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 مقدمة- أواًل  
، إ  مفوضػػية األمػػم ادلتحػػدة حلقػػوؽ 45/15رللػػح  قػػوؽ اإلن ػػاف، يف قػػرار  طلػػ  - 4

بشاف  ادلصلحةاألمم ادلتحدة واجلهات ادلانية ذات راء الدوؿ األعضاء يف ، أف تلتمح آاإلن اف
عمل فرقة الامل ادلانية بإعماؿ احلق يف التنمية ومتاباة تلك اآلراء، آاذة يف اعتبارهػا ال ػمات 
األساسية للحق يف التنمية، وم تندة إ  مرجاية تتمثل يف إعػنف احلػق يف التنميػة وقػرارات جلنػة 

كمػػا طلبػػ  إ  ادلفوضػػية أف .  ػػاف وا لػػح واجلمايػػة الاامػػة بشػػاف احلػػق يف التنميػػة قػػوؽ اإلن
تضػػم صبيػػم ادل ػػاتات التحريريػػة الػػل تقػػدمها الػػدوؿ األعضػػاء وسػػائر اجلهػػات اػػا بة ادلصػػلحة 

  .على موقاها على شبكة اإلنإن 
 ،45/15ار مقػػرر الفرقػػة الااملػػة، يف القػػر  -كمػػا طلػػ  رللػػح  قػػوؽ اإلن ػػاف إ  رئػػيح - 1

أف يُاػػد ، دب ػػاعدة مػػػن مفوضػػية األمػػم ادلتحػػػدة ال ػػامية حلقػػوؽ اإلن ػػػاف، ذبمياػػ  للمالومػػػات 
الػػواردة مػػن احلكومػػات ورلموعػػات احلكومػػات وا موعػػات اإلقليميػػة باإلضػػافة إ  اإلسػػهامات 
الػػواردة مػػن اجلهػػات األاػػرا اػػا بة ادلصػػلحة، وعػػرض الت مياػػ  علػػى فرقػػة الامػػل يف دور ػػػا 

 .1144نوفمرب /تشرين الثاين 41و 41لثانية عشرة ادلزمم عقدها يف الفإة ما ب  ا
أكتوبر / تشرين األوؿ 11رتيها الشفهيت  ادلؤرات  وقد تلق  ادلفوضية، رد اا على مذك- 3

مالومػػات مػػن إكػػوادور وبػػاراربواا والربتلػػاؿ وتايلنػػد  1144نػػوفمرب /تشػػرين الثػػاين 5و 1141
وادلملكة ادلتحػدة ( نيابة عن  ركة عدـ الحنياز)الكامريوف وكندا وكوبا ومصر وربواتيمال وقطر و 

 .وهولندا والياباف والرباد األورويب (1)لربيطانيا الايفمى وآيرلندا الشمالية
ول يتضػػم ن هػػذا ادللإلػػا اإلسػػهامات الػػل ربتػػوا علػػى مالومػػات عامػػة والػػل ل تاػػا  - 1

ة األمػػم يأف تلػػك اإلسػػهامات متا ػػة علػػى اػػفحة مفوضػػبشػػكل اػػريل عمػػل فرقػػة الامػػل، إل 
 .ادلتحدة ال امية حلقوؽ اإلن اف على شبكة اإلنإن 

تجميررر  المعلومرررات الررروارمة مرررح الحتومرررات ومجموعرررات الحتومرررات - ثانياً  
 والمجموعات اإلقليمية

يػتلإلا هناؾ من ب  التقارير الواردة تقرير يتبػ  الػرأا الػذا ذهبػ  إليػه فرقػة الامػل و - 5
يف أف مػن الصػا  التوفيػق بػػ  رؤيػة  قػوؽ اإلن ػػاف الراميػة إ  تايفػيم رفاهيػػة صبيػم األفػراد عػػن 
طريػػػػق التنميػػػػة، وهػػػػو أمػػػػر يتطلػػػػ  اعتمػػػػاد سياسػػػػات اقتصػػػػادية سػػػػليمة تاػػػػزز النمػػػػو إ  جانػػػػ  

وإذا كػػػاف مػػػن الصػػػحيل أف الػػػدوؿ تتحمػػػل ادل ػػػؤولية األوليػػػة عػػػن  ي ػػػة بي ػػػة سبكينيػػػة . اإلنصػػػاؼ

__________ 

 .www.ohchr.org/EN/Issues/Development/Pages/12thSession.aspxانيفر ادلوقم اإللكإوين  (1)
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ية الشاوب واألفراد، فإف تلك ادل ؤولية توز ع بالت وية، فيما يتالق بإعماؿ احلق يف التنمية، لتنم
 .يف إعنف احلق يف التنمية، ب  النيفم الوطنية والنيفم الدولية

وتار ؼ أ كاـ اإلعنف احلق يف التنمية فهو يف مصطلحه ليح  قاا فردياا فح ػ  بػل - 8
، و ػق البلػداف و ػق أفقػر األمػم يف تنميػة سبك ػن، دااليػػاا، هػو أيضػاا وقبػل كػل شػ ء  ػق صبػاع 

مػػن ازبػػاذ تػػدابري ترمػػ  إ  ربقيػػق رفاهيػػة الف ػػات ال ػػكانية اقتصػػادياا واجتماعيػػاا، ومشػػاركة تلػػك 
 .الف ات يف التنمية كاطراؼ فاعلة

 وشد د تقرير آار على أتية اجلهود ادلبذولة يف إطار منيفومة األمم ادلتحدة  ػ  يكػوف- 7
مقػػد مو ذلػػك وأعػػرب . احلػػق يف التنميػػة جػػزءاا ل يت ػػزأ مػػن عمػػل هي ػػات وآليػػات األمػػم ادلتحػػدة

التقرير عن أسفهم لادـ إشبار جهود فرقة الامل والفريق الاامل ادلاني  باحلق يف التنمية وربقيقها 
دلتقدمػػة يف النتػػائج ادلرجػػوة منهػػا، كمػػا أعربػػوا عػػن ايبػػة أملهػػم مػػن ادلوقػػف الػػذا ازبذتػػه البلػػداف ا

ذلػك أف العػإاض علػى تلػػك القػرارات إمػا يقػـو دلػػينا . رللػح  قػوؽ اإلن ػاف واجلمايػة الاامػػة
. علػػى اناػػداـ اإلرادة ال ياسػػػية فيمػػا يتالػػق بػػػالتمتم هبػػذا احلػػػق اإلن ػػاين علػػى حنػػػو كامػػل وفاػػػاؿ

ؤولية الدولية وأضاؼ أف احلق يف التنمية أمر أساس  للتمتم حبقوؽ اإلن اف األارا كما أف ادل 
فيما يتالق بتهي ة اليفروؼ النزمة إلعماؿ هذا احلق على النحو الكامل هػ  جػزء أاػيل يف أا 

 .نقاش يدور  وؿ هذا ادلوضوع
ومػػػن اآلراء الػػػل وردت يف أ ػػػد التقػػػارير أف الإصبػػػة النزمػػػة ليفطػػػار ادلايػػػارا للحػػػق يف - 1

يػػػة صبيػػػػم  قػػػػوؽ اإلن ػػػػاف وعػػػػدـ قابليتهػػػػا التنميػػػة إ  إطػػػػار قػػػػانوين دول ت ػػػػتند إ  مبػػػػادئ عادل
وينبلػػ  النيفػػر إ  احلػػق يف التنميػػة علػػى أنػػه  ػػق فػػردا وصبػػػاع  . للت زئػػة، وترابطهػػا وتشػػابكها

ي تلـز ربمل م ؤوليات فردية وصباعية من جان  الدوؿ لتهي ة بي ة دولية ووطنية مواتية إلعماؿ 
الدولػػة يف رلػػاؿ التاػػاوف وفػػاءا دببػػادئ ومػػن الانااػػر األاػػلية يف هػػذا الصػػدد واجػػ  . هػػذا احلػػق

. ادل ػاءلة وادل ػؤولية ادلتبادلػػة الػل اسػػتقي  منهػا فكػرة التاػػاوف الػدول يف ميػػداف  قػوؽ اإلن ػػاف
وبػالإادؼ مػم مفهػػوم  ادل ػؤولية الفرديػػة وادل ػؤولية اجلماعيػة جػػاءت فكرتػا التػػزاـ الػدوؿ دااليػػاا 

ب األاػػرا ومػػن ا احلاجػػة إ  تقيػػيم مػػا ليفجػػراءات ذبػػا  شػػاوهبا والتزامهػػا اارجيػػاا ذبػػا  الشػػاو 
وال ياسات الداالية الل تتإلذها دولة ما من آثار على أناس يايشوف اارج أقاليمها باإلضافة 

 .إ  احلاجة إ  ربقيق الت اؽ ب  ال ياسات الوطنية وال ياسات الدولية
فيمػا يتالػق بتهي ػة اليفػروؼ  وأكد تقرير آار علػى أف الػدوؿ تتحمػل ادل ػؤولية الرئي ػية- 4

ة يف    أكد رلدداا على أف إعماؿ صبيم  قوؽ الوطنية والدولية ادلواتية إلعماؿ احلق يف التنمي
اإلن اف دبا يف ذلك احلق يف التنمية يُاػد  مػن الفػروض الواجبػة علػى الػدوؿ سػواء كانػ  تتصػرؼ 

 . قليمية وادلنيفمات الدوليةبشكل فردا أو صباع  داال أطر مؤس ية من قبيل ادلنيفمات اإل
التااوف الدول مهم يف دعم اجلهود الل تبذذلا الدولة بشكل ربري  فورأا أ د البلداف أ- 41

ن ازباذ التدابري النزمة ممباشر إلعماؿ احلق يف التنمية يف احلالت الل ل تتمكن فيها احلكومة 
 .بل  أف يكوف إلزامياا بل طوعياا إلعماؿ  ق شابها يف التنمية وأف التااوف الدول ل ين
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ورأا بلد آار يف التقرير الذا قدمه أف احلق يف التنمية يركز على التقاطم ب  احلق يف - 44
.  قػوؽ اإلن ػاف وأف التنميػة ل ديكػن مناقشػتها دباػزؿ عػن مبػادئ  قػوؽ اإلن ػافالتنمية وبػ  

يف ذلك احلق  صبيم  قوؽ اإلن اف دباوشد د على أف ادل ؤولية الرئي ية فيما خيا تازيز وضباية 
دوراا هامػاا يف يف التنمية تقػم علػى عػاتق الدولػة مػم اإلقػرار بػاف بإمكػاف التنميػة الدوليػة أف تلاػ  

 قػوؽ ورأا أيضاا أف الفرد، وليح الدولة، هػو الػذا ينبلػ  أف تركػز عليػه منيفومػة . هذا الصدد
 .اإلن اف الدولية

 وما يتصل بها مح معايير فرعية تنفيذية معايير الحق في التنمية- ألف  
يتضػػػم ن الفػػػرع الػػػوارد أدنػػػا ، التاليقػػػات الػػػل وردت بشػػػاف اخلصػػػائا وادلاػػػايري وادلاػػػايري - 41

. الفرعيػػػة التنفيذيػػػة وادلؤشػػػرات ادلنػػػاهرة الػػػل وضػػػاتها فرقػػػة الامػػػل وعرضػػػتها علػػػى الفريػػػق الاامػػػل
، فػػػرادا وصباعيػػػاا، يف ازبػػػاذ اخلطػػػوات واللػػرض منهػػػا هػػػو تقػػػدير ادلػػدا الػػػذا ذهبػػػ  إليػػػه الػػدوؿ

الرامية إ  وضم وتازيز واستدامة الإتيبات الوطنية والدولية بلرض  ي ة بي ة سبكينية إلعماؿ احلق 
أما الصفات ادلميزة الثنث فتتمثل يف وضم سياسة إمائية شاملة تركز على اإلن اف؛ . يف التنمية

ن ػاف؛ وإرسػػاء دعػػائم الادالػة الجتماعيػػة يف ا ػػاؿ ووضػم عمليػػات تشػاركية يف رلػػاؿ  قػػوؽ اإل
 .اإلمائ 
وشػػدد أ ػػد التقػػارير علػػى أف فرقػػة الامػػل قػػد أاػػذت باػػ  العتبػػار، يف ادلقػػاـ األوؿ، - 43

كمػػا أف . يف باػػد  الػوطم ومالػ  كفتهػػا إ  اػا  احلػق يف التنميػػة كحػق فػردااحلػق يف التنميػة 
مايػػػاراا تشػػػري بشػػػكل اػػػريل إ  الباػػػد  81البػػػالد عػػػددها فقػػػن مػػػن ادلاػػػايري الفرعيػػػة  41 ػػػوال 

 .اجلماع  للحق يف التنمية وإ  اللتزاـ بالتااوف الدول بشاف تازيز تنمية البلداف الفقرية
ويف     ب ذت فرقة الامل اتباع هنج يقـو على  قوؽ اإلن اف فإف اتباع هنج مضػاد - 41

ين مػن شػانه أف يصػور احلػق يف التنميػة علػى حنػو تفهم  قوؽ اإلن اف دبقتضػا  مػن منيفػور إن ػا
وهػػذا الػػنهج ل خيضػػم ا ػػإاـ  قػػوؽ اإلن ػػاف دل ػػتوا التنميػػة، . أفضػػل كحػػق مػػن  قػػوؽ األمػػم

ولػػو أنػػه ل يشػػكل يف ت ػػاوا صبيػػم  قػػوؽ اإلن ػػاف، ولكنػػه ي ػػل ن األضػػواء علػػى األمػػة ادلالكػػة 
وهػذ  هػ  احلالػة ال ػائدة ل . بذلك احلػقللحق يف التنمية والذا يؤدا التمتم به إ  سبتم الفرد 

 .سيما نيفراا إ  أف احلقوؽ القتصادية والجتماعية والثقافية للفرد تاتمد على تنمية الدولة
ويف ربيػػاب توضػػيل تػػوافق  حملتػػوا احلػػق يف التنميػػة واعػػإاؼ متػػوازف دبػػالك  ذلػػك احلػػق - 45
رز فيمػا يتالػق بإعمػاؿ احلػق يف التنميػة هػو أمػر فإف انطباؽ ماايري تقدير التقدـ احملػ( أفراداا وأشلاا )

ويبػػػػدو أف تلػػػػك ادلاػػػػايري أكثػػػػر منءمػػػػة لراػػػػد الاهػػػػد الػػػػدول اخلػػػػاص بػػػػاحلقوؽ . قليػػػػل الوضػػػػوح
 .القتصادية والجتماعية والثقافية

وكانػ  اجلهػػة الػػل قػدم  التقريػػر رببػػذ لػو سبػػ  مااجلػػة الباػدين اللػػذين ينطػػوا عليهمػػا - 48
ذلك بالربن ب  ادلاايري وادلاايري الفرعية وبػ  التاػاوف وازبػاذ تػدابري ربػايب تنميػة احلق يف التنمية و 



A/HRC/WG.2/12/2 

GE.11-15640 6 

البلداف ادلتإللفة النمو مثل ادلاايري ادلتالقة بإقامة نيفاـ اقتصادا دول جديد وتازيز ادل ػاواة بػ  
ا الطبياية الدوؿ يف ال يادة يف رلاؿ ادلاامنت القتصادية والت ارية، وسيادة الدوؿ على موارده

 .ادلنوط بادلؤس ات ادلالية والقتصادية ادلتاددة األطراؼ روالدو 
ومن شاف وضم مؤشرات أكثر دقة وقابليػة للاػد  أف ياػزز الطػابم الاملػ  للماػايري ومػن - 47

بالتصػػديق علػػى التفاقيػػة الدوليػػة حلمايػػة  قػػوؽ صبيػػم الامػػاؿ "ذلػػك، مػػثنا، أف ادلؤشػػر اخلػػاص 
الػدوؿ فيمػا يتالػق بشػكل كػاؼ التػدابري ادلتإلػذة مػن جانػ   حل ياكػ" سرهمادلهاجرين وأفراد أ
الػػػل  بتقيػػيم اآلثػػػار"وبادلثػػل، فػػػإف ادلؤشػػر اخلػػػاص ( تنق ػػل األشػػػإلاص) ‘3‘) ه)4بادلايػػار الفرعػػػ  

ل بػد مػن  ذيبػه  ػ  ياكػح علػى حنػو أفضػل " ترتبها التفاقات الت ارية على  قوؽ اإلن ػاف
قواعػػػد ذباريػػػة علػػػى ادل ػػػتويات الثنػػػائ  واإلقليمػػػ  وادلتاػػػدد األطػػػراؼ ) ‘4‘) ه)4ادلايػػػار الفرعػػػ  

 (.تفض  إ  إعماؿ احلق يف التنمية
واعػػإض تقريػػر آاػػر علػػى ادلوقػػف الػػذا ازبذتػػه فرقػػة الامػػل الػػذا يرمػػ ، يف رأيػػػه، إ  - 41

ح جوانػ  إعادة تاريف احلق يف التنمية بالإكيز على باض عنااػر إعػنف احلػق يف التنميػة واطػر ا 
وينبلػ  أف تكػػوف اػياربة ماػايري احلػق يف التنميػػة . أاػرا ذلػا ذات القػدر مػن األتيػػة أو أهنػا أهػم

اطػػوة أو  واألسػػاس الضػػرورا لصػػياربة اػػك ملػػـز قانونػػاا إلعمػػاؿ احلػػق يف التنميػػة ولػػيح آليػػة 
 .لراد البلداف

وا الػوطم بػدلا وقد شددت ادلاايري على النهج القائم على  قوؽ اإلن اف علػى ادل ػت- 44
ل الػدول فػمن الإكيز علػى احلػق يف التنميػة علػى ادل ػتوا الاػادل  مػم مراعػاة أباػاد التاػاوف والتكا
وينبلػػ  أف . وكػػذلك ادل ػػؤولية الدوليػػة ادلتالقػػة بتهي ػػة اليفػػروؼ النزمػػة إلعمػػاؿ احلػػق يف التنميػػة

صادية ومضاعفة قدرة الدوؿ على ترم  ادلاايري إ  ربقيق الشروط الل ت مل ببلوغ التنمية القت
 . قوؽ اإلن اف وضبايتهاتازيز 
وأعرب، يف ذلك التقريػر، عػن القلػق  يػاؿ إدراج مؤشػرات لراػد وتقػدير مػدا إعمػاؿ - 11

احلق يف التنمية شلا قػد يػؤدا إ  وضػم شػروط فيمػا يتالػق بالبلػداف الناميػة تشػكل عقبػة  قيقيػة 
وديكػػػن أف . احلػػػق يف التنميػػػة علػػى النحػػػو الكامػػػلربػػوؿ دوف تقػػػدـ تلػػػك البلػػػداف اػػوب إعمػػػاؿ 

يؤدا ذلك إ  وضم إجراءات راػد جديػدة فيمػا يتالػق بػا إاـ التزامػات الػدوؿ بصػدد  قػوؽ 
اإلن اف يف    توجد بالفال آليات  كومية دولية ضمن اجلهاز القائم اخلاص حبقوؽ اإلن اف 

 .يف إطار منيفومة األمم ادلتحدة
ر علػػى الػػرأا القائػػل بانػػه مػػن الضػػرورا، لتفايػػل احلػػق يف التنميػػة، إدراج ومل يوافػق التقريػػ- 14

وتقػػػـو األزمػػػة الػػػل تاصػػػف بالاػػػامل يف رلػػػالت ادلاليػػػة . صبيػػػم  قػػػوؽ اإلن ػػػاف يف عمليػػػة التنميػػػة
والطاقة واللذاء، فضنا عن اناداـ الشفافية والدديقراطية وادل ػاءلة فيمػا يتالػق بادلؤس ػات ادلاليػة 

ينا على األتية اجلوهرية لتحقيػق التكامػل بػ  ال ياسػات ادلوجهػة حنػو ربقيػق التنميػة الدولية، دل
ووضػػاها موضػػم التنفيػػذ علػػى صبيػػم الُصػػاد هبػػػدؼ زيػػادة رب ػػ  قػػدرة الػػدوؿ علػػى ضػػماف سبتػػػم 

 .اجلميم بكل  قوؽ اإلن اف على أمت  الوجو 
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لوطنيػة منهػا والدوليػة وكػذلك احلفػاظ علػى التػوازف بػ  ادل ػؤوليات اومن األتية دبكػاف - 11
احلفاظ على إمكانية الواػوؿ إ  ادلػوارد والسػتفادة مػن ادلشػاركة يف هي ػات اػنم القػرارات فيمػا 

وادلالػـو أف ال ػب  . خيا البلػداف الناميػة وذلػك مػن أجػل إعمػاؿ احلػق يف التنميػة بشػكل فا ػاؿ
. لستامار والابودية والستلنؿالرئي   الكامن وراء زبلف التنمية يضرب جبذور  يف قروف من ا

كمػػػا أف  رمػػػاف م ػػػات ادلنيػػػ  مػػػن النػػػاس مػػػن احلػػػق يف التنميػػػة هػػػو  قيقػػػة ل بػػػد مػػػن عكػػػح 
ويتاػػ  أف يشػػكل الػػدعم الػػذا تقدمػػه األمػم ادلتحػػدة ذلػػذا ادل ػػاى إ ػػدا األولويػػات، . م ػارها

اة ذلػك يف أا مناقشػة وينبلػ  مراعػ. دوف أف يام ذلك إلقاء أعباء جديدة على البلػداف الناميػة
تػػػػدور م ػػػػتقبنا  ػػػػوؿ اػػػػياربة ادلاػػػػايري أو ادلاػػػػايري الفرعيػػػػة أو ادلؤشػػػػرات اخلااػػػػة بتقيػػػػيم احلػػػػق يف 

 .التنمية
وأشػػار تقريػػر آاػػر إ  عػػدـ ادلوافقػػة علػػى إعػػادة اػػياربة نطػػاؽ وزلتػػوا احلػػق يف التنميػػة - 13

الفكػػرة األساسػػية ادلتمثلػػػة يف  واااػػة علػػى ادلباللػػة يف التوكيػػد علػػى ادل ػػؤوليات الوطنيػػة وذباهػػل
والػػرأا عنػػد اػػا   التقريػػر أف فرقػػة الامػػل قػػد اسػػتندت إ  تاريػػف ربػػري كامػػل . التاػاوف الػػدول

للحػػق يف التنميػػة وقػػدم  إ  الفريػػق الاامػػل رلموعػػة مػػن ادلاػػايري مت يف إطارهػػا اعتمػػاد هنػػج يقػػـو 
وعة متناسقة من ادلاايري الل تبلد ويف ادلقابل فإف تفايل رلم.  قوؽ اإلن اف  ياؿ التنميةعلى 

ذرو ا يف شكل مايار دول ذا طابم ملػـز قانونػاا بشػاف احلػق يف التنميػة واػياربة تلػك ا موعػة 
 .أمراف يتطلباف اتباع هنج إمائ  إزاء  قوؽ اإلن اف

وأضػػاؼ التقريػػر أف ماػػايري احلػػق يف التنميػػة ل تاكػػح علػػى النحػػو الكػػايف باػػد التاػػاوف - 11
وقػػد مت، يف . ل أو ادل ػػؤولية الدوليػػة فيمػػا خيػػا  ي ػػة بي ػػة سبكينيػػة إلعمػػاؿ احلػػق يف التنميػػةالػػدو 

إطار ادلاايري، ربويل الإكيز على م ػؤولية الدولػة فيمػا خيػا  ي ػة بي ػة وطنيػة تفضػ  إ  إعمػاؿ 
 .احلق يف التنمية بدوف التصدا للاقبات ادلاثلة على الصايد الاادل 

صدا ادلاايري حلالت اخللل اذليكلية ومن ا للاقبات الػل تاػإض التنميػة وينبل  أف تت- 15
وتتمثل تلك الاقبات يف سوء سري النيفم القتصادية وادلالية وال ياسية . الاادلة على نطاؽ عادل 

ويتطلػ  . الدولية، دبػا يف ذلػك اناػداـ الدديقراطيػة يف عمليػة اػنم القػرارات علػى الصػايد الاػادل 
الت اخللل والاراقيل تلك إقامة نيفاـ أكثر عدلا وإنصافاا حيكػم الت ػارة والسػتثمار التصدا حل

وهنػػاؾ  اجػػة إ  التفكػػري . األجنػػا ادلباشػػر واذل ػػرة وادللكيػػة الفكريػػة وتػػدفق رأس ادلػػاؿ والامالػػة
بادـ  بامق يف كيفية التصد ا للهواجح ادلتالقة بادـ كفاية ادلوارد، دبا يف ذلك الاقبات ادلتالقة

ديكػػن ربم لهػػا والقيػػود ادلفروضػػة  الوفػػاء باللتزامػػات ادلقطوعػػة بشػػاف ادلاونػػة وأعبػػاء الػػديوف الػػل ل
علػى تػػدفقات الامالػػة مػػن البلػػداف الناميػػة إ  البلػػداف ادلتقدمػػة واناػػداـ نقػػل التكنولوجيػػا واااػػة 

لانايػػة اناػػداـ ادلشػػاركة ومػػن القضػػايا الػػل ت ػػتحق أيضػػاا إينءهػػا ادلزيػػد مػػن ا. فيمػا يتالػػق بػػاجلودة
اناػداـ )الاادلة للبلداف النامية يف عمليات انم القرارات ورسم ال ياسات على الصػايد الاػادل  

، و الت اخللل الل تاتور األنيفمة الت ارية الاادلية وتازيز (الدديقراطية يف عملية احلوكمة الاادلية
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ادللكيػػػة القطريػػػة لل ياسػػػات اإلمائيػػػة  اليفػػػروؼ الػػػل تػػػؤدا إ  اسػػػتدامة ال ػػػنـ واألمػػػن وضػػػماف
 .وذلك عن طريق صبلة أمور منها  يز ال ياسات الاامة

ومضػػػى التقريػػػر يقػػػوؿ إف هنػػػاؾ عػػػدـ وضػػػوح بشػػػاف م ػػػتويات ادلاػػػايري الفرعيػػػة الثنثػػػة - 18
كما أف هناؾ  اجة إ  التوال إ  اتفاؽ واضل بشاف . و الت راد إعماؿ احلق يف التنمية

 . توضيل  قوؽ الشاوبادلاايري وإ 
وأعرب واضاو التقرير عن مشاعر القلق  ياؿ اياربة ادلؤشرات الل يبدو أهنا سبثل أداة - 17

لتقيػػيم أداء احلكومػػات علػػى الصػػايد الػػوطم فيمػػا خيػػا إعمػػاؿ احلقػػوؽ ال ياسػػية والقتصػػادية 
ف استإلداـ ادلؤشرات مػن وبذا فإ. والجتماعية والثقافية، مم إربفاؿ الدور ادلنوط با تمم الدول

شانه أف يزيد من  ميش البلداف النامية وذلك بالتشديد على ادل ؤوليات الوطنية وعػدـ ضػماف 
وعليه فقد رأا واضاو التقرير أف النيفر . الوفاء باللتزامات الدولية و ي ة البي ة التمكينية ادلنئمة

 .د  رلُ  يف قائمة ادلؤشرات الل طر تها فرقة الامل أمر ربري
مػػػػن  1واقػػػإح أ ػػػد البلػػػداف أف تاكػػػح اصػػػائا احلػػػػق يف التنميػػػة مػػػا جػػػاء يف ادلػػػادة - 11

اإلعنف فيما خيا ال ياسات ادلتالقة بالتوزيم الاادؿ لفوائد التنميػة دبػا يف ذلػك التوزيػم الاػادؿ 
يري واقػػإح كػػذلك أف تضػػاؼ إ  ادلاػػا. للثػػروة شل ػػا ياػػزز الادالػػة واإلنصػػاؼ يف ا ػػاؿ الجتمػػاع 

دبوج  "  قوؽ اإلن اف التشاركيةعمليات " 1ماايري فرعية وادلؤشرات ادلندرجة ضمن اخلااية 
اخلطن اإلمائية الوطنية وأثر ادلراكز اإلقليمية اجلديدة نيفراا إ  أف احلق يف التنمية جي  أف يتم يف 

 .امادل إطار  امتنؾ القدرة على ربقيق النمركزية وإعادة التوزيم داال البلد
ورأا أ ػػػػد البلػػػػداف أف ادلاػػػػايري وادلاػػػػايري الفرعيػػػػة تاكػػػػح، إصبػػػػالا وعلػػػػى حنػػػػو مت ػػػػػق، - 14

ال ػػػػػمات األساسػػػػػية للحػػػػػق يف التنميػػػػػة كمػػػػػا ُعر فػػػػػ  يف إعػػػػػنف احلػػػػػق يف التنميػػػػػة، دبػػػػػا يف ذلػػػػػك 
األولويات الل تشػلل بػاؿ ا تمػم الػدول باإلضػافة إ  الشػواربل الػل جيػر علػى ذكرهػا يف إطػار 

كما يرا أف إدراج مبادئ  قوؽ اإلن اف فيما يتالػق . من األهداؼ اإلمائية لأللفية 1ؼ اذلد
. باألهػػداؼ اإلمائيػػة لأللفيػػة يػػزو د الػػدوؿ بػػاداة هامػػة تفيػػد يف عمليػػات تقيػػيم اآلثػػار الجتماعيػػة

وقػػد مك ػػن تق ػػيم ادلؤشػػرات إ  مؤشػػرات هيكليػػة وأاػػرا تتالػػق بامليػػات التنفيػػذ وبالنتػػائج مػػن 
 قػوؽ اإلن ػاف الدوليػة وربريهػا مػن اس التقدـ احملرز يف الوفاء باللتزامات ادلن زة عن اكوؾ قي

وه  أداة مفيدة ديكن . خلفقر وسبويل التنمية وتلري ادلنا الصكوؾ ومنه الدين والت ارة واحلد من ا
للممارسػػػػ  اسػػػػػتإلدامها انطنقػػػػاا مػػػػػن زلتػػػػوا اػػػػػكوؾ  قػػػػوؽ اإلن ػػػػػاف الدوليػػػػة الػػػػػل ااتػػػػػريت 

 .كونات األساسية منهاادل
وجػػػػػاء يف أ ػػػػػد التقػػػػػارير، يدعمػػػػػه يف ذلػػػػػك تقريػػػػػر آاػػػػػر، أف ادلاػػػػػايري وادلاػػػػػايري الفرعيػػػػػة - 31

 وادلؤشػػرات أسػػاس جيػػدي لتفايػػل احلػػق يف التنميػػة رربػػم أف احلاجػػة سبػػح إ  بػػذؿ ادلزيػػد مػػن اجلهػػد
أو مل يػػػتم تطبيػػػق  وباػػػض ادلؤشػػػرات الػػػل مت اإلبقػػػاء عليهػػػا ل ت ػػػمل بتقػػػدير مػػػا إذا مت. والتنقػػيل

 ‘5‘(أ)4ادلاايري الفرعية، ومن األمثلة يف هذا الصدد أف ادلؤشر الو يد بالن بة إ  ادلايار الفرع  
كما أف ادلؤشر الو يد بالن بة . ادلتالق باألمن اللذائ  والتلذية هو مادلت توقف مو األطفاؿ
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تصديق على التفاقية الدولية حلماية ادلتالق بتنقل األشإلاص هو ال‘ 3‘) ه)4إ  ادلايار الفرع  
وعنوة على ذلك، فإنػه ل توجػد أا بيانػات البتػة فيمػا .  قوؽ صبيم الاماؿ ادلهاجرين وأسرهم

وينبلػػ  اػػياربة ادلاػػايري الفرعيػػة وادلؤشػػرات بطريقػػة ديكػػن هبػػا جلميػػػم . يتالػػق باػػدد مػػن ادلؤشػػرات
انيفػر )م بػه صبيػم البشػر وصبيػم الشػاوب الدوؿ تطبيقها  يث إف احلق يف التنميػة ينبلػ  أف يتمتػ

 (.‘4‘(ج)3و‘ 1‘(أ)3و‘ 4‘(ا)4وادلؤشرات اخلااة بادلاايري الفرعية ‘ 1‘(أ)3
وتتطل  م تويات ادل ؤولية الرئي ية الثنثة الل  دد ا فرقة الامل ادلزيد من اإليضاح - 34

باف الدوؿ تقم عليهػا  يث إف القانوف الدول حلقوؽ اإلن اف هو الو يد الذا اعإؼ بوضوح 
 .التزامات ملزمة قانوناا فيما يتالق باألشإلاص الذين يقاوف ضمن وليتها القضائية الوطنية

كمػػا اعتػػرب تقريػػر آاػػر أف ادلاػػايري وادلاػػايري الفرعيػػة التنفيذيػػة ادلندرجػػة يف إطػػار احلػػق يف - 31
تفايػػل احلػػق يف التنميػػة،  التنميػػة تشػػكل أساسػػاا مفيػػداا تنطلػػق منػػه ادلزيػػد مػػن اجلهػػود فيمػػا خيػػا

. وشد د على احلاجة إ  ادلزيد من النقػاش وتقػدا اخلػربة التقنيػة مػن أجػل اسػتكماؿ تلػك ادلاػايري
وأثػػػػػار التقريػػػػػر باػػػػػض الت ػػػػػاؤلت بشػػػػػاف م ػػػػػتويات ادل ػػػػػؤولية الثنثػػػػػة ادلػػػػػذكورة أعػػػػػن  واااػػػػػة 

ادة ترتيبهػا نيفػراا ألف ادل ػؤولية وذكر أنه ينبل  إعػ. يتالق ب ندها القانوين وترتيبها وعنقتها فيما
وعػػػػػنوة علػػػػػى ذلػػػػػك، فػػػػػإف عبػػػػػارة . الػػػػػل ذكػػػػػرت يف آاػػػػػر الإتيػػػػػ  تاػػػػػد  م ػػػػػؤولية الدولػػػػػة األو 

، "ال ياسػات الاامػة"كمػا أف اإلشػارة إ  . ربتػاج إ  إيضػاح( أ)الػواردة يف الفقػرة " الشراكات"
الػواردة يف  "ال ياسات والربامج اإلمائية"بادلقابلة مم اإلشارة إ  ( ب)إصبالا، والواردة يف الفقرة 

 .تقتض  ادلزيد من اإليضاح( ج)الفقرة 
. 1 وربتاج م الة مشاركة ادلرأة يف ا تمم إينءها ادلزيد من الهتمػاـ يف إطػار اخلااػية- 33

ذلػك ادلايػػاراف مثػاؿ )وينبلػ  اػياربة عػدد مػن ادلاػػايري وادلاػايري الفرعيػة وادلؤشػرات علػػى حنػو أدؽ 
 (‘1‘(ب)3و ‘5‘(ز)4وادلؤشرات ادلتالقة بادلايارين الفرعي  ‘ 1‘ ‘4‘4و‘ 3‘) ه)4فرعياف ال

‘ 3‘) ه)4و‘ 4‘(ب)4و‘ 4‘(و)4و‘ 1‘و‘ 4‘(د)4مثػػػػاؿ ذلػػػػػك ادلاػػػػايري الفرعيػػػػػة )ورب ػػػػينها 
 (.‘1‘(أ)3مثاؿ ذلك ادلايار الفرع  )أو إعادة اياربتها ‘ 1‘(ج)3و

أمػا ادلؤشػرات األاػرا . خيػا  باػض ادلؤشػرات ادلقإ ػةول توجد بيانات دولية إل فيما - 31
ول توجد أا بيانات البتة فيما . فإهنا تتوقف على البيانات الوطنية أو تف ريات للبيانات الوطنية

كمػا أف تفايػل احلػق يف التنميػة يقتضػ  ادلزيػد مػن الامػل والبحػث فيمػا . يتالق بػباض ادلؤشػرات
 .يتالق جبمم البيانات

تقريػػر آاػر أف ادلاػػايري ل بُػػد  أف تاكػح بشػػكل أفضػػل ادلوازنػة بػػ  اإلجػػراءات  وجػاء يف- 35
الػل تتإلػذها الدولػة علػى الصػايد الػوطم وبػ  التاػاوف الػدول وعػدـ التفريػق بػ  احلقػوؽ ادلدنيػػة 

كمػا رأا أف . وال ياسية واحلقوؽ القتصادية والجتماعيػة والثقافيػة لػدا ربديػد ادلاػايري الفرعيػة
احلق يف التنمية يقتض  من الدوؿ أف  ير بي ة سبكينية على الصايد الداال  وذلك يام  إعماؿ

أيضاا ضماف  ريػة التابػري والت م ػم فضػنا عػن تازيػز سػيادة القػانوف، واحلكػم ادلنفػتل والشػفاؼ، 
ـ ويتطلػ  قيػاس التقػد. ومشاركة ا تمػم ادلػدين وربقيػق ادل ػاواة بػ  اجلن ػ  ومبػدأ عػدـ التمييػز
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يتالػق بتهي ػة هػذ  اليفػروؼ احملرز استناداا إ  ادلؤشرات القتصادية والجتماعية إ راز تقدـ فيما 
كما أف وفاء الدولة دب ؤوليا ا يف هذا الصدد أمر أساس  إلعماؿ  ق كػل األفػراد يف . ادلمكنة

وأعػرب التقريػر  .التنمية، ول بد  من أف تاكح ادلاايري وادلاػايري الفرعيػة هػذا األمػر بشػكل أوضػل
عن مشاعر القلق  يث إف باض ادلؤشرات يام أف البيانات لن تتػاح إل دلػواطم باػض البلػداف 
. وذلك أمر ل بد من تصحيحه مم العإاؼ باف ادلقصود هو أف يتمتم اجلميم باحلق يف التنمية

يتاػػدا  إ   ويف باػػض احلػػالت، ل بػػد أف يت ػػاوز األمػػر رلػػرد مراعػػاة وجػػود سياسػػات عامػػة وأف
مراعاة مدا تنفيذ تلػك ال ياسػات دبػا يف ذلػك علػى ادل ػتوا دوف الػوطم ويف  ػالت أاػرا، 

 .هناؾ  اجة إ  النيفر يف الكيفية الل ديكن هبا ربديد البيانات ادلرجاية والتقاطها
ورأا بلػػػػػد آاػػػػػر أف ادلاػػػػػايري وادلاػػػػػايري الفرعيػػػػػة ينبلػػػػػ  أف  ػػػػػتم دب ػػػػػؤولية الػػػػػدوؿ، علػػػػػى - 38
ايدين الػػػوطم والػػػدول، فيمػػػا يتالػػػق بتهي ػػػة اليفػػػروؼ ادلواتيػػػة إلعمػػػاؿ احلػػػق يف التنميػػػة وفقػػػاا الصػػػ

ويف هػػػػذا الصػػػػدد، قػػػػد تكػػػػوف ادلاػػػػايري وادلاػػػػايري الفرعيػػػػة . مػػػػن إعػػػػنف احلػػػػق يف التنميػػػػة 3للمػػػػادة 
 التنفيذية دبثابة إرشادات مفيدة ت تهدا هبا الدوؿ وربريها من اجلهات اا بة ادلصلحة يف رلاؿ

أمػا فيمػا خيػا ادلؤشػرات . تفايل احلػق يف التنميػة ومػا يتصػل بػذلك مػن سياسػات وبػرامج إمائيػة
فقد رأا تقرير ذلك البلد أف تلك ادلؤشرات إما ه  ذبميم للمالومات الجتماعية والقتصػادية 
 ادلتالقػػػة بػػػاحلق يف التنميػػػة وأف مايفمهػػػا ديكػػػن مااجلتػػػه ضػػػمن اخلطػػػن اإلمائيػػػة الوطنيػػػة دلإلتلػػػف

 .البلداف
الػذا يتصػدا لألولويػات ادلتالقػة ‘ 1‘(ج)4ووافق التقرير اااػة علػى ادلايػار الفرعػ  - 37

بػػاحلق يف التنميػػة كمػػا تاك ػػها سياسػػات وبػػرامج البنػػك الػػدول واػػندوؽ النقػػد الػػدول ومنيفمػػة 
الت ػػارة الاادليػػة وربريهػػا مػػن ادلؤس ػػات الدوليػػة، ووضػػم مؤشػػرات زلػػددة بشػػاف اإلنصػػاؼ وعػػدـ 

مييػػػز واألربػػػراض اإلمائيػػػة الػػػػواردة يف بػػػرامج وسياسػػػات اػػػندوؽ النقػػػػد الػػػدول والبنػػػك الػػػػدول الت
ومنيفمػػػة الت ػػػارة الاادليػػػة أمػػػا يف  الػػػة منطقػػػة آسػػػيا واحملػػػين اذلػػػادئ فػػػإف اسػػػإاتي ية النمػػػو  الػػػل 
وضػػاها منتػػدا التاػػاوف القتصػػادا لػػدوؿ آسػػيا واحملػػين اذلػػادئ تاكػػح بالفاػػل تلػػك األولويػػات 

يف إطػػػار اذلػػػدؼ الػػػػذا تتواػػػا  والػػػذا يتمثػػػل يف  ي ػػػػة اليفػػػروؼ ادلفضػػػية إ  نشػػػوء مػػػػو  وذلػػػك
 .اقتصادا متوازف وم تداـ وابتكارا وماموف يف ادلنطقة بدوف إقصاء أا طرؼ

وجػػاء يف تقريػػر آاػػر دعػػم للإلااػػيات الػػثنث ادلتالقػػة بػػاحلق يف التنميػػة كمػػا أعلػػن فيػػه - 31
رعية على مقاييح ومؤشرات هبدؼ تازيز إعماؿ احلػق يف التنميػة عن تاييد  لشتماؿ ادلاايري الف

وعػػػنوة علػػػى ذلػػػك أورد التقريػػػر . سػػػيما علػػػى الصػػػايد الػػػوطم بوسػػػائل عمليػػػة قابلػػػة للقيػػػاس ول
 :التاليقات الاامة واحملد دة التالية

جي  أف ترك ز ادلاايري وادلاايري الفرعية وادلؤشرات بقوة علػى الفػرد يف سػياؽ كػل  (أ) 
 اخلاايات؛
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ينبلػػ  تصػػػنيف رلموعػػػات البيانػػػات اخلااػػة بادلؤشػػػرات   ػػػ  الاوامػػػل ذات  (ب) 
القتصػػػادا وادلوقػػػم  -الصػػػلة مثػػػل ال ػػػن  واجلػػػنح واإلعاقػػػة واألاػػػل اإلثػػػم وادلركػػػز الجتمػػػاع  

 واااة فيما يتالق بادلاايري القائمة على األفراد؛( احلضر يف مقابل الريف)اجللرايف 
ج م الل اإلعاقة وادل ػاواة بػ  اجلن ػ  يف اػل  ادلاػايري وادلاػايري ينبل  إدما  (ج) 

 الفرعية وادلؤشرات؛
من األتية دبكاف، عندما ل تدعو ادلؤشػرات إل إ  إجيػاد أطػر سياسػية بشػاف  (د) 

سلتلػف ادلواضػم أف تػتمكن تلػك ادلؤشػرات مػن تقػػدير ادلػدا الػذا يػتم فيػه تنفيػذ تلػك ادلؤشػػرات 
 ؛ (‘4‘(ز)4مثلة على ذلك ادلؤشرات اخلااة بادلايار الفرع  ومن األ)أيضاا 

مػػػن األمثلػػة علػػػى ذلػػػك )ينبلػػ ، عنػػػدما تػػدعو ادلؤشػػػرات إ  رب ػػػ  ادلقػػاييح  (ه) 
رب ػ  التكنولوجيػا ( "‘1‘(ز)4وادلايار " رب   ميا  الشرب وادلرافق الصحية"‘ 3‘(أ)4ادلايار 
س وال ماح بتقيػيم تلػك التح ػينات بشػكل ، بذؿ جهود من أجل وضم اطوط أسا"(الزراعية
 .فااؿ
مػػن األتيػػة دبكػػاف ضػػماف التػػوازف يف ادلاػػايري وادلاػػايري الفرعيػػة  4وفيمػػا يتالػػق باخلااػػية - 34

ومػػن األمثلػػة علػػى ذلػػك أف ادلايػػارين الفػػرعي  . بػػ  اجلوانػػ  الوطنيػػة والدوليػػة للحػػق يف التنميػػة
ن األضػػػػواء علػػػػى األولويػػػات ادلتالقػػػػة بػػػػاحلق يف ينبلػػػػ  أف ي ػػػل‘ 1‘(د)4 -‘ 4‘(ج)4ادلانيػػػ  

( و)4 كمػا ينبلػ  أف ياكػح ادلايػاراف. التنمية الل تاك ها ال ياسات واخلطن الػل جػرا ربديػدها
سػػػػيما التكنولوجيػػػػا الزراعيػػػػة  إمكانيػػػػة واػػػػوؿ األفػػػػراد إ  سلتلػػػػف التكنولوجيػػػػا ادلػػػػذكورة ول( ز)و

 .ضراء وتكنولوجيا الصحة وتكنولوجيا ادلالوماتوتكنولوجيا التصنيم وتكنولوجيا الطاقة اخل
وكمػػا . ‘1‘(ط)4وينبلػػ  إضػػافة مؤشػػر بشػػاف الانػػف اجلن ػػ  يف إطػػار ادلايػػار الفرعػػ  - 11

وينبل  وضم . ‘5‘(ط)4ينبل  إضافة مادلت الانف اجلن اين كمؤشر يف إطار ادلايار الفرع  
 .‘1‘(ه)4مؤشر إضايف فيما يتالق بادلايار الفرع  

‘ 1‘(ج)1ينبلػ  أف ت ػمل ادلؤشػرات ادلتالقػة بادلايػار الفرعػ   1فيما يتالق باخلااة و - 14
وينبلػػ ، علػى وجػه اخلصػػوص، . دبزيػد مػن ادلرونػػة لضػماف إمكانيػة تنفيػػذها يف ال ػياقات الوطنيػة

وجػود إطػػار قػػانوين أو إدارا "تنقػيل ادلؤشػػرات  ػػ  تااػذ باػػ  العتبػػار الوسػائل األاػػرا، ربػػري 
لت ػهيل مشػاركة ا تماػات األاػلية فيمػا يتالػق بادل ػائل " افقة احلرة ادل بقة ادل ػتنريةيتطل  ادلو 

الػػػل تانيهػػػا، وادلوافقػػػة احلػػػرة وادل ػػػبقة وادل ػػػتنرية لي ػػػ  هػػػ  الوسػػػائل الو يػػػدة كمػػػا أهنػػػا لي ػػػ  
. بالضرورة أكثر الوسائل فاالية لضماف سبكن الشاوب األالية من التاثري يف  يا ا يف ادل تقبل

ويػػػرا واضػػػاو التقريػػػر،   ػػػ  ذبػػػارهبم، أف إشػػػراؾ الشػػػاوب األاػػػلية علػػػى حنػػػو ذا ملػػػزا يف 
ادلشػػػاريم اإلمائيػػػة ووضػػػم أسػػػح عمليػػػات تشػػػاورية مناسػػػبة تػػػدعم ادلوازنػػػة الاادلػػػة وادلنصػػػفة بػػػ  

 .ذا ا ادلصا  كاف من أكثر األمور أتية بل هو أهم من الإكيز على ادلوافقة يف  د



A/HRC/WG.2/12/2 

GE.11-15640 12 

لصػػػكوؾ الدوليػػػة ذات الصػػػلة حلقػػػوؽ االل ػػػوء إ  "ذكػػػر ( ب)1طػػػار ادلايػػػار وورد يف إ- 11
ادل ػػػؤولية عػػػن "كمػػػا ذكػػػر يف إطػػػار  مؤشػػػر  ػػػوؿ " اإلن ػػػاف يف اػػػياربة السػػػإاتي يات اإلمائيػػػة

انتهػػػػاؾ  قػػػػوؽ اإلن ػػػػاف اػػػػارج احلػػػػدود اإلقليميػػػػة دبػػػػا يف ذلػػػػك مػػػػن قبػػػػل مؤس ػػػػات األعمػػػػاؿ 
التنيفػػػيم الػػػذ ا  )كيػػػز علػػػى ادل ػػػؤولية الجتماعيػػػة للشػػػركات فػػػإذا اذبهػػػ  النيػػػة إ  الإ ". الت اريػػػة
ربػري أف ادلاػايري ينبلػ  أل  ربم ػل مؤس ػات . فإف واضا  التقرير يػدعموف إدراج ذلػك( للشركات

األعماؿ الت ارية ادل ؤولية ادلباشرة عن انتهاكات  قوؽ اإلن اف دبوج  القانوف الدول كما ل 
ارج احلدود على أنشطة مؤس ػات األعمػاؿ الت اريػة الػل تضػطلم ينبل  شلارسة ولية فضائية ا

وينبلػػػػ  إضػػػافة اتفاقيػػػة القضػػػػاء علػػػى صبيػػػم أشػػػػكاؿ التمييػػػز ضػػػد ادلػػػػرأة إ  . باعمػػػاؿ يف اخلػػػارج
التفاقيات األساسية حلقوؽ اإلن ػاف الػوارد ذكرهػا يف رلموعػة ادلؤشػرات ادلتالقػة بادلايػار الفرعػ  

 .‘4‘(أ)1
ترك ػز علػى م ػؤولية ‘ 4‘(ب)3فإف ادلؤشرات اخلااػة بادلايػار  3اخلااية وفيما يتالق ب- 13

ويػػرا واضػػاو التقريػػر أف باإلمكػػاف ربقيػػق ادلزيػػد مػػن التػػوازف فيمػػا يتصػػل . الدولػػة يف هػػذا الصػػدد  
بقيػػػاس الكيفيػػػة الػػػل ديكػػػن هبػػػا تقاسػػػم األعبػػػاء البي يػػػة بػػػ  الرجػػػاؿ والن ػػػاء وبػػػ  سػػػكاف الريػػػف 

 .ر اوسكاف احلضر وهلم  ج
كما ينبل  قياس إمكانية الواوؿ إ  ادلاونة اإلن انية عن طريق ادلؤشرات الوارد ذكرها - 11

 .‘3‘(ب)3يف إطار ادلايار الفرع  
ول ينبلػػ  أف يكػػوف التصػػديق علػػى بروتوكػػوؿ منػػم الذبػػار باألشػػإلاص، وخبااػػة النػػاس - 15

تحػػػدة دلكافحػػػة اجلرديػػػة ادلنيفمػػػة عػػػرب واألطفػػػاؿ، وقماػػػه وادلااقبػػػة عليػػػه ادلكمػػػل لتفاقيػػػة األمػػػم ادل
فهنػاؾ مؤشػرات أاػرا متا ػة ديكػن . ‘1‘(ج)3الوطنية، ادلؤشر الو يػد ادلتالػق بادلايػار الفرعػ  

ومن ادلصػادر احملتملػة يف . إضافتها لتقييم درجة القضاء على الستلنؿ اجلن   والذبار بالبشر
كتػ  ادل تشػارة اخلااػة للقضػايا اجلن ػانية هذا الصدد اندوؽ األمم ادلتحدة اإلمائ  للمرأة وم

 .والنهوض بادلرأة
ورأا أ د البلداف أف صبيم مااهدات األمم ادلتحدة األساسية يف رلاؿ  قوؽ اإلن اف - 18

دبوجػ  وضػم " التصديق على التفاقيات الدولية ذات الصلة"ينبل  أف ينيفر فيها كمؤشر على 
 .ل ترك ز على اإلن افإطار قانوين داعم للتنمية ادل تدامة ال

أف أ كػػاـ ادللكيػػة ‘ 1‘(ز)4ورأا بلػػد آاػػر، خبصػػوص ادلؤشػػر ادلتالػػق بادلايػػار الفرعػػ  - 17
ذلػػػك أف وجػػػود أ كػػػاـ تت ػػػاوز . الفكريػػػة الػػػواردة يف التفاقػػػات الت اريػػػة لي ػػػ  مؤشػػػراا مناسػػػباا 
( ية يف اتفػاؽ تػريبحالقواعػد اإلضػاف)اتفاؽ اجلوان  ادلتصلة بالت ارة من  قػوؽ ادللكيػة الفكريػة 

ولػػػيح مػػن ادلناسػػػ  . لػػيح لػػػه عنقػػة أوليػػػة دب ػػالل نقػػػل التكنولوجيػػا والواػػػوؿ إ  التكنولوجيػػا
القػػػوؿ بػػػاف وجػػػود مثػػػل تلػػػك األ كػػػاـ لػػػه أثػػػر سػػػلا علػػػى نقػػػل التكنولوجيػػػا أو أف ربيػػػاب تلػػػك 

‘ 5‘(ز)4وبادلثػػػل، وفيمػػػا يتالػػػق دبؤشػػػرات ادلايػػػار الفرعػػػ  . األ كػػػاـ لػػػه أثػػػر إجيػػػايب علػػػى ذلػػػك
استإلداـ أوجه ادلرونػة يف جوانػ   قػوؽ ادللكيػة الفكريػة ادلتصػلة بالت ػارة ل تيػاز التكنولوجيػا )
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اسػػتإلداـ أوجػػه ادلرونػػة يف جوانػػ   قػػوؽ ادللكيػػة الفكريػػة )‘ 8‘(ز)4وادلايػػار الفرعػػ  ( اخلضػػراء
ادلتصػػػػػػلة بالت ػػػػػػارة والتإلفيضػػػػػػات ال ػػػػػػارية لتوسػػػػػػيم نطػػػػػػاؽ إمكانيػػػػػػة احلصػػػػػػوؿ علػػػػػػى مضػػػػػػادات 

أشار واضاو التقرير إ  أف استإلداـ أوجػه ادلرونػة يف ( الفريوسات القهقرية لانج فريوس اإليدز
جوانػػ   قػػوؽ ادللكيػػة الفكريػػة ادلتصػػلة بالت ػػارة ل يإتػػ  عليػػه بالضػػرورة أثػػر إجيػػايب علػػى نقػػل 

 ادلإتػ  ول ديكػن ربديػد األثػر اإلجيػايب أو ال ػلا. التكنولوجيا أو إمكانية احلصوؿ علػى األدويػة
علػى اسػتإلداـ أوجػه ادلرونػة إل  علػى أسػاس كػل  الػة علػى  ػدة وذلػك يتوقػف علػى طائفػة مػن 

وعليػػه فػػإف اسػػتإلداـ أوجػػه ادلرونػػة يف جوانػػ   قػػوؽ ادللكيػػة الفكريػػة ادلتصػػلة بالت ػػارة . الانااػػر
 .ليح، يف  د ذاته، مؤشراا مناسباا 

ات الػػل اقإ تهػػا فرقػػة الامػػل، كمػػا وطػػرح أ ػػد البلػػداف موااػػفات ماي نػػة لػػباض ادلؤشػػر - 11
 .اقإح باض ادلؤشرات اإلضافية وعل ق على توافر البيانات الوطنية

ورأا بلد آار أنه على الرربم من أف ادلاايري األ د عشر تلط  مايفػم اجلوانػ   اذلامػة - 14
بد       مػن لتحديد سياسة إمائية عادلية، فإف باض ادلاايري الفرعية وما يناهرها من مؤشرات ل 

ادلايػار )واقإح إدراج مؤشر بشػاف التالػيم   . مناقشتها بإسهاب وازباذ إجراءات ملموسة بشاهنا
اإلنفاؽ الااـ على التالػيم يف بػدايات مرا ػل ادلنيفومػة التاليميػة، دبػا يف ذلػك م ػتوا ‘ 1‘(أ)4

هنػاؾ  اجػة إ  ( ط)و( ز)4وفيمػا خيػا ادلايػارين (. أو التاليم ربري النيفام /ما قبل ادلدرسة و
إدراج ادلزيد من ادلؤشرات ادلتصػلة بال ػياقات واآلليػات الػل تول ػد تػوترات يف الانقػات ال ياسػية 

وذلػػك ( ادللكيػة الفكريػػة، مػنل الإااػػيا، عػروض ال ػػنح والطلػ  عليهػػا)والقتصػادية الدوليػػة 
ل الدوؿ وادلنيفمات من أجل تقدير آثار ونتائج جهود الوساطة وفض ادلنازعات وه  أمور تتحم

أمػػا فيمػػا يتالػػق بفوائػػد الالػػم والتكنولوجيػػا فػػإف مػػن األتيػػة . ادلتاػػددة األطػػراؼ ادل ػػؤولية بشػػاهنا
كمػػا أواػػػى ". تازيػػز البحػػػوث يف البلػػداف األقػػل مػػػواا ن ػػبياا "دبكػػاف إضػػافة مؤشػػر ربػػػ  م ػػم ى 

ااملػػة يف ميػػداف الالػػػم بػػإدراج مؤشػػرات تتالػػق بادل ػػؤولية الجتماعيػػة الػػل تتحملهػػا الشػػركات ال
 .والتكنولوجيا

 تجمي  النتاسج- باء  
حيتوا الفرع الوارد أدنا  علػى التاليقػات الػل وردت علػى ملإلػا النتػائج الرئي ػية الػل - 51

الص  إليها أعماؿ فرقة الامل فيما يتالق بالاقبات والتحديات ادلطرو ة أماـ تنفيذ األهداؼ 
 التنميػػة، وعمليػػات تقيػػيم األثػػر الجتمػػاع  يف رلػػال الت ػػارة اإلمائيػػة لأللفيػػة خبصػػوص احلػػق يف

والتنميػة علػػى الصػايدين الػػوطم والػدول والشػػراكات الاادليػة مػػن أجػل التنميػػة يف رلػالت ادلاونػػة 
. اإلمائية والت ارة وإمكانية احلصوؿ على األدوية، والقدرة على ربمػل الػديوف ونقػل التكنولوجيػا

، يف مارض استنتاجا ا وتوايا ا لدراسة مواطن القػوة ومػواطن الضػاف كما نص   فرقة الامل
الػػل تنطػػوا عليهػػا األهػػداؼ اإلمائيػػة لأللفيػػة والاراقيػػل اذليكليػػة ادلاثلػػة أمػػاـ الادالػػة القتصػػادية 
ومقاومة جهود التصدا دل الل الت ارة والدين من منيفور يتالق حبقوؽ اإلن ػاف واللػبح الػذا 
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واناػػداـ ت ػاوؽ ال ياسػات واحلػوافز ادلتصػلة بالنتقػاؿ مػػن " الشػراكة الاادليػة"رة تنطػوا عليػه عبػا
اللتػػزاـ إ  ادلمارسػػة وضػػرورة ربقيػػق التػػوازف بػػ  ادل ػػؤوليات الوطنيػػة وادل ػػؤوليات الدوليػػة بشػػاف 

 .احلق يف التنمية
منئػم  وأعرب واضاو أ د التقارير عن أسفهم لادـ سبكن فرقة الامل من ربقيػق تػوازف- 54

ب  ادل ؤوليات الوطنية وادل ؤوليات الدولية يف إطار الستنتاجات الل الص  إليها فيما يتالق 
بكثري من جوان  الانقات القتصادية الدولية الػل  ػم البلػداف الناميػة دبػا يف ذلػك القػدرة علػى 

ار ال ػلم األساسػية ربمل الديوف وادللكية الوطنية لل ياسػات اإلمائيػة، واحلمايػة ضػد تقلػ  أسػا
على الصايد الػدول والقواعػد الت اريػة الثنائيػة واإلقليميػة وادلتاػددة األطػراؼ وتػدفقات ادل ػاعدة 
اإلمائيػػػة الر،يػػػة، واسػػػتإلداـ أوجػػػه ادلرونػػػة يف جوانػػػ   قػػػوؽ ادللكيػػػة الفكريػػػة ادلتصػػػلة بالت ػػػارة 

 .وتقاسم األعباء البي ية مم مراعاة اإلنصاؼ
ائج أف اجلهػػود الػػل تبػػذذلا البلػػداف الناميػػة لتحقيػػق التنميػػة تصػػطدـ باقبػػات ومل تػػراع النتػػ- 51

علػى الصػايد الػدول ل ت ػػتطيم ال ػيطرة عليهػا مثػػل اآلثػار ال ػلبية الناصبػػة عػن الاودلػة واحلػػواجز 
احلمائيػػػة الػػػل تفرضػػػها البلػػػػداف ادلتقدمػػػة وعػػػدـ الوفػػػاء باللتزامػػػػات ادلقطوعػػػة يف إطػػػار ادل ػػػػاعدة 

الر،يػػػة وعػػػدـ القػػػدرة علػػػى ربمػػػل أعبػػػاء الػػػديوف اخلارجيػػػة وقلػػػة أاػػػذ ادلؤس ػػػات ادلاليػػػة  اإلمائيػػػة
 .الدولية بالدديقراطية والشفافية وادل اءلة

وعلػػى الػػرربم مػػن الهتمػػاـ الػػذا تطػػرؽ بضػػرورة سبتػػم البلػػداف الناميػػة بإمكانيػػة احلصػػوؿ - 53
وجه ادلرونة فيما يتالق حبماية  قوؽ على األدوية وادلاارؼ والتكنولوجيا والقدرة على استإلداـ أ

ورأا . ادللكيػػة الفكريػػة فػػإف تقاسػػم األدوار وادل ػػؤوليات فيمػػا بػػ  الػػدوؿ مل يػػتم ربديػػد  بوضػػوح
واضػػاو التقريػػػر أف فرقػػػة الامػػػل كػػاف ينبلػػػ  ذلػػػا أف تاػػػإؼ، علػػى سػػػبيل ادلثػػػاؿ، بػػػاف التكنولوجيػػػا 

 ػ  ينبلػ  ذلػا أف يكػوف مرتبطػة باألجيػاؿ اخلضراء ب بيلها إ  أف تصػبل عقبػة أمػاـ التنميػة يف 
 .كوف التوال إليها أمراا سهنا ول تكوف وسيلة من وسائل التمييزيوأف 
وشدد واضاو التقرير على أف تفايل احلق يف التنمية ل يتالق بدمج  قوؽ اإلن اف يف - 51

ال  الاملية اإلمائية إما يتالق بدمج سياسات إمائية ادلنحػى وتنفيػذها علػى صبيػم الصػاد مػن 
 .أجل زيادة رب   قدرة الدوؿ على ضماف التمتم جبميم  قوؽ اإلن اف على أمت  الوجو 

دلوازنػػػة بػػػ  ادل ػػػؤوليات الوطنيػػػة وادل ػػػؤوليات الدوليػػػة أمػػػر أساسػػػ  سبامػػػاا مثػػػل كمػػػا أف ا- 55
مفهػػػـو تقاسػػػم ادل ػػػؤولية وضػػػماف واػػػوؿ البلػػػداف الناميػػػة إ  ادلػػػوارد ومشػػػاركتها يف عمليػػػة اػػػنم 

 .القرار على الصايد الدول من أجل إعماؿ احلق يف التنمية
زلػدودة وربػري كافيػة وبالتػال فإهنػا مل تػوفر والنتائج الل الص  إليها فرقة الامل كانػ  - 58

مربرات وأسػح القإا ػات ادلطرو ػة بشػاف مػا سػتقـو بػه فرقػة الامػل يف ادل ػتقبل كمػا أف الباػد 
سيما فيما خيا  ي ة بي ة سبكينية من أجل ربقيق التنمية هو أمر  ادلتالق بادل ؤولية اجلماعية ول
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 التنمية، ول بد  من النيفر يف هذا الباػد هبػدؼ وضػم أساس  بالن بة إ  ربقيق وإعماؿ احلق يف
 .ادلاايري وادلاايري الفرعية ادلناسبة

ورأا تقرير آار أف من الضرورا، أولا، التوال إ  اتفاؽ  وؿ زلتوا احلق يف التنمية - 57
 .قبل تطبيق ذلك ادلفهـو عملياا 

 تقييمات األثر االجتماعي- 5 
ية تقييم اآلثار اإلجيابية وال لبية الناصبة عػن إبػراـ التفاقػات شدد  أ د البلداف على أت- 51

الت ارية فيما يتالق بالتمتم حبقوؽ اإلن اف وذلػك قبػل توقيػم أا اتفػاؽ ذبػارا ثنػائ  أو متاػدد 
ورأا بلػػػػد آاػػػػر أف اإلطػػػػار . األطػػػػراؼ، وأشػػػػار إ  القػػػػانوف الػػػػوطم ذا الصػػػػلة يف هػػػػذا الصػػػػدد

قتض  باف ديكن إجراء تقييمات األثر الجتماع  من ربديد ما لتلك القانوين للحق يف التنمية ي
ال ياسات من آثار سلبية على الفقراء وأكثر الشرائل ال ػكانية ضػافاا فضػنا عػن اعتمػاد تػدابري 

كمػػػا رأا أف ادلاػػػايري الفرعيػػػة وادلؤشػػػرات تػػػورد عنااػػػر جديػػػدة ت ػػػهل التاػػػرؼ علػػػى . التإلفيػػػف
 .ادلشكنت وتدابري التإلفيف

وأشػػػار تقريػػػر آاػػػر إ  أنػػػه ينبلػػػ  تػػػوا  احلػػػذر لػػػدا دراسػػػة هػػػذ  ادل ػػػالة يف أعقػػػاب - 54
 .ادلبا ثات مم منيفمة الت ارة الاادلية

 المعونة اإلنماسية- 3 
شػػدد أ ػػد التقػػارير علػػى ضػػرورة الإكيػػز، يف إطػػار التاػػاوف اإلمػػائ ، علػػى التكيػػف مػػم - 81

فلكػل بلػد . ت من جان  أ ادا يف رلاؿ التااوفاخلطن اإلمائية الوطنية وتفادا فرض بارامإا
 .اصواياته الل ل بد من مراعا ا فيما يتالق بإعماؿ احلق يف التنمية

وينبل  إدراج  قوؽ اإلن ػاف دبػا فيهػا احلػق . وشدد تقرير آار على أتية فاالية ادلاونة- 84
يف البيانػات الوزاريػة كمػا يف التنمية، بوضوح كاهداؼ من إعنف بػاريح بشػاف فااليػة ادلاونػات و 

أثػر إعػنف بػاريح ينبلػ  إدراج إطػار لنسػتاراض والتقيػيم مػم أهػداؼ ومؤشػرات واضػحة لتقيػيم 
ـ على  قوؽ اإلن اف إزاء . على احلق يف التنمية واألهداؼ اإلمائية لأللفية وبإمكاف اتباع هنج يقو

 .حنو شامل على التنمية أف ي هم بشكل إجيايب يف إعماؿ احلق يف التنمية
وهناؾ من رأا أيضاا أف إعنف باريح ومبادئه كاف ذلا تاثري كبري على شلارسات ادلاحن  - 81

إعػػنف بػػاريح مل "وعليػػه فػػإف مػػن ربػػري ادلناسػػ  القػػوؿ بػػاف . ادلتاػػددا األطػػراؼ يف رلػػاؿ ادلاونػػة
ة والدائنة، وفرادا ينشر شراكة عادلية ر،ية، بل وضم إطاراا للشراكات الثنائية ب  اجلهات ادلاحن

مػػػن  1وبالتػػػال فػػػإف اإلعػػػنف يتصػػػل اتصػػػالا ربػػػري مباشػػػر باذلػػػدؼ . البلػػػداف ادلتلقيػػػة للم ػػػاعدة
وقػد أشػري إ  أنػه مت الشػروع يف عمليػة تقيػيم وسػيكوف مػن الصػا  ". األهداؼ اإلمائية لأللفية

 أعضػػػاء إدراج ماػػايري راػػد جديػػدة، مثػػل  قػػوؽ اإلن ػػػاف، إذ إف ذلػػك يتطلػػ  مشػػاورات بػػ 
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الفريػق الاامػل ادلاػم بفااليػة ادلاونػػة، وأنػه مػن ال ػابق جػػداا ألوانػه اخللػوص إ  أف إعػنف بػػاريح 
 .بدوف أف تكوف هناؾ أدلة مشروعة تؤيد ذلك" أقل جدوا كإطار لتازيز فاالية التنمية"

ول ػػأ أ ػػد البلػػداف أف احلػػالت الػػل جػػرا ربليلهػػا تػػربهن علػػى وجػػود ثلػػرات وعػػػدـ - 83
وهناؾ سلاطر تتمثل يف ا تمػاؿ ذباهػل .  اؽ يف إشارات منيفمات ادلاونة إ   قوؽ اإلن افات

 .سائر  قوؽ اإلن اف ب ب  الهتماـ ادلنص  على التنمية

 إمتانية الحصول على األموية- 2 
رأا واضػػاو أ ػػػد التقػػارير أف وجػػػود أ كػػاـ تت ػػػاوز نطػػاؽ األ كػػػاـ الػػواردة يف اتفػػػاؽ - 81

يف ( القواعػػػد اإلضػػػػافية لتفػػػاؽ تػػػػريبح)ة بالت ػػػػارة مػػػن  قػػػوؽ ادللكيػػػػة الفكريػػػة اجلوانػػػ  ادلتصػػػل
. التفاقات الت ارية الثنائية واإلقليمية ليح له عنقة أولية دب الة إمكانية احلصوؿ علػى األدويػة

وعليػػه فلػػيح مػػن ادلناسػػ  الػػدفم بػػاف وجػػود تلػػك األ كػػاـ لػػه، يف  ػػد ذاتػػه، آثػػار ضػػارة علػػى 
 .على األدوية إمكانية احلصوؿ

 نقل التتنولوجيا- 4 
أشار أ د التقارير، فيما يتالق جبدوؿ أعماؿ التنمية للمنيفمة الاادلية للملكية الفكرية، - 85

إ  الرأا الذا أعرب  عنه فرقة الامل والقائل باف ادللكية الفكرية ديكن أف تؤثر سلباا على نشر 
ثػػه قػػػد حيػػد مػػن تقاسػػم ادلنػػافم الػػل تاػػود هبػػػا التكنولوجيػػا  يػػث إف ال تكػػار ادلؤقػػ  الػػذا ربد

وقػػػاؿ واضػػػاو التقريػػػر إهنػػػم ل يوافقػػػوف علػػػى هػػػذا الػػػرأا، بػػػل يػػػذهبوف إ  أف  ػػػق . التكنولوجيػػػا
وديكػػػن تامػػػػيم ادلالومػػػػات اخلااػػػػة . ال تكػػػار يُاطػػػػى للتاػػػػويض علػػػػى الكشػػػف عػػػػن ااػػػػإاع مػػػػا

شلػا ي ػهم يف رب ػ  مقػاييح  بالتكنولوجيا ادلانية على اجلمهػور عػن طريػق عمليػة الكشػف تلػك
فإذا ا ر ادلإلإعوف فراة اسإداد تكاليف البحػث والتطػوير عػن طريػق ال تكػار . التكنولوجيا

ادلمنػػػوح فػػػإهنم سػػػيإلتاروف اإلبقػػػاء علػػػى سػػػرية التكنولوجيػػػا شلػػػا سػػػيكوف لػػػه أثػػػر سػػػلا علػػػى نشػػػر 
 .التكنولوجيا

قارير إ  النتي ة الل الص  إليها فرقة وفيما يتالق بآلية التنمية النيفيفة، أشار أ د الت- 88
الامػػل ومؤداهػػػا أنػػػه علػػػى الػػرربم مػػػن أهنػػػا ل تشػػػري البتػػػة بشػػكل زلػػػدد إ   قػػػوؽ اإلن ػػػاف فإهنػػػا 
تتضمن عناار اإلنصاؼ وادلشاركة والتمك  والستدامة وصبياها تؤكد على منءمة تلػك اآلليػة 

كثػ  لضػماف إسػهامها علػى حنػو إجيػايب يف لتازيز احلق يف التنمية وأتية راد تلك الاناار عن  
ويػػرا التقريػػر أف هػػذ  النتي ػػة ربػػري منئمػػة ألهنػػا تاطػػ  رسػػالة مضػػللة دوف . إعمػػاؿ ذلػػك احلػػق

وفيمػػػا خيػػػا ادلن يفػػػة الػػػل . اإلشػػارة إ  مصػػػطلحات زلػػػددة فيمػػػا يتالػػػق بآليػػػة التنميػػػة النيفيفػػػة
دلنشػورات ادلطرو ػة ألهنػا تشػدد علػى أبد ا فرقة الامل ومؤداها أف اآلليػة قػد انتقػدت يف باػض ا

احلػػػػد مػػػػن النبااثػػػػات دوف الوقايػػػػة مػػػػن األثػػػػر ال ػػػػلا الواقػػػػم علػػػػى احلقػػػػوؽ اإلن ػػػػانية للشػػػػاوب 
وا تماات أو احلد من ذلك األثر ورأا واضاو التقرير أف هذا التاليق ل يبػدو أنػه م ػالة تنفػرد 

وأضػافوا أف النتي ػة الػل مؤداهػا . التنميػة هبػا آليػة التنميػة النيفيفػة ولكنهػا قضػية مشػإكة يف رلػاؿ
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هػػ  نتي ػػة ربػػري منئمػػة " أف باػػض مشػػاريم اآلليػػة ل يإتػػ  عليهػػا افػػض  قيقػػ  لننبااثػػات"
 .ولكنهم مل يقدموا أا تاليل مفص ل ذلذا القوؿ

وفيمػػا يتالػػق بالنتي ػػة الػػل الصػػ  إليهػػا فرقػػة الامػػل ومؤداهػػا أف آليػػة التنميػػة النيفيفػػة  - 87
ر فااليػػة، كآليػػة سػػوقية، يف احلػػد مػػن تكػػاليف التإلفيػػف منهػػا يف اإلسػػهاـ يف التنميػػة كانػػ  أكثػػ

ادل تدامة ونقل التكنولوجيا اخلضراء، ورأا واضاو التقرير أف من ربري ادلنئم اإلدلء هبذ  الرسالة 
 .ال لبية بدوف إبداء تف ريات مفصلة

ومؤداهػا أف مػن ادلمكػن التصػػدا وفيمػا يتالػق بالنتي ػة الػل الصػ  إليهػا فرقػة الامػل - 81
للهواجح الل أثريت بشاف آلية التنمية النيفيفة يف رلاؿ  قوؽ اإلن اف، وذلك عن طريق صبلة 
أمور منها إعطاء اجلهات اا بة ادلصلحة ادلتاثرة إمكانيػة اللت ػاء إ  احملػاكم يف احلػالت الػل 

دما تنتهػػك احلصػػائل احلقػػوؽ اإلن ػػانية ل يػػتم فيهػػا اتبػػاع اإلجػػراءات النزمػػة كمػػا ينبلػػ ، أو عنػػ
اإلجػػػراءات "للم تماػػات، وأشػػػار واضػػػاو التقريػػر إ  ضػػػرورة توضػػػيل ادلاػػػ  ادلقصػػود مػػػن عبػػػارة 

ومن الضرورا، يف الوق  ذاته، عدـ احلكم م بقاا على نتي ة ادلفاوضات بشػاف آليػة ". النزمة
لة تتم مااجلتها يف ادلفاوضػات الشػاملة م تقبلية تتالق بآلية التنمية النيفيفة ذلك ألف هذ  ادل ا

 .1141 وؿ اإلطار يف ادلر لة التالية لااـ 
وشدد أ ػد البلػداف علػى ضػرورة توسػيم نطػاؽ التحليػل والتواػيات ادلقدمػة إ  البلػداف - 84

ادلتقدمػػة فيمػػا خيػػا اآلثػػار ادلإتبػػة علػػى سياسػػا ا والتػػدابري ادلتإلػػذة مػػن أجػػل الضػػطنع بتنميػػة 
راضػػػيها، وكػػػذلك فيمػػا يتالػػػق بالسػػػتثمارات الػػػل توهفهػػا شػػػركا ا يف البلػػػداف الناميػػػة نيفيفػػة يف أ

وجيػػػ  أف تكمػػػل ال ياسػػػات واإلجػػػراءات اخلااػػػة بالتنميػػػة . واألنشػػػطة الػػػل تضػػػطلم هبػػػا هنػػػاؾ
وأضاؼ أف التاويضات الل تقدمها البلداف ادلتقدمة إ  البلػداف الناميػة . النيفيفة باضها الباض

 .ربري كافية
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 القدرة على تحمل الديون- 1 
. ل ػػأ أ ػػد التقػػارير أف ادلديونيػػة ل بػػد أف تفػػ  دباػػايري الضػػرورة والتناسػػبية وادلاقوليػػػة- 71

وجي  أف يوافق زبصيا األمواؿ ال تياجات الوطنية وليح ادلاايري ادلفروضة قبل توقيم اتفاقات 
اار الرئي ية لدا توقيم التفاقات ول بد أف تكوف القدرة على ربمل الديوف من الان. القروض

 .حبيث ل تؤثر يف التمتم باحلق يف التنمية. اخلااة بالديوف

 مواطح القوة والضعف في األهداف اإلنماسية لأللفية- 6 
فيما يتالق دبواطن القوة والضاف يف األهداؼ اإلمائية لأللفية ذهػ  أ ػد التقػارير إ  - 74
مفهػـو الفقػر أوسػم مػن رلػػرد عػدـ احلصػوؿ علػى داػل كػػاؼ  ذهبػ  إليػه فرقػة الامػل مػػن أف مػا

تكافؤ الفرص لل ميم يف إمكانية "من إعنف احلق يف التنمية  1وهو يقتض ، كما ورد يف ادلادة 
واػػػوذلم إ  ادلػػػوارد األساسػػػية والتالػػػيم واخلػػػدمات الصػػػحية واللػػػذاء واإلسػػػكاف والامػػػل والتوزيػػػم 

صبيػػم احلقػػوؽ ادلدنيػػة وال ياسػػية أيضػػاا يف سبكػػ  األفػػراد وت ػػهم ضبايػػة وتازيػػز ". الاػػادؿ للػػدال
األهداؼ "ويشاطر التقرير رأا فرقة الامل القائل باف . وبالتال يف انتشاؿ الناس من براثن الفقر

ور ػ  واضػاو التقريػر بػاجلهود الػل تبػذذلا ". اإلمائية لأللفية منفصػلة عػن إطػار  قػوؽ اإلن ػاف
مية حلقػوؽ اإلن ػاف لتازيػز التػداال بػ  األهػداؼ و قػوؽ اإلن ػاف مفوضية األمم ادلتحػدة ال ػا

 .ونشر ربليل شامل عن الكيفية الل ديكن هبا حلقوؽ اإلن اف أف ت اهم يف األهداؼ اإلمائية
ورأا أ د البلداف أف األولويات الل وضا  يف إطار األهداؼ اإلمائية لأللفية تتصػل - 71

تااػػػػػذ باحل ػػػػػباف آثػػػػػار الوضػػػػػم  نميػػػػػة إل أهنػػػػػا ربػػػػػري كافيػػػػػة ألهنػػػػػا لاتصػػػػػالا مباشػػػػػراا بػػػػػاحلق يف الت
وأعػػػرب عػػػن أملػػػه يف أف تػػػؤدا التاػػػدينت الػػػل أدالػػػ  يف . القتصػػػادا الػػػدول علػػػى كػػػل بلػػػد

فيما خيا تنفيذ ومتاباة اإلجراءات ادلتالقة باألهداؼ إ  جرب النواقا  1141سبتمرب /أيلوؿ
 .بشاف احلق يف التنمية

ف شلػػن وضػػاوا التقػػارير أف النطػػنؽ مػػن األهػػداؼ اإلمائيػػة لأللفيػػة كاسػػاس ورأا آاػػرو - 73
يت ػق مػم احلػق  للتااوف اإلمائ  قد ضمن الهتماـ باكثر ا تياجات البلداف النامية إحلا اا، شلػا

يف التنميػػة وأضػػافوا أهنػػم يشػػاطروف فرقػػة الامػػل رأيهػػا القائػػل بػػاف بلػػوغ األهػػداؼ اإلمائيػػة لأللفيػػة 
الت ػارة )تطرأ تلريات كبرية على الانقات الدوليػة  مل أمر قليل ال تماؿ ما 1145 اـحبلوؿ ع

ذلػػػػك أف إ ػػػػراز تقػػػػدـ فيمػػػػا يتالػػػػق بتنفيػػػػذ (. وادلاونػػػػة اإلمائيػػػػة والتن ػػػػيق بػػػػ  سلتلػػػػف الوكػػػػالت
 .األهداؼ واحلق يف التنمية يتطل  ازباذ إجراءات فا الة

 :إ راز تقدـ يف ا الت التالية وعلى الصايد الدول، هناؾ  اجة إ - 71
يف ادلائة من الدال القوم  اإلصبال للم اعدة  1.7اللتزاـ بتإلصيا ن بة  (أ) 

 اإلمائية الر،ية؛
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تقػدا قػروض بشػروط ديكػن ربم لهػا شلػػا ي ػمل للبلػداف الناميػة باعتمػاد ال ػػبل  (ب) 
 وادلرافق الل سبكنها من تازيز شلارسة احلق يف التنمية؛

 ربقيق الت اؽ ب  أنشطة وأولويات كل وكالة من الوكالت ادلالية ادلانية؛ (ج) 
 ضماف التن يق الوثيق لل ياسة القتصادية على الصايد الدول؛ (د) 
تكييػف ادلاونػػة اإلمائيػػة مػػم األولويػػات الوطنيػػة، وضػػماف عػػدـ إاضػػاع ادلاونػػة  ) ه) 

 رة ادلالية؛للشروط واستإلداـ النيفم الوطنية للشراء واإلدا
زيػػادة الػػدعم ادلقػػدـ للبلػػداف الناميػػة، كمػػا جػػرا التاهػػد بػػه يف جولػػة الدو ػػػة،  (و) 
سي اعد على زيادة اإلمكانيات ادلتا ة أماـ البلداف النامية للتنميػة وربقيػق ادلزيػد مػن الادالػة  شلا

 يف رلاؿ الانقات الت ارية الدولية؛
تبػػػاع أسػػػلوب منه ػػػ  ومت ػػػق ومتكامػػػل إبػػػراـ اتفػػػاؽ بشػػػاف ادل ػػػائل البي يػػػة وا (ز) 

 . ياؿ هذا ادلوضوع
وتػػرد أدنػػا  باػػض ا ػػالت الػػل يتاػػ  فيهػػا علػػى البلػػداف أف تامػػل علػػى إزالػػة احلػػواجز - 75

 :ادلاثلة أماـ التنمية
 تازيز القدرات ادلؤس ية الل تكفل الكفاءة يف تنفيذ ال ياسات الاامة؛ (أ) 
بػػػػالنهوض بادل ػػػػؤوليات يف ضػػػػماف الت ػػػػاؽ التصػػػػدا للنػػػػواقا فيمػػػػا يتالػػػػق  (ب) 

 والتكامل؛
يااذ ان  ل)إعطاء األهداؼ اإلمائية الدولية زلتوا زللياا رب  مراقبة وطنية  (ج) 

 ؛(األساس ادلقإح با  العتبار التباينات الفاضحة القائمة ب  البلداف
لتإلفيػػف مػػن إ ػػراز تقػػدـ فيمػػا خيػػا إقامػػة آليػػات ليفنػػذار ادلبكػػر ويف رلػػاؿ ا (د) 

 ادلإلاطر؛
إدااؿ تليريات هامة بلرض رب   اياربة ال ياسات الاامة مم مراعاة أكثر  ) ه) 

 ال تياجات إحلا اا، وبلرض ضماف التمتم باحلق يف التنمية على أمت الوجو ؛
زيادة دال الدولة لضماف زيادة اإلنفاؽ يف القطاع الاػاـ، سبشػياا مػم األربػراض  (و) 

 .داؼ اإلمائية لأللفية أو ما يشاهباادلتوااة يف األه

 العقبات الهيتلية الماثلة أمام تحقيق العدالة االقتصامية- 7 
من التحيز يف التحليل الػذا أجرتػه فرقػة الامػل فيمػا  ل أ أ د التقارير وجود قدر ما- 78

امػػل قػػدم  ورأا واضػػاو  أف فرقػػة ال. يتالػػق بالاقبػػات اذليكليػػة ادلاثلػػة أمػػاـ الادالػػة القتصػػادية
فشػػػل البلػػػػداف األعضػػػاء يف منيفمػػػػة التاػػػػاوف والتنميػػػة يف ادليػػػػداف القتصػػػادا يف الوفػػػػاء بالتزامهػػػػا 

يف ادلائة من الناتج القػوم  اإلصبػال للم ػاعدة اإلمائيػة الر،يػة، علػى أنػه  1.7بتإلصيا ن بة 
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ة يف ادليػػػداف ومػػػن الصػػػا  تقيػػػيم أثػػػر وفػػػاء بلػػػداف منيفمػػػة التاػػػاوف والتنميػػػ. قضػػػية قليلػػػة األتيػػػة
القتصػػادا هبػػػذا اللتػػزاـ علػػػى إعمػػاؿ احلػػػق يف التنميػػة وذلػػػك يف ربيػػاب زبصػػػيا ادلبػػالد ادلانيػػػة 

وكاف بود  واضا  التقرير لو عمدت فرقة الامل إ  عػرض البيانػات وادلمارسػات . للبلداف النامية
وأعػػرب أ ػػد . ذهبػػ  إليػػة  ػػ  يت ػػ  تبديػػد أا اشػػتبا  يف  ػػدوث ربيػػز الاادليػػة الػػل تػػدعم مػػا

البلػػداف عػػن مشػػاعر القلػػق إزاء زلدوديػػة اللتزامػػات الػػل قطاتهػػا البلػػداف ادلتقدمػػة النمػػو كمػػا هػػو 
مشػػاهد يف صبػػود ادلفاوضػػػات وضػػآلة الن ػػبة ادل ويػػػة للماونػػة ومػػػا ذلػػا مػػن آثػػػار سػػلبية، يف باػػػض 

 .احلالت، وقلة المتثاؿ لنلتزامات ادلقطوعة
يف ادلائػػة مػػن  1.7الفشػػل يف بلػػوغ هػػدؼ زبصػػيا ن ػػبة ورأا واضػػاو تقريػػر آاػػر أف - 77

الناتج القوم  اإلصبال للم اعدة اإلمائية الر،ية ليح أكرب الاقبات ادلاثلة أماـ إعماؿ احلػق يف 
وهذا يام، من وجهػة نيفػر . التنمية ووافقوا على أف من ادلهم النيفر إ  فاالية ادلاونة واستدامتها

انيه، أف للدوؿ احلق يف اياربة سياسات ترم  إ  ربقيػق اإلدارة الرشػيدة البلداف ادلتلقية، فيما ي
ورب   رفا  ال كاف برمتهم وصبيم األفراد بشكل دائم استناداا إ  مشاركتهم النشطة احلرة وذات 

ة عن ذلك يف إطار الادالة والشفافية، بل إف الواج  حيتم ادللزا يف التنمية ويف توزيم ادلنافم ادلن ر  
وعنوة على ذلػك فػإف مكافحػة الف ػاد واألنشػطة ربػري القانونيػة  . لى تلك الدوؿ القياـ بذلكع

. تكوف من الاناار احلا،ة وكذلك الشاف بالن بة إ  اللتزاـ ال ياس  بتحقيق ال نـ كثرياا ما
ي ية وذلك ادلاونة ادلقدمة توجه إ  قطاعات القتصاد وا تمم الرئ (أ)وذلك يام، فيما يانيه، أف 
أف الطريقػة الػل ت ػتإلدـ هبػا األمػواؿ والنتػائج ادلتمإلضػة عػن  (ب)بإشراؾ ا تمػم ادلػدين برمتػه؛ 

وش م واضاو التقرير البلداف ادلتلقية على استكشاؼ إمكانات . ذلك جيرا رادها بشكل كامل
 .قياـ شراكات ب  القطاع  اخلاص والااـ

علػػى النتي ػػة الػػل مت التواػػل إليهػػا ومؤداهػػا أف  وأعػػرب أ ػػد البلػػداف عػػن عػػدـ موافقتػػه- 71
وذلك بدوف إبداء أا دليل على " تضم ا تماات ادلتلقية على م ار م تداـ للتنمية ادلاونة مل"

 .ذلك نيفراا ألف هناؾ آراء سلتلفة  وؿ فاالية ادلاونة ادلقدمة من أجل التنمية

 قوق اإلنسانمقاومة تناول قضايا التجارة والديون مح منظور ح- 8 
رأا مقدمو أ د التقارير أف وضم إطار أو موذج شامل من شانه أف ي اعد ادلنيفمات - 74

 .احملكادلتاددة األطراؼ على وضم ادلاايري ادلقإ ة على 

 ضرورة قياس التقدم ومزالقه- 9 
ر   أ د التقارير جبهود فرقة الامل فيما خيا تطوير أدوات التقيػيم النػوع  والكمػ  - 11

سيما الامل ادلن ز فيما يتالق بادلؤشرات الذا ينبل   للتقدـ احملرز يف إعماؿ احلق يف التنمية ول
أف يكػػوف، يف الوقػػ  ذاتػػه، اػػارماا ومتوازنػػاا وشػػامنا بلػػرض م ػػاعدة اجلهػػات اػػا بة ادلصػػلحة 

قإ ػػػة ورأا التقريػػػر أف ادلؤشػػػرات ادل. علػػػى قيػػػاس التقػػػدـ احملػػػرز يف رلػػػاؿ إعمػػػاؿ احلػػػق يف التنميػػػة
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مفيػػػدة إل أهنػػػػا ربتػػػػاج إ  زيػػػػادة ااتبارهػػػػا وتقييمهػػػا بتامػػػػق وأشػػػػار إ  أف الفتقػػػػار الكامػػػػل إ  
 .البيانات سيكوف، يف باض احلالت، من الاقبات الكربا يف هذا الصدد

. تقييمهػػا يػػدال يف بػػاب تصػػنيف البلػػداف أو ورأا أ ػد البلػػداف أف وضػػم ادلؤشػػرات ل- 14
ائل لتقيػػيم التقػػدـ احملػػرز وادلصػػاع  والاقبػػات الػػل سػػأف ت ػػتإلدـ تلػػك الو وبإمكػػاف فرقػػة الامػػل 

 .تصادؼ

 "الشراكة العالمية"غموض مفهوم - 51 
أعرب واضاو أ د التقارير عن دعمهم للنتي ة الػل مؤداهػا أف مفهػـو الشػراكة الاادليػة - 11

يكتنفػه اللػبح ألنػه ، هػو مفهػـو 1من أجل التنمية، كما هو م تإلدـ يف إطار اذلػدؼ اإلمػائ  
يشػػػػػػري إ  نيفػػػػػػم ادلااهػػػػػػدات والإتيبػػػػػػات واللتزامػػػػػػات بػػػػػػ  سلتلػػػػػػف اجلهػػػػػػات اػػػػػػا بة ادلصػػػػػػلحة 

ويف ذلػػك ال ػػياؽ ديكػػػن أف تػػوفر ادلنيفمػػات اإلقليميػػػة والصػػكوؾ والشػػراكات بػػػ  . وادلؤس ػػات
 .ش  األقاليم إطاراا مفيداا دل اعدة الدوؿ على إعماؿ احلق يف التنمية

 ق السياسات والحوافز ال زمة للتحول مح االلتزام إلى الممارسةعدم اتسا- 55 
شػػػػػدد واضػػػػػاو أ ػػػػػد التقػػػػػارير علػػػػػى أف  لػػػػػوؿ الوسػػػػػن ال ياسػػػػػية الػػػػػل تتواػػػػػل إليهػػػػػا - 13

 .احلكومات واألسرة الدولية من األمور األساسية للتمتم الكامل باحلق يف التنمية
يف التنميػة وماػايري  الفرعيػة ومؤشػراته ورأا آاروف أنه دب رد التفػاؽ علػى ماػايري احلػق - 11

فػػإف األدوات ادلناسػػبة مثػػل النمػػاذج أو ادلبػػادئ التوجيهيػػة أو القػػوائم التفقديػػة ديكػػن أف تفيػػد يف 
أمػػػا فيمػػػا يتالػػػق بػػػاحلوافز فػػػإف . دمػػػج اعتبػػػارات احلػػػق يف التنميػػػة يف اػػػل  ال ياسػػػات والػػػربامج

فػػراد وت ػػهم يف إ ػػنؿ ال ػػنـ واسػػػتتباب احلقػػوؽ كلهػػا كمػػا أهنػػا ينبلػػ  أف تاػػزز مػػن سبكػػ  األ
األمن وربقيق الستقرار، كذلك فإف احلق يف التنمية، عندما يُفال، ينبل  أف يكفل اللتزاـ ذاته 

وينبل  أف ي تند احلافز ادلش  م على أاذ هذا . من جان  كل اجلهات اا بة ادلصلحة ادلانية
بيِّنػػػة الػػػل سػػػي را اكت ػػػاهبا عػػػن طريػػػق اإلشػػػارة احلػػػق علػػػى زلمػػػل اجلػػػد إ  األدلػػػة وإ  ادليػػػزة ال

كما أف ات اؽ ال ياسات من األمور . الواضحة إليها يف اإلجراءات وال ياسات اإلمائية احملددة
 .تقـو به ادلنيفمات والوكالت اإلقليمية والدولية الل تن  م مم ما

 ة في مجال الحق في التنميةضرورة الموازنة بيح المسؤوليات الوطنية والمسؤوليات الدولي- 53 
شػدد أ ػػد التقػػارير علػى أف الػػدوؿ تتحمػػل ادل ػػؤولية األو  عػن  ي ػػة اليفػػروؼ الوطنيػػة - 15

ودعػػم مفهػػـو احلكػػم الرشػػيد سػػواء أكػػاف ذلػػك علػػػى . والدوليػػة ادلواتيػػة إلعمػػاؿ احلػػق يف التنميػػة
سػػهاـ يف  ي ػػة بي يػػة الصػػايد الػػوطم أـ الػػدول، وأقػػر بػػاف بإمكػػاف الػػدوؿ، فػػرادا وصباعػػات، اإل

وأضػػػاؼ أف األهػػػداؼ . سبكينيػػة وضػػػماف ادلزيػػد مػػػن الادالػػة يف رلػػػاؿ القتصػػاد ال ياسػػػ  الاػػادل 
وشدد تقرير آار على أف الدوؿ تتحمل ادل ؤولية األو  عن . اإلمائية لأللفية ُتاد موذجاا مفيداا 
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أف الإكيز على الباد الوطم  ضماف إعماؿ احلق يف التنمية داال  دود وليا ا القضائية وعلى
 .جي  أف ييفل من األمور احملورية مم مراعاة األبااد الدولية     القتضاء

اسرررتنتاجات وتوتررريات فرقرررة العمرررل وعاترررة فيمرررا يتعلرررق باالقتراحرررات - ثالثاً  
الداعيررة إلررى اتارراي المزيررد مررح اإلجررراءات بشررلن المعررايير والمجرراالت 

 لنظر في الحق في التنمية وتعميمهالمواضيعية للتعاون الدولي ل
يتضررمح الفرررو الرروارم أمنرراق التعليقررات الرروارمة علررى االقتراحررات الترري أبرردتها فرقررة - 18

العمررل فيمررا ياررذ اتارراي المزيررد مررح اإلجررراءات بشررلن المعررايير والمجرراالت المواضرريعية 
ريق العامل حتى يعالجها الف للتعاون الدولي ويلك للنظر فيها بما في يلك القضايا التي لم

 .اآلن وتعميم الحق في التنمية
وقد أكدت عردة تقرارير علرى أهميرة اتبراو نهرج تردرجي والامروات المتعاقبرة التري - 17

ير أن تتمثررل واقترحررب بعررت التقررار . يتعرريح القيررام بهررا فيمررا يتعلررق باقتراحررات فرقررة العمررل
فاعلررة المعنيررة بشررلن   التعليقررات الترري أبررداها جميرر  األطررراف الالامرروة األولررى فرري جمرر

بنراء علرى يلركن ينب ري  .المعايير والمعايير الفرعية والمؤشررات الااترة برالحق فري التنميرة
مناقشرة تلرك التعليقررات بردعم مررح الابرراء ويلررك ب يرة تحسرريح عمليرة التوتررل إلرى اتفرراق 

 وشردمت عردة تقرارير علرى األهميرة. حول المعايير والمعايير الفرعية والمؤشررات وتهرذيبها
 .القصوى للابرة في هذا الصدم

وعنردما يررتم التوترل إلررى اتفرراق بشرلن المعررايير والمعررايير الفرعيرة التنفيذيررة يمتررح - 11
 .عندها طرح ساسر مقترحات فرقة العمل بشلن المزيد مح العمل

وقد اقترح في أحد التقرارير وضر  مجموعرة شراملة ومتسرقة مرح المقراييس لتفعيرل - 14
المعررايير العمليررة والمؤشرررات الااتررة حيرر  تفعيررل المقرراييس مررح  وينب رري. الحررق ممارسررة

. بالتزامات الدول ويلك يشمل تمتيح األفرام بوتفهم عناتر فاعلة في العملية اإلنماسية
ويمتح الشروو في هذق الاموة المتمثلة في وض  مجموعة مح المعايير عح طريق السعي 

مة فرررري األمررررم المتحرررردة لترجمررررة إلرررى جمرررر  المعلومررررات حررررول أنررررواو الصرررتوك المسررررتاد
مرررررح قبيرررررل المبرررررامو التوجيهيرررررة ومررررردونات قواعرررررد السرررررلوك )السياسرررررات إلرررررى إجرررررراءات 

ثرم يمترح بعرد يلرك استتشراف المردى الرذي (. والمذكرات التمبيقيةن علرى سربيل المثرال
يمتح فيه لنظم المعاهدات القاسمة استيعاب قضايا الحق في التنمية في إطار الم بسات 

كررران  ية الااترررة بهررران واستتشررراف مررردى فاسررردة إعررردام نمرررويج ل بررر   وإيا مررراالمؤسسررر
 .اإلب   عح الحق في التنمية في إطار االستعراض الدوري الشامل أم ً يعوم بالفاسدة أوالً 

وفيمررررا يتعلررررق بتعمرررريم المعررررايير إلبررررداء التعليقررررات عليهررررا رأت إحرررردى الرررردول أن - 41
هات المعنيرة تراحبة المصرلحة ي عرد وسريلة مفيردة مرح تعميمها على الدول وعلى ساسر الج
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وسراسل تحسرريح المعرايير كمررا أنرره إحردى وسرراسل ضرمان حصررول المعررايير علرى معررم جميرر  
الجهات تاحبة المصلحة على أوس  نماق ورأى تقرير آعرر أن اقترراح أي بر  أو تعمريم 

 .للمعايير والمعايير الفرعية في مشتلها الحالي هو أمر سابق ألوانه
أما فيما ياذ االقتراح المتعلق بإعدام نمويج ل ب   فلرنح أعررب أحرد البلردان - 44

عررح معمرره لهررذا األمررر فررإن بلررداناً أعرررى أكرردت إن مررح األهميررة بمترران اتبرراو سلسررلة مررح 
الاموات يتلو بعضها الربعت اآلعرر والبردء أوالً باالتفراق علرى المعرايير والمعرايير الفرعيرة 

د التقرررارير األضرررواء علرررى الحاجرررة إلرررى مناقشرررة القضرررية بإسرررهاب وسرررلح أحررر. والمؤشررررات
وتوضيح مساسل مح قبيل المركرز الرسرمي للمعرايير وهينرة الرترد التري ينب ري للردول تقرديم 

 .تقاريرها إليها
وأعررررب تقريرررر آعرررر عرررح مشررراعر القلرررق إزاء تحويرررل المعرررايير والمعرررايير الفرعيررررة - 41

تقرها بعد إلى نمويج تستادمه البلدان ل ب    ولم تنظر الدول فيها والمؤشرات التي لم
تقروم بره الردول فيمرا يتعلرق بالتزاماتهرا فري  ويلك يعني ضمنًا إنشاء آليات مهمتها رترد مرا

مجررال حقرروق اإلنسرران والحررال أن هنرراك بالفعررل آليررات متلفررة مررح قبررل هينررات حتوميررة 
 .نلدول ومسؤولياتها في يلك الميداامولية الستعراض واجبات 

أما فيما ياذ االقتراح القاضي بعقرد مشراورات رفيعرة المسرتوى مر  المؤسسرات - 43
سرربقه عمليررة تررقل للمعررايير وفقرراً يب ررد أن  اإلقليميررة فقررد الحررا أحررد التقررارير أن يلررك ال

كمرررا اقت ررررح تنظررريم تلرررك االجتماعرررات اإلقليميرررة بالتنسررريق . لبرررارامترات الحرررق فررري التنميرررة
أن يترون لتلررك المشراورات انعترراس ملمروس علررى كيفيرة تعزيررز  التامرل مرر  الردول وينب رري

وأعرب أحد البلدان عح معمه ل قتراح الداعي إلى . إعمال الحق في التنمية بشتل فعال
تشرجي  المبرامرات والمشراورات الرفيعرة المسررتوى التري تشررك فيهرا المؤسسرات اإلقليميررة 

 .التنمية سياساتها وأنشمتهابالحق في  ةبشلن إمراج الشواغل والمعايير المتعلق
ورأى بلررد آعرررن وإن كرران يرردعم التوتررية القاضررية بتنظرريم مشرراورات إقليميررة مرر  - 41

الهينررات الحتوميررة الدوليررة الجديرردة المعنيررة بحقرروق اإلنسررانن وعاتررة اللجنررة الحتوميررة 
ة الدوليررة المعنيررة بحقرروق اإلنسرران والتابعررة لرابمررة أمررم جنرروب شرررق آسرريا واللجنررة العربيرر

ينب ي أن تقتصر على المعايير بل ينب ي توسي  نماقهرا  لحقوق اإلنسانن أن المشاورات ال
ليشمل السبل الممتنة لتفعيل الحق في التنمية فري المنراطق التري تعنرى بهرا تلرك الهينرات 

 .م  مراعاة الجوانب الوطنية والدولية لذلك الحق
والمعررررايير الفرعيررررةن حسررررب  ورأى واضررررعو أحررررد التقررررارير أن اسررررتادام المعررررايير- 45

االقتضراءن بعرد تررقلها وإقرارهرا مررح قبرل الرردول يجرب أن ينرردرجن فري نهايررة الممرافن فرري 
إطار عملية لصياغة مجموعة مح المقاييس الشاملة والمتسقة باصوص الحرق فري التنميرة 
والتري ينب ري أن تشرتل األسراس الرذي يقروم عليره ترك مولري ملرزم قانونراً بشرلن الحرق فرري 

وينب ي القيام بعمرل المتابعرة هرذا علرى الصرعيد الحترومي الردولي مر  عردم إغفرال . ميةالتن
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الهردف المرذكور بمررا يعترسن علررى النحرو الواجربن المبررامو والعناترر المبي نررة فري إعرر ن 
كما يتعيحن في إطار عمل المتابعةن مراعراة أن الحرق . الحق في التنمية والتوازن فيما بينها

ر فرري بلرو  األهررداف اإلنماسيرة لأللفيررة أو فري الشررركات التري ح رردمت ينحصر فري التنميررة ال
وينب ي أن يتون هذا اإلطار فقح مجرم مثال . لأللفية 8طبيعتها في إطار الهدف اإلنماسي 

يمتح استا ص الدروس منه وينب ي أن ينعتس في المعايير والمعايير الفرعيرة عرح طريرق 
اغل يات األولويررة الترري تشرر ل بررال المجتمرر  التوسرر  فرري ترجمتهررا مرر  عرردم إغفررال الشررو 

ضرمح األهرداف اإلنماسيرة لأللفيرة مرح  8الدولي والتي تتجاوز الشواغل المبي نة في الهدف 
 .أجل تحسيح تقل واستتمال المعايير والمعايير الفرعية التنفيذية

. وأعلررح أحررد البلرردان أنرره يفضررل وضرر  تررك ملررزم قانونرراً بشررلن الحررق فرري التنميررة- 48
ويكر أنه يشج  فرقة العمل . لك يقتضي اعتمام محتوى الحق في التنمية بتوافق اآلراءوي

على تحسيح ترقل المعرايير التري يسرتقر عليهرا الررأي ووضر  المؤشررات يات الصرلة التري 
ويمترررح طررررح . تلعرررذ الحرررق فررري التنميرررة بعررريح االعتبرررار بوترررفه مرررح حقررروق األمرررم الفقيررررة

 .وينب ي اتباو نهج إقليمي في هذا الصدم. الحتومييح المعايير النهاسية على الابراء
والحررا بلررد آعررر أنرره علررى الرررغم مررح وجرروم تررك م لررزم قانونرراً يشرردم علررى البعررد - 47

العهررررد الرررردولي الارررراص بررررالحقوق االقتصررررامية )الرررروطني للحررررق فرررري التنميررررة كحررررق فرررررمي 
ه فيمررررا يتعلررررق فإنرررره لررريس هنرررراك وجرررروم لمقررراييس مررررح المرررراب  ياتررر( واالجتماعيرررة والثقافيررررة

 .بااللتزامات الدولية الااتة بالحق في التنمية
فقرد . تدعم تياغة تك ملزم قانوناً بشلن الحرق فري التنميرة وهناك عدة بلدان ال- 41

يهب أحد البلدان إلى أن وض  يلك الصك أمر غير مناسرب لنقرل الحرق فري التنميرة مرح 
ورأى أحررررد البلرررردان أن . مرررراسيااللتررررزام السياسرررري إلررررى مجررررال الممارسررررة فرررري الحقررررل اإلن

اإلمتانيرررات التررري يتررروافر عليهرررا الصرررتوك واآلليرررات القاسمرررة فررري ميررردان حقررروق اإلنسررران 
وأشار أحد البلردان إلرى . للمساعدة على إعمال الحق في التنمية ينب ي استتشافها ابتداءً 

 فري حريح أعلرح بلررد. ضررورة السرعي إلرى إيجرام عيرارات أعررى منهررا وضر  مبرامو توجيهيرة
آعررر أنررره يحبرررذ اتاررراي المزيررد مرررح اإلجرررراءات العمليرررة المنحررى واتبررراو المزيرررد مرررح الرررنهج 

 .العملية
ي بب فيها بعد ويمتح  ويكر واضعو أحد التقارير بلن الاموات المناسبة التالية لم- 44

وشررردم أحرررد البلررردان علرررى أن أي تمرررورات جديررردة فررري هرررذا . أن تتارررذ أشرررتاالً ماتلفرررة
 .دث على أساس توافقيالمجال ينب ي أن تح

ومعم أحد البلدان التوتية الداعية إلى السعي إلى الحصول على معلومات بشلن - 411
األمثلررة القاسمرررة المسرررتادمة فررري منظومرررة األمرررم المتحررردة فيمرررا يتعلرررق بالشرررتل المناسرررب 
للمقرراييس الترري ينب رري وضررعها اسررتناماً إلررى المعررايير وفحررذ المقترحررات الااتررة بهيتررل 

ومح شلن هذا النهج الحذر . ياغة مجموعة المقاييس األنسب للحق في التنميةوطراسق ت
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والمتدرج أن يساعد على ضمان إمتانية تنفيذ المقاييسن بعد وضعهان علرى نحرو مناسرب 
 .وفع ال
وأشرررار واضرررعو أحرررد التقرررارير إلرررى أن معظرررم المجررراالت التررري اقتررررح النظرررر فيهرررا - 414

ون الررردولي برررل إنهرررا تشرررتل جرررزءاً مرررح االسرررتراتيجيات تررردعل فررري إطرررار التعرررا مسرررتقب ً ال
اإلنماسيرررررة الوطنيرررررة والتقررررردم االجتمررررراعي والعدالرررررة االجتماعيرررررة وعررررردم اإلقصررررراء والتنميرررررة 

وهناك مجاالن مواضيعيان اثنان مح ضمح مجراالت التعراون الردولي المقترحرة . المستدامة
تينية والحد مح ال مساواة فيمرا يستحقان أن ي نظر فيهما ويتمث ن في تهينة بينة مولية تم

وأعرب آعرون عرح معمهرم لفتررة النظرر فري اسرتادام عمرة األمرم المتحردة . بيح البلدان
ورأى أحررد البلرردان أن . للتنميرة للمسرراعدة فري توجيرره أنشررمة الفريرق العامررل فرري المسرتقبل

 .الع قة بالتنميةيلك يعتس إطاراً متوازناً وعملياً ومدروساً بعناية تتم فيه المناقشات يات 
وأكد واضعو أحد التقاريرن م  إع نهم بلنهم يدعمونن بشتل عامن إمراج الحرق - 411

فري التنميرة فري ترلب أنشرمة مفوضررية األمرم المتحردة السرامية لحقروق اإلنسران ووكرراالت 
وتناميق وبرامج األمم المتحدة والوكراالت المتاصصرة باإلضرافة إلرى الوكراالت اإلنماسيرة 

ات اإلنماسية والمالية والتجارية الدولية وتحقيرق التتامرل فيمرا بينهران علرى أن أي والمؤسس
مبررامرة فرري هررذا الصرردم يتعرريح أن تسررتند إلررى البررارامترات والعناتررر األساسررية الترري يترروافر 

وأوتى هؤالء بلن تشمل آليات هينات المعاهدات وما إلى يلرك . عليها الحق في التنمية
تقوم به مح أعمالن  ن يات الصلة الحق في التنمية فيما ياذ مامح آليات حقوق اإلنسا

الحرق فري  إلىيستتب  إمراج نمويج اإلب   المقترح أو أي إشارة محدمة  غير أن يلك ال
التنميرررة والمعرررايير الموضررروعة مررررح قبرررل فرقرررة العمرررل ضررررمح المبرررامو التوجيهيرررة المتعلقررررة 

 .بإجراءات اإلب   التي تتبعها
د البلرردان أنرره يرردعم التوتررية الداعيررة إلررى إمراج الحررق فرري التنميررة فرري وأعلررح أحرر- 413

جمير  جوانرب العمرل الرذي تضرمل  بره مفوضرية األمرم المتحردة السرامية لحقروق اإلنسرران 
بها تعميم الحق في التنمية على الدرجة ياتها التي يتم على الصعيد القمري وينب ي أن يتم 

سررتند إلررى مبرردأ ترررابح كررل حقرروق اإلنسرران وعرردم التعرراطي مرر  سرراسر حقرروق اإلنسرران وأن ي
وفيما يتعلق بإمماج الحق في التنمية في عمل هينرات المعاهردات وسراسر . قابليتها للتجزسة

الهينرات المعنيرة بحقروق اإلنسران فرإن يلرك ينب ري أن يرتم وفقراً لواليرات ماتلرف الهينررات 
 .تلك
اج الحرق فري التنميرة فري عمليرة ورأى واضعو تقرير آعرر أن مرح السرابق ألوانره إمر - 411

االسررتعراض الرردوري الشررامل الترري تعرضرره لمارراطر قصرررق علررى المسررؤوليات الوطنيررة فيمررا 
ياذ إعمال حقوق اإلنسان الفرمية بدالً مح أن يترون مسرؤولية موليرة حيرال إعمرال حرق 

اسيرة وأشار أحرد البلردان إلرى أنره يردعم إمراج الحرق فري التنميرة فري المعرايير اإلنم. جماعي
وشدم بلد آعر على الحاجرة إلرى إير ء . في التقارير الااتة باالستعراض الدوري الشامل
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إغفال الب عديح الوطني والدولي لهذا الحق يات القدر مح االهتمام للحق في التنمية مون 
 .حقوق اإلنسان وعدم قابليتها للتجزسةوترابح جمي  

 ال الحق في التنميةالتدابير التالية فيما يتعلق بإعم- رابعاً  
حيتوا الفرع الوارد أدنا  على اقإا ات وردت بشاف التدابري التالية فيما يتالػق بإعمػاؿ - 415

 .احلق يف التنمية ربري التدابري الل ذكرت يف الفرع أعن 
وأواػى أ ػد التقػػارير بقيػاـ تاػاوف أوثػػق بػ  فرقػػة الامػل وبػ  جلنػػة احلقػوؽ القتصػػادية - 418

وديكػن، بادلثػل، الضػطنع باعمػػاؿ . ة والثقافيػة بليػة تفػادا الزدواجيػػة والتناقضػاتوالجتماعيػ
تكميلية مم بلداف منيفمة التااوف والتنمية يف ادليداف القتصادا بشاف إدراج احلق يف التنمية يف 
اػػياربة سياسػػا ا يف رلػػاؿ التاػػاوف القتصػػادا وبشػػػاف مػػا للقػػرارات الدااليػػة مػػن أثػػر يف رفاهػػػة 

موعات ال كانية يف البلداف األارا ويف الوفاء باللتزامات الناصبة عػن دورة الدو ػة، وتوافػق ا 
 .آراء مونتريا واتفاؽ ربلن إيللز

واقػػػػإح واضػػػػاو تقريػػػػر آاػػػػر أف يامػػػػل الفريػػػػق الاامػػػػل إ  زيػػػػادة اػػػػقل وتطػػػػوير ادلاػػػػايري - 417
ة للم ػػاعدة علػػػى تازيػػز إعمػػػاؿ وادلاػػايري الفرعيػػة وادلؤشػػػرات لتصػػبل رلموعػػة مػػػن األدوات ادلفيػػد

. وينبلػػ  التفكػػري مليػػاا يف هػػذ  األدوات التقنيػػة وأف تكػػوف ذات منحػػى عملػػ . احلػػق يف الصػػحة
باف اإلن اف هو "كما ينبل  أف تاكح بوضوح ادلفهـو الوارد يف إعنف احلق يف التنمية والقائل 

". ق يف التنميػػة وادل ػػتفيد منػػهادلوضػػوع الرئي ػػ  للتنميػػة وينبلػػ  أف يكػػوف ادلشػػارؾ النشػػن يف احلػػ
وينبلػ  أف تػػؤدا أنشػػطة الفريػق الاامػػل ونواذبػػه ادلتوقاػػة إ  اسػتقطاب األفػػراد وا تماػػات احملليػػة 
وا تمػػػم ادلػػػدين للمشػػػاركة بشػػػكل ذا ملػػػزا كانااػػػر فاعلػػػة يف صبيػػػم مرا ػػػل الامليػػػة اإلمائيػػػة 

وادلاػػػايري وادلاػػػايري الفرعيػػػة الػػػل  كمػػػا ينبلػػػ  أف يػػػؤدا النيفػػػر يف اخلااػػػيات. وسبكيػػػنهم مػػػن ذلػػػك
وضػػاتها فرقػػة الامػػل واػػقلها إ  تطػػوير أدوات قابلػػة للتطبيػػق وديكػػن للػػدوؿ اسػػتإلدامها لتهي ػػة 

وينبلػ  أف يركػز . اليفروؼ ادلواتية وإتا تها أماـ األفراد إلعماؿ  قهم يف التنمية على أمت الوجو 
سػيما  مليػة وتنفيػذ وتازيػز ادلبػادرات القائمػة ولالفريق الاامل على أفضل ادلمارسات والتدابري الا

للمنيفومػة الدوليػة مػن أثػر يف احلػق  على الصايدين الوطم ودوف الوطم بدلا من الإكيز على مػا
ومن األتية دبكاف أف تكوف األدوات ادل تإلدمة لقياس زلتوا احلق يف التنمية فا الة . يف التنمية

لل ينطوا عليها احلق يف التنميػة وأف تكػوف قابلػة للتطبيػق وأف تشمل كل اجلوان  ذات الصلة ا
 .يف سلتلف ال ياقات الوطنية

ذلػػا مػػن اػػربة يف اػػقل  واقػػُإح إعػػادة ذبديػػد وليػػة فرقػػة الامػػل  ػػ  يت ػػ  ذلػػا تػػوفري مػػا- 411
 .سلتلف ادلؤشرات ادلطرو ة وُي تااف هبا يف توجيه جهود الفريق الاامل

ر أف هناؾ  اجة إ  مزيد مػن الامػل علػى م ػتوا اخلػرباء  ػ  ورأا واضاو تقرير آا- 414
ورأوا كذلك أف ولية فرقة الامل كاف مػن الواجػ  سبديػدها للتمكػ  . يتم تفايل احلق يف التنمية
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مػػػن زيػػػادة اػػػقل ادلاػػػايري وادلاػػػايري الفرعيػػػة وادلؤشػػػرات ولوضػػػم إطػػػار تشػػػليل  لت ػػػتإلدمه الػػػدوؿ 
قإ ػػوا إمكانيػػة قيػػاـ الػػدوؿ وادلنيفمػػات اإلقليميػػة تطوعػػاا، بزيػػادة وا. وادلنيفمػػات الوطنيػػة والدوليػػة

وينبلػ  دعػػوة ادلشػػارك  إ  الرجػوع إ  الفريػػق الاامػػل . تقيػيم ادلاػػايري وادلاػايري الفرعيػػة وادلؤشػػرات
ينبلػػػ  وضػػػم الصػػػكوؾ ادلناسػػػبة مػػػن مثػػػل ادلبػػػادئ التوجيهيػػػة أو  ول. خبصػػػوص نتػػػائج تقييمػػػا م

التفقدية، إل باد تقييم واقل ادلاايري الفرعية بالشػكل ادلناسػ ، وذلػك مػن النماذج أو القوائم 
أجل م اعدة كل اجلهات ذات ادلصلحة وآليات وإجػراءات  قػوؽ اإلن ػاف ادلانيػة علػى تقػدير 

 .التقدـ احملرز يف إعماؿ احلق يف التنمية
ادلانيػػػػػة  واقػػػػػإح أ ػػػػػد البلػػػػػداف زيػػػػػادة وعػػػػػ  وفهػػػػػم كػػػػػل األشػػػػػإلاص واألطػػػػػراؼ الفاعلػػػػػة- 441
يتالق دبحتوا احلق يف التنمية وأف تتم استلنؿ الذكرا ال نوية اخلام ة والاشرين لصدور  فيما

يبذلونػػػه مػػػن جهػػػود يف إذكػػػاء الػػػوع  هبػػػذا احلػػػق عػػػن طريػػػق  إعػػػنف احلػػػق يف التنميػػػة يف تازيػػػز مػػػا
بلػػ  وين. سلتلػػف األنشػػطة مثػػل توزيػػم نػػا اإلعػػنف وتنيفػػيم احللقػػات الدراسػػية و لقػػات الامػػل

تشػػػػ يم الوكػػػػالت اإلمائيػػػػة الوطنيػػػػة واإلقليميػػػػة والدوليػػػػة وسػػػػائر األطػػػػراؼ الفاعلػػػػة ادلانيػػػػة علػػػػى 
وعػػنوة علػػى ذلػػك، ينبلػػ  أف تكػػوف أنشػػطة التثقيػػف والتػػدري  يف . ادلشػػاركة يف تلػػك األنشػػطة

رلاؿ  قػوؽ اإلن ػاف والػل تضػطلم هبػا الػدوؿ شػاملة وجاماػة لكػل جوانػ   قػوؽ اإلن ػاف دبػا 
 .احلق يف التنمية فيها

 يػػث ينبلػػ  أف . وأكػد أ ػػد البلػػداف علػػى أتيػػة اتبػػاع ت ل ػل منطقػػ  يف هػػذا الصػػدد- 444
ويفضػػل . تركػز اخلطػوة األو  يف هػذ  الامليػة علػى مناقشػػة ادلاػايري وادلؤشػرات دبزيػد مػن التفصػيل

أف حيػػػدث ذلػػػك يف إطػػػار  كػػػوم  دول وينبلػػػ  أف ينطػػػوا ذلػػػك علػػػى م ػػػاتات مػػػن جانػػػ  
ومػن شػاف هػؤلء أف . اء فرقػة الامػل وكػذلك م ػاتات اػرباء التنميػة الػوطني  عنػد الضػرورةاػرب 

ويف أعقػاب ذلػك، ينبلػ  . يقدموا م اتة جليلة لضػماف تطبيػق ذلػك الامػل تطبيقػاا عمليػاا قويػاا 
وديكػن أف . أف تػدور مناقشػة لتحديػد كيفيػة أفضػل ال ػبل لإصبػة تلػك ال ياسػة الاامػة إ  عمػل

لك بوسائل عدة منها كيفية إدراج نيفم ادلااهػدات اخلااػة حبقػوؽ اإلن ػاف قضػايا احلػق يكوف ذ
يف شػػكل  يف التنميػػة فيمػػا تقػػـو بػػه مػػن أعمػػاؿ، أو وضػػم مبػػادئ توجيهيػػة أو مبػػادئ طوعيػػة، أو
 .برامج للتدري  والتثقيف، أو ادل اعدة التقنية أو تباد ادلالومات  وؿ أفضل ادلمارسات

منحػى عمليػاا يُواػى بػاف يتػو  رئػيح  1144 ذ دورة الفريػق الاامػل لاػاـولضػماف ازبػا- 441
 .الفريق الاامل القادـ التشاور مم الوفود يف مر لة مبكرة بشاف مشروع برنامج للامل

    


