت   
تقصي أحداً منهم ومن خـالل التـصميمات العامـة؛           بفضل حصوهلم على برامج تعليم ال     

واالعتراف باألشخاص ذوي اإلعاقة الذين يعيشون يف البلدان النامية؛ وتعزيز اإلمكانات الـيت             
 ذوو اإلعاقة للمشاركة يف حتديد األدوات املناسبة وإنشائها واستخدامها         يتوافر عليها األشخاص  

لتيسري إعمال احلق يف التنمية؛ وتدريب األشخاص ذوي اإلعاقة الذين يعيشون يف البلدان النامية           
  .لتمكينهم من تفجري طاقاهتم مبا يضمن مشاركتهم يف إعمال احلق يف التنمية

        


