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  مقدمة  -أوالً  
أنشئ الفريق العامل املفتوح العضوية املعين باحلق يف التنمية مبوجب قرار جلنة حقوق               -١

وأُنيطت بالفريق  . ١٩٩٨/٢٦٩ ومقرر اجمللس االقتصادي واالجتماعي      ١٩٩٨/٧٢اإلنسان  
تنمية وتنفيذه، كمـا هـو      العامل والية رصد واستعراض التقدم احملرز يف ترويج احلق يف ال          

موصوف يف إعالن احلق يف التنمية، على الصعيدين الوطين والدويل، وتقدمي توصيات يف هذا              
الشأن، عالوة على حتليل العقبات اليت تعوق التمتع به كامالً والتركيز كل عام على التزامات             

لدول، ووكاالت  حمددة يف هذا اإلعالن؛ واستعراض التقارير وأي معلومات أخرى تقدمها ا          
األمم املتحدة وسائر املنظمات الدولية واملنظمات غري احلكومية ذات الصلة بشأن العالقة بني             
أنشطتها واحلق يف التنمية؛ وتقدمي تقرير عن مداوالته يف كل دورة إىل جلنة حقوق اإلنـسان     

ـ            ق يف التنميـة    يشمل املشورة املقدَّمة إىل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان بشأن إعمال احل
ويقترح برامج ممكنة للمساعدة التقنية بناًء على طلب البلدان املعنية هبدف تعزيز إعمال احلق              

  . يف التنمية
 جتديد والية الفريق العامل املعين باحلق ٩/٣وقرر جملس حقوق اإلنسان يف قراره   - ٢

، ٤/٤وق اإلنـسان    يف التنمية إىل أن يستكمل املهام املسندة إليه مبوجب قرار جملس حق           
وأن يعقد الفريق العامل دورات سنوية تستغرق كل دورة مخسة أيام عمل ويقدم تقاريره 

  . إىل اجمللس
 ١٨ إىل ١٤وعليه، عقد الفريق العامل دورته الثانية عشرة يف جنيف يف الفترة مـن         -٣

  .٢٠١١نوفمرب /تشرين الثاين

  الدورةأعمال تنظيم   -ثانياً  
 مقـررة،   -رئيسة  ) النكا سري(بالتزكية تامارا كوناناياكام     لعاملانتخب الفريق ا    -٤

 .٢٠١١سبتمرب / أيلول٧أثناء االجتماع التنظيمي الذي عقده يف 

وألقـت  .  املقررة الدورة الثانية عشرة للفريق العامل واختتمتها       -وافتتحت الرئيسة     -٥
  .)١(مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان بياناً افتتاحياً

 يف  ٢٠١١يناير  / تشرين الثاين  ١٤ونظر الفريق العامل يف اجتماعه األول املعقود يف           -٦
كمـا أقـّر   ). انظر املرفق األول  (وأقّره بصيغته املعدَّلة    ) A/HRC/WG.2/12/1(جدول أعماله   
  .برنامج عمله

__________ 

  .http://www.ohchr.org/EN/Issues/Development/Pages/12thSession.aspxلالطالع على نص البيان انظر  ) ١(



A/HRC/19/52 

GE.11-17462 4 

نت موجزات   املقررة اليت تضم   -ونظر الفريق العامل، أثناء الدورة، يف تقارير الرئيسة           -٧
توليفية للورقات الواردة من حكومات وجمموعات حكومات وجمموعات إقليميـة وكـذلك            

 ١٥/٢٥اإلسهامات الواردة من اجلهات املهتمَّة األخرى وفقاً لقرار جملس حقـوق اإلنـسان              
)A/HRC/WG.2/12/2 وكان معروضاً على الفريق العامل موجز حلقة النقـاش الـيت           ). 12/3 و

: سبيل املضي قدماً يف إعمال احلـق يف التنميـة         "ق اإلنسان بشأن موضوع     عقدها جملس حقو  
  .١٦/١١٧املقدَّم وفقاً لقرار اجمللس ) A/HRC/WG.2/12/4" (السياسات والتطبيق بني

  ملخص املداوالت   -ثالثاً  

  البيانات االفتتاحية  -ألف  
ة بانتخاهبـا   املقـرر  - حتدثت مصر نيابة عن حركة عدم االحنياز، فهنأت الرئيـسة           -٨

وأشارت مـصر   . ومفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان على حضورها افتتاح الدورة         
إىل أن الفريق العامل قرر، عند تلقّيه نتيجة أنشطة فرقة العمل، يف دورته احلادية عشرة، إدراج                

ومات وجمموعات  املناقشات جمدداً يف السياق احلكومي الدويل إلنعام التفكري، بينما قّدمت احلك          
ـ     ذي احلكومات واجملموعات اإلقليمية وغريها من اجلهات املعنية آراءها وتعليقاهتا على العمل ال

وبـادرت  .  اآلراء والتعليقات موضوع مناقشات الدورة احلاليةوكانت هذه . أجنزته فرقة العمل  
رقة العمـل وفقـاً ملـواد       حركة عدم االحنياز إىل حتسني املعايري واملعايري الفرعية اليت قدَّمتها ف          

وجيب التشديد على أن اإلعالن ميثل اإلطار املرجعي واألساس الوحيد للمناقشات           ". اإلعالن"
وأكّدت حركة عدم االحنياز جمّدداً وجوب تطوير هذه         .وإلعداد معايري إعمال احلق يف التنمية     

وعند رصد إعمـال    . ميةاملعايري يف شكل صك دويل ذي طبيعة ملزمة قانوناً بشأن احلق يف التن            
احلق يف التنمية وكفالته، يلزم القيام بتقييم نزيه ألثر التنمية ولالستراتيجيات والربامج املتعلقة هبا              

وستكون املعايري املستنبطة هنا مبثابة أداة قياس تقييمات األثـر          . على الصعيدين الوطين والدويل   
ركة عدم االحنياز أيضاً مفوضـية األمـم        كما دعت ح  .  عن مسامهتها التشريعية احملتملة    فضالً

املتحدة السامية حلقوق اإلنسان إىل التفكري يف احلق يف التنمية بصفة منفصلة ومستقلة يف إطار               
  .األولويات واالستراتيجيات املواضيعية للمفوضية يف اخلطة اإلدارية االستراتيجية القادمة

وأشـارت  . يان الذي ألقته مصر   وأخذت عدة وفود الكلمة فضّمت أصواهتا إىل الب         -٩
كوبا إىل احلق يف التنمية بصفته إحدى أوكد أولويات البلدان النامية، وُيمثل وفقاً ملا أكـده                

اجتاهات ومثة  . إعالن وبرنامج عمل فيينا حقاً من حقوق اإلنسان للجميع غري قابل للتصرف           
ألبعاد الوطنيـة وتفـادي     إعادة تعريف احلق يف التنمية، وقْصره على ا       بشأن  مؤّخراً  برزت  

وكثرياً ما تعوق اجلهود احمللية اإلجراءات . املسؤولية التارخيية، وهي اجتاهات جيب التصّدي هلا
وأفادت مجهورية  . الدولية اليت خترج عن السيطرة الوطنية وتولِّد عوائق تنتهك احلق يف التنمية           

ض على بلدان اجلنوب من جانب واحد، فرتويال البوليفارية بأن العوائق مثل العقوبات اليت ُتفر
املوارد االقتصادية، مجيعها احلرمان من واألزمات العاملية اخلطرية، والنظام الرأمسايل االفتراسي و
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وأشارت نيبال حتديداً إىل الطوارئ اإلمنائية اليت تواجهها أقل         . عناصر تعوق إعمال هذا احلق    
الذي اعُتمد مؤخراً، مستلهماً من األهـداف       وذكّرت بربنامج عمل اسطنبول     . البلدان منواً 

 ومن احلاجة إىل دعم أقل البلدان منواً، وخباصة يف          ٢٠٢٠األساسية املزمع حتقيقها حبلول عام      
وحتدثت قطر عن املنظور الوطين . قدراهتا البشرية واملؤسسية وتوفري العمل الالئق للجميعجمال 

مع احملافظة على  املستدامة القائم على أربع دعائم  الرامي إىل حتقيق التنمية٢٠٣٠ الشامل لعام
 أرضية مشتركة قائمة علـى      إجياداملتعلقة ب وأشارت باكستان إىل الصعوبات     . تقاليد أيضاً ال

 بـدالً مـن   حماوالت إضعاف اإلعالن واإلطار الدويل بصفة خاصـة     املبادئ، وأشارت إىل    
ألساسية على الدول، فقد تالشى مغـزى       وبينما تقع املسؤولية ا   . التأسيس على تنفيذ اإلطار   

وركَّزت تايلند على هنج لتحقيق التنمية حموره اإلنسان،        . هذه املسؤولية دون حيز للسياسات    
وعلى الصعيد الوطين، يتطلب ذلك سياسـات إمنائيـة فعَّالـة،           . وعلى هنج متوازن وشامل   

ويعين . إلجراءات اإلمنائية ومشاركة اجلميع واحترام احلقوق كافة وتعميم مراعاهتا يف مجيع ا         
وأشارت . ذلك، على الصعيد الدويل، إزالة مجيع العوائق، والتعاون الدويل والشراكة العاملية          

بصفته من حقوق اإلنسان حمفوظاً وموضع احترام فعلي كان احلق يف التنمية إذا الفلبني إىل أنه 
عالن وطبقتها، لكان العامل مكاناً  انضمت الدول واجملتمع الدويل إىل مبادئ اإلإذااألساسية، و

مت حقوق اإلنـسان    رِأفضل لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية واحتُ     وضع  أفضل، ولكّنا يف    
 عاماً من اعتماد اإلعالن، ٢٥وشدَّدت إندونيسيا على أنه بعد . للجميع ومحيت بصورة أفضل

واملترابطة الـيت تواجههـا   دة األشكال دماً بالرغم من التحديات املتعدّ  حان الوقت للمضي ق   
وينبغي للفريق العامل أن ُيعزِّز     . البلدان املتقدمة والنامية على السواء يف إعمال احلق يف التنمية         

  .ُبعد احلماية االجتماعية اليت تستهدف أشد الشرائح ضعفاً، وال سيما الفقراء
تزام اجملموعة الثابت   وحتدثت السنغال، نيابة عن اجملموعة األفريقية، فأكدت جمدداً ال          -١٠

فقد اسُتنبط  . وأضافت أن هذا احلق بديهي جداً وال حتتاج قيمته إىل إثبات          . باحلق يف التنمية  
ويف هذا الـصدد،    . مفهوم هذا احلق يف أفريقيا وكان أساسياً ِإلعمال مجيع احلقوق األخرى          

فبعد . ن والشعوب  من امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسا     ٢٤ و ٢٢أشارت السنغال إىل املادتني     
لتردد واجلدل واختاذ إجراء عملي ملموس إلعمال هـذا احلـق           حد ل ربع قرن، جيب وضع     

ومشلت البيانات اليت ارتبطت مبوقف اجملموعة األفريقية بياناً ألقاه املغرب، ركّز فيـه             . اخلامل
اسـتيفاء  ة  إمكانيعلى احلاجة إىل حتقيق التوازن بني املسؤوليات الوطنية والدولية وعلى عدم            

االحتياجات اإلمنائية احمللية إالّ عن طريق التعاون وبناء القدرات واملساعدة التقنية املقدَّمة من             
وركّز املغرب أيضاً على أن احلق يف التنمية حق اقتصادي واجتماعي وثقـايف     . اجملتمع الدويل 
لن تكـون الـسبيل   ، واعترب أن أي حماولة لتجاوز ذلك لن ُيضَمن هلا النجاح وإىل حد كبري  

وأضاف الوفد املغريب أن اإلشارة إىل عدم جتزئـة         . الّسوي للمضي قُدماً يف إِعمال هذا احلق      
 سـتقوض  ، مثل تقريـر املـصري  ،احلقوق هبدف املناورة ببعض املفاهيم السياسية واستغالهلا 

ـ         . بالتأكيد العملية بأكملها   شريعية هلـذا   فقد أفادت اجلزائر بأنه من احليوي مراعاة اآلثار الت
 . احلق، وأشارت يف الوقت نفسه إىل انعدام اإلرادة السياسية أو البيئة املمكِّنة للتنمية
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 املقررة على انتخاهبا وكـذلك علـى        -وكّرر االحتاد األورويب هتانيه إىل الرئيسة         -١١
حقيـق  وسيظل االحتاد األورويب ملتزماً بقوة بت     . استمرار دعمها البناء لنشاط الفريق العامل     

التنمية املستدامة واستئصال الفقر؛ وتعزيز احترام مجيع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية؛           
وكفالة األمن، ومنع الرتاعات وتسويتها؛ وتشجيع احلكم الرشيد، واملساواة بني اجلنـسني،            

 معيار  وكّرر االحتاد األورويب اعتراضه على وضع     . والتنمية البشرية، واملساءلة والعوملة العادلة    
قانوين دويل ذي طابع ُملزِم، وأعرب عن دعمه للحق يف التنمية عن طريق إعداد معايري أداء                

ومثة حاجة إىل بذل . ومؤشرات للدول لتمكني األفراد بصفتهم عناصر نشطة يف عملية التنمية    
الفرعية علـى    املعايري واملعايري    حُتنقّّوعندما ُتقيَّم و  . احلق يف التنمية  إلعمال  مزيد من اجلهود    

النحو الواجب، ينبغي عندئذ وضع األدوات املناسبة، مثل املبادئ التوجيهية أو النمـاذج أو              
القوائم املرجعية، من أجل مساعدة مجيع اجلهات املعنية وآليات حقوق اإلنسان وإجراءاهتـا             

ية يف عملها   على تقييم التقدم احملرز يف تنفيذ هذا احلق وتعميم منظور اعتبارات احلق يف التنم             
وينبغي صياغة املعايري الفرعية واملؤشرات بطريقة متكِّن من تطبيقها على          . وسياساهتا وبراجمها 

مجيع البلدان؛ ويلزم تقدمي مزيد من التوضيح على مستويات املسؤولية الثالثة الـيت حـّددهتا    
يغتها الواردة يف فرقة العمل؛ ويلزم كذلك توضيح مسألة الشراكة العاملية من أجل التنمية، بص      

  .  من األهداف اإلمنائية لأللفية٨اهلدف اإلمنائي 
وأشارت إيطاليا، وقد ضمت صوهتا إىل البيان الذي أدىل به االحتاد األورويب، إىل   - ١٢

العناصر حيقق التوافق بني    أنه ينبغي اعتماد هنج متكامل يتصل باحلق يف التنمية، وهو هنج            
ومـن منظـور    . لى إدارة شؤوهنا الوطنية والتعاون الدويل     األساسية مثل قدرة البلدان ع    

فقدان اخلربات والقـدرات الوطنيـة      تتكبد البلدان النامية خسائر بسبب      أوسع نطاقاً،   
يف بلدان  ية اإلنسانهموبينما جيب كفالة معاملة املهاجرين باحترام حقوق. بصورة متكررة

وفيما يتعلق  .  األصلية يف بلداهنم هلم  فرص  ال من املهم أيضاً ضمان كيفية توفري        املقصد، فإن 
 وإىل  بالتعاون الدويل، أدت األزمة االقتصادية واملالية احلالية إىل ارتفاع مـستوى الفقـر            

ويلزم حتويل التحـديات  . تقليص املوارد املالية املخصصة للتعاون الدويل بصورة واضحة       
عية اليت تضعها الـشركات،     االجتمااملشاريع  إىل فرص االستثمار يف أدوات جديدة مثل        

واملساعدة املقدمة للنهوض بالتجارة، والشراكات بني السلطات احمللية يف خمتلف البلدان           
تتمثل يف رتع السالح ل مثة أمهيةو. العامليةللحوكمة ووضع صياغة جديدة للتعريف احلايل 

وأعربـت  . ماعيةإمكانية ختصيص املوارد املوفَّرة من ذلك إىل التنمية االقتصادية واالجت         
أملانيا عن دعمها للتقدم احملرز يف إِعمال احلق يف التنمية باختاذ تدابري ملموسـة وُنَهـج                

ويشمل احلق يف التنمية عدداً كبرياً من األهداف مثل األمن ومنع الرتاع وحسن             . مثمرة
ه امليـا املتمثلة يف احلصول علـى    وأشارت أملانيا باخلصوص إىل حقوق اإلنسان       . اإلدارة

واإلصحاح والسكن الالئق وإِعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية اليت تؤدي          
وينبغي أن تركّز اجلهود يف هذه اجملاالت وأن ُتْدَعَم إلجنـاز           . إىل ارتفاع مستوى التنمية   
  .األهداف اإلمنائية لأللفية
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العامل بصفتها إشارة   وأشارت النرويج إىل الوثائق املوضوعية املعروضة على الفريق           -١٣
وأكّد الوفد  . إىل رغبة الدول من مجيع املناطق يف املسامهة اإلجيابية يف إِعمال احلق يف التنمية             

التزامه باحلق يف التنمية، ورّحب جبميع اجلهود املبذولة لتحويل احلق يف التنمية من مناقـشة               
ازى أمهية ذلك مع اجلهود املبذولة      وتتو. أكادميية وسياسية إىل استنباط معايري تنفيذية للتطبيق      

. لتهيئة بيئة ممكِّنة وإطار عمل مؤاٍت إلعمال حقوق اإلنسان كافة، مبا فيها احلق يف التنميـة               
يف احلّد من الفقر يف العـامل       هلا تأثري    العديد من جماالت السياسات يف البلدان املتقدمة         هناكو

وذكّـرت الواليـات املتحـدة      . يويةالنامي ولذلك فإن اتساق السياسات يكتسي أمهية ح       
املعقودة أثناء الدورة الثامنة عشرة جمللـس حقـوق         حلقة النقاش   األمريكية مبوقفها املُعلن يف     

. اإلنسان وأكدت جمدداً وجوب أن يكون احلق يف التنمية عامل توحيد ال عامـل تفريـق               
اته يف عملية األهداف    واقترحت الواليات املتحدة األمريكية على الفريق العامل إدراج توصي        

وينبغي التزام احلذر يف كيفيـة      . وضع عملية موازية أو تكرار العمل     من   اإلمنائية لأللفية بدالً  
وينبغي لتطبيق املعايري أن يركِّز على املستوى       . استغالل النتائج اليت توّصلت إليها فرقة العمل      

ده لالنضمام إىل توافق يف اآلراء       عدم استعدا  وأكد الوفد جمدداً  . الوطين وعلى الكائن البشري   
  . بشأن إمكانية التفاوض يف اتفاقية دولية ُملزِمة تتناول هذا املوضوع

ـ               -١٤ دويل وأشارت الربازيل إىل أن املأزق الذي نتردى فيه على الصعيد احلكـومي ال
 سياسي، وما نفتقر إليه هو اإلرادة السياسية للمضي قـدماً،           والتحدي الذي نواجهه هو حتد    

بيد أن السؤال املطروح هو إىل أين؟ ومثة استقطاب لكيفية فهمنا للحق يف التنمية؛ وينبغـي                
جلميع األطراف على اختالف اجتاهاهتا السياسية أن تتفادى الوقوع يف فخ نقـاش احلـرب               

فاملسألة ال تتعلق باحلق يف التنمية فقط بل كذلك بإعالن وبرنـامج عمـل فيينـا                . الباردة
 كنظـام   فهـو وإذا متكنا من تعريف احلق يف التنمية،        .  توجهها إلينا الشوارع   وبالرسالة اليت 

واعتربت هندوراس، انطالقاً من أن سـنة االحتفـال         . حيقق االندماج االجتماعي  دميقراطي  
أن احلـق يف    ورأت  بذكرى اإلعالن هي مناسبة هامة للتفكري يف مسارات عمل جديـدة،            

وميثل ذلك شغالً شاغالً، يتطلب إجياد فـرص        . ملواطنالتنمية مسألة مشتركة، تشمل أمن ا     
ودعت كوستاريكا الفريق العامل إىل التخلي عن مواقفه التقليدية والتركيز علـى            . للشباب

وركّزت على أمهية التنمية املستدامة     . وشّددت على أمهية ختصيص املوارد    . اتساق السياسات 
ل جيشها كمؤسسة دائمة منذ ما يربـو        وأشارت إىل ح  . والصلة بني نزع السالح والتنمية    

  . على ستني عاماً خلت
وأكدت الصني جمدداً أن احلق يف التنمية حق من حقوق اإلنسان األساسـية غـري                 -١٥

ومل تؤّد األزمات والكـوارث املتعـددة       . القابلة للتصرف ويعترب إعماله مهمة طويلة وشاقة      
دولية مثل األهداف اإلمنائية لأللفية أكثـر       وانعدام االستقرار إال إىل جعل حتقيق األهداف ال       

وعلى اجملتمع الدويل أن يركز على جماالت العمل اهلامة مثل توثيق التعـاون الـدويل              . عسراً
وإقامة نظام دويل عادل وشامل وإضفاء صبغة الدميقراطية على العالقات الدوليـة، ومحايـة              

ملعوقني وتكافؤ الفرص والتخلي عـن      الفئات املستضعفة مع التركيز على النساء واألطفال وا       
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وأفادت مجهوريـة  . املواجهة السياسية واللجوء بدل ذلك إىل احلوار والتخلص من العقوبات      
فاحلق يف التنمية متعدد األبعـاد ومتـرابط مـع          . كوريا بأننا حنتاج إىل نتائج عملية ومفيدة      

عايري احلاليـة مراجـع     وتتيح امل . احلقوق األخرى؛ وهو شرط مسبق ونتيجة يف الوقت نفسه        
وحتـدثت  . جيدة، وذلك بالرغم من بعض التداخل واحلاجة إىل تعميق حتليل بعض النقـاط            

تركيا عن التحديات النامجة عن العوملة اليت تتطلب تعزيز التعاون الدويل وأشارت إىل وجاهة              
ان منـواً املعقـود يف   مؤمتر األمم املتحدة الرابع املعين بأقل البلـد نتائج احلق يف التنمية ملتابعة     

  .٢٠١١مايو /أياراسطنبول يف 
وركز اجمللس اهلندي ألمريكا اجلنوبية وعدة منظمات غري حكومية داعمة للسكان             - ١٦

ذلك . األصليني والشعوب األصلية على أمهية إدماج تقرير املصري يف تفعيل احلق يف التنمية            
اج وتطبيق تقرير املصري الذي ينطبق على أنه ال ميكن حتقيق الطابع العاملي والترابط دون إدم

السكان مبن فيهم السكان األصليون بصفتهم أفراداً من جمموعة حيق هلم أن يتولوا مقاليـد               
ممارسة حقوقهم بصورة تقليدية على يف ينبغي عزل السكان األصليني وقصرهم        وال. احلكم

آليات يون أنفسهم رهينة    األصلالسكان  ووحد  حنو ينكر حقهم يف التنمية بصفتهم شعوباً؛        
وال تؤدي العمليـة    . تقرير املصري اليت تنظر نظرة ضيقة إىل مسألة       حقوق اإلنسان القائمة    

احلكومية الدولية املعنية باحلق يف التنمية إىل مشاركة اجملتمع املـدين؛ وجيـب أن يكـون                
مـن  تقرير املصري مـستوى أعلـى       يف  ق  الذين مينحون احل  لسكان األصليني   لشعوب وا ل

 وينبغي أن تكون هذه املشاركة جامعة، تشمل املنظمات غري احلكوميـة الـيت              ،املشاركة
وشـددت  . حتظى مبركز املراقب لدى اجمللس االقتصادي واالجتماعي ومجيع الشعوب          ال
على أن املرحلة اهلامة يف تعزيز التنمية تتمثل يف اإلبقاء على منظور " هيئة اإلنسانية اجلديدة"

وأيدت . عىن للتنمية أوسع نطاقاً وجعل الكائن البشري مسيطراً على هذا احلقمنفتح على م
ورحبت مؤسسة  . املنظمات غري احلكومية إجراء حوار عملي ومنفتح على احلق يف التنمية          

فرقـة  بصورة ملحوظة مع األنشطة اليت تطلع هبـا         الفريق العامل   بتعامل  فريدريش إيربت   
 سنة إحياء ذكرى اإلعالن هذه، انطالقاً من الندوة اليت وتنخرط املؤسسة بنشاط يف. العمل

عقدهتا يف برلني، ودعم تقدمي إفادة إىل هيئات املعاهدات واملكلفني بواليات يف إطار هذه              
اهليئات، وتنظيم تظاهرة جانبية للوقوف على واقع احلق يف التنمية أثناء الـدورة احلاليـة               

للتجارة والتنمية بأن التقشف االقتصادي وحالة الفقر       وأفاد املركز الدويل    . للفريق العامل 
واعتـربت هيئـة    . العامة وشح موارد القطاع العام أدت إىل إعادة صياغة مفهوم التنمية          

والـتعلم  على التفكري    اجلميع   حتثالكرامة الدولية أن إحياء ذكرى اإلعالن مناسبة هامة         
قية وسياسية موثوقة بسبب تركيزهـا      فاحلق يف التنمية أداة أخال    . واختاذ مبادرات جديدة  

وسعت هيئة الكرامـة    . على مبدأ االستدامة واتباع هنج للتنمية قائم على حقوق اإلنسان         
الدولية لتحليل أسباب التفاوت الكامنة يف صلب املشاكل اإلمنائية وأشارت إىل املمارسات            

  .التمييزية وعدم تكافؤ توزيع السلطة اليت تعوق التنمية
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  تعراض التقدم احملرز يف إعمال احلق يف التنميةاس  -باء  
قدم غريغ موخيرب، رئيس شعبة التنمية والقضايا االقتـصادية واالجتماعيـة يف              - ١٧

ذات الصلة بإحياء الـذكرى اخلامـسة       والفعاليات  املفوضية، تقريراً حمدثاً عن األنشطة      
 مع الـدول األعـضاء      وبادرت املفوضية، بالتشاور  . والعشرين إلعالن احلق يف التنمية    

 بوضع برنامج شامل إلحياء الذكرى وفقاً ٢٠١١وغريها من اجلهات املعنية يف بداية عام 
وبرز عدد مـن    . ٦٥/٢١٩ وقرار اجلمعية العامة     ١٥/٢٥لقرار جملس حقوق اإلنسان     

بيان مشترك أصدرته تسع هيئات معاهـدات       : التطورات اهلامة واملبادرات الرائدة، منها    
من  ١٧نسان يشّدد على أمهية احلق يف التنمية يف عملها؛ وبيان مشترك أيدته             حلقوق اإل 

وغريها من املنظمات الدولية بشأن احلاجة إىل       األمم املتحدة    ومؤسسات منظومة    هيئات
اتباع سياسة ُمتسقة يف تنفيذ احلق يف التنمية والشراكة الدولية من أجل التنمية؛ وختصيص 

ماعي جزءاً من دورته املوضوعية إىل النظر يف احلق يف التنميـة            اجمللس االقتصادي واالجت  
وترأست املفوضة يف مقـّر األمـم املتحـدة         . وصلته بالشراكة العاملية من أجل التنمية     

كل من  ألقى أثناءها كلمات ٢٠١١  نوفمرب /تشرين الثاين ٨خاصة يف مناسبة بنيويورك، 
لعامة ورؤساء اللجان األوىل والثانية والثالثة      األمني العام لألمم املتحدة ورئيس اجلمعية ا      

 احلـق يف    إعمالوشددوا مجيعاً على أمهية اتساق السياسات يف        . التابعة للجمعية العامة  
: ألمـم املتحـدة   لثالث  الدعائم ال التنمية والشراكة العاملية من أجل التنمية القائمة على         

فوضية أيضاً العديد مـن املـواد       وأصدرت امل . األمن والسلم، والتنمية وحقوق اإلنسان    
ويف اخلتام، أكد مواصلة    . الدعائية وشريط فيديو لزيادة التوعية باحلق يف التنمية ودعمه        

والتزامها بدعم إعمال احلق يف التنمية ودعم الفريق العامـل           خملصةاملفوضية بذل جهود    
  .دعماً كامالً

لفريـق  امقـررة    -  سة، قدمت رئي  ١٥/٢٥ووفقاً لقرار جملس حقوق اإلنسان        - ١٨
، اللذين يتضّمنان على التوايل الورقـات       )12/3 و A/HRC/WG.2/12/2(العامل تقريرْيها   

الواردة من احلكومات وجمموعات احلكومات واجملموعـات اإلقليميـة، فـضالً عـن             
 ورقة من الدول ١٣ويف اجملموع، وردت . اإلسهامات الواردة من اجلهات األخرى املعنية

االحتاد األورويب وباراغواي والربتغال وتايلند وغواتيمـاال       (وعات الدول   األعضاء وجمم 
واململكة املتحدة  ) نيابة عن حركة عدم االحنياز    (وقطر والكامريون وكندا وكوبا ومصر      

 ورقة من جهـات     ١٤؛ ووردت   )لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية وهولندا واليابان     
نشاط فرقة  بشأن  رة على التعليقات العامة املقدمة      املقر -  وركزت الرئيسة . معنية أخرى 

وأشارت إىل أن التعليقات الواردة ختتلف اختالفاً شديداً        . املضي قدماً ُسبل  العمل وعلى   
 من أبرز النقاط  و. يف تقييم نوعية نشاط فرقة العمل، وتوّجهاهتا واستنتاجاهتا وتوصياهتا        

، نطاق احلـق يف التنميـة وحمتـواه       أن العديد من الورقات اعترض على إعادة صياغة         
فهوم املعلى املسؤوليات الوطنية، وإمهال على املغاالة يف التركيز خاصة  بصفة واالعتراض
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وينبغي للمعايري أن تتناول أسباب التفاوت اهليكلية وبالتـايل         . لتعاون الدويل األساسي ل 
وفيما يتعلق باملعـايري    . املعوقات اليت حتول دون حتقيق تنمية عادلة على الصعيد العاملي         

واملعايري الفرعية، أشارت بعض الورقات إىل أهنا تشكل قاعدة سليمة لتفعيل احلـق يف              
التنمية، بيد أهنا ركزت على احلاجة إىل تعزيز العمل وحتسينه، وتطبيقه على مجيع الدول              

دام وأعربت ورقات عن القلق إزاء إمكانية استخ      . األعضاء، ال على الدول النامية فقط     
ينبغي املعايري احلالية أن وأشارت ورقات إىل . مؤشرات لرصد الدولة على الصعيد الوطين

ـ   أي الشعوب   (قضايا مهمة جلميع اجلهات املعنية      أن تشمل    تقريـر  يف  ق  اليت ُتمنح احل
التركيز على املستوى الـوطين     ضرورة  ومن املسائل املثارة األخرى يف الورقات       ). املصري

حتـسني  من اجملتمع املدين بشأن املعايري، وضـرورة        ية تلقي إسهامات     وأمه ،وعلى الفرد 
 عنـد   التوازن بني احلقوق املدنية والسياسية واحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية        

وغطت الورقات كذلك مسألة إدماج احلق يف التنمية وتعميم . حتديد املعايري الفرعية أيضاً
املـضي قـدماً،    سُبل  وفيما يتعلق ب  .  اإلقليمية ؤسساتمنظوره وإجراء مشاورات مع امل    

تراوح موقف الورقات بني اإلعراب عن الدعم لصياغة صك ملزم قانوناً واالعتراض على 
إىل اتباع هنج تدرجيي وتسلسل منطقي، بينما شـددت ورقـات           والدعوة  هذه الفكرة،   
سؤوليات املوتوضيح  التوصل إىل اتفاق بشأن حمتوى احلق يف التنمية         ضرورة  أخرى على   

  .لدول على الصعيد الدويلالفردية واجلماعية ل
نيابة عن حركة عدم    (عقب ذلك، تناولت الكلمة قطر ومصر       أويف النقاش الذي      - ١٩

وشددت على أن إعمال احلق يف التنمية يتضمن أموراً منـها تعمـيم             . والنرويج) االحنياز
زيادة حتسني قدرة الدول على كفالـة       منظور حقوق اإلنسان يف عملية التنمية، من أجل         

وبإمكان برنامج عمل احلق يف التنمية أن يعّزز اجلهود         . التمتع الكامل حبقوق اإلنسان كافة    
ويف هذا النـهج، يتمثـل العنـصر        . الرامية إىل زيادة تقريب حقوق اإلنسان من التنمية       

ك احلقـوق املدنيـة     األساسي يف إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وكذل       
وأيدت اليابان والنرويج هنج اعتبار نتائج نشاط فرقة        . والسياسية وحقوق النساء واألطفال   

أن نشاط فرقة العمل    ب بشأن التجميع، وأعربتا عن االعتقاد       املنظمةالعمل وكذلك املناقشة    
وأشارت مصر إىل أهنا ستقدم تعليقات      . ُيْعَتَبُر أساساً متيناً إلنعام النظر يف العمل املستقبلي       

على عمليات التجميع يف املناقشات التالية بشأن املعايري، بيد أهنا أوضحت ذلك يف وثيقة               
كة تضّم أكثر من مائة     إسهام حركة عدم االحنياز املشار إليها يف ورقة واحدة رغم أن احلر           

 هي إدماج ملخصات توليفية للورقات      املعهودةوأوضحت األمانة أن املمارسة     . دولة عضو 
قواعد اجلمعية العامة بشأن الوثائق واحلدود      بأيضاً  تسترشد  يف التقارير احلكومية الدولية،     

فقـاً  وتتاح الورقات األصلية على املوقع الشبكي للمفوضـية و        . القصوى لعدد الكلمات  
 .)٢(لطلب الفريق العامل

__________ 

  .http://www.ohchr.org/EN/Issues/Development/Pages/12thSession.aspxانظر  )٢(
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  االستنتاجاتتوحيد   -١  
االسـتنتاجات املتعلقـة    توحيـد   إىل  ) نيابة عن حركة عدم االحنياز    (أشارت مصر     -٢٠

بالشراكة الدولية يف جمال التنمية ودرجة اتساقها مع احلق يف التنمية ومدى وجوب تعمـيم               
. يف االسـتنتاجات  بشكل كاف   لدويل  املنظور ا بعدم تناول   وأفادت  . منظور احلق يف التنمية   

دون اإلشارة إىل القواعد التجارية فهي ال تتحقق باملسؤولية الوطنية مثالً، األمر يتعلق  عندما  و
اخلطـط  اإلمساك بزمـام    وهذه املسألة أساسية لضمان     . أو القدرة على حتمل أعباء الديون     

لق بالقدرة علـى حتمـل أعبـاء        وهناك مشاكل أيضاً تتع   . واالستراتيجيات الوطنية اإلمنائية  
الديون، وكيفية معاجلة مشاكل الدول النامية املتضررة من األزمات املالية اليت انطلقت مـن              

  مـن  تنفيذ االلتزامات الوطنية والتمكني بدالً    لومثة حاجة إىل حيِّز سياسات      . البلدان املتقدمة 
االسـتنتاجات  توحيد  لرّد املفصَّل على     ا مّدوقُ. إقامة عالقات بني اجلهة املاحنة واجلهة املتلقية      

  .)٣(وُحمِّلَ على املوقع الشبكي للمفوضية
 القائم علـى  موقفه ،االستنتاجاتتوحيد  االحتاد األورويب، يف تعليقاته على     أوضحو  -٢١

هي اليت حتّول   لدول  اأنّ لكل بلد مسؤوليته األساسية عن تنميته االقتصادية واالجتماعية وأن           
وكما ورد يف الوثيقة اخلتامية الجتمـاع مـؤمتر    . من التزام إىل ممارسة إمنائية    ية  احلق يف التنم  

دعم اجلهود املبذولة مـن     ينبغي  "القمة املعين باألهداف اإلمنائية لأللفية املعقود يف نيويورك،         
أجل التنمية على املستوى الوطين عن طريق هتيئة بيئة وطنية ودولية مؤاتية ُتكَمِّل اإلجراءات              

وأشار االحتاد األورويب أيضاً إىل أن الفقر مفهوم أوسع نطاقاً من           ". االستراتيجيات الوطنية و
 من اإلعالن العاملي بشأن احلـق يف        ٨ كما ورد ذلك يف املادة       ،دخل ويتطلب كفاية ال عدم  

تكافؤ الفرص للجميع يف إمكانية وصوهلم إىل املوارد األساسية والتعليم واخلـدمات  "التنمية،  
تضّمن أيضاً محاية وتعزيـز     يو". حية والغذاء واإلسكان والعمل والتوزيع العادل للدخل      الص

وشارك . احلقوق املدنية والسياسية، اللذين يسهمان يف متكني األفراد وانتشال الناس من الفقر           
االحتاد األورويب فرقة العمل الرفيعة املستوى رأيها القائل إن األهداف منفصلة عـن إطـار               

نسان ورّحب باجلهود اليت تبذهلا املفوضة السامية لتعزيز الترابط بـني األهـداف             حقوق اإل 
ومثة حاجة إىل النظر يف فعالية املساعدة، اليت تتضمن حـق       . اإلمنائية لأللفية وحقوق اإلنسان   

الدول كذلك وواجبها يف صياغة سياسات ترمي إىل إقامة احلكم الرشيد واستمرار حتـسني              
د على أساس مشاركتهم النشطة واحلرة واهلادفة وتوزيع املنافع بصورة عادلة           رفاه مجيع األفرا  

ومـن  . وينبغي للبلدان املتلقّية أيضاً أن تتصدى للفساد وأن تسعى إلرساء السالم          . وشفّافة
ملساعدة املُقَدََّمة إىل املؤسسات الرئيسية مبـشاركة  أن ُتوجَّه ا وجهة نظر البلدان املاحنة، ينبغي      

وسُيَيسِّر استنباط إطار أو منوذج شامل مشاركة منظمات مثل         .  املدين مشاركة كاملة   اجملتمع
وصندوق النقـد   منظمة التجارة العاملية ومؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية والبنك الدويل           

وأُشـري أيـضاً إىل     . والسوق املشتركة لبلدان املخروط اجلنـويب     الدويل واالحتاد األورويب    
 اإلقليمية وإىل التعاون بني بلدان اجلنوب واتساق السياسات واحلوافز، واحلاجة إىل الشراكات

  . إرساء حكم رشيد على الصعيدين الوطين والدويل
__________ 

  .املرجع نفسه )٣(
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اجلزائر وسري النكا والفلبني وكوبا والنرويج والواليـات        كل من   وألقت بيانات     -٢٢
رَِح أن يشمل العمـل مـستقبالً       واقُت. مراقب عن اجمللس اهلندي ألمريكا    واملتحدة األمريكية   

األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة إىل      أدت  فقد  . إسهامات من اجملتمع املدين ومن القطاع اخلاص      
ومن املهم عدم تكرار العمل الذي أجنزته حمافـل  على الصعيد العاملي توافق يف اآلراء حدوث  
لفريق العامـل يف  اتوصيات وقُدمت مقترحات تتمثل بصفة خاصة يف إمكانية إدراج  . أخرى

 ويف جدوى النظر يف أفـضل املمارسـات يف الـشراكات            ،عملية األهداف اإلمنائية لأللفية   
فيما ذهـب  وضمت وفود أصواهتا إىل االحتاد األورويب       . اخلاصة بشأن احلق يف التنمية    /العامة

ومع . دولأن املسؤولية األساسية عن هتيئة بيئة ممكنة وطنية ودولية تقع على عاتق ال            إليه من   
ذلك، من املهم النظر يف كيفية تأثري اإلجراءات الوطنية يف اإلجراءات اخلارجة عن والياهتـا               

. االتفاقات الثنائية شروط مبوجب   واستفسرت الوفود عن كيفية ضمان عدم فرض        . القضائية
لعـدم  نظـراً  وفيما يتعلق بنموذج اإلبالغ، رأت وفود عديدة أن هذه اخلطوة سابقة ألواهنا             

وباإلمكان استحداث آلية إبـالغ يف  .  وسبب ذلكةغة واجلهة املُبلَّغاجلهة املبلِّوضوح ما هي  
وشـدد  . تتجاوز منظومة األمم املتحـدة    حبيث  نطاق املناقشات   وينبغي توسيع   وقت الحق   

ونـّوه  . بعض الوفود على أمهية استفادة البلدان النامية من املوارد ومشاركتها يف اختاذ القرار            
 الالزمـة   شروطالالوفود باحلاجة إىل إرساء نظام دويل دميقراطي وعادل والتركيز على           أحد  

بـني البعـدين    يقوم على املوازنة    أن احلق يف التنمية     إىل  وفد آخر   أشار  و. جلعل ذلك ممكناً  
آخر أن احلق يف التنمية فريد من       د  فوورأى  . الوطين والدويل واألفراد واجملموعات والشعوب    

.  وجتعلها متـآزرة   التنمية وتعزيز حقوق اإلنسان كافة،    النقطة اليت تتقاطع عندها     فهو  نوعه،  
اسـتنتاج إخفـاق    الحتاد األورويب بـسبب     يف ا وعلى سبيل املثال، روجعت سياسة اجلوار       

املوازنة بني  ونّوه مراقب باحلاجة إىل     . حقوق اإلنسان يف حتديد كيفية احترام     اجلهات املتلقية   
ويف هذا السياق، أشار وفـد إىل     . لشعوب يف تقرير املصري وحقوق الدول     قوق ا حباالعتراف  

وأضاف أن إدراج البعد السياسي للحق      . وإىل عمليات احتالل وول ْستريت    " ربيع الغرب "
من جانب الدول فحسب بل أيضاً من جانـب األمـم            يف التنمية يتضمن جانباً حيوياً، ال     

وأفادت سري النكا بأن احلق يف تقرير املـصري  . ين عن اجملتمع املد بوصفها متميزة والشعوب  
يف إعالن احلق يف التنمية ُيعرَّف يف السياق التارخيي إلهناء االستعمار ويشمل ممارسـة حـق            
الشعب يف التحكم يف ثرواته وموارده الطبيعية، وفقاً لألحكام ذات الصلة الواردة يف العهدين              

 .الدوليني اخلاصني حبقوق اإلنسان

  ايري احلق يف التنمية واملعايري الفرعية التنفيذيةمع  -٢  
رأت النرويج أن فرقة العمل قد أوجدت توازناً جيداً بني املسؤولية الوطنية والتعاون               -٢٣

وسيكون إعمال احلق يف التنمية صعباً دون االلتزام        . الدويل يف صياغة املعايري واملعايري الفرعية     
ورأت وفود أن بعض املعايري ُعرِّفت بطريقة       . الوطين والدويل بتهيئة بيئة ممكنة على الصعيدين      

وميكن بذل مزيـد    .  فضفاضة للغاية  ضيقة جداً فيما يتعلق باملؤشرات وُعرِّفت أخرى بطريقة       
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حيث ُيفتقد ذلـك  من اجلهود ملواصلة استكشاف موارد البيانات املمكّنة لرصد التقدم احملرز     
ويف .  املرأة واملساواة بني اجلنسني يف العملية اإلمنائية       وجرى التركيز على دور حقوق    . حالياً

هذا الصدد، مثة إمكانية لتحسني جمموعة النتائج واملؤشرات احلالية، وجعلها أكثـر مراعـاة              
باستخدام وينبغي لنا أن ننظر أيضاً يف تعزيز إدماج خطاب السياسات اإلمنائية            . لنوع اجلنس 

 جلنة املساعدة اإلمنائية، اليت ستمكن مـن        -والتنمية  مصطلحات منظمة التعاون االقتصادي     
" األثـر املرجـو   "واقُترح استخدام مفاهيم مثل     . التقريب بني ثقافة حقوق اإلنسان والتنمية     

، بدل استخدام املعايري واملعايري الفرعية، جلعل النتائج املرجّوة أو املعـايري            "النتيجة املرجّوة "و
. قسم النتائج املعقدة اليت كانت تتألف من عناصر إبالغ عديدة         الفرعية أكثر اتساقاً، حىت تن    

وسيساعد ذلك مساعدة وافية على رصد احلق يف التنمية، ودعمه عن طريق إعداد خطـوط               
  .أساسية لرصد التقدم

عرضاً آلراء احلركة بـشأن إمكانيـة   ) نيابة عن حركة عدم االحنياز   (وقدمت مصر     -٢٤
ايري الفرعية التنفيذية باملقارنة مع مواد حمددة من اإلعالن لكفالة          مراجعة وحتسني املعايري واملع   

تغطية مجيع جوانبها وحتديد الثغرات اليت قد تتطلب استنباط معايري ومعايري فرعية إضافية، مبا              
وصاغت احلركة جمّدداً عدداً من املعايري واملعـايري        . يف ذلك بالتفكري املناسب يف البعد الدويل      

ومن هـذه   . ترحت كذلك صياغة جديدة تتناول عدداً من اجملاالت املثرية للقلق         واق. الفرعية
 بصفته قاعدة قانونيـة علـى       ؛اجملاالت، على سبيل الذكر ال احلصر، إدراج احلق يف التنمية         

الصعيدين الوطين والدويل يف املؤسسات واآلليات والتشريعات والسياسات؛ وتعميم مراعاة          
 مجيع احملافل اإلمنائية واملتصلة بالتنمية؛ ومشاركة البلـدان الناميـة           منظور احلق يف التنمية يف    

الكاملة يف صنع القرار الدويل؛ واستنباط ترتيبات وأساليب تنفيذية وتطبيقها يف جمال التعاون             
 ووضـع آليـات للوفـاء       ؛الدويل لدعم اجلهود الوطنية الرامية إىل إعمال احلق يف التنميـة          

لدعم البلدان النامية، مبا يف ذلك يف جمـاالت التمويـل والتكنولوجيـا،    بااللتزامات الدولية  
 وتعزيز التعاون بني بلدان اجلنوب والتعاون وتغري املناخ والتنمية املستدامة؛والتجارة واالبتكار 

للتخفيف من أعباء   دولية  الثالثي بصفته مكمالً للتعاون بني الشمال واجلنوب؛ ووضع آليات          
العوائق الدولية اليت حتول دون استغالل البلدان النامية حيز سياساهتا لتحديـد          الديون؛ وإزالة   

األهداف والسياسات اإلمنائية وتنفيذها؛ ووضع آليات تقييم للوقوف علـى مـدى إدراج             
يف جمال التنمية؛ واحلكم    املتصلة بالتنسيق   ألمم املتحدة   اواحترام احلق يف التنمية يف إجراءات       

  .د الدويلالرشيد على الصعي
احلـق يف   إلعمـال   واعترب االحتاد األورويب أن أعمال فرقة العمل متثل أساساً جيداً             -٢٥

ويقوم موقـف االحتـاد     . إىل استكماهلا وحباجة  ومع ذلك، تظل أعماالً غري كافية       . التنمية
األورويب على الدعوة إىل تعزيز اخلربة نظراً إىل أنه سيكون من الصعب على الفريق العامـل                

. الفريـق العامـل   حدود ما ميكن إجنـازه يف إطـار         تقييم املعايري واملعايري الفرعية، بسبب      
يتعلق باحملتوى، مثة إحساس باحلاجة إىل تقييم املعايري الفرعية للوقوف علـى مـدى               وفيما

واستفسر االحتاد األورويب أيضاً عن مستويات املسؤولية الثالثة        . تغطيتها مضمون كل معيار   
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ورداً على املقترح الذي قدمته حركة عدم االحنياز بإدراج املعايري          . فرقة العمل ا حددته   مل وفقاً
يف مواد اإلعالن، ذكَّر االحتاد األورويب بوجوب استناد األعمال إىل معايري تضعها فرقة العمل     

  .ماًالرفيعة املستوى، على أال ترمي هذه األعمال إىل استحداث جمموعة من املعايري اجلديدة متا
نيابـة عـن   (وحتدثت أملانيا والربازيل واجلزائر وزمبابوي وسري النكا والسنغال           - ٢٦

والصني والفلبني وكوبا وكوت ديفوار واملغـرب واململكـة املتحـدة     ) اجملموعة األفريقية 
لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية وموريشيوس والنرويج واهلنـد والواليـات املتحـدة            

ان، وكذلك املراقب عن اجمللس اهلندي ألمريكا، عنـد مناقـشة املعـايري             األمريكية والياب 
سيما عند تناول مسأليت اهليكل واملنهجية املزمع اعتمادمها         واملعايري الفرعية واملؤشرات، وال   

وأيد بعض الوفود رأي حركة عدم االحنياز مشرياً إىل ضـرورة      . لتقييم املعايري أثناء الدورة   
توازن بني املسؤوليات الوطنية والدولية واحلفاظ على صلة قوية باإلعالن، لأن حتقق املعايري ا  

بينما اتفقت وفود أخرى مع االحتاد األورويب على وجوب توسيع نطاق النقاش ولزوم أن              
. تقرير فرقة العمل الرفيعة املستوى املعنية باملعايري، وليس اإلعالن        هو  يكون أساس النقاش    
 وكيفية وجوب ١٥/٢٥شارت الوفود إىل قرار جملس حقوق اإلنسان وأثناء هذه املناقشة، أ

نقطة عدم أمهية حتديد وأشارت وفود قليلة إىل . تفسريه يف أي مداوالت قادمة بشأن املعايري
 املعـايري   واعُترب أن . ن خلفية ووثيقة تأسيسية   االنطالق طاملا نوقشت املعايري واعُترب اإلعال     

وأشار أحد  . للتنقيح والتغيري قابلة  ضع ملداوالت الفريق العامل و     خت قيد التنفيذ تشكل عمليةً   
الوفود إىل وجوب تركيز االستعراض على الصعيد الوطين، وعلى منح األولوية إىل مسائل             

واقترح إلغاء املعايري املتعلقـة بنقـل       . الشفافية واملساءلة ومتكني النساء والفئات الضعيفة     
واملعايري الفرعية املتعلقة بالبنك الدويل وصندوق النقد الدويل التكنولوجيا واملساعدة الدولية 

الكرمي وأفاد أحد الوفود بأن احلق يف التنمية يتضمن حرية العيش           . ومنظمة التجارة العاملية  
وبسبب البنك الدويل وصندوق النقد الدويل ومنظمة التجـارة         . مبنأى عن الفاقة واخلوف   

ويلزم .  قاسية امية تدابري ضريبية وسياسات تكيف هيكلي     العاملية، شهدت مجيع البلدان الن    
وحثت وفود  . العوملةيشهد حتوالً حنو    أن ُينظر إىل احلق يف التنمية من هذا املنطلق، يف عامل            

احلذر يف صياغة املعايري الفرعية، اليت ينبغي أن تستخدم لقياس التقدم احملرز وأال توخي على 
لو اجملتمع املدين بلزوم اإلشارة إىل النساء والتمييز اهليكلي،         ونّوه ممث . ُتقرأ كإعالن سياسي  

وضرورة أن تعكس املعايري احلالية القاعدة األساسية اعتماد مزيد من لغة حقوق اإلنـسان              
  .والتركيز على البيئة املمكنة للتنمية

ية اليت  النظر يف املعايري واملعايري الفرع    ضرورة  لفريق العامل   ا مقررة   -وأكدت رئيسة     -٢٧
كفالة بقائها وفية لروح صائغي اإلعالن ونيتهم، اللـتني         لأعدهتا فرقة العمل مقارنة باإلعالن      

  .متثالن املرجع األساسي
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مواصـلة اإلجـراءات   استنتاجات وتوصيات فرقة العمل، وخباصة فيما يتعلق مبقترحات        -٣  
تعمـيم منظـور    ل دراسـة و   من أج املعايري واجملاالت املواضيعية للتعاون الدويل      املتعلقة ب 

  يف التنمية احلق
لفريـق  ا مقـررة    -املعايري، أشارت رئيسة    املتعلقة ب جراءات  مبواصلة اإل فيما يتعلق     -٢٨

اليت ميكن  ليات  اآلالعامل إىل وجوب استنباط منهجية تتناول كيفية حتسني املعايري، وكذلك           
االحتاد األورويب واليابان أن    ليق  وجاء يف تع  .  هلذا الغرض  أن ُتقترح للعمل فيما بني الدورات     

نيابة عن  (واقترحت مصر   . الفريق العامل حرم نفسه من الفرقة العاملة وخربهتا مما أعاق عمله          
 املقررة النظر يف املعايري واملعايري الفرعيـة بعقـد          -أن تواصل الرئيسة    ) حركة عدم االحنياز  

عات الدول ومع اجلهـات املعنيـة       مشاورات غري رمسية فيما بني الدورتني مع الدول وجممو        
وأضاف مشاركون آخرون أن املناقشات املتعلقـة بعمليـات         . األخرى اليت قدمت ورقات   

اركة املؤسـسات   عـدم مـش   بـسبب    الكفاية،   فيهالتجميع واملعايري مل تكن موضوعية مبا       
قـد  إفادات بشأن عملية التجميع و    تقدمي  أعضاء فرقة العمل    واملنظمات الدولية، وكان على     

  . استحسنوا متديد والية فرقة العمل أو االعتماد على جمموعة من اخلرباء لزيادة حتسني املعايري
وفيما يتعلق باجملاالت املواضيعية للتعاون الدويل اليت سينظر فيها الفريق العامل، أشار              -٢٩

 املـسائل   االحتاد األورويب إىل أن تقرير فرقة العمل جتاوزه الزمن فيما يتعلق بالعديـد مـن              
وطلب إىل األمانة تقدمي قائمة باألحداث واملؤمترات واالجتماعات القادمة، الـيت        . املواضيعية

وأشارت مـصر   . تكون نتائجها ذات صلة بالفريق العامل، كمتابعة برنامج عمل اسطنبول         
أكدت إىل اآلراء األولية اليت قدمتها فيما يتصل هبذه املسألة و         ) نيابة عن حركة عدم االحنياز    (

جمدداً احلاجة إىل حتديد جوانب تتصل بالتعاون الدويل، نظراً إىل أن العناصر املشار إليهـا يف                
تـبني  فقدمت األمانة قائمـة     . تقرير فرقة العمل ال تندرج بوضوح يف إطار التعاون الدويل         

  .الرئيسية القادمة لألمم املتحدةاألحداث 
نيابة عن حركـة عـدم      (مية، اتفقت مصر    وفيما يتعلق بتعميم منظور احلق يف التن        -٣٠

ومع ذلك، اقترحت تقييم األثـر يف       . مع فحوى استنتاجات فرقة العمل وتوصياهتا     ) االحنياز
إدراج احلق يف التنمية يف الربامج على الصعيد القطري ملعرفة مدى منظومة األمم املتحدة   إطار  

ل املقترح اآلخر يف حتديد ومجع األحكام       ومتثَّ. والعوائق النامجة عن الواليات املؤسسية القائمة     
وفيما يتعلـق باالسـتعراض     . ذات الصلة باحلق يف التنمية يف صكوك حقوق اإلنسان احلالية         

وفضالً . الدوري الشامل، أبدت اعتقادها يف أن ذلك سيقصر النقاش على املسؤولية الوطنية           
 عمليـات اسـتعراض     عن ذلك، فهي عملية طوعية قد ال تود مجيع الدول أن تعكسها يف            

ومثة حاجة إىل مزيد من األعمال للوقوف على كيفيـة إدراجهـا يف             . األقران اليت تقوم هبا   
وأيد أحد املتحدثني رأي حركة عدم االحنياز، مضيفاً أنه ينبغي          . االستعراض الدوري الشامل  

ده يف الدوحة    الثالث عشر، املزمع عق    ية يف عمل األونكتاد واألونكتاد    حلق يف التنم  أن ُيدرج ا  
  .٢٠١٢أبريل /يف نيسان
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  االستنتاجات والتوصيات  -رابعاً   
 تـشرين   ١٨اعتمد الفريق العامل بتوافق اآلراء يف اجتماعه األخري املعقـود يف              -٣١
  : االستنتاجات والتوصيات التالية، وفقاً لواليته٢٠١١نوفمرب /الثاين

  االستنتاجات    
ــ  )أ(   ــاً بتقري ــل علم ــق العام ــسة أحــاط الفري ــررة -ري الرئي  املق

)A/HRC/WG.2/12/2؛١٥/٢٥املقدمني وفقاً لقرار جملس حقوق اإلنسان ) 12/3 و  
وأعرب الفريق العامل عن تقديره جلميع اجلهات اليت شاركت بورقاهتـا     )ب(  

   املقررة لتقدمي تقريريها املشار إليهما يف الفقرة السابقة؛-وإسهاماهتا، وإىل الرئيسة 
فريق العامل مبشاركة املفوضة السامية حلقـوق اإلنـسان يف          ورّحب ال   )ج(  

التزامها بتعزيز واحترام إعمال احلق يف التنمية وبتعزيز        على  ربهن  مما ي جلسته االفتتاحية،   
دعم اهليئات ذات الصلة التابعة ملنظومة األمم املتحدة هلذا الغرض، مبا يتسق مـع قـرار          

  ؛٤٨/١٤١اجلمعية العامة 
فريق العامل جبهود املفوضـية يف إحيـاء الـذكرى اخلامـسة            وسلّم ال   )د(  

والعشرين العتماد إعالن األمم املتحدة بشأن احلق يف التنمية، الذي يرمـي إىل تعمـيم               
  منظور احلق يف التنمية والتوعية به؛

املقـدمتني عمـالً    ،  12/3 و A/HRC/WG.2/12/2نظر يف الوثيقتني    ال بعدو  )ه(  
معـايري  بضرورة مواصلة دراسة ومراجعة وتنقـيح       ريق العامل   الف، سلّم   ١٥/٢٥القرار  ب

  ؛A/HRC/15/WG.2/TF/2/Add.2يف التنمية واملعايري الفرعية التنفيذية الواردة يف الوثيقة  احلق
يف هـذا   شّدد  وسلّم الفريق العامل أيضاً باحلاجة إىل مسامهة اخلرباء، و          )و(  

املتحدة وصناديقها وبراجمها ومؤسـساهتا     إشراك وكاالت األمم    زيادة  السياق على أمهية    
  . واجلهات املعنية، املؤسسات واحملافل املتعددة األطرافسائرذات الصلة و

  التوصيات    
دعا الفريق العامل احلكومات وجمموعـات احلكومـات واجملموعـات            )أ(  

هـا  اإلقليمية وسائر اجلهات املعنية، مبا فيها وكاالت األمم املتحـدة وصـناديقها وبراجم          
ومؤسساهتا، وكذلك سائر املؤسسات واحملافل متعددة األطراف ذات الصلة إىل تقـدمي            
مزيد من التعليقات واملقترحات املفصلة بشأن معايري احلق يف التنمية واملعـايري الفرعيـة              

  ؛)٥(التنفيذية وفقاً لالستنتاج 
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وطلب الفريق العامل إىل املفوضية أن تتيح علـى موقعهـا الـشبكي،               )ب(  
وكذلك يف الدورة القادمة للفريق العامل يف شكل ورقْيت غرفة اجتماع، مجيع الورقـات              
املقدمة من احلكومات وجمموعات احلكومات واجملموعات اإلقليمية وكذلك إسـهامات          

  اجلهات املعنية األخرى؛
 املقررة إىل عقد مشاورات غري رمسية مع        -ودعا الفريق العامل الرئيسة       )ج(  

موعات احلكومات واجملموعات اإلقليمية واجلهات املعنية ذات الصلة وإىل         احلكومات وجم 
  .للفريق العاملالقادمة تقدمي تقرير وفقاً لذلك إىل الدورة 

نيابة عـن حركـة عـدم       (وعقب اعتماد االستنتاجات والتوصيات، أعربت مصر         -٣٢
ة تـشري إىل واليـة      عن األسف لعدم متكن الفريق العامل من االتفاق بشأن صياغ         ) االحنياز

الفريق العامل وإىل إعالن احلق يف التنمية كأساس لتقييم معايري احلق يف التنميـة واملعـايري                
 وتلتزم حركة عدم االحنياز باملضي قدماً هبذه العملية وشددت على أمهيـة             ،الفرعية التنفيذية 

وذكّرت حركة عدم   . ةاملسؤولية واملساءلة املتبادلتني يف هذه احلقبة اليت تشهد أزمات عديد         
 حال مراجعتـها    ،االحنياز بوجوب استخدام معايري احلق يف التنمية واملعايري الفرعية التنفيذية         

وإقرارها، يف إعداد جمموعة من املعايري الشاملة واملتسقة إلعمال احلق يف التنمية، كأسـاس              
 ٤/٤سان يف قراره لصك قانوين ملزم يتسق مع خريطة الطريق اليت اعتمدها جملس حقوق اإلن

للدعوة وأعربت حركة عدم االحنياز عن دعمها       . ١٨/٢٦والقرارات التالية، وآخرها القرار     
يف  للحق يف التنمية إدماجاً كامالً، بـصيغتها الـواردة           إدماج اجلوانب املتعددة األطراف   إىل  

 املاليـة    يف مجيع جماالت عمل منظومة األمم املتحـدة واملؤسـسات          ،إعالن احلق يف التنمية   
والتجارية الدولية وكذلك يف العمليات الرئيسية مثل متابعة مؤمتر األمم املتحدة الرابع املعـين         
بأقل البلدان منواً، واألونكتاد الثالث عشر، ومؤمتر األمم املتحدة املعين بالتنمية املستدامة املزمع   

 ٢٠١٢يونيـه   /ان حزيـر  ٢٢ إىل   ٢٠عقده يف ريو دي جانريو، الربازيل، يف الفترة مـن           
، واالستعراض الشامل للسياسات كل أربع سنوات وجدول أعمال التنمية لألمم           )٢٠+ريو(

  .٢٠١٥املتحدة إىل ما بعد 
املعايري الفرعية للحق   ومراجعة  عملية حتسني   أن تواصل   ونّوه االحتاد األورويب بأمهية       -٣٣

  .لى إعالن احلق يف التنميةعأال تقتصر يف التنمية ومراعاة مجيع الوثائق ذات الصلة، و
توصلت على ما   ، شكرها إىل الوفود     )نيابة عن اجملموعة األفريقية   (وقدمت السنغال     -٣٤

إليه من توافق يف اآلراء بشأن االستنتاجات والتوصـيات، بيـد أهنـا اعتـربت أن هـذه                  
اً االستنتاجات والتوصيات ضعيفة وأعربت عن األمل يف أن تساعد مع ذلك على املضي قدم             

  .بعملية املعايري واملعايري الفرعية التنفيذية، وأن تكون النتيجة النهائية إعمال احلق يف التنمية
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