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أواا -مقدمة
 -١أُعد هذا التقرير عمالا بقرار جملس حقوق اإلنسان  3/٩الذي قرر فيه اجمللهس أن جيهدد
وليههة الفريههق العامههح حهها اههاز امليتههام الههيت أوكليتهها لي ه اجمللههس يف ق هرار  ،4/4وأن يعقههد الفريههق
العامح دورات سنوية مدة كح منيتا مخسة أايم عمح ويقدم تقارير ىل اجمللس.
 -٢وتتمث ههح ولي ههة الفري ههق العام ههح املع ههين ابحل ههق يف التنمي ههة ،حس ههبما ح ههدد ا جلن ههة حق ههوق
اإلنس ههان يف قراره هها  ،٧٢/١٩٩8يف رص ههد واس ههتعراد التق ههدم احمل ههرز يف تعزي ههز و عم ههال احل ههق يف
التنمي ههة عل ههل النح ههو املب هها يف ع ههالن احل ههق يف التنمي ههة ةقه هرار اجلمعي ههة العام ههة  ،)١٢8/4١عل ههل
الصهعيدين الههووين والهدوت ،وتقههدا توصهيات يف هههذا الشههأن وتنهاول العقبههات الهيت تعههتد التمتههع
الكامههح هبههذا احل ههق مبزيههد مههن التحلي ههح ،مههع التكي ههز يف كههح سههنة عل ههل التزامههات ههددة واردة يف
اإلعالن؛ واستعراد التقارير وأي معلومات أخرى تقدميتا الدول ووكالت األمم املتحهدة وريريهها
مههن املنظمههات الدوليههة واملنظمههات ريههري احلكوميههة ات الصههلة عههن العالقههة بهها مهها تلههبلع به مههن
أنشههبة وبهها احلههق يف التنميههة؛ وتقههدا تقريههر عههن مداولته يف كههح دورة ىل جلنههة حقههوق اإلنسههان
لتنظههر في ه  ،علههل أن يشههمح التقريههر مشههورة مسههداة ىل مفوضههية األمههم املتحههدة حلقههوق اإلنسههان
بشهأن عمههال احلهق يف التنميههة ،ويقههت بهرام تملههة للمسهاعدة التقنيههة ،بنههاءا علهل ولههن البلههدان
املعنية ،هبدف تعزيز عمال احلق يف التنمية.
 -3وتتمث ههح امليت ههام ال ههيت أوكليت هها جمل ههس حق ههوق اإلنس ههان ىل الفري ههق العام ههح يف قه هرار ،4/4
بص ههيغت املعدل ههة ابلقه هرارات الالحق ههة ،يف دراس ههة وتنق ههير و قه هرار مش ههروع مع ههايري احل ههق يف التنمي ههة
واملع ههايري الفرعي ههة التنفيذي ههة ،ال ههذي أعدته ه فرق ههة العم ههح الرفيع ههة املس ههتوى املعني ههة اعم ههال احل ههق يف
التنمية ،والذي ينبغي استخدام  ،حسن القتلاء ،يف وضع جمموعة من املعايري الشاملة املتسقة
إلعمههال احلههق يف التنميههة؛ واختهها اخلبهوات املناسههبة لكفالههة احهتام هههذ املعههايري وتببيقيتهها عمليه ا،
األمههر الههذي أكههن أن يتخههذ أ ههكالا خمتلفههة منيتهها وضههع مبههاد توجييتيههة بشههأن عمههال احلههق يف
التنميههة ،وتبههوير هههذ املعههايري لتصههبر أساسها للنظههر يف وضههع معيههار قههانويل دوت ي وههابع ملههزم،
من خالل عملية مشاركة قائمة علل التعاون.
 -4وقرر اجمللس يف قرار  ٩/3٩أن يبدأ الفريق العامح ،يف دورته العشهرين ،املناقشهة املتعلقهة
بوضههع مشههروع صههك ملههزم قههانوانا بشههأن احلههق يف التنميههة ،مههن خههالل عمليههة مشههاركة قائمههة علههل
التعاون ،مبا يف لك بشأن ملمون ونباق الصك املقبح.

اثنيا -تنظيم الدورة
 -5عق ههد الفري ههق العام ههح دورت ه العشه هرين يف جني ههف يف الف ههتة م ههن  ٢٩نيس ههان/أبريح ىل 3
أاير/مهايو  .٢٠١٩وافتتحهها الهدورة مههديرة هعبة األنشههبة املواضهيعية واإلجهراءات اخلاصهة واحلههق
يف التنمية التابعة ملفوضية حقوق اإلنسان .ويف بياهنا الفتتاحية ،)١الذي أدلا ب ابسم املفوضة
الس ههامية ،أك ههدت للفري ههق العام ههح الت هزام املفوض هة الس ههامية اعم ههال احل ههق يف التنمي ههة وجت هها الفري ههق

__________

ة)١
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العام ههح ،ودعميت ها هلم هها .وقال هها ن ال ههدول ملتزم ههة ،م ههن خ ههالل ع ههالن احل ههق يف التنمي ههة ،بوض ههع
سياسههات ئائيههة لتحسهها رفهها اجلميههع علههل أسههاا املشههاركة النشههبة واحلههرة واهلادفههة ،وابلتوزيههع
العههادل لفوائههد التنميههة ،وابلتعههاون الههدوت .وتشههكح خبههة التنميههة املسههتدامة لعههام  ٢٠3٠خمبب ه ا
لتحقيههق التنميههة املسههتدامة للوميههع .ومازالهها هنههااي حتههدايت يتعهها التغلههن علييتهها ليصههبر لههك
واقعها ،مهن بينيتها عهدم املسهاواة وتغهري املنههاب .ويتبلهن حهراز التقهدم اختها قهرارات جري هة ووموحههة
ووجههود قيههادة قويههة وعمههح خيههارات سياسههية تههوت األولويههة لحتياجههات النههاا وصههو م .وحثهها
املديرة أعلاء الفريق العامح علل العمح مع ا برو الستعوال والتعاون الالزما واملستحقا جتا
األجيال احلالية واملقبلة.
 -٦ويف اجللسههة األوىل املعقههودة يف  ٢٩نيسههان/أبريح  ،٢٠١٩أعههاد الفريههق العامههح انتخههاب
السههيد زمههري أكههرم رئيس ها  -مقههررا ابلتزكيههة .وقههدم ال هرئيس  -املقههرر يف بيان ه الفتتههاحي تقري هرا عههن
أنشههبت امللههبلع هبهها فيمهها بهها الههدورات ،وتشههمح عقههد اجتماعههات مههع األمهها العههام واملفوض هة
السههامية .وقههال ن احملههاورين كلييتمهها أكههدا ل ه دعميتمهها لتعزيههز احلههق يف التنميههة وللفريههق العامههح.
وأضهاف أن املعههارف الههيت ينتويتهها الفريههق العامههح ستسهاعد يف عههداد صههك ملههزم قههانوانا .واحلههق يف
التنميههة يتبل ههن معاجل ههة األس ههباب اهليكلي ههة لع ههدم املسههاواة والتميي ههز .وه ههو يش ههمح ك هها الف ههات
امليتمش ههة والل ههعيفة ،األم ههر ال ههذي يتبل ههن احلك ههم الر ههيد والتس ههاق يف السياس ههات عل ههل مجي ههع
املستوايت.
 -٧وبعههد لههك ،عههرد ال هرئيس  -املقههرر رسههالة ابلفيههديو عههن احلههق يف التنميههة موجيتههة مههن
األمهها العههام .وأكههد األمهها العههام يف بيان ه علههل أن احلههق يف التنميههة وسههيلة رئيسههية لههدفع التقههدم
املشههتاي .وأ ههار ىل أن عههالن احلههق يف التنميههة يلههع اإلنسههان يف صههميم التنميههة .ودعهها ىل اختهها
ج هراءات حتويليههة و ىل العمههح اجلمههاعي مههع مجيههع الشههركاء لتفعيههح اإلعههالن وخبههة عههام ٢٠3٠
لفائدة اجلميع.
-8

واعتمد الفريق العامح بعد لك جدول أعمال ة )A/HRC/WG.2/20/1وبرانم عمل .

 -٩وأثن ههاء ال ههدورة ،اس ههتمع الفري ههق العام ههح ىل بي ههاانت عام ههة بش ههأن التق ههدم احمل ههرز يف تعزي ههز
و عمال احلق يف التنميهة ،ونظهم جلسهة حتهاور مهع املقهرر اخلهاص املعهين ابحلهق يف التنميهة ،ونظهر يف
املسههامهات املقدمههة مههن الههدول إلعمههال احلههق يف التنميههة ،ونظههم جلسههة حتههاور مههع اخل هرباء بشههأن
تفعيح احلق يف التنمية و عمال  ،مبا يشمح اآلاثر املتتبة علل خبة عهام  ،٢٠3٠وأجهرى مناقشهة
بشأن وضع مشروع صك ملزم قانوانا بشأن احلق يف التنمية.

اثلثا -موجز انداوات
أل  -البياانت العامة
 -١٠مشلهها الوفههود الههيت أدلهها ببيههاانت وفههد كههح مههن الحتههاد األورو  ،و ثيوبيهها ،وأ ربيوههان،
وأسه هتاليا ،و كه هوادور ،و ندونيس ههيا ،وأنغ ههول ةتكل ههم ابس ههم اجملموع ههة األفريقي ههة وبص ههفت الووني ههة)،
ومجيتوريهة يهران اإلسهالمية ،وابكسهتان ةتكلهم ابسهم منظمهة التعهاون اإلسهالمي وبصهفت الوونيهة)،
والربازي ههح ،وب ههنغالديت ،وبوتسه هواان ،وبوركين هها فاس ههو ،ودول ههة بوليفي هها املتع ههددة القومي ههات ،وتش ههاد،
4
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وجنهوب أفريقيهها ،وسههري لنكها ،وسويسهرا ،والصهها ،وريامبيهها ،ومجيتوريهة فنههزويال البوليفاريههة ةتكلههم
ابسههم حركههة بل ههدان عههدم ال ي ههاز ابسههتثناء ك هوادور وب ههريو وكولومبيهها وبص ههفت الوونيههة) ،وقب ههر،
والكرسههي الرسههوت ،وكههواب ،ومصههر ،وموزامبيههق ،ونيوههرياي ،واهلنههد ،واليههاابن .وأدىل بكلمههات أيله ا
ممثل ه ههو منظم ه ههات اجملتم ه ههع امل ه ههديل ،مب ه هها يف ل ه ههك رابب ه ههة مجاع ه ههة الب ه ههااب يوحن ه هها الثاله ه ه والعشه ه هرين
ة )Associazione Comunità Papa Giovanni XXIIIةتكلمها ابسهم الفريهق العامهح املعهين ابحلهق
يف التنميههة التههابع ملنتههدى جنيههف للمنظمههات ريههري احلكوميههة املسههتليتمة مههن الكاثوليكيههة) ،ومركههز
أورواب  -العامل الثال  ،واجلمعية النيوريية التوريولية.
 -١١وأك ههدت حرك ههة بل ههدان ع ههدم ال ي ههاز م ههن جدي ههد التزاما هها بش ههأن احل ههق يف التنمي ههة ال ههيت
تعيتههدت هبهها يف مههت ر قمتيتهها السههابع عشههر .وأضههافا أن اجملتمههع الههدوت عليه أن يعبههي احلههق يف
التنمية املكانة البارزة اليت يستحقيتا ،لوضع يف صميم جيتهود تنفيهذ خبهة عهام  .٢٠3٠ويشهكح
التعههاون الههدوت جههزءا ل يتو هزأ مههن عمههال وتفعيههح احلههق يف التنميههة وهههو أكههن أن يسههاعد علههل
جتاوز التحدايت العاملية الباقية .وينبغهي للفريهق العامهح أن ألهي قهدم ا يف املناقشهة املتعلقهة بوضهع
مشروع صك ملزم قانوانا بشأن احلق يف التنمية .ومن أن ههذا الصهك أن يلهع احلهق يف التنميهة
علل قدم املساواة مع مجيع حقوق اإلنسان األخرى ،مبا يتوافق مع ولية الفريق العامح.
 -١٢ورأت اجملموعههة األفريقي ههة أن ريالبي ههة البل ههدان الناميههة تواج ه حت ههدايت يف عم ههال احل ههق يف
التنمي ههة أك ههن التغل ههن علييت هها بتعزي ههز ال ههدعم الع ههاملي واألخ ههذ مبنيتوي ههات جدي ههدة و لي ههات بديل ههة
ومت رات مركزة علل مواون اللعف ،لتمتد ىل ما هو أبعد من النمو القتصادي .وأضافا أن
وي ههح التنمي ههة يتبل ههن أيل ه ا مت هرات جدي ههدة تتعل ههق بسياس ههات تعب ههة امل هوارد والتع ههاون ال ههدوت.
وسلبا اجملموعة األفريقيهة اللهوء علهل صهال منظومهة األمهم املتحهدة اإلئائيهة ،الهذي أكهن أن
يس ههيتم يف حتقي ههق خب ههة ع ههام  ٢٠3٠ا أس ههفر ع ههن حتس هها احل ه هوار واملمارس ههات املش ههتكة ب هها
املتسسات ألريراد تعزيز احلق يف التنمية.
 -١3ورأت منظمة التعاون اإلسالمي أن عمال احلق يف التنمية أكن أن يكون عامالا رئيسيا
يف التصدي للتحدايت العاملية يف جمهال حقهوق اإلنسهان .ويشهكح الفقهر واألميهة واملهرد والتمييهز
وع ههدم املس ههاواة حت ههدايت خب ههرية تواج ه احل ههق يف التنمي ههة وحق ههوق اإلنس ههان األخ ههرى .وم ههن ههأن
اإلنصههاف يف الوصههول ىل األس هواق ،وحتسهها ههرور التبههادل التوههاري للبلههدان الناميههة ،وتبههادل
التكنولوجي هها ونقليت هها ،وتق ههدا ال ههدعم يف خدم ههة ال ههديون ،أن يس ههاعد البل ههدان النامي ههة عل ههل حتقي ههق
ريهاايت التنميهة وحقههوق اإلنسهان .ورحبها منظمههة التعهاون اإلسهالمي ابملفاوضههات املتعلقهة بوضههع
صك ملزم قانوانا ،ورأت أن خبهة عهام  ٢٠3٠أكهن أن تهوفر نقبهة مرجعيهة جيهدة إلعهداد لهك
الصك .وأوصا أبن تعزز مفوضية حقوق اإلنسان أنشبتيتا الرامية ىل عمال احلق يف التنمية.
 -١4وأثههال الحت ههاد األورو علههل جيت ههود ال هرئيس  -املقههرر املبذول ههة لستكشههاف الص ههلة ب هها
املس ههاواة واحل ههق يف التنمي ههة .وم ههازال الحت ههاد األورو ملتزم ه ا بش ههدة ابلقل ههاء عل ههل الفق ههر وحتقي ههق
التنمية املستدامة وتعزيز املساواة للوميع وحتقيق العوملة املنصفة .وههو سيواصهح العمهح مهع الفريهق
العامههح بنههاءا علههل مفههاهيم تهرابط مجيههع حقههوق اإلنسههان وعههدم قابليتيتهها للتوزئههة ،والببيعههة املتعههددة
األبعاد لستاتيويات التنمية ،والفرد ابعتبار املوضوع الرئيسي لعملية التنمية ،واملستولية الرئيسية
للههدول عههن عم ههال احلههق يف التنمي ههة ملواونييتهها .ول ههن يسههيتم الحت ههاد األورو يف املناقشههة املتعلق ههة
بوضع مشروع صك ملزم قانوانا ألن ليس اآللية املالئمة إلعمال احلق يف التنمية.
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 -١5ورأت الصهها أن التنميههة ريههري املتكاف ههة مهها زالهها ،علههل الهرريم مههن اإلاههازات الكثههرية الههيت
حتققهها منههذ اعتمههاد عههالن احلههق يف التنميههة ،تشههكح التحههدي األكههرب يف العههامل .وتههرى الصهها أن
احلههق يف التنميههة حههق رئيسههي وأساسههي مههن حقههوق اإلنسههان .وقههد اعتمههدت ئو جه ا للتنميههة ههور
البشر يقوم علل البتكار والتنسيق والتنمية اخللراء والنفتا والشمولية .وتتيد الصها التفهاود
عل ههل ص ههك مل ههزم ق ههانوانا بش ههأن احل ههق يف التنمي ههة ،وه ههي تتبل ههع ىل التقري ههر املبل ههوب م ههن اللون ههة
الستشههارية بشههأن املوضههوع نفسه  .وينبغههي أن تواصههح مجيههع األوهراف السههعي ىل بلههوغ توافههق يف
اآلراء من أجح امللي قدم ا اعمال احلق يف التنمية.
 -١٦و كههرت قبههر أن دسههتورها يقههوم علههل حقههوق اإلنسههان وتكههافت الفههرص والتنميههة .وهههذ
املفههاهيم جمسههدة يف اخلبههط الس هتاتيوية واإلئائيههة الوونيههة .وينبغههي أن تعمههح البلههدان علههل زالههة
العقبههات الههيت تعههتد سههبيح التنمي هة مههن خههالل السياسههات التعاونيههة ،وينبغههي أن تزيههح الت ههدابري
القس هرية النفراديههة الههيت تقههود احلههق يف التنميههة .وسههتحن قبههر يراء اخل هرباء فيمهها يتعلههق بسههبح
امللهي قهدم ا يف عمهال احلههق يف التنميهة وتنفيهذ خبهة عههام  .٢٠3٠وتتبلهع قبهر ىل وضهع صههك
ملزم قانوانا بشأن هذ املسألة.
 -١٧وأ ارت موزامبيق ىل أن الدورة انعقدت بعد وقا قصري من عصار يداي ،وهو أحهد
الظواهر اجلوية الشديدة اليت أسفرت عن خسائر بشرية ومادية فادحة .وهذا املوقف مبثابهة تهذكرة
أبمهيههة احلههق يف التنميههة واحلههد مههن خمههاور الك هوارر املكرسهها يف وههار سههنداي للحههد مههن خمههاور
الك هوارر للفه هتة  .٢٠3٠-٢٠١5وأ ههادت موزامبي ههق ابإلص ههالحات اجلاري ههة يف األم ههم املتح ههدة
واليت ستتدي ىل جياد أفرقة قبرية أقوى وحتقيق اتساق أكرب لهدى مسهاعدة البلهدان يف جيتودهها
اإلئائية .ورحبا أيل ا ابملفاوضات وابلدراسة املقبلة بشأن برام صك ملزم قانوانا.
 -١8ورأت مصر أن التمويح األجنيب والتعاون الدوت لتيسهري بنهاء القهدرات ونقهح التكنولوجيها
ضهروراين للبلهدان املنخفلهة واملتوسهبة الهدخح مهن أجهح عمهال احلقهوق القتصهادية والجتماعيهة
والثقافيههة .و ههددت مصههر علههل أمهيههة التفههاود بشههأن صههك ملههزم قههانوانا بشههأن احلههق يف التنميههة،
وأعربا عن أمليتا يف أن تسفر الدورة عن حتديد العناصر املقرر دراجيتا كأساا للمناقشة.
 -١٩وأ ارت مجيتورية يران اإلسالمية ىل ولن الفريهق العامهح ىل مفوضهية حقهوق اإلنسهان
بتخصههيم مهوارد ضههافية لالضههبالع مبشههاريع عمليههة وواضههحة بشههأن احلههق يف التنميههة .وأضههافا
أن احلق يف التنمية يتعرد هلووم ريري مسهبوق ابختها تهدابري قسهرية انفراديهة ضهد عهدد متزايهد مهن
البلدان النامية .وهذ التدابري هلا أتثري سهليب علهل حقهوق اإلنسهان ،مبها يف لهك احلهق يف التنميهة.
ودعا مجيتورية يهران اإلسهالمية ىل املسهاءلة عهن تلهك التهدابري القسهرية النفراديهة ،الهيت قهد ترقهل
ىل حد اإلرهاب القتصادي واجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية وقد تقود التنمية املستدامة.
 -٢٠وقالا نيورياي ن وضع صك ملزم قهانوانا بشهأن احلهق يف التنميهة أكهن أن يهوفر جمموعهة
املة من املعايري من أجح عمال احلق يف التنمية .وهذا احلق هو أحد حقهوق اإلنسهان الشهاملة
الهيت تسهتحق اهتمههام اجملتمهع الهدوت ،ابلنظههر ىل األثهر النههاجم عهن الفقهر وعههدم املسهاواة يف التمتههع
حبقههوق اإلنسههان .ومههن ههأن عمههال احلههق يف التنميههة أن يكفههح جيههاد جمتمعههات منصههفة وسههلمية
و دارة ر ههيدة فعالههة .وأكههدت نيوههرياي علههل أمهيههة التلههامن الههدوت يف اجليتههود الراميههة ىل عمههال
احلق يف التنمية ،ابلنظر ىل وابع العاملي وانبباق .
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 -٢١ودفعهها جنههوب أفريقيهها أبن ه ل يوجههد سههالم بههدون تنميههة ،ول تنميههة بههدون سههالم ،وأن
حتقيههق السههالم والتنميههة يسههتلزم عمههال حقههوق اإلنسههان .وينبغههي أن تواصههح األمههم املتحههدة تعمههيم
مراعاة احلق يف التنمية يف السياسهات والهربام  .والتعهاون مهن أجهح التنميهة يف البلهدان الناميهة دون
فرد رور أمهر حتمهي .واختتمها جنهوب أفريقيها كلمتيتها بتأكيهد تعاوهنها يف املناقشهات املتعلقهة
بوضع صك ملزم قانوانا بشأن احلق يف التنمية.
 -٢٢ودفعا ثيوبيا أبن اللتزام الرئيسي يقع علل عاتق الدول نفسيتا ،كما يف حالهة احلقهوق
األخهرى ،ل أن اجملتمهع الهدوت عليه واجهن ابلعمهح سهوايا وابلتعهاون مهع الهدول مهن أجهح عمههال
احلههق يف التنميههة .وأضههافا أن الفتقههار ىل التنميههة هههو السههبن اجلههذري للعديههد مههن انتيتاكههات
حقههوق اإلنسههان والنزاعههات ومشههاكح اهلوههرة .وتسههعل ثيوبيهها جاهههدة وتعمههح مههع جرياهنهها لتيتي ههة
املنافع املتبادلهة وتوويهد السهالم .ويشهكح الفقهر وعهدم املسهاواة ديهدين رئيسهيا للتنميهة .وتعتمهد
ثيوبي هها اسه هتاتيويات وخببه ها ووني ههة لتحقي ههق تك ههافت الف ههرص للومي ههع يف احلص ههول عل ههل امله هوارد
واخلدمات األساسية ،فلالا عن املساواة با اجلنسا.
 -٢3وعارضا كواب اولت عادة تفسري احلق يف التنمية ابعتبار حقوق اإلنسان يف سياق
التنمي ههة .فه هاحلق يتعل ههق اض ههفاء الب ههابع املتسس ههي عل ههل السياس ههات واألنش ههبة ال ههيت تل ههبلع هب هها
احلكومات واملنظمات الدولية .ومما يتسف ل أن كثرة مهن البلهدان املتقدمهة النمهو تفهرد عقبهات
أمههام الع هتاف ابحلههق يف اهلي ههات الدوليههة .ويشههكح احلصههار القتصههادي الههذي تفرض ه الههولايت
املتحههدة األمريكيههة علههل كههواب عقبههة رئيسههية يف سههبيح عمههال احلههق يف التنميههة للكههوبيا .وا ههتمح
التكثيههف ريههري القههانويل األخههري للحصههار علههل تههدابري ضههد الشههركات الكائنههة يف بلههدان اثلثههة وقيههود
علل حتويالت امليتاجرين.
 -٢4ودفعهها سههري لنكهها أبن أوجه عههدم املسههاواة مهها زالهها ،علههل الهرريم مههن التقههدم العلمههي
والتكنولوجي ريري املسبوق ،تعيق التقدم والتنمية لألجيال احلاضرة واملقبلة .وينبغي أن ُأتهلك زمام
التنمي ههة املس ههتدامة وونيه ها وأن يك ههون م ههدفوعا ابلحتياج ههات واألول ههوايت الووني ههة .وق ههد ههاركا
سري لنكا بنشهار ،اسهتنادا ىل رثيتها يف تعزيهز التنميهة والسياسهات الجتماعيهة ،يف وضهع خبهة
عههام  ٢٠3٠وتعكههف علههل تنفيههذها .و ههددت أيله ا علههل كهها املهرأة والتعههاون فيمهها بهها بلههدان
اجلنوب بوصفيتما استاتيويتا حيويتا من أجح تعزيز التنمية.
 -٢5ورأت دولههة بوليفيهها املتعههددة القوميههات أن هن ه احلههق يف التنميههة يثبهها أن مجيههع حقههوق
اإلنسان أكن عماهلا تدرجيي ا .وهذا احلق ضروري لتحقيهق أههداف التنميهة املسهتدامة ،واحلهد مهن
الفقههر واجلههوع ،ومكافحههة تغههري املنههاب ،واحلفههاو علههل السههالم وحتقيههق الزدهههار .والتههدابري القسهرية
النفرادية هلا أتثري سليب علل مجيع حقوق اإلنسهان ،مبها يف لهك احلهق يف التنميهة .وأوصها دولهة
بوليفيهها املتعههددة القوميههات اج هراء ح هوار بنههاء مههن أجههح اعتمههاد صههك ملههزم قههانوانا بشههأن احلههق يف
التنمية.
 -٢٦ورأى الكرسههي الرسههوت أن التنميههة ينبغههي أن تفههي ابلحتياجههات األساسههية املاديههة وريههري
املاديههة وأن يك ههون وره هها اإلنس ههان .ويل ههزم األخ ههذ بنم هها ي بديل ههة للتنمي ههة للتص ههدي ألوج ه ع ههدم
املساواة وتدهور البي ة .ويعد احهتام كرامهة اإلنسهان هروا مسهبقا لتعزيهز التنميهة البشهرية املسهتدامة
املتكاملة .ويتبلن حتقيهق لهك القلهاء علهل الفقهر عهن وريهق كها الشهعوب امليتمشهة .وينبغهي
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أن تكه ههون التنميه ههة البش ه هرية متوه ههذرة يف القه ههيم األخالقيه ههة األساسه ههية ،وأن تتله ههمن واجب ه ها دولي ه ها
ابلتلامن مع ا ،وأن تشمح واجب ا أخالقي ا جبرب احلقوق.
 -٢٧وأعربها بوركينهها فاسههو عههن أسهفيتا ألن لههك احلههق ،بعههد انقلهاء  3٠عامها علههل اعتمههاد
عههالن احلههق يف التنميههة ،مل يُعمههح بعههد ابلكامههح .وقههد حههان الوقهها ألن تتوههاوز الههدول اخلالفههات
وأن تلت ههزم اعماله ه  .ويتوق ههف تنفي ههذ أه ههداف التنمي ههة املس ههتدامة عل ههل ل ههك احل ههق ،وق ههد أص ههبر
عام  ٢٠3٠علل األبواب .وأعربا بوركينا فاسو عن أتييدها للتفاود علل صك ملزم قانوانا.
 -٢8وأ ههارت سويسهرا ىل أن التنميههة املسههتدامة سههاعدت علههل تعزيههز مجيههع حقههوق اإلنسههان،
ل أن الفتقار ىل التنمية ل أكن أن يستخدم كذريعة لتربير تقييهد حقهوق اإلنسهان املعهتف هبها
دوليها .ويقههع علههل عههاتق الههدول واجههن احهتام حقههوق اإلنسههان واايتيتهها ضههمن وليتيتهها القلههائية
وه ههي مس ههتولة ع ههن ي ههة الظ ههروف الووني ههة والدولي ههة املواتي ههة إلعم ههال احل ههق يف التنمي ههة .وتع ههارد
سويسهرا وضهع صههك ملهزم قههانوانا وههي حتبههذ اتبهاع هنه أكثهر عمليههة .وسهيقوم املقههرر اخلهاص املعههين
ابحلق يف التنمية بزايرة سويسرا.
 -٢٩ودفعا أنغهول أبن خبهة عمهح أديهس أاباب ضهرورية مهن أجهح عمهال احلهق يف التنميهة يف
البلههدان النامي ههة .وييت ههدف دس ههتور أنغ ههول ىل ض ههمان التنمي ههة والرف هها البش هريا ،واعتم ههدت أنغ ههول
خببا واستاتيويات ئائية وونية حتقيقا هلذ الغاية .ويلزم اختا جهراءات دوليهة فعالهة مهن أجهح
تعزيههز السههالم والسههتقرار وسههيادة القههانون وتزويههد البلههدان الناميههة ابلوسههائح والتسههيتيالت املالئمههة
لتشويع تنميتيتا الشاملة.
 -3٠ودفعها اهلنههد أبن احلهق يف التنميههة أكهن أن يههوفر وهارا لتعزيههز الشهراكة العامليههة مهن أجههح
التنمية املستدامة وحقوق اإلنسان .ويتعها امهتالاي زمهام التنميهة وونيه ا وأن تكهون التنميهة مدفوعهة
وونيا ،ولكن يلزم أيلا أن تُستكمح اقامة عالقات اقتصادية منصفة و ي ة بي ة اقتصادية متاتية
علههل الصههعيد الههدوت .ودعهها أيلها ىل تعزيههز التعههاون الههدوت يف املسههائح اللهريبية والتعب ههة احملليههة
الفعالههة للمهوارد مههن أجههح مكافحههة التههدفقات املاليههة ريههري املشههروعة والتيتههرب اللهرييب .وتتيههد اهلنههد
املفاوضات بشأن وضع صك ملزم قانوانا.
 -3١وتعتق ههد تش ههاد أن احل ههق يف التنمي ههة ل أك ههن عماله ه ل م ههن خ ههالل البي ههات التمكيني ههة
الدوليههة والوونيههة ووضههع وههار للمسههتولية للههمان العدالههة الجتماعيههة وحقههوق اإلنسههان .وجتسههد
خبة تشاد اإلئائية الوونية خبة عام  ٢٠3٠واحلق يف التنمية .وينبغي أن حتتم البلدان املتقدمة
النمو التزاما ا بتمويح التنمية املستدامة يف البلدان املنخفلة الدخح.
 -3٢وتبادلا مجيتورية فنزويال البوليفارية خربا ا يف جمال التعاون فيما با بلدان اجلنهوب مهن
أجه ههح التنميه ههة ،مثه ههح التحه ههالف البوليفه ههاري لشه ههعوب أمريكتنه هها  -املعاهه ههدة التواريه ههة للشه ههعوب،
ومبههادرات حتههالف منبقههة البحههر الكههارييب يف جمههال الههنفط ة .)PetroCaribeودعهها ىل مزيههد مههن
التل ههامن ال ههدوت و ىل القل ههاء عل ههل الس ههتغالل الس ههتعماري والس ههتعماري اجلدي ههد .وق ههد أعي ههق
عمههال احلههق يف التنميههة بسههبن الفقههر واألزمههة القتصههادية والفتقههار ىل نقههح التكنولوجيهها والعوههز
عن الوفاء ابلتزامات املساعدة اإلئائيهة الرمسيهة والهزايدة املفروهة يف أعبهاء الهديون اخلارجيهة والتهدابري
القسرية النفرادية ضد بلدان اجلنوب والحتالل األجنيب واإلرهاب.
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 -33وأ ههارت الربازي ههح ىل أن أه ههداف التنمي ههة املس ههتدامة واألم ههن وحق ههوق اإلنس ههان متابب ههة
ومتشههابكة .وينبغههي أن يسههتفيد الفريههق العامههح مههن خههربة املقههرر اخلههاص املعههين ابحلههق يف التنميههة،
وخ ههربة رئ ههيس  -مق ههرر الفري ههق العام ههح .وينبغ ههي أن تُههدم خب ههة ع ههام  ٢٠3٠بنو هها يف أنش ههبة
الفريق العامح .ومن أن القيام بذلك أن يسيتم يف تعميم مراعاة احلق يف التنمية.
 -34ورأت ابكستان أن مقتحهات الهرئيس  -املقهرر الهواردة يف الوثيقهة
أكههن أن تسههاعد الفريههق العامههح علههل جتههاوز اجلمههود السياسههي .و ههة ضههرورة للتخفيههف مههن حههدة
الفقههر واحلههد مههن أوجه التفههاوت الجتماعيههة والقتصههادية .ويسههتلزم احلههق يف التنميههة تعههاوانا دوليها،
مههع مراعههاة املسههتوليات املشههتكة ولكههن املتباينههة .وتلتههزم ابكسههتان ابحلههد مههن الفقههر وعههدم املسههاواة
با سكاهنا .ودعا مجيع الدول ىل املشاركة البناءة يف املناقشات بشأن برام صك ملزم قانوانا.
A/HRC/WG.2/19/CRP.2

 -35و كرت أسهتاليا أن حكومتيتها هر بفهتة انتقاليهة بسهبن النتخهاابت الحتاديهة ،ممها حهال
دون مشاركتيتا يف مفاوضات دولية جديدة.
 -3٦ووفق ا إلفادة أ ربيوان ،يتسم التعاون الدوت أبمهية حامسة يف تنفيذ خبة عهام ،٢٠3٠
وينبغههي اعتبههار عمههال احلههق يف التنميههة وسههيلة قيمههة يف هههذا الصههدد .ويتبلههن القلههاء علههل الفقههر
واحلد من عدم املساواة وحتقيق املساواة با اجلنسا وحح مشاكح املشردين داخليا عمهالا مجاعيها
من جانن اجملتمع الدوت.
 -3٧وقالا ندونيسيا هنا تتبلع ىل صهدور املشهروع األول للصهك امللهزم قهانوانا .و هة ضهرورة
للتعاون الدوت والشراكة العاملية من أجح التنمية لتحويح احلق يف التنمية ىل حقيقة واقعة .واحلهق
يف التنميههة عامههح أساسههي يف تفعيههح خبههة عههام  .٢٠3٠وتُ ِ
عمههح ندونيسههيا احلههق يف التنميههة علههل
الصعيد احمللي من خالل اتباع هن متعدد األبعاد زاء التنمية ،وعلل الصعيد اإلقليمي من خالل
راببة أمم جنوب رق سيا وريريها من منابر التعاون فيما با بلدان اجلنوب.
 -38ودفعهها اليههاابن أبن حقههوق اإلنسههان ،مبهها يف لههك احلههق يف التنميههة ،ل تُعههزى ىل الههدول
بح ىل األفراد .ول ينبغي أن يكون احلق جزءا من صك ملزم قانوانا .فالياابن تشوع تنفيهذ خبهة
عام  ٢٠3٠داخح قليميتا ،وتقدم املساعدة من أجح كا األفراد يف البلدان األخهرى يف جمهات
التعلههيم والصههحة ،ضههمن أمههور أخههرى .ومههن األمهيههة مبكههان املداومههة علههل اتبههاع هنه ت هوافقي أثنههاء
التفاود .ولن تشتاي الياابن بعد لك يف املناقشات ا أصبحا تركز علل صك ملزم قانوانا.
 -3٩وأوض ههحا بوتس هواان جمموع ههة البي ههاانت النوعي ههة والكمي ههة املص ههنفة ال ههيت أع ههد ا ألري هراد
حتليح السياسات وتوجي تركيزهها ىل مهن ههم يف أمهس الحتيهاي .وييتيه املنتهدى السياسهي الرفيهع
املس ههتوى فرص ههة ملناقش ههة عم ههال احل ههق يف التنمي ههة وتعميم ه عل ههل نب ههاق منظوم ههة األم ههم املتح ههدة.
ودفعا بوتسواان أبن املعاملهة اخلاصهة والتفلهيلية يف التوهارة ،وتقهدا الهدعم ىل البلهدان املتوسهبة
واملنخفلة الدخح من األمور األساسية لتحقيق التنمية املستدامة.
 -4٠وتبادلهها ك هوادور معلومههات بشههأن الوضههع الدسههتوري جلميههع حقههوق اإلنسههان ،مبهها يف
لههك احلههق يف التنميههة وحقههوق الببيعههة .وقالهها ن خبههة التنميههة الوونيههة للبلههد تست ههد جبميههع
صههكواي حقههوق اإلنسههان وخبههة عههام  .٢٠3٠وهههي تههوت األولويههة ملكافحههة الفقههر وعههدم املسههاواة
وتعزي ههز الس ههتدامة البي ي ههة .وه ههي ت ههدين العن ههف والس ههلبة الذكوري ههة وكراهي ههة األجان ههن .وأعرب هها
كوادور عن ماهلا يف اا املفاوضات بشأن وضع صك ملزم قانوانا.
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 -4١ودفعا ريامبيا أبن خبة صال األمم املتحدة أساسية إلعمال احلق يف التنمية وحتقيق
امليتمشههة يف عمليههة صههنع القهرار يف األمههم
أهههداف التنميههة املسههتدامة .وينبغههي أن تراعههل األصهوات َّ
املتحههدة علههل أسههاا ي ههة الفههرص املتكاف ههة التشههاركية الشههاملة للوميههع .و ي ه احلوكمههة الشههاملة
للوميع الفرصة للحق اجلماعي يف التنمية ،ممها يتبلهن اتبهاع هنه انقهال زاء البتكهار .وأعربها
ريامبي هها ع ههن أمليت هها يف بل ههوغ تواف ههق يف اآلراء بش ههأن تعزي ههز احل ههق يف التنمي ههة والتمك هها والش ههمول
واملساواة.
 -4٢وتعتقد بنغالديت أن الفريق العامح حاسم األمهية لتحقيق اهلدفا اجلهامعا املتمثلها يف
التنميههة املسههتدامة و دامههة السههالم .وينبغههي للفريههق أن يتوههاوز الوضههع الهراهن وأن جيههري مناقشههات
موضوعية بشأن مشروع صك ملزم قانوانا.
 -43ودع هها الفري ههق العام ههح املع ههين ابحل ههق يف التنمي ههة الت ههابع ملنت ههدى جني ههف للمنظم ههات ري ههري
احلكوميهة املسههتليتمة مههن الكاثوليكيههة ىل ي هة بي ههة دوليههة ووونيههة متاتيهة لتحقيههق التنميههة املتكاملههة
والشاملة .وقال ن السياسات القائمة حصهرايا علهل األههداف القتصهادية وعقليهة الهتبر تتسهبن
يف عدم املساواة داخح البلدان وفيما بينيتا .وتتفاوت فوائهد العوملهة تفهاوها ههائالا .وجيلهن احلهق يف
التنمي ههة نقل ههة نوعي ههة تتبل ههن ص ههالح ا حقيقيه ه ا يف احلوكم ههة العاملي ههة لص هها الدأقراوي ههة واملس ههاءلة
ومعههايري حقههوق اإلنسههان .ودعهها ىل بلههوغ توافههق يف اآلراء و جههراء ح هوار بنههاء يلههع اإلنسههان يف
الصميم.
 -44وأ ار مركز أورواب  -العهامل الثاله ىل أنه هاراي يف أنشهبة الفريهق العامهح منهذ نشهائ .
وهههو يتيههد وضههع صههك ملههزم قههانوانا .ول يوجههد عاملههان أحههدمها متقههدم النمههو واآلخههر انم ،ولكههن
يوج ههد ع ههامل واح ههد معي ههن النم ههو .ويف الوق هها اله هراهن ،ل تتله هرر بل ههدان جن ههوب الك ههرة األرض ههية
فحسن من جراء املشاكح اإلئائية ،بح أيل ا بلدان الشمال.
 -45ودفعا اجلمعية النيوريية التوريولية أبن احلق يف التنميهة يشهمح التنميهة الداخليهة لألفهراد.
فاللعاف لدييتم املوارد الببيعية ،يف حا أن األقوايء لدييتم أسلحة .وينبغي أن يبدأ السالم مهن
القلن ،وينبغي أن يبدأ املندوبون بتغيري مواقفيتم.

ابء -جلسة اليحاور مع انقرر اخلاص انعين ابحلق يف الينمية
 -4٦قدم املقرر اخلاص املعين ابحلق يف التنمية ،سعد الفرارجي ،حملة عامهة عهن وليته وعمله .
وعرد تقريري بشأن أوج عدم املساواة وبشأن التعاون فيما با بلدان اجلنوب ،وتقريرين مقبلا
بش ههأن املش ههاورات اإلقليمي ههة وبش ههأن احل ههد م ههن خم ههاور الكه هوارر .وأف ههاد أيله ه ا ع ههن مش ههاركت يف
الجتماعات املتعلقة ابلتعاون فيما با بلدان اجلنوب والتنمية املستدامة ،والزايرة الهيت قهام هبها ىل
كههابو فههريدي وزايرتي ه املقههررتا ىل سويس هرا و ههيلي .وقههال ن ه أجههرى مشههاورات قليميههة بشههأن
أفلههح املمارسههات يف وضههع السياسههات والهربام الههيت تسههيتم يف عمههال احلههق يف التنميههة وتنفيههذها
ورص ههدها وتقييميت هها .وتوج ههد مس ههألة جامع ههة مبروح ههة تتعل ههق بل ههمان املش ههاركة الفعال ههة واهلادف ههة
واملسهتنرية جلميههع أصهحاب املصههلحة يف التنميهة علههل مجيهع املسههتوايت .وأعهرب املقههرر اخلهاص عههن
أمل ه يف أن تسههيتم املبههاد التوجييتيههة املسههتندة ىل تلههك املشههاورات يف مناقشههات الفريههق العامههح
بشأن وضع صك ملزم قانوانا .ورحن أبي اقتاحات تُبر بشأن تعاون مع الفريق العامح.
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 -4٧وأدىل بكلمههة وفههد كههح مههن الحتههاد األورو واهلنههد ومجيتوريههة ي هران اإلسههالمية ومجيتوريههة
فن ههزويال البوليفاري ههة ةتكل ههم ابس ههم حرك ههة بل ههدان ع ههدم ال ي ههاز ابس ههتثناء كه هوادور وب ههريو وكولومبي هها
وبصفت الوونية) ،وتالهم راببة مجاعة البااب يوحنا الثال والعشرين ةمتكلمة ابسم الفريق العامح
املع ه ههين ابحل ه ههق يف التنمي ه ههة الت ه ههابع ملنت ه ههدى جني ه ههف للمنظم ه ههات ري ه ههري احلكومي ه ههة املس ه ههتليتمة م ه ههن
الكاثوليكيه ههة) ،ومركه ههز أورواب  -العه ههامل الثال ه ه  ،ومجعيه ههة الشه ههعوب املعرضه ههة للخبه ههر .وكه ههرر عه ههدة
متكلمهها أتكيههد دعميتههم لوليههة املقههرر اخلههاص ،ورحب هوا بعمل ه الرامههي ىل تعزيههز احلههق يف التنميههة.
وأكههدت حركههة بلههدان عههدم ال يههاز علههل أمهيههة وليههة املقههرر اخلهاص و سههيتامات يف أعمههال الفريههق
العامح .وأ ارت ىل أن الفريق العامح منفتر لتلقهي سهيتامات املقهرر اخلهاص بشهأن عهداد صهك
ملزم قانوانا .وأحار الحتاد األورو علما بتقريهر املقهرر اخلهاص املقهدم ىل جملهس حقهوق اإلنسهان
يف دورته التاسهعة والثالثها ،لكنه أعههرب عهن قلقه زاء ازدواجيهة العمههح بها وليهيت املقهرر اخلههاص
والفريق العامح.
 -48ورحههن املق ههرر اخل ههاص ابلتعليقههات لالست ههاد هب هها يف عمل ه املقبههح .و ههدد عل ههل أمهي ههة
التعههاون الههدوت ودور كههح عنصههر مههن عناصههر املنظومههة وواجبه  ،مبهها يشههمح عنصههر احلقههوق املدنيههة،
من أجح عمال احلق يف التنمية.

جيم -انسامهات انقدمة من الدول وأصحاب انةلحة اآلخرين
 -4٩أ ارت ثيوبيا ىل أهداف التنمية املستدامة وخبة عمح أديهس أاباب بوصهفيتما خبهوات
انبالق إلعمال احلق يف التنمية وبوصفيتما عامالا أساسي ا يف كفالة أل يتخلف أحد عن الركن.
ومهها برحهها التنميههة تشههكح أولويههة قصههوى ابلنسههبة إلثيوبيهها ،حيه احلههق يف التنميههة أحههد احلقههوق
املعتف هبا دستورايا اليت ينبغي أن تعود ابلنفع علل الناا عامة .وتلتزم احلكومة ابلنمو وابنتشال
النههاا مههن بهراثن الفقههر مههن خههالل عمههح خمصصههات كبههرية يف امليزانيههة والضههبالع أبنشههبة ئائيههة
مراعيههة ملصهها الفق هراء يف جمههالت الزراع هة والصههحة والتعلههيم واهلياكههح األساسههية .وأدت أنش ههبة
القباع اخلاص أيل ا دورا هام ا يف التنمية الشاملة للبلد.
 -5٠ولحظ الحتاد األورو أن خبة عام  ٢٠3٠جتسد رؤية قائمهة علهل حقهوق اإلنسهان،
ممهها يتسههق مههع قههيم الحتههاد األورو  .ويركههز الحتههاد األورو علههل تعمههيم أهههداف التنميههة املسههتدامة
يف و ههار السياس ههات األوروبي ههة ويف أول ههوايت املفوض ههية األوروبي ههة .ويش ههكح تواف ههق اآلراء األورو
لعام  ٢٠١٧بشأن التنمية ،الذي يتمحور حول املواضهيع األساسهية اخلمسهة خلبهة عهام ،٢٠3٠
وههارا لتنفيههذ خبههة عههام  ٢٠3٠ابلشهراكة مههع مجيههع البلههدان الناميههة .وقُه ِهدما أمثلههة علههل الكيفيههة
ال ههيت تس ههيتم هب هها السياس ههات واإلجه هراءات الداخلي ههة واخلارجي ههة لالحت ههاد األورو يف حتقي ههق خب ههة
ووج انتبا الفريق العامح ىل املت رات املوضوعة ألهداف التنمية املستدامة.
عام ُ ،٢٠3٠
 -5١وتكلم هها أفغانس ههتان ع ههن اجليت ههود ال ههيت يب ههذهلا البل ههد لل ههمان ح ههق اإلنس ههان ملواوني ه يف
التنميهة ،وههي رؤيهة جتسهدت يف اإلوهار الهووين للسهالم والتنميهة يف أفغانسهتان و ١٠بهرام وونيهة
ات أولوية .وبدأ العمح مبوموعة صالحات لقباع التعليم يف عام  ،٢٠١8وتشيتد القباعات
الرئيسههية املههدرة للههدخح تقههدم ا ،وجههار تلبيههة احتياجههات التو يههف مههن خههالل تعزيههز التعلههيم امليتههين.
ومشلهها النتههائ حتسهها منههاب األعمههال التواريههة وزايدة الصههادرات .ومهها اكتملهها مشههاريع الهربط
اإلقليم ههي ال ههيت جي ههري تنفي ههذها يف و ههاري م ههت ر التع ههاون القتص ههادي اإلقليم ههي بش ههأن أفغانس ههتان
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وعمليههة قل ههن س ههيا  -اس ههبنبول ،مب هها يش ههمح خبههور نق ههح الباق ههة والق ههوى الكيترابئي ههة اإلقليمي ههة
وممرات النقح والسكك احلديدية ،سيتتن علييتا أتثري متصاعد علل التوارة اإلقليمية ويف حتقيهق
أهداف التنمية املستدامة.
 -5٢وأكههدت توريههو األمهيههة الههيت تعلقيتهها علههل عمههال احلههق يف التنميههة ،مشههرية ىل أن التمتههع
الفعلي ابحلق يف التنمية للوميع مازال بعيد املنال .وهي تعتقهد أن دمهاي عهالن احلهق يف التنميهة
يف صك ملزم قانوانا من هأن أن يسهيتم يف سهراين  .ويف ريلهون عهاما ،خفلها توريهو مسهتوى
الفقههر لههدييتا بنسههبة  3يف املائههة ،ابإلضههافة ىل خف ه الببالههة والعمالههة الناقصههة .و ههدف خبههة
التنمية الوونية للفتة  ٢٠٢٢-٢٠١8ىل جراء حتول هيكلي وتعزيز التنمية الجتماعيهة وتوويهد
الشمول.
 -53وأوضحا ماليزاي سياسة التنمية الوونية للبلد .فقد نُم علل املبهاد األساسهية للتنميهة
الشههاملة للومي ههع يف تل ههك السياس ههة ،ىل جان ههن التههدابري املزم ههع اختا ه هها لل ههمان اس ههتفادة مجي ههع
املههاليزيا مههن التنميههة يف البلههد .وأُدرجهها خبههة عههام  ٢٠3٠يف ليههة ختبههيط التنميههة الوونيههة ،مههع
وضههع أهههداف التنميههة املسههتدامة يف خبههة التنميههة الوونيههة .وأنشه هيكههح للحوكمههة بر سههة رئههيس
الوزراء ألريراد التنفيذ والرصد واإلبالغ .وسيست د التنفيهذ أيله ا يريبهة وريهق وونيهة ألههداف
التنمية املستدامة.
 -54وأوضحا ندونيسيا جيتود البلد الرامية ىل عمال احلق يف التنميهة مهن خهالل عمليهات
دأقراوية و فافة و املة للوميع .وأُدجما خبة عام  ٢٠3٠يف التخبيط اإلئائي الووين ،ويف
خب ههة ”تب ههوير ندونيس ههيا م ههن أورافيت هها“ وب هرام التنمي ههة الجتماعي ههة .ومشل هها اجليت ههود اإلقليمي ههة
األخ ههرية عق ههد جتم ههع للق ههادة م ههن رابب ههة أم ههم جن ههوب ههرق س ههيا بش ههأن حتقي ههق أه ههداف التنمي ههة
املس ههتدامة ،ودورة تدريبي ههة قليمي ههة بش ههأن امل هرأة والس ههالم واألم ههن .وتش ههاراي ندونيس ههيا بنش ههار يف
التعاون فيما با بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي من أجح تنفيذ خبة عام .٢٠3٠
 -55وتكلما بوركينا فاسو عن التدابري املتخذة إلعمهال احلهق يف التنميهة ،مبها يف لهك دراي
أحكههام امليثههاق األفريقههي حلقههوق اإلنسههان والشههعوب يف دسههتورها و صههال القهوانا واملتسسههات.
وأضههافا أن خبههة التنميههة القتصههادية والجتماعيههة الوونيههة للفههتة  ٢٠٢٠-٢٠١٦تسههتند ىل
أه ههداف التنمي ههة املس ههتدامة واهل ههدف  ٩ي األولوي ههة .وتش ههمح به هرام التنمي ههة الووني ههة يف الدول ههة
مشاركة عبية .فإ رااي النهاا يف التنميهة  -ل سهيما الف هات األكثهر ضهعف ا  -جهزء ل يتوهزأ مهن
عمال احلق يف التنمية .وهلذا السبن ،سيُتبع هن قائم علل حقوق اإلنسان.
 -5٦و كههرت أ ربيوههان أن حتقيههق أهههداف التنميههة املسههتدامة ينههدري ضههمن أولههوايت سياسههة
الدولة يف البلد .وقهد أُنشه جملهس للتنسهيق الهووين معهين ابلتنميهة املسهتدامة يف عهام  .٢٠١٦ويف
عههام  ،٢٠١8وقعهها احلكومههة عههالانا مشههتكا بشههأن التعههاون مههن أجههح حتقيههق أهههداف التنميههة
املسههتدامة مههع اللونههة القتصههادية ألورواب .واهلههدف مههن اإلعههالن املشههتاي هههو التعههاون يف تنفيههذ
األنشبة الرامية ىل حتقيق أهداف التنمية املستدامة وحتديد األولوايت الوونية للتنمية املستدامة.
 -5٧وأوضههحا ابكسههتان هنويتهها املتعههدد اجلوانههن جتهها التنميههة ،وجههدول أعماهلهها الههذي يركههز
علههل النههاا ،وسياسههتيتا الشههاملة للتخفيههف مههن حههدة الفقههر .وتشههكح هههذ األخههرية أكههرب بهرانم
لش ههبكات األم ههان الجتم ههاعي يف املنبق ههة .وأض ههافا أن احلكومه ههة تعم ههح عل ههل ههو وثي ههق مه ههع
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املقاوعههات للههمان وجههود حههد أدا مههن احلمايههة الجتماعيههة والنمههو القتصههادي .ومشلهها اجليتههود
األخرى توسيع مكانية احلصول علل خدمات جيهدة النوعيهة يف جمهات التعلهيم والتغذيهة ،وضهمان
تكافت الفهرص مهن خهالل نظهم التو يهف القائمهة علهل اجلهدارة ،وتهوفري التكنولوجيها األقهح تكلفهة،
وزايدة التنمي ههة القائم ههة عل ههل املش ههاركة والش ههاملة للومي ههع ،والنم ههو القتص ههادي املب ههرد ،وحتس هها
التصال ،وتوفري الباقة امليسورة التكلفة.
 -58وأوضههحا اهلنههد الت هزام البلههد اعمههال وتفعيههح احلههق يف التنميههة .وأضههافا أن الش هراكات
اإلئائي ههة حتت ههح مكان ههة ابرزة يف سياس ههة اهلن ههد اخلارجي ههة .وق ههد زادت براجميت هها للمس ههاعدة اإلئائي ههة
اخلارجية يف البلدان النامية زايدة كبرية علل مدار العاما املاضهيا واسهتندت ىل ركيهزتا .ويعمهح
”ئههو ي الش هراكة“ ،الههذي ههدد ويقههرر في ه الشههركاء أولههوايت ومعههامل مشههاريعيتم اإلئائيههة ،علههل
حتقيق املنفعة والزدهار املتبهادلا .ويتمثهح هدفه األساسهي يف جيهاد سهلع ليهة دائمهة مهن خهالل
تبادل التقنيات وتعزيز القدرات احمللية.
 -5٩وأ ههارت موريتانيهها ىل أن احلههق يف التنميههة جههزء ل يتو هزأ مههن اخلبههط وال هربام الوونيههة
للتخفيف من حدة الفقر والسيبرة علي ومهن عمليتها الرامهي ىل تعزيهز حقهوق اإلنسهان واايتيتها.
وتغبههي اس هتاتيوية النمههو املعوههح والزدهههار املشههتاي الفههتة مههن عههام  ٢٠١5ىل عههام ،٢٠3٠
وهي دف ىل تعزيهز التنميهة املسهتدامة والشهاملة للوميهع علهل هو يلهيب الحتياجهات األساسهية
جلميع سكان موريتانيا .وتشمح مكوان ا الرئيسية الثالثهة تعزيهز النمهو املعوهح واملسهتدام والشهامح
للوميع ،وتشويع التدرين وتوفري اخلدمات األساسية ،وتعزيز املتسسات احلكومية.
 -٦٠و كه ه ههرت به ه ههنغالديت أن احله ه ههق يف التنميه ه ههة جه ه ههرى تناول ه ه ه وتعميم ه ه ه يف مجيه ه ههع خبه ه ههط
واس هتاتيويات التنمي ههة الووني ههة ات الص ههلة م ههن أج ههح حتقي ههق أه ههداف التنمي ههة املس ههتدامة .وعل ههل
الصههعيد اإلقليمههي ،تواصههح بههنغالديت أنشههبة الههدعوة ىل تعزيههز التعههاون اإلقليمههي ودون اإلقليمههي
م ههن أج ههح و ههالق مك ههاانت التنمي ههة يف منبق ههة جن ههوب س ههيا .وعل ههل الص ههعيد ال ههدوت ،عمل هها
بص ههفتيتا امل ههتكلم ابس ههم أق ههح البل ههدان ئه هوا يف املنت ههدايت الدولي ههة ات الص ههلة ،مب هها يف ل ههك أثن ههاء
املفاوضات بشأن األهداف واللتزامات اإلئائية املتفق علييتا دوليا ألقح البلدان ئوا.

ال -جلسة اليحاور مع اخلرباء
 -٦١وفقه ا لقهرار جملههس حقههوق اإلنسهان  ،٩/3٩نظههم الفريههق العامههح جلسهة حتهاور مههع اخلهرباء
بشأن عمال وتفعيح احلق يف التنمية واآلاثر املتتبة علل خبة عام  ،٢٠3٠مبا يف لك مكانيهة
مشههاركة الفريههق العامههح يف املنتههدى السياسههي الرفيههع املسههتوى املعههين ابلتنميههة املسههتدامة .وضههما
حلقههة النقهها األوىل فيسههانيت يههو ،منسههق ب هرانم احلوكمههة العامليههة مههن أجههح التنميههة التههابع ملركههز
اجلنههوب؛ ورجيينهها أسههاريوتيس ،كبههرية مههو في الشههتون القانونيههة ورئيسههة قسههم السياسههة والتش هريع
التابعههة لشههعبة التكنولوجيهها واللوجسههتيات مبههت ر األمههم املتحههدة للتوههارة والتنميههة؛ وراؤول تههوريس،
مستشهار يف هعبة التنميههة التابعهة ملنظمهة التوههارة العامليهة؛ وسهانيا ريههد مسيه  ،املستشهارة القانونيههة
وكبرية الباحثا يف بكة العامل الثال .
 -٦٢وتنههاول السههيد يههو التحههدايت الههيت تواج ه عمههال احلههق يف التنميههة وخبههة عههام ،٢٠3٠
وياصة تغري املناب وعدم اليقا القتصادي العاملي .وقال ن نقار اللعف املناخية تتوقف علل
مرحلههة التنميههة واهلياكههح األساسههية واألوضههاع املاليههة والتكنولوجيهها يف البلههدان .وأكههن لصههك ملههزم
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قانوانا بشأن احلق يف التنمية أن ينظر يف مسألة تغري املناب .ويعين عدم اليقا القتصادي وتباوت
النمهو يف البلههدان الناميههة أن التكيهف مههع تغههري املنههاب سهيكون أكثههر صههعوبة .وقهد اههم عههدم اليقهها
القتصههادي العههاملي عههن سياسههات تصههحير أوضههاع املاليههة العامههة ،واخلصخصههة ،وركههود األجههور،
وتزايههد عههدم املسههاواة ،والتلههخم ،والعتمههاد علههل الههديون ،واحلمائيههة التواريههة .ويتبلههن حتقيههق
أهههداف اتفههاق ابريههس اختهها جهراءات مناخيههة وموحههة ،وتهوافر تكنولوجيههات التكيههف ،والنتقههال
ىل الباقههة النظيفههة ،واحلههد مههن البلههن علههل الباقههة .وسههيتثر التغيههري التكنولههوجي واهلوههرة والنمههو
السههكايل علههل أهههداف التنميههة .وينبغههي أن يتنههاول أي صههك ملههزم قههانوانا السياسههات الصههناعية
املستدامة ،ونقح التكنولوجيا ،وتنمية القدرات اإلنتاجية ،و جياد بي ة عامليهة ميهة تُعامهح بوصهفيتا
منفعة عامة .وينبغي أن يوىل جانن التعاون الدوت األولوية.
 -٦3وتكلمهها السههيدة أسههاريوتيس عههن التقههدم احملههرز والعقبههات املصههادفة يف التوههارة الدوليههة
فيمهها يتعلههق بتحقيههق خبههة عههام  .٢٠3٠وأ ههارت ىل تغههري املنههاب بوصههف مسههألة يههز عص هران.
وقالا ن احلهد مهن الحهتار العهاملي دون  ١.5درجهة م ويهة الهوارد يف اتفهاق ابريهس يشهكح ههدف ا
وموح ا .وتشري تقديرات األحبار الكمية ىل أن تغري املناب سيتسبن يف خسائر فادحة حا مع
حد الحتار العاملي دون  ١.5درجة م ويهة .والهدول اجلزريهة الصهغرية الناميهة هديدة اللهعف زاء
الص ههدمات اخلارجي ههة ،م ههع ارتف ههاع مع ههدلت التع ههرد للكه هوارر الببيعي ههة والق ههدرة احمل ههدودة عل ههل
التكيههف .ونظ هرا لعتمادههها الكبههري علههل ال هواردات والسههياحة ،تشههكح مبارا هها وموان يتهها البحريههة
رايا حياة ابلغة األمهية ،وهي معرضة بصفة خاصة للكهوارر املرتببهة ابملنهاب .وتسهبن عصهار
وقع يف عهام  ٢٠١٧يف خسهائر يف منبقهة البحهر الكهارييب بلغها عهدة م هات يف املائهة مهن النهات
احمللههي اإلمجههات للبلههدان .وأ يتههرت البحههور أن مبههارات وم هوان الههدول اجلزريههة الصههغرية الناميههة
معرضة للخبر يف مجيع سيناريوهات تغري املناب ،مما يبا احلاجة امللحة ىل اختا جراء.
 -٦4وعرد السيد تهوريس جهراءات متعلقهة بتبسهيط التوهارة ألريهراد حتقيهق أههداف التنميهة
املسههتدامة .وأوضههر كيههف أدى النههدماي يف النظههام التوههاري املتعههدد اجلنسههيات ىل حتسهها فههاق
املستقبح للبلدان النامية علهل املهدى البويهح مهن خهالل هحهة الوصهول ىل أسهواق جديهدة وأنهواع
تكنولوجيا جديدة واستثمارات جديهدة .ففهي سهاموا وملهديف ،أدى تبسهيط السياسهات التواريهة
الذي أجري ملعاجلة مشكلة ضيق القدرات ىل دفع النمو القتصادي وتنميت  .وتسببا التغهريات
اهليكليهة الههيت وهرأت علههل القتصهاد العههاملي يف زايدة تعقهد الراببههة بهها التوههارة والتنميههة .وأحههدر
التشههغيح اآلت والرقمنههة وئهها ي األعمههال اجلديههدة ثههورة يف مجيههع جوانههن حياتنهها ،ممهها أه فرص ه ا
لتعزي ههز النم ههو والتنمي ههة .وأدى التق ههدم التكنول ههوجي ري ههري املس ههبوق ىل ح ههدور تغ هريات هيكلي ههة يف
أسهواق العمههح ،حيه أدت مكاسههن اإلنتاجيههة احملققههة مههن التقنيههات احلديثههة ىل خفه البلههن
علل العمالة يف القباعات التقليدية مثح الزراعة أو التصنيع .وورحا ”الثهورة الصهناعية الرابعهة“
أيل ا حتدايت أمام احلكومات واجملتمعات .ودلح السيد توريس حبالت تثبا أن النظام التواري
املتعهدد األوهراف يتههير القهدرة علههل التنبهت واألمهن والعدالههة يف العالقهات القتصههادية الدوليهة ،وهههو
أمر ميتم بشكح خاص إلعمال احلق يف التنمية يف البلدان النامية.
 -٦5وعرضا السيدة ريهد مسيه وجيتهة نظهر اجملتمهع املهديل بشهأن مكهاانت التوهارة لتحقيهق
التنميههة املسههتدامة .و ههددت علههل التحههدي املتمثههح يف مشههاركة اجملتمههع املههديل مشههاركة هادفههة يف
املفاوضههات التواريههة .وقالهها ن األمهها العههام واملفوضهة السههامية أ ههارا يف تقريرمههها املشههتاي بشههأن
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احل ههق يف التنمي ههة ة )A/HRC/39/18ىل أن احلف ههاو عل ههل اهل ههامت املت هها عل ههل ص ههعيد السياس ههات
ملمارسههة السههيادة أمههر حاسههم لتعزيههز احلههق يف التنميههة .وانقشهها السههيدة ريههد مسي ه أيل ه ا األثههر
السههليب احملتمههح لههوهوات ومعاهههدات السههتثمار الثنائيههة و عههادة هيكلههة الههديون السههيادية والفوههوة
الرقميههة .وقالهها ن هنههااي ههكالية يف املمارسههة املتمثلههة يف ا هتار التزامههات علههل البلههدان الناميههة
وأق ههح البل ههدان ئ ه هوا أكث ههر مم هها يُبل ههن م ههن أعل ههاء منظم ههة التو ههارة العاملي ههة الق ههائما .وتتل ههمن
مفاوضات جارية يف هذا الصدد مبنظمة التوارة العاملية عملية صال مقتحة ،و عهاانت مقدمهة
ملصائد األمسااي ،وخدمات ميسورة التكلفة .وُ تمح أن تلبر البلدان املنلمة ىل النلمام ىل
التفاقههات الختياريههة املنبثقههة عههن مفاوضههات ووعيههة .وسههألا السههيدة ريههد مسيه الفريههق العامههح
عما ا كانا احلكومات أجرت تقييمات األثر علل حقوق اإلنسان ،حسبما أوصل به األمها
العام واملفوضة السامية يف تقريرمها عن احلق يف التنمية.
 -٦٦ويف املناقشة اليت أعقبها لهك ،أدىل بكلمهات ممثلهو كهح مهن الحتهاد األورو  ،و ثيوبيها،
و كوادور ،وبنغالديت ،واجلميتورية العربية السورية ،وريامبيا ،ومجيتورية فنزويال البوليفاريهة ،وكينيها،
وموريتانيها ،وموزامبيههق ،وتالهههم راببههة مجاعههة البههااب يوحنهها الثاله والعشهرين ةمتكلمههة ابسههم الفريههق
العامههح املعههين ابحلههق يف التنميههة التههابع ملنتههدى جنيههف للمنظمههات ريههري احلكوميههة املسههتليتمة مههن
الكاثوليكية) ،ومركز أورواب  -العامل الثال  ،وراببة حقهوق اإلنسهان الدوليهة لألقليهات األمريكيهة،
واجلمعية النيوريية التوريوليهة ،ومجعيهة الشهعوب املعرضهة للخبهر .و هدد عهدة متكلمها علهل أمهيهة
دور التعههاون الههدوت يف عمههال احلههق يف التنميههة .وأ ههار بعه املنههدوبا ىل ضههرورة تعزيههز التعههاون
الههدوت ،ول سههيما فيمهها يتعلههق بقلههااي تغههري املنههاب ونقههح التكنولوجيهها .وكههرر ممثههح ريامبيهها التأكيههد
علهل أن احلههق يف التنميههة يتبلههن أيلها تعههاوانا بها وكههالت األمههم املتحههدة املعنيههة حبقههوق اإلنسههان
والتوههارة .وولههن منههدوب بههنغالديت أن تُقههدَّم توصههيات بشههأن املشههاركة يف املفاوضههات املتعههددة
األوراف ،ل سيما فيما يتعلق ابلتوارة اإللكتونية واملتسسات الصغرية واملتوسبة احلوهم .وأكهد
الحتههاد األورو علههل ضههرورة الع هتاف أبن هنههااي وجيتههات نظههر متباينههة بشههأن عمههال احلههق يف
التنميهة مازالهها قائمههة .ويظههح الهنيت القههائم علههل حقههوق اإلنسههان ههو املبههدأ الههذي يُست هد به يف
اإلج هراءات ال ههيت يتخ ههذها الحت ههاد األورو  ،مب هها يف ل ههك هنو ه الس هتاتيوي املتب ههع لتنفي ههذ خب ههة
عههام  .٢٠3٠وأبههرزت ممثلههة اجلميتوريههة العربيههة السههورية العالقههة املتبادلههة بهها القيههود الدوليههة وقههدرة
ال ههدول عل ههل عم ههال احل ههق يف التنمي ههة لش ههعوهبا ،حيه ه جل ههأت بعه ه البل ههدان الغربي ههة ىل ف ههرد
ج هزاءات اقتصههادية انفراديههة علههل دول أخههرى ألسههباب سياسههية .وجيههن أل تُتواهههح التحههدايت
والقيههود املصههادفة علههل الصههعيد الههدوت الههيت تعههوق جيتههود الههدول الراميههة ىل عمههال لههك احلههق،
ل سيما تلك املتعلقهة ابنتشهار اإلرههاب وفهرد التهدابري القسهرية النفراديهة .وكهررت التأكيهد علهل
أن التعاون الدوت ضروري لدعم اجليتود الوونية اليت تبذهلا الدول إلعمال احلق يف التنمية.
 -٦٧ويف ختهام الههدورة ،أ هار اخلهرباء ،فيمها يتعلههق مبفاوضهات التوههارة اإللكتونيهة ،ىل ضههرورة
النظهر فيمهها ا كهان لههك أولويهة ابلنسههبة للبلهد ،ألن املشههاركة يف املفاوضهات ل ختلههو مهن تكلفههة.
ووُرحا مسهألة مها ا كانها البلهدان مسهتعدة للتفهاود بشهأن التوهارة اإللكتونيهة ،مهع اإل هارة
ىل أن مل يتقرر بعد ما ا كانا املفاوضات ستشمح املنتوات أم اخلدمات .ومن انحية أخرى،
تعههد املشههاركة ضههرورية مههن أجههح مسههاع وجيتههات نظههر الههدول وضههمان حتقيههق نتههائ منصههفة .ومههن
املههرجر أن تصههبر املفاوضههات ئو ج ها إلعههداد أي قواعههد أخههرى يف هههذا اجملههال .و ههة أمهيههة ابلغههة
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للسياسههات احملليههة لوعمههال الكامههح للحههق يف التنميههة وحتقيههق أهههداف التنميههة املسههتدامة .وتغههري
املناب هو أفلح دليح علل التابط العاملي .ويلزم جيهاد قهدر أكهرب مهن الهوعي لهدى صهانعي القهرار
للتصدي هلذا التحدي .وتشمح التدابري األخرى بنهاء القهدرات علهل املهدى البويهح و عهادة النظهر
يف املسهامهات احملههددة وونيها ،والهيت أكههن أن تشههمح التكيهف .وفيمهها يتعلههق ابلصهك امللههزم قههانوانا،
اقت التكيز علل واجن التعاون كيتدف رئيسي ل والنظر ىل الصك علل أن اتفاق تنفيهذ بهدلا
ُ
مههن صههك معيههاري .وأكههن توجي ه التكيههز علههل صههيارية ليههة بوصههفيتا أحههد املخرجههات الرئيسههية
للصك امللزم قانوانا.
 -٦8وضم فريق اخلرباء الثايل سوزان ماثيوز ،مو فهة هتون حقهوق اإلنسهان يف قسهم احلهق يف
التنميههة التههابع ملفوضههية حق هوق اإلنسههان؛ ومسههكرا جيسههيا تشههايل ،انئبههة رئههيس الفريههق العامههح
املعين مبسألة التمييز ضد املرأة يف القهانون واملمارسهة؛ وكيهارا مهاريود ،مهديرة هتون السياسهات يف
جمال عدم املساواة مبنظمة أوكسفام؛ ومالك أوزدن ،مدير مركز أورواب  -العامل الثال .
 -٦٩وقههدما السههيدة مههاثيوز عرضها عههن مكههاانت وأوجه قصههور التوههارة الرقميههة فيمهها يتعلههق
ابلتنمية يف أفريقيا .وقالا ن العوملة الرقمية تبر فرصا وخماور يف جمال حقهوق اإلنسهان ،مبها يف
لك احلق يف التنمية .وقد عززت التكنولوجيا الرقمية النمو القتصادي وأحدثا حتولا يف احلكهم
واخلهدمات ،ولكههن املنهافع كانهها متفاوتههة .فالسههكان ريهري املتصههلا ابإلنتنهها مههن الفقهراء الهريفيا
اإلانر بشههكح ريههري متناسههن .وأكههن لالتصههال ابإلنتنهها أن ُ ه ِهدر أتثهريا متواليها علههل البتكههار
والتوههارة ،ممهها يعههود ابلنفههع علههل النسههاء والشههباب واأل ههخاص وي اإلعاقههة والسههكان يف املنههاوق
النائية بشكح خاص .ومع أن أكثر من نصف سكان العامل متصح ابإلنتنا ،مازالا نسبة 8٠
يف املائههة مههن السههكان يف أقههح البلههدان ئ هوا ريههري متصههلة هبهها .وللحيلولههة دون قههدوم مسههتقبح ريههري
متكههاف وريههري متسههاو وريههري منصههف ،جيههن علههل الههدول واألوهراف صههاحبة املصههلحة األخههرى أن
تبين هياكح أساسية رقمية و وهلها؛ وأن تسهيتم يف حتسها السهتثمارات احملليهة والدوليهة؛ وأن تلهع
اسهتاتيويات رقميههة مسههتكملة ابسهتاتيويات ئائيههة ههاملة؛ وأن تههوفر اهلياكههح األساسههية الالزمههة
لكفالة توفري الباقة النظيفة وامليا والصرف الصحي ووسائح النقح؛ وأن تلمن مكانية احلصول
علل هذ اخلدمات وميسورية التكلفة.
 -٧٠وأ ارت السيدة ماريود ىل مسألة عدم املساواة العاملية بوصفيتا نقبة اللعف يف احلق
يف التنميههة .وتشههكح أوجه التفههاوت املتزايههدة ديههدا إلعمههال احلههق يف التنميههة .ففههي عههام ،٢٠١8
استحو  ٢٦رجالا علل ثروة تعادل ما ألك النصهف األفقهر مهن السهكان ،وههذا التفهاوت مهازال
يف تزايد .وتسيتم الالمساواة يف العنف وعدم الستقرار واملشاكح الصحية .ويتثر تغري املناب علل
أفقهر النهاا أكثهر مهن ريهريهم .وتهتثر اللهرائن املنقوصهة علهل التمتهع ابلسهيادة الكاملهة مهن خههالل
حرمههان الههدول مههن م هوارد قيمههة لزمههة للخههدمات العامههة األساسههية .وريالب ها مهها تكههون العمليههات
املتعههددة األو هراف املتعلقههة ابهلههدف  ١٠مههن أهههداف التنميههة املسههتدامة ضههعيفة .وتقصههر ريههاايت
اهلهدف املقتحهة عهن مقارنهة الف هة األعلهل ابلف ههة األدا مهن السهكان ،وههي ل تركهز بشهكح كههاف
علل نسبة اله  4٠يف املائة األدا .وأكهن لهزايدة البيهاانت املتعلقهة بتفاصهيح التوزيهع أن تسهاعد يف
وضههع نظههام أكههرب وأمشههح بشههأن اهلههدف  .١٠واقتحهها السههيدة مههاريود نشههاء منتههدى ملكافحههة
أوج عدم املساواة يف النظام العاملي .وأكن نشاء املنتدى بواسبة الصك امللزم املتعلق ابحلهق يف
التنمية وأكن أن يسيتم يف عمال لك احلق.
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 -٧١وتكلما السيدة تشايل عن القلاء علل التمييز ضد املرأة بوصف واجبا قانونيا وعنصرا
كيني ا لتحقيق أهداف التنمية املستدامة .ومن أجح حتقيق املساواة با اجلنسا ،جين أن تكون
املرأة قادرة علل املشاركة واملسامهة يف التنمية والتمتع هبا .وجين التصدي لعدم املساواة مهن أجهح
جيههاد جمتمعههات عادلههة وسههلمية .فههإن تكلفههة املمارسههات التمييزيههة علههل الصههحة والتعلههيم والتنميههة
القتصادية حتد من حتقيق التنميهة املسهتدامة .ويف ضهوء حتليهح الفريهق العامهح املعهين مبسهألة التمييهز
ضد املرأة يف القانون ويف املمارسة ،أوضحا كيف يهتثر عهدم املسهاواة بها اجلنسها علهل عمهال
حقههوق املهرأة وعلههل حتقيههق األهههداف  3ةالصههحة اجليههدة والرفهها ) و 4ةالتعلههيم اجليههد) و 8ةالعمههح
الالئههق وئههو القتصههاد) .واختتمهها كلمتيتهها ابلتأكيههد علههل أن القلههاء علههل التمييههز ضههد النسههاء
والفتيات أمر أساسي للحد مهن عهدم املسهاواة بها اجلنسها وأوجه التفهاوت داخهح البلهدان وفيمها
بينيتا ،ولتحقيق أهداف التنمية املستدامة.
 -٧٢وتناول السهيد أوزدن سهبن األمهيهة البالغهة للحهق يف التنميهة يف كها النهاا ومشهاركتيتم
يف صنع القرارات املتعلقة بسياسات التنمية .وقهال ن السياسهات الليرباليهة اجلديهدة الهيت تببهق يف
مجيههع أ ههاء العههامل بوصههفيتا النمههو ي القتصههادي الوحيههد ،تعتهِهرب أن السههوق هههو صههوت الدأقراويههة
وحقههوق اإلنسههان .ل أن الليرباليههة اجلديههدة أ يتههرت العديههد مههن أوج ه القصههور وأخلهها أبس هواق
العمح واخلدمات العامة ،وأفروا يف اسهتغالل املهوارد الببيعيهة وسهامها يف تراجهع الدأقراويهة يف
ريالبية أ اء العامل .وينبغي التشديد ليس علهل أههداف التنميهة املسهتدامة ولكهن علهل جهوهر احلهق
يف التنميههة .ومههن أجههح تنفيههذ عههالن احلههق يف التنميههة ،ينبغههي أن تشههاراي الههدول ومجيههع سههكاهنا يف
التنميههة .وهههذا التنفيههذ يتبلههن تعههاوانا دولي ها .وهههو يتبلههن أيل ها اح هتام مبههدأ تقريههر املصههري وحيههز
السياسات العامة .ولذلك ،فإن التدبري األول الذي ينبغي أن تتخذ الدول لتفعيح هذا احلق هو
عمح تغيري جذري يف قواعد التوارة والستثمار اليت تقيد حيز السياسة العامة.
 -٧3ويف املناقشه ههة اله ههيت تله هها له ههك ،أدىل بكلمه ههات منه ههدوبون أثله ههون الحته ههاد األورو و ثيوبيه هها
واجلميتوريههة العربيههة السههورية وريامبيهها واهلنههد ،تالهههم ممثلههون عههن منظمههات اجملتمههع املههديل راببههة حقههوق
اإلنسان الدوليهة لألقليهات األمريكيهة واجلمعيهة النيورييهة التوريوليهة ومنظمهة . Vie et Santé du Centre
و دد املتكلمون علل أمهية املشاركة ،مبها يف لهك مشهاركة الشهعوب األصهلية والنسهاء ،يف التنميهة
ويف املفاوضات .ويف الوقا الذي تبادل في أحد الوفود جتارب انجحهة للتعهاون الهدوت يف تنفيهذ
خبههة عههام  ،٢٠3٠تسههاءل خههرون ،ابلنظههر ىل الالمسههاواة املتزايههدة ،عمهها ا كههان هنههااي الت هزام
سياسههي حقيقههي ابلتعههاون وتقههدا املسههاعدات اإلئائيههة ،مبهها يف لههك يف حالههة املنظمههات الدوليههة.
ودف ههع أح ههد الوف ههود أبن الفتق ههار ىل التنمي ههة ل أك ههن اس ههتخدام ل ههزعم وج ههود انتيتاك ههات حلق ههوق
اإلنسان ،يف حا تساءل خر عما ا كان نقهم املهوارد أكهن أن يهربر العوهز عهن حتقيهق نتهائ
يف جمههال املسههاواة بهها اجلنسهها .وتسههاءلا حههدى املنظمههات عمهها ا كههان أكههن حتقيههق خبههة
عام  ٢٠3٠يف ضوء الديون اخلارجية اليت ل أكن حتمليتا و”هنن“ املوارد الببيعية مهن أفريقيها.
و دد املتكلمون علهل أمهيهة تعزيهز التوهارة املنصهفة ،وتسهاءل أحهدهم عمها ا كهان تعزيهز التوهارة
اإللكتونية أكن أن يقود أيلا املتسسات الصغرية واملتوسبة احلوم اليت ل لهك القهدرة علهل
املنافسههة مههع عمالقههة التكنولوجيهها .و ههددت وفههود أخههرى علههل أمهيههة حتديههد مسههتوليات اجملتمههع
الههدوت علههل النحههو املشههار ليه يف عههالن احلههق يف التنميههة ،وسههألا عههن أ ههكال التعههاون الههدوت
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املتوقع هة أو الالزمههة للههمان عمههال احلههق يف التنميههة و زالههة العقبههات الههيت حتههول دون عمال ه وفق ها
لوعالن.
 -٧4ويف ختام الدورة ،أ ار أعلاء حلقة النقا ىل أن الشرور املتعلقة ابملسهاعدة اإلئائيهة
الرمسيههة والتعههديالت اهليكليههة والههديون اخلارجيههة الههيت ل أكههن سههدادها تههتثر علههل حيههز السياسههات
املتهها للبلههدان إلعمههال احلههق يف التنميههة .ول تسههتبيع احلكومههات أن حتههت بههنقم التنميههة كذريعههة
لع ههدم اخت هها ت ههدابري منخفل ههة التكلف ههة أو ب ههدون تكلف ههة لتعزي ههز حق ههوق اإلنس ههان واملس ههاواة ب هها
اجلنسا .وينبغي للموتمع الدوت ،است ادا مبيثاق األمم املتحدة وصهكواي حقهوق اإلنسهان ،أن
يتعههاون بههرو مههن التلههامن مههن خههالل تبههادل املمارسههات اجليههدة وبنههاء القههدرات .وعنههد التصههدي
ألوج ه عههدم املسههاواة ،ينبغههي عبههاء األولويههة للش هراكة مههع النههاا علههل القبههاع اخلههاص .وتبههر
التوارة اإللكتونية واقتصاد العمالة املتقتة خماور علل العمح واخلصوصية ،ولكن ل جمال لعكس
مسارمها وأكن توجييتيتما لتمكا امليتمشا.

هاء -منادرة برأن وضع مرروع صك ملزم دانوانا
 -٧5أجههرى الفري ههق العامههح مناقش ههة بشههأن وض ههع مش ههروع صههك مل ههزم قههانوانا بش ههأن احل ههق يف
التنميههة مههن خههالل عمليههة مشههاركة قائمههة علههل التعههاون ،تشههمح مناقشههات بشههأن ملههمون ونبههاق
الصك املقبح .ومت ترتين املناقشة يف وار بنود فرعية تسبقيتا عرود اخلرباء.
 -٧٦ويف اجللسههة األوىل املعقههودة يف وههار هههذا البنههد مههن جههدول األعمههال ،نوقشهها الديباجههة
واألحكههام اخلتاميههة وأسههالين العمههح واهليكههح واجلوانههن املتعلقههة بنههوع اجلههنس يف صههك ملههزم قههانوانا
بشههأن احلههق يف التنميههة .وتلههمن الجتمههاع عروضها قههدميتا ماكههان مههويس مبينغههي ،أسههتا القههانون
ال ههدوت يف جامع ههة جني ههف ويف كليه هة احلق ههوق  Science Poبب ههاريس؛ وك ههوين دي فيتيه ه  ،أس ههتا
القانون الدوت يف جامعة أنتويرب؛ ومسكرا جيسيا تيشايل.
 -٧٧وتنههاول السههيد مبينغههي الديباجههة واألحكههام اخلتاميههة لصههك ملههزم قههانوانا بشههأن احلههق يف
التنمية .وقال ن مدى الديباجات أكن أن يعتمد علل مسهتوى التخصهيم يف البنهود التنفيذيهة.
فالديباجههة هلهها قيمههة قانونيههة وهههي تقههدم توجييتههات لتفسههري املعاهههدة وسههياقيتا مههن خههالل عههرد
اعتبارات املعاهدة والغرد منيتها .والعتبهارات ههي السهبن السياسهي واملتسسهي والقهانويل لوجهود
املعاه ههدة .أم هها األريه هراد فيت ههي اإلا ههازات الو يفي ههة والتأهيلي ههة والنظامي ههة املنش ههودة .وفيم هها يتعل ههق
ابألحكههام اخلتاميههة ،ينبغههي أن تتنههاول اآلليههات املتسسههية ،والتوقيههع والتصههديق ،والههدخول يف حيههز
النفا  ،والتعديالت والتحفظات ،والفسخ ،واللغات األصلية ،وتسوية املنازعات.
 -٧8وأوضر السيد دي فيتي أن الصكواي امللزمة قانوانا عبارة عن معاهدات كميتا القهانون
الدوت .وتناول اخليارات الستاتيوية اليت يواجيتيتا القائمون علل الصيارية ،ول سهيما بها هحهة
نبه ههاق أوسه ههع للعله ههوية أو زايدة ته ههوى اللتزامه ههات .وأكه ههن للصه ههك أن يتبه ههع ئو ج ه ها قياسه ههيا
للمعاه ههدات أو ئو جه ه ا لالتفاقي ههات اإلواري ههة .وينبغ ههي أن ههافظ الص ههك املل ههزم عل ههل الس ههمات
الرئيسية للحق يف التنمية بوصف حقه ا مهن حقهوق اإلنسهان املكفولهة لألفهراد والشهعوب؛ واألحقيهة
يف املشههاركة النشههبة واحلههرة واهلادفههة يف التنميههة ويف التوزيههع العههادل للفوائههد النامجههة عنيتهها؛ واألبعههاد
الوونيههة واخلارجههة عههن احلههدود اإلقليميههة والعامليههة للحههق يف التنميههة .وأكههن للقههائما علههل صههيارية
املعاهدة أن يتبعوا هنوه ا مهأخو ا عهن دول أخهرى ،أو هنوه ا تقليهدايا لصهكواي حقهوق اإلنسهان ،أو
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مزجيها منيتمهها .وسههتكز أي معاهههدة واريههة بشههكح أكههرب علههل وضههع مبههاد عامههة ووضههع أحكههام
متسسية ،مبا يشمح مت ر األوراف و ليات المتثال.
 -٧٩و كرت السيدة تشايل أن الهنظم اإلقليميهة حلقهوق اإلنسهان لهدييتا ابلفعهح صهكواي ملزمهة
قههانوانا تشههمح احلههق يف التنميههة ،مههن بينيتهها الربوتوكههول امللحههق ابمليثههاق األفريقههي حلقههوق اإلنسههان
والشههعوب واملتعلههق حبقههوق امل هرأة يف أفريقيهها ،الههذي تشههري املههادة  ١٩من ه حتديههدا ىل حههق امل هرأة يف
التنمية املستدامة .والعتاف ابحلق يف التنمية أمر ابلغ األمهيهة ،نظهرا ألن املهرأة تفو ها املشهاركة يف
عمليههة التنميههة والسههتفادة مههن نتائويتهها ،فههردايا ومجاعي ها علههل الس هواء .ولههن يتسههال حتقيههق هههدف
التنمية املستدامة ا مل ُ نر املرأة مكانية التمتهع الكامهح حبقهوق اإلنسهان الهيت هلها .فالقلهاء علهل
التمييههز ضههد املهرأة لههيس جمههرد هههدف ،بههح التهزام .ومههن األمهيههة مبكههان أن تههدري يف أي صههك ملههزم
قههانوانا أحك ههام ت ههدعم الوضههع السياس ههي والقتص ههادي والجتمههاعي للم هرأة وحقيت هها يف املس ههاواة يف
التنمية .ورمبا أكن استخالص بع املقتحات من النظام األفريقي ،ويلزم عمح يء من عهادة
الصههيارية إلعههالن احلههق يف التنميههة .وينبغههي أن تههتدي امل هرأة دورا نشههب ا يف عمليههة صههيارية وتنفيههذ
سياسات الدولة وبرام التنمية .وينبغي أل يشار لييتا أبهنها جمهرد مسهتفيدة مهن سياسهات التنميهة
ولك ههن ينبغ ههي أن تع ه َّها بوص ههفيتا ق ههوة دافع ههة للتنمي ههة .وم ههن األمهي ههة مبك ههان أن يُتب ههع هنه ه متع ههدد
القباعات يراعي املرأة يف حالت اللعف أو التيتميت.
 -8٠ويف املناقشههة الههيت أعقبهها لههك ،أدىل بكلمهات ممثلههو كههح مههن الحتههاد الروسههي ومجيتوريههة
يران اإلسالمية وابكستان ومجيتورية فنزويال البوليفارية والكرسي الرسهوت وكهواب وموزامبيهق واهلنهد،
وتالهم ممثلو راببة مجاعة البااب يوحنا الثال والعشرين ةمتكلمة ابسم الفريق العامح املعهين ابحلهق
يف التنميههة التههابع ملنتههدى جنيههف للمنظمههات ريههري احلكوميههة املسههتليتمة مههن الكاثوليكيههة) ،ومركههز
أورواب  -العههامل الثال ه  ،والراببههة الدوليههة للمحههاما الههدأقراويا ،واجلمعيههة النيورييههة التوريوليههة.
وأكهد املتكلمهون ضهرورة السههعي ىل بلهوغ توافهق يف اآلراء علهل نبههاق واسهع أثنهاء العمليهة .و ههدد
أحد املندوبا علهل أن التفهاود بشهأن املعاههدة ينبغهي أن يكهون حصهرايا عمليهة حكوميهة دوليهة،
يف حهها حبههذ خههرون عمليههة أكثههر مشههولا مبشههاركة نشههبة مههن اجملتمههع املههديل وأصههحاب املصههلحة
اآلخ هرين .وأوص ههل املن ههدوبون بص ههكواي حق ههوق اإلنس ههان ال ههيت ينبغ ههي كره هها يف ديباج ههة املعاه ههدة
وكذلك املباد اليت ينبغي أن تست ِ د هبا .ورأى البع أن نبهاق املعاههدة وملهموهنا ينبغهي أن
يسهتندا بشهكح صهارم ىل عهالن احلهق يف التنميهة ،وينبغهي أن يركهزا علهل األ هخاص واجلماعهات،
وأن يتكههدا علههل األبعههاد الدوليههة للحههق ،وحههذروا مههن اخت هزال احلههق يف التنميههة ىل هن ه قههائم علههل
حق ههوق اإلنس ههان زاء التنمي ههة .وتس ههاءل أح ههد املن ههدوبا ع ههن العالق ههة ب هها ع ههدد ال ههدول األوه هراف
الالزمة لدخول الصك حيز النفها وعامليته  .وأُعهرب عهن راء متباينهة بشهأن مها ا كهان ينبغهي أن
يكون الصك معاهدة قياسية أم اتفاقية وارية ،ورأى البع أن هذ املسألة أكن أن يبها فييتها
لحق ا .واقت أحد املشاركا أن املعايري واملعايري الفرعية من أهنا أن تساعد يف ر اد العملية.
 -8١ويف ختههام الههدورة ،أعههرب املشههاركون عههن راء متباينههة بشههأن مهها ا كههان مههن األفلههح أن
يتقههرر ن كههان الصههك سههيكون معاهههدة قياسههية أم اتفاقيههة واريههة يف بدايههة العمليههة أم مههع سههري
املفاوضات .واتفق أعلاء حلقة النقا علل أن الصك اجلديد ينبغي أن يتواوز عالن احلق يف
التنمية ،و لك إلضافة معايري أكثر حتديدا وتوسيع نباق توافق اآلراء ،علل السواء .ورأى السهيد
دي فيتي ه أن التح ههدي الرئيس ههي يتمث ههح يف اجلم ههع ب هها مس ههات معاه ههدات حق ههوق اإلنس ههان وب هها
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العالقات با الدول ،بغرد ضمان خلاع اجليتات املسهتولة للمسهاءلة .وأوضهر السهيد مبينغهي
أن الههرقم القياسههي لههدخول حيههز النفهها هههو  5٠تصههديق ا ،ل أن ابسههتباعة املفوضهها أن يقههرروا
خالف لك بناءا علل اعتبارات استاتيوية .وأوصا السيدة تشايل بتونن الصيارية اليت توحي
ضههمنا أن الرجههال هههم القاعههدة والنسههاء هههن ”سههائر“ البشههر ةالسههتثناء واللههعفاء) ،مثههح العبههارة
الشائعة ”مبا يف لك النساء“.
 -8٢ويف اجللسههة التاليههة ،نههوقت ملههمون ونبههاق صههك ملههزم قههانوانا بشههأن احلههق يف التنميههة.
وبهدأت اجللسههة بعههرود قههدميتا مييتههري كههااند  ،املههدير األكههادأي جلامعههة السههالم؛ وكههارلوا لههوبيز،
كبري املستشارين القانونيا يف جمال األعمال التوارية وحقوق اإلنسان بلونهة احلقهوقيا الدوليهة؛
ودايان ديسههيريتو ،أسههتا ة قههانون حقههوق اإلنسههان جبامعههة نههوتردام وأسههتا ة القههانون الههدوت وحقههوق
اإلنسان ابألكادأية القلائية الفلبينية.
 -83وتناول السيد كااند صيارية احلق يف التنمية ووبيعة التزامات الدول األوراف جتا صك
ملزم قانوانا .وأضاف أن احلق يف التنمية حق قائم بذات ريري قابهح للتصهرف مهن حقهوق اإلنسهان،
لكن أيلا مدم فييتا ،أي أن انتيتااي أي حق من حقوق اإلنسان يشكح تلقائيها انتيتاكها للحهق
يف التنميههة .ويرتكههز أسههاا احلههق يف التنميههة ىل املش ههاركة واملسههامهة والتمتههع .و ههة عههادة ص ههيارية
مقتحهة للحههق يف التنميههة كمهها يلههي” :مههن حههق الههدول ومههن واجبيتهها ،نيابههة عههن ههعوهبا ،أن تلههع
سياسههات ئائيههة وونيههة مالئمههة“ .وعلههل الههدول واجههن ،عنههدما تعمههح بصههورة مجاعيههة يف وههار
راكات عاملية و قليمية ،ابحتام احلهق يف التنميهة واايته و عماله  .وأكهن ألحكهام الصهك امللهزم
قانوانا أن تتلمن ارات ىل التنمية املدنية والتنمية املستدامة ،اللتا مل تردا يف اإلعالن.
 -84وتكل ههم الس ههيد ل ههوبيز ع ههن م ه هزااي وعي ههوب ف ههرد اللتزام ههات عل ههل متسس ههات األعم ههال
واملستثمرين فيما يتعلق حبقهوق اإلنسهان واحلهق يف التنميهة .فهإن أي اتفاقيهة بشهأن احلهق يف التنميهة
أكه ههن أن ت ه ههوفر وه ههارا متع ه ههدد األو ه هراف له ههدعم جيت ه ههود اإلص ه ههال يف البله ههدان ،وتعزي ه ههز موقفيت ه هها
التفاوضههي ،وحتقيههق التهوازن بهها أنظمههة اايههة السههتثمار .وأكههن للتزامههات املسههتثمرين أن تشههمح
المتثال للقانون الووين ،واإلفصا عن املعلومات ،واحتام حقوق اإلنسهان وحقهوق العمهح وفقها
للقانون الووين وتقييمات األثر الجتماعي والبي ي .ومزااي دراي تلك اللتزامات يف الصك امللهزم
قه ههانوانا أكه ههن أن تتمثه ههح يف احلفه ههاو عله ههل حيه ههز السياسه ههات الوونيه ههة ،و ضه ههفاء التسه ههاق عله ههل
السه ههتثمارات حه هها تصه ههن يف جيته ههود التنميه ههة الوونيه ههة ،وته ههوفري اايه ههة و رياثه ههة أفله ههح للسه ههكان
املتلررين .وتشمح العيوب احملتملة وجهود مسهتوى عهال مهن اللتزامهات الهيت يُنظهر لييتها علهل أهنها
ريههري مشههوعة ،واضههمحالل الصههك بفعههح تههديل مسههتوى التصههديق أو التنفيههذ ،واحلاجههة ىل بههذل
جيتود لية لسن قوانا وتشريعيتا و نفا ها.
 -85وقدما السيدة ديسيريتو ئا ي وأور المتثال احملتملة ملشروع صك ملزم قانوانا .وقالها
ن المتثال حلقوق اإلنسان كثريا ما يسهاوى ابإلنفها  ،يف حها أنه يف الواقهع يتعلهق ابلدرجهة الهيت
يتوافههق فييتهها سههلواي الدولههة مههع مهها ي هنم علي ه أو ظههر اتفههاق دوت مهها .ويتحههدد امتثههال الههدول
بواس ههبة أه ههداف التع ههاون السه هتاتيوي ،واملص هها الذاتي ههة ،واملعامل ههة ابملث ههح ،والشه هواريح املتعلق ههة
ابلس ههمعة ،والش ههعور ابهلوي ههة النا ه ه ع ههن قواع ههد الس ههلواي ال ههدوت املش ههتكة ،والش ههعور ابلش ههرعية
واإلنصههاف .وحتههدد مخسههة عوامههح املسههتوى املقبههول مههن المتثههال حلقههوق اإلنسههان ،هههي :كفههاءة
القواع ههد ،ومص هها الدول ههة ،والقواع ههد ،وريم ههود القواع ههد مقاب ههح وض ههو القواع ههد ،واإلمك ههاانت
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والقدرات .وتشمح خيهارات الشهكح املتسسهي مها يلهي :جهراءات اإلبهالغ والسهتعراد الهدوري؛
و ج هراءات تقصههي احلقههائق واإلبههالغ يف اهلي ههات الوونيههة أو اإلقليميههة القائمههة؛ وئههو ي املسههتولية
املش ههتكة ولكه ههن املتباين ههة أو سه ههوح ع ههام لاللتزامه ههات أك ههن التحقه ههق من ه ه ؛ وو ه ههائف حواريه ههة أو
استعراضههية منووههة هبي ههة تعاهديههة؛ وتقههارير متكاملههة عههن احلههق يف التنميههة لتحليههح العوامههح املشههتكة
با القباعهات الهيت تقيهد حقهوق اإلنسهان وتنفيهذ أههداف التنميهة املسهتدامة؛ وبروتوكهول اختيهاري
إلجراءات الشكاوى الفردية أو اجلماعية وتسوية املنازعات.
 -8٦وبعد العرود ،أدىل بكلمة وفد كح من مجيتورية يران اإلسالمية وابكسهتان واجلميتوريهة
العربي ههة الس ههورية وريامبي هها ومجيتوري ههة فن ههزويال البوليفاري ههة ةتكل ههم ابس ههم حرك ههة بل ههدان ع ههدم ال ي ههاز
ابستثناء كوادور وبريو وكولومبيا وبصفت الوونية) وكواب .وأعقبيتم ممثلهو مركهز اجلنهوب ومنظمهات
اجملتمههع املههديل التاليههة :راببههة مجاعههة البههااب يوحنهها الثال ه والعش هرين ةمتكلمههة ابسههم الفريههق العامههح
املع ه ههين ابحل ه ههق يف التنمي ه ههة الت ه ههابع ملنت ه ههدى جني ه ههف للمنظم ه ههات ري ه ههري احلكومي ه ههة املس ه ههتليتمة م ه ههن
الكاثوليكية) ،ومركز أورواب  -العامل الثال  ،وراببة حقهوق اإلنسهان الدوليهة لألقليهات األمريكيهة،
واجلمعيهة النيورييهة التوريوليهة ،ومنظمهة  .Vie et Santé du Centreوأ هار عهدة متكلمها ىل األثهر
السههليب للتههدابري القس هرية النفراديههة واحل هواجز التواريههة واللتزامههات الدوليههة السههلبية الههيت تتوههاوز
احلههدود اإلقليميههة علههل جيتههود التنميههة ،وتسههاءلوا عههن سههبح جتسههيد لههك يف الصههك امللههزم قههانوانا.
وتكلم بع املمثلا عن التزامات حقوق اإلنسان وأتثري املتسسات املالية الدوليهة علهل احلهق يف
التنميهة .وتسهاءل املنهدوبون أيله ا عهن دور ومسههتوليات أصهحاب املصهلحة اآلخهرين ،مبها يف لههك
املنظمههات اإلقليميههة واخل هرباء والشههعوب األصههلية ،يف عمليههة املفاوضههات والوثيقههة اخلتاميههة .وأ ههار
من ههدوب ريامبي هها ىل األري هراد م ههن حتدي ههد م ههدى المتث ههال للح ههق يف التنمي ههة ال ههيت كر هها الس ههيدة
ديزيريت ههو ،فأك ههد عل ههل ض ههرورة هح ههة املعلوم ههات لص ههانعي القه هرار .ويش ههمح ل ههك معلوم ههات ع ههن
الفوهوات التنظيميههة ويف صههنع القهرار يف جمههال التنميههة ،والبيههاانت املشههتكة بهها القباعههات املتعلقههة
ابآلاثر املتتبة علل اختها القهرارات القتصهادية يف حقهوق اإلنسهان .و هة حاجهة ىل وجهود تواصهح
متعمق ودأقراوي ومتكاف مهع مجيهع دوائهر صهنع القهرارات القتصهادية .ووجيتها ممثلهة اجلميتوريهة
العربية السورية أس لة ىل اخلرباء بشأن السبح الكفيلة مبنع العثهرات وأوجه القصهور يف املفاوضهات
مه ههن البدايه ههة ،وولبه هها أمثله ههة لتفاقه ههات وعمليه ههات دوليه ههة لسه ههتخداميتا كممارسه ههات فله ههلل يف
مفاوضات الصك امللزم قانوانا .وتساءل مركز اجلنوب عما ا كان السبيح للملي قدما سهيكون
معاهههدة ات التزامههات جديههدة ههددة أم معاهههدة بشههأن سههبح تنفيههذ اللتزامههات احلاليههة .وولبهها
مجيتورية يران اإلسالمية من اخلرباء توضير دور الوديع يف الصك امللزم قانوانا.
 -8٧ورد أعلههاء حلقههة النقهها علههل األسه لة املبروحههة ،مبهها يف لههك احلاجههة ىل اإل ههارة ىل
املرأة يف الصك امللزم قانوانا .وتعد مجاعات األقليات النسائية هي األكثر تلررا من الفقر .وفيمها
يتعلق أبصحاب املصهلحة اآلخهرين واملشهاركة ،رأى اخلهرباء أن املفاوضهات ينبغهي أن تكهون عمليهة
متعه ههددة التخصصه ههات ومتعه ههددة القباعه ههات .و ُكِه ههر التفه ههاق اإلقليمه ههي بشه ههأن الوه ههالع عله ههل
املعلومات واملشاركة العامة والعدالة يف املسائح البي ية يف أمريكا الالتينيهة ومنبقهة البحهر الكهارييب،
والتفاقيههة اخلاصههة اهحههة فههرص احلصههول علههل املعلومههات عههن البي ههة ومشههاركة اجلميتههور يف اختهها
القهرارات بشههأهنا والحتكههام ىل القلههاء يف املسههائح املتعلقههة هبهها ،بوصههفيتما مصههدرين لور ههادات
املفيدة .وأوصل أعلاء حلقة النقا اجراء دراسة مرجعية لتوجي وريق امللي قدما ،والتفاود
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بشههأن الصههك علههل ههو يوضههر القواعههد القائمههة .وأكههن للههدول املتفاوضههة أن جتسههد املمارسههات
اجليدة املتعلقة ابلتعاون الهدوت يف أحكهام التفاقهات البي يهة الدوليهة ،مثهح اتفاقيهة قهانون اسهتخدام
اجملههاري املائيههة الدوليههة يف األريهراد ريههري املالحيههة واتفاقيههة اايههة الهتار العههاملي الثقههايف والببيعههي.
وأكههن لعمليههة التفههاود أن تُسههتليتم ابلعمليههة الههيت اتبعيتهها الفريههق العامههح احلكههومي الههدوت املفتههو
العل ههوية املع ههين ابلش ههركات ع ههرب الووني ههة وريريه هها م ههن متسس ههات األعم ههال فيم هها يتعل ههق حبق ههوق
اإلنسان .وفيما يتعلق ابللتزامات خاري نباق الوليهة القلهائية ،أكهن الست هاد ابلتعليهق العهام
رق ههم ٢4ة )٢٠١٧الص ههادر ع ههن اللون ههة املعني ههة ابحلق ههوق القتص ههادية والجتماعي ههة والثقافي ههة ع ههن
التزامات الدول مبوجن العيتد الدوت اخلاص ابحلقوق القتصادية والجتماعية والثقافية يف سياق
األنش ههبة التواري ههة .والت ههدابري القسه هرية النفرادي ههة ري ههري قانوني ههة وفقه ها للق ههانون ال ههدوت .ول يقتص ههر
واجههن احهتام حقههوق اإلنسههان ومبههدأ ”عههدم حلههاق اللههرر“ علههل الههدول وحههدها ،ومههن املمكههن
نظهرايا أن ِ
حتمههح الههدول مسههتوليات يف جمههال حقههوق اإلنسههان علههل جيتههات فاعلههة مههن ريههري الههدول
دون موافقتيتا .وأوصل اخلرباء بتعيا األما العام بصفت الوديع.

رابعا -اا ينياجات واليوصيات
 -88اعيم وود الفري ووق العام وولا يف اجللس ووة األخو و ة لدورتو و العرو ورين انعق ووو ة يف  3أاير/
مايو 2019ا بيوافق اآلراءا اا ينياجات واليوصيات الياليةا وفق ا لوايي حسوبما ح هتود ا
جلنة حقوق اإلنسان يف درارها .72/1998
 -8٩ووج و الوور يس  -انقوورر الر و ر يف متحظات و اخلياميووة إىل مجيووع انرووار يف ورة
الفريووق العاموول .و وورر الر و ر كثلووو وول موون اامجووا األوروال ومجبوريووة فنووزويت البوليفاريووة
نمي لمة اب م حر ة بلدان عدم ااحنياز اب ويثناء إ ووا ور وبو و و ولومبيوا)ا وراباوة مجاعوة
البووااب يوحنووا الثالووش والعرورين نمي لمووة اب ووم الفريووق العاموول انعووين ابحلووق يف الينميووة اليووابع
ننيدى جني للمنظمات غ احل ومية انسيلبمة من ال اثولي ية).

أل  -اا ينياجات
 -٩٠أعرب الفريق العامل عن تقديره جلميع الذين امهوا يف أعمال ورت العررين.
 -٩١وأحوواا الفريووق العاموول علم و ا مووع اليقوودير عبووور مووديرة ضووعبة األنروواة انواضوويعية
واإلجراءات اخلاصوة واحلوق يف الينميوة يف مفوضوية حقووق اإلنسوان يف الودورةا وأحواا علمو ا
مبتحظا ا اافيياحية اليت أ لت هبا اب م انفوضة السواميةا والويت وررت فيبوا اليأ يود علو
عم انفوضية ال امل للفريق العامل ولإلعمال ال امل للحق يف الينمية.
 -٩٢ورحوول الفريووق العاموول بر ووالة الفيووديو انوجبووة موون األم و العووام عم وا للحووق يف
الينمية.
 -٩3ورح وول الفري ووق العام وول خع ووا ة اني وواب ال وور يس-انق وورر وأضو وا عن يو و يف دي ووا ة
انداوات ختل الدورة.
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 -٩4وأعرب الفريق العامل عون تقوديره للحووار اليفواعلذ الوذي أجوري موع انقورر اخلواص
انعووين ابحلووق يف الينميووةا والووذي ألت فرصووة ليبووا ل اآلراء برووأن إعوودا مرووروع صووك ملووزم
دانوانا برأن احلق يف الينميةا وفوا د إعمال احلق يف الينميةا والسوبل ال فيلوة ابليبلول علو
العقبات واليحدايت اليت مجول ون اليميع ال امل بذلك احلق.
 -٩5وأعرب الفريق العامل عن تقديره جللسة اليحاور اليت نُظمت بروأن إعموال وتفعيول
احلق يف الينميةا مبا يف ذلك اآلاثر انرتتبة عل خاة الينمية انسيدامة لعام .2030
 -٩٦وأحوواا الفريووق العاموول علمو ا ابآلراء انيباينووة برووأن وضووع صوك ملووزم دووانوانا انعوورب
عنبا أثناء منادرات األوىل انيعلقة خعودا مروروع صوك ملوزم دوانوانا بروأن احلوق يف الينميوة
عوون يريووق عمليووة مرووار ة دا مووة علو اليعوواونا مبووا يف ذلووك برووأن مبوومون وناوواق الةووك
انقبلا ورحل خ بامات اخلرباء انقدمة يف هذا السياق.
 -٩٧واندووا الفريووق العامول السووبل الوويت يسووبم هبووا صووك ملووزم دووانوانا يف جعوول احلووق يف
الينمية حقيقة وادعة للجميع من ختل يئة األوضاع الوينية والدولية انواتية إلعمالو ا ويف
ود و مجيووع اليووداب الوويت دوود ت و ثر ث و ا وولبي ا عل و احلووق يف الينميووةا وفق و ا نيثوواق األمووم
انيحدةا وإعتن احلق يف الينميةا و ا ر الة وك والواث ق الدولية ذات الةلة.
 -٩8وأحوواا الفريووق العاموول علم و ا ن الوودول األعبوواء يف اامجووا األوروال ترووارك يف
اننادرات انيعلقوة بوضوع صوك ملوزم دوانواناا سو ا مبودفبوا القا ول ن وضوع معيوار دوانو
ويل ذي يووابع ملووزم لوويس هووو اآلليووة اننا ووبة إلعمووال احلووق يف الينميووةا وأن نيووا تلووك
اننادرات ا تعرب ابلبرورة عن وجبات نظرها.
 -٩٩وضجع الفريق العامل اهليئات انعنية يف منظومة األمم انيحدةا ل يف إيار واييو ا
مب ووا يف ذل ووك الو وواات اني ةة ووة والة وونا يق والو وربام اليابع ووة لوم ووم انيح وودةا و ووا ر
اننظمات الدولية واأليراف صواحبة انةولحة انعنيوةا مبوا يف ذلوك منظموات امليموع انود ا
عل إيتء ااعيبار الواجل للحق يف الينمية يف وياق تنفيوذ خاوة عوام 2030ا وانسوامهة
يف أعمووال الفريووق العاموول انعووين ابحلووق يف الينميووةا واليعوواون مووع انفوض وة السووامية وانقوورر
اخلاص يف الوفاء بوايييبما فيما ييعلق خعمال احلق يف الينمية.

ابء -اليوصيات
 -١٠٠أوص الفريق العامل مبا يلذ:
أن تي ذ مفوضة األمم انيحودة السوامية حلقووق اإلنسوان ومفوضوية حقووق
ةأ)
اإلنسووان اليووداب التزمووة لبوومان ةووي انوووار برو ل ميوووازن وواض و وإيووتء ااهيمووام
الواجوول إلب وراز احلووق يف الينميووة وإ ماج و وإعمال و بر و ل فعووال موون خووتل القيووام بةووورة
منبجيووة بيحديوود وتنفيووذ مروواريع عمليووة م ر ووة لووذلك احلووقا وأن يواصووت موافوواة جملووس
حقوق اإلنسان والفريق العامل مبا يسيجد من تقدم يف هذا الرأن؛
ةب) أن يواصل الفريق العامل إجناز وايي من ختل عملية مروار ة دا موة علو
اليعوواونا وفق و ا لق ورار جلنووة حقوووق اإلنسووان  72/1998وغ و ه موون الق ورارات ذات الةوولة
الةا رة عن جملس حقوق اإلنسان واجلمعية العامة؛
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ةي) أن جيري الر يس  -انقرر انزيد من انرواورات موع مجيوع الودول األعبواء
واننظم ووات الدولي ووة وو وواات األم ووم انيح وودة واللج ووان اادية ووا ية اإلدليمي ووة واننظم ووات
األخرى برأن إعدا مرروع صك ملزم دانوانا أو أي و يلة أخرى من أجل إعمال احلق يف
الينميووةا مووع مراعوواة اننادرووات الوويت جوورت يف الوودورة احلاليووة للفريووق العاموولا فب وتا عوون
العروض اليت ددمبا اخلرباء اندعوونا وفقا لقرار جملس حقوق اإلنسان 9/39؛

ةد) أن توودرا انفوضووة السووامية يف تقريرهووا السوونوي القووا م مجلوويتا عوون إعمووال
احلووق يف الينميووةا أخووذا يف ااعيبووار اليحوودايت القا مووة يف ووبيل إعمووال احلووق يف الينميووةا
وأن تقوودم توصوويات برووأن يفيووة اليبلوول عليبووا ومقرتحووات عمليووة لوودعم الفريووق العاموول يف
تنفيذ وايي ؛
ةهه) أن ينظوور الفريووق العاموولا يف مداوات و انقبلووةا يف انسووامهات الوويت تقوودمبا
الودول علو الةوعد الوويين واإلدليموذ والودويل فيموا ييعلوق خعموال وتفعيول احلوق يف الينميووة
واآلاثر انرتتبة عل خاة الينمية انسيدامة لعام 2030؛
ةو) أن يودعو الفريوق العامول انقورر اخلوواص انعوين ابحلوق يف الينميوة إىل مواصوولة
اإل ووبام يف عموول الفريووق العاموول وفق وا لوايي و حسووبما ح ود ها جملووس حقوووق اإلنسووان يف
دراره 14/33؛
ةز) أن تواصل انفوضة السامية تيس مرار ة اخلرباء يف ورات الفريق العامل
انقبلةا وتقدمي انرورة ببية اإل بام يف اننادرات انيعلقة خعمال احلق يف الينمية؛
ة ) أن يقوودم الوور يس  -انقوورر تقريوور الفريووق العاموول عوون ورت و العر ورين إىل
اجلمعية العامة يف ور ا الرابعة والسبع ا وأن يقدم تقارير عن األنراة انبالع هبا ليعزيوز
إ ماا احلق يف الينمية يف جبو تنفيذ خاة عام .2030
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