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 مقدمة

 التنمية، وخبري مستقل يقدم إن آلية املتابعة اليت تتألف من فريق عامل مفتوح العضوية معين باحلق يف  - 1
تقارير عن التقدم احملرز يف إعمال احلق يف التنمية، وهي اآللية اليت أنشئت مبقتضى مقرر اجمللس االقتصادي 

، قد وضعت موضع التنفيذ الكامل بانعقاد الدورة األوىل للفريق العامل يف 1998/269واالجتماعي 
الفريق العامل يف أول تقريرين يقدمهما اخلبري املستقل بشأن احلق يف ويف تلك الدورة، نظر . 2000سبتمرب /أيلول

 الصادر E/CN.4/2000/WG.18/CRP.1، و1999يوليه / متوز27 الصادر يف E/CN.4/1999/WG.18/2(التنمية 
 كانون 29وستعقد الدورة الثانية للفريق العامل يف جنيف يف الفترة من *). 2000سبتمرب / أيلول11يف 
. ، حيث سيقوم الفريق بصياغة توصياته كي تنظر فيها جلنة حقوق اإلنسان2001فرباير / شباط2يناير إىل /الثاين

واهلدف من تقدمي هذا التقرير الثالث الذي أعده اخلبري املستقل هو مساعدة الفريق العامل يف وضع الصيغة النهائية 
لتقرير الثالث موضع نظر اللجنة يف دورهتا السابعة كما سيكون هذا ا. لتقريره وتوصياته اليت ستقدم إىل اللجنة

  .واخلمسني

وحيث إن التقريرين األولني املقدمني من اخلبري املستقل ال يزاالن موضع نظر الفريق العامل، وملا كانت   - 2
 جمال الفترة الفاصلة بني دوريت الفريق العامل قصرية جداً حبيث ال تكفي لتقدمي تقرير عن أية تطورات رئيسية يف

احلق يف التنمية، فقد ارتئي أنه ال حاجة ألن يقوم اخلبري املستقل بتقدمي تقرير جديد بشأن التطورات الراهنة يف هذا 
ولذلك فإن هذا التقرير يركز، بدالً من ذلك، على مناقشات الفريق العامل ويهدف إىل توضيح العديد من . اجملال

من مث فإن اخلبري املستقل يستعرض من جديد ويتناول، يف سياق هذا و. القضايا اليت أثريت يف ذلك االجتماع
التقرير، بعض القضايا الرئيسية اليت كان قد تناوهلا يف التقريرين األولني مع تركيز تناوهلا وفقاً لألسس اليت قد يود 

  . الفريق العامل أن يعد توصياته باالستناد إليها

   مضمون احلق يف التنمية- أوالً 
، وعدة قرارات وإعالنات دولية الحقة مت اعتمادها يف )1986(القاً من نص إعالن احلق يف التنمية انط  - 3

، ينبغي أن يكون من املمكن اآلن التوصل إىل 1993مؤمترات دولية متثيلية، وإعالن وبرنامج عمل فيينا لعام 
ن يوصي الفريق العامل باعتماد مثل ومن اجلدير باالهتمام أ. توافق آراء حول تعريف ومضمون احلق يف التنمية

  .هذا التوافق يف اآلراء
  ـــــــــــــــ

صدر التقرير الثاين للخبري املستقل باللغة اإلنكليزية فقط بوصفه ورقة من ورقات اجتماع الفريق   *  
، (A/55/306)إال أن هذه الوثيقة قد صدرت يف وقت الحق بوصفها وثيقة رمسية من وثائق اجلمعية العامة . العامل

وبالتايل فإن اإلشارات الواردة يف هذه الوثيقة هي إشارات إىل تلك . وقد مت حتريرها مث ترمجتها إىل مجيع اللغات
  .النسخة من التقرير
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احلق : " على ما يلي1986 من إعالن احلق يف التنمية الذي اعتمد يف عام 1 من املادة 1وتنص الفقرة   - 4
اإلنسان غري القابلة للتصرف، ومبوجبه حيق لكل إنسان وجلميع الشعوب املشاركة يف التنمية هو حق من حقوق 

واإلسهام يف حتقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية والتمتع هبذه التنمية اليت ميكن فيها إعمال مجيع 
وهلا أن هناك حقاً من حقوق وحتدد هذه املادة ثالثة مبادئ أ". حقوق اإلنسان واحلريات األساسية إعماالً تاماً

التنمية "اإلنسان يسمى احلق يف التنمية، وهو حق ال ميكن التصرف فيه؛ وثانيها أن هناك عملية معينة تتمثل يف 
ميكن فيها إعمال مجيع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية "اليت " االقتصادية واالجتماعية والثقافية والسياسية

لكل إنسان وجلميع الشعوب "ن احلق يف التنمية هو حق من حقوق اإلنسان حيق مبوجبه ؛ وثالثها أ"إعماالً تاماً
  ". التمتع هبا"يف عملية التنمية هذه و" املشاركة واإلسهام

فقد يكون . ومن اجلدير باملالحظة أن البلد ميكن أن حيقق تنميته من خالل العديد من العمليات املختلفة  - 5
األكثر قدرة على الوصول إىل املوارد املالية " اجملموعات األغىن" احمللي اإلمجايل ميكِّن هناك ارتفاع حاد يف الناتج

عن اللحاق هبا، هذا إن مل تظل " الفئات األفقر"ورأس املال البشري من أن تنعم برخاء متزايد بينما تتخلف 
يع الدخل على مجيع وقد حتدث عملية تصنيع، سريعة أو غري سريعة، دون حدوث زيادة يف توز. حمرومة

وقد يتحقق منو هائل يف . القطاعات، حبيث تصبح القطاعات الصغرية وغري النظامية مهمشة على حنو متزايد
صناعات التصدير مع تزايد إمكانية الوصول إىل األسواق العاملية ولكن دون أن يتم إدماج روافد االقتصاد يف 

وميكن النظر إىل مجيع هذه التطورات باعتبارها تشكل عملية . جعملية النمو ودون تفكيك هيكل االقتصاد املزدو
بيد أن هذه ال ميكن أن تعترب عملية تنمية يطالب هبا بوصفها حقاً من حقوق . تنمية باملعىن التقليدي هلذه الكلمة

ون حدوث أي اإلنسان ما دامت تقترن بتزايد يف الفوارق أو التفاوتات وبتعاظم تركز الثروة والقوة االقتصادية د
حتسن يف مؤشرات التنمية االجتماعية والتعليم والصحة والتوازن بني اجلنسني ومحاية البيئة بل، واألهم من ذلك 

اليت ميكن فيها إعمال "وبالتايل فإن عملية التنمية . كله، إذا كانت مقترنة بأي انتهاك للحقوق املدنية والسياسية
هي وحدها اليت ميكن أن تشكل حقاً عاملياً من حقوق "  إعماالً تاماًمجيع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية

  . اإلنسان حيق لكل فرد التمتع به

إن مميزات عملية التنمية هذه اليت تعترب حقاً من حقوق اإلنسان قد ُحدِّدت بوضوح ال يف إعالن احلق يف   - 6
فما قصده . يف ذلك إعالن وبرنامج عمل فييناالتنمية فحسب وإمنا أيضاً يف معظم الصكوك الدولية األخرى، مبا 

 من معاملة احلق يف التنمية كحق يف االستفادة من عملية تنمية يتجلى بوضوح يف 1986اإلعالن الصادر يف عام 
التحسني املستمر لرفاهية مجيع السكان ومجيع " اليت تصف عملية التنمية هذه باعتبارها متثل 2 من املادة 3الفقرة 

". لى أساس مشاركتهم، النشطة واحلرة واهلادفة، يف التنمية ويف التوزيع العادل للفوائد الناشئة عنهااألفراد ع
الذي تنطوي عليه أية فكرة " التحقيق التدرجيي"ال تشري فقط إىل مفهوم ..." التحسني املستمر لرفاهية "فعبارة 
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" حتسني"قيقة للسياسات العامة تفضي إىل عملية يقصد هبا حتقيق أهداف التنمية، بل إهنا تستدعي عملية صياغة د
  . حمدد على حنو سليم" رفاهية"معّرفة تعريفاً صحيحاً فضالً عن مفهوم 

" معينة"ولقد حبث اخلبري املستقل بالتفصيل اآلثار املترتبة على اعتبار احلق يف التنمية حقاً يف عملية تنمية   - 7
وقد رأى أن إجراء مثل هذا التحليل ضروري ألنه ". الرفاهية"وم ومفه" التحسني"وذلك من خالل حتليل مفهوم 

انظر التقرير الثاين، . (ال ميكن بدونه أن تصاغ بأي قدر من الدقة أية آلية أو سياسات إلعمال احلق يف التنمية
ف وباء، ، والتقرير األول، الفرع الثاين، أل26- 22 و18 و17الفروع الثاين والثالث والرابع، وخباصة الفقرات 

غري أنه ال تزال هناك بعض االلتباسات يف فهم هذا النهج، وهو ما تسعى ) 56- 53 و48 و47وخباصة الفقرات 
  .الفقرات التالية إىل تصحيحه

إعمال مجيع حقوق "ميكن فيها " معينة"أوالً، إن تعريف احلق يف التنمية بوصفه حقاً يف عملية تنمية   - 8
هو تعريف مستمد من اإلعالن نفسه وال ينتقص بأي حال من األحوال " ماالً تاماًاإلنسان واحلريات األساسية إع

وهو يشري إىل إعمال مجيع . من مفهوم احلق يف التنمية الذي متخضت عنه املمارسة الطويلة حلركة حقوق اإلنسان
القتصادية واالجتماعية  احلقوق املدنية والسياسية واحلقوق ا- احلقوق واحلريات املعترف بأهنا من حقوق اإلنسان 

 9 من املادة 1تنص الفقرة ( باعتبارها كالً واحداً ال يتجزأ، ذلك ألن هذه احلقوق متشابكة ومترابطة - والثقافية 
إن مجيع جوانب احلق يف التنمية، املبينة يف هذا اإلعالن، متالمحة : "من اإلعالن بعبارات واضحة على ما يلي

أي أن احلق يف التنمية ليس جمرد اجملموع الكلي لكافة "). ل واحد منها يف إطار الكلومترابطة وينبغي النظر إىل ك
فهذه احلقوق الفردية، . احلقوق املختلفة اليت ميكن إعمال كل منها على حدة أو مبعزل عن احلقوق األخرى
 احلقوق مع مجيع احلقوق بوصفها عناصر مكونة للحق يف التنمية، جيب إعماهلا بطريقة تأخذ يف االعتبار ترابط هذه

  . األخرى، وال تنتقص من إعمال سائر احلقوق، وال تغفل متطلبات استدامة كامل عملية إعمال مجيع احلقوق

إن احلق يف : " من تقريره الثاين، هذه الفكرة على النحو التايل22ويوضح اخلبري املستقل، يف الفقرة   - 9
بل إنه احلق يف عملية ُتنّمي قدرات أو . جمرد مظلة أو مجلة من احلقوقالتنمية، بوصفه حقاً يف عملية تنمية، ليس 

وبإمكان األفراد إعمال العديد من احلقوق بشكل . حرية األفراد يف حتسني رفاههم وحتقيق ما يتمنونه يف احلياة
احلقوق بشكل كما أن من املمكن إعمال تلك . منفصل، مثل احلق يف الغذاء، واحلق يف التعليم، واحلق يف السكن

منفصل باتباع هنج حقوق اإلنسان، أي بشفافية وبروح من املساءلة وبطريقة تتوخى املشاركة وعدم التمييز بل 
ومن اجلائز أيضاً أال يتم إعمال احلق يف التنمية كعملية تنمية يكون فيها إعمال مجيع احلقوق . وبإنصاف وعدل

- 23الفقرات (يح هذه النقطة، أعاد اخلبري املستقل يف تقريره الثاين ومن أجل توض". مترابطاً وفقاً لعملية مستدامة
حلقوق اإلنسان " ناقل"تأكيد املفهوم الذي كان قد عرضه يف تقريره األول، وهو مفهوم التنمية كتحسن يف ) 25

ن يتألف من حلقوق اإلنسا" ناقالً"وقد وصف اخلبري املستقل احلق يف التنمية باعتباره ).  وما يليها67الفقرة (
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عناصر خمتلفة، مبا يف ذلك احلق يف الغذاء، واحلق يف الصحة، واحلق يف التعليم، واحلق يف السكن، وغري ذلك من 
احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، فضالً عن مجيع احلقوق املدنية والسياسية، باإلضافة إىل معدالت منو 

وارد املالية والتقنية واملؤسسية اليت تتيح حتقيق أي حتسن يف رفاه مجيع الناتج احمللي اإلمجايل وغري ذلك من امل
  .السكان ومواصلة إعمال احلقوق

وأول هذه اخلصائص أن . حتدد أيضاً طبيعة احلق يف التنمية وطرق إعماله" الناقل"كما أن خصائص هذا   - 10
نفسه حقاً من حقوق " الناقل"يشكل هو حق من حقوق اإلنسان متاماً مثلما " الناقل"كل عنصر من عناصر 

وهذا يعين أنه يتعني إعمال مجيع هذه . اإلنسان، ذلك أن احلق يف التنمية هو جزء ال يتجزأ من تلك احلقوق
احلقوق بطريقة تقوم على تعزيز ومحاية احلقوق وتتسم بالشفافية واملساءلة واملشاركة وعدم التمييز واإلنصاف يف 

ثانياً، إن مجيع هذه العناصر تكون مترابطة يف . القرارات وتقاسم مثار أو نتائج هذه العمليةاملسامهة يف عملية صنع 
وهذا الترابط يعين أن إعمال أي حق من هذه احلقوق، . أي وقت معّين وكذلك على مدى أية فترة من الزمن

اء أو يف السكن أو يف كاحلق يف الصحة مثالً، يتوقف على مستوى إعمال احلقوق األخرى، مثل احلق يف الغذ
كما أن . احلرية أو يف أمن الشخص، أو يف حرية احلصول على املعلومات، سواء يف الوقت الراهن أو يف املستقبل

إعمال هذه احلقوق بطريقة مستدامة يتوقف على منو الناتج احمللي اإلمجايل وغري ذلك من املوارد، وهو منو يتوقف 
ثالثاً، إن التحسن يف . واحلق يف التعليم فضالً عن حرية احلصول على املعلوماتبدوره على إعمال احلق يف الصحة 

، أو )أي حقوق اإلنسان" (الناقل"يعرَّف بأنه حتسن يف مجيع عناصر " الناقل"إعمال احلق يف التنمية أو تزايد قيمة 
لنظر إىل أن مجيع حقوق وبا. على األقل يف عنصر واحد من عناصر الناقل، على أال تتردى قيمة أي عنصر آخر

اإلنسان هي حقوق ال جيوز انتهاكها وال يعلو أي منها على اآلخر، فإن حتسن إعمال أي حق منها ال ميكن أن 
وبالتايل فإن ما يقتضيه حتسني إعمال احلق يف التنمية هو تعزيز أو . يكون على حساب تردي إعمال أي حق آخر
ل، سواء كانت حقوقاً مدنية وسياسية أو اقتصادية واجتماعية حتسني إعمال بعض حقوق اإلنسان على األق

  . وثقافية، على أال يتردى إعمال أي حق من احلقوق األخرى

  القيمة املضافة للحق يف التنمية كعملية

ومثة جمال ثان طلبت فيه عدة وفود توضيحات، وهو يتعلق مبسألة ما إذا كان االحتجاج باحلق يف التنمية   - 11
وهذا سؤال ميكن أن يعترب مشروعاً إذا ما مت . للحقوق املعترف هبا بالفعل" قيمة مضافة"حيققان أية وممارسته 

ولكن النظر إىل احلق يف التنمية بوصفه عملية . تعريف احلق يف التنمية بوصفه جمرد اجملموع الكلي لتلك احلقوق
ق منفردة، ولكنه إعمال للحقوق جمتمعة فهو ليس جمرد إعمال لتلك احلقو: يبني هذه القيمة املضافة بوضوح

. وبطريقة تأخذ يف االعتبار آثار كل حق على احلقوق األخرى، سواء يف وقت معني أو على مدى فترة من الزمن
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كما أن التحسن يف إعمال احلق يف التنمية يعين أن إعمال بعض احلقوق قد حتسن وأنه مل يتم يف الوقت نفسه أي 
  . رى أو أنه مل حيدث أي ترد يف إعمال أي حق آخرانتهاك من احلقوق األخ

 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق 11ومن ذلك مثالً أن احلق يف الغذاء الكايف، كما تنص عليه املادة   - 12
 الصادر عن اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية 12االقتصادية واالجتماعية والثقافية، قد فُّصل يف التعليق العام رقم 

 والذي جيب أن يراعى مراعاة تامة يف أي برنامج إلعمال هذا احلق 1999مايو / أيار12الجتماعية والثقافية يف وا
فهذا التعليق العام يشري إىل ثالثة مستويات من االلتزامات هي مستويات االحترام . يستند إىل هنج حقوق اإلنسان

ل احلقوق األخرى الذي جيب أن يؤخذ يف االعتبار واحلماية واإلعمال، وكل مستوى منها يرتبط مبستوى إعما
فقد ال يكون من املمكن مثالً احترام أو . عندما يعترب إعمال احلق يف الغذاء عنصراً من عناصر احلق يف التنمية

ومن جهة ثانية، . محاية هذا احلق إذا مل تكن هناك حرية يف احلصول على املعلومات أو حرية يف تكوين اجلمعيات
عمال هذا احلق يقتضي إتاحة إمكانية حصول الناس على الغذاء الكايف ويتوقف على قاعدة املوارد الالزمة فإن إ

لكنه ال يصل إىل حد ) 27الفقرة (والتعليق العام يسلم بذلك . للغذاء، سواء ألغراض اإلنتاج أو االسترياد
اإلمنائي اإلمجايل للبلد الذي تندرج فيه السياسات املالحظة بأن هذا يعين النظر إىل توفري الغذاء كجزء من الربنامج 
وهذه هي احلالة أيضاً فيما يتعلق باحلق يف الصحة . الضريبية والتجارية والنقدية وقضايا التوازن االقتصادي الكلي

فإعمال هذه احلقوق يعين زيادة توافر املوارد والتخصيص السليم . أو احلق يف السكن أو حىت احلق يف التعليم
وهذا يتطلب إحداث تغيريات يف السياسات العامة على مستوى االقتصاد كله حبيث يتعزز إعمال . لموارد القائمةل

  .أي حق من احلقوق دون االنتقاص من التمتع باحلقوق األخرى

إن النظر إىل احلق يف التنمية بوصفه عملية متكاملة تتمثل يف تعزيز مجيع حقوق اإلنسان ينطوي على   - 13
ني واضحتني أوالمها أن إعمال مجيع احلقوق، منفردة أو جمتمعة، جيب أن يقوم على أساس برامج إمنائية شاملة داللت

فإعمال حقوق . تستخدم فيها مجيع موارد اإلنتاج والتكنولوجيا والتمويل من خالل اعتماد سياسات وطنية ودولية
 يف التكنولوجيا والتمويل والترتيبات املؤسسية فهي اإلنسان هو هدف الربامج، أما املوارد والسياسات اليت تؤثر

وإذا ما ثبت أن هنج حقوق اإلنسان يف عملية التنمية القائمة على املشاركة . األدوات الالزمة لتحقيق هذا اهلدف
واملساءلة والالمركزية هو هنج فّعال من حيث الكلفة، فقد يكون من املمكن خفض اإلنفاق من املوارد يف اجتاه 

ولكنه إذا ما أريد . حد، مثل التعليم، وزيادته يف اجتاه آخر مثل الصحة، مما حيقق حتسناً يف إعمال كال احلقنيوا
هلذه التحسينات أن تستمر وأن تشمل مجيع احلقوق، فإن قاعدة موارد البلد جيب أن توّسع حبيث ال تشمل الناتج 

  .ضاًاحمللي اإلمجايل فحسب وإمنا التكنولوجيا واملؤسسات أي

وهذا هو السبب الذي يستوجب إدراج منو املوارد، مثل الناتج احمللي اإلمجايل والتكنولوجيا، كعنصر   - 14
وهذا ما تدل عليه لغة العهدين الدوليني وإعالن . اليت تشكل احلق يف التنمية" ناقل احلقوق"أساسي من عناصر 
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ويف املؤلفات املتعلقة بالتنمية البشرية، . أو ألحوال املعيشةاحلق يف التنمية اليت تشري إىل التحسني املتواصل للرفاه 
بل إن . يشار أحياناً إىل أن التنمية البشرية ال تنتج بالضرورة عن منو الناتج احمللي اإلمجايل وغريه من املوارد

رفع مستوى السياسات الرامية إىل زيادة الناتج احمللي اإلمجايل جيب أن تكون مكملة بسياسات أخرى ترمي إىل 
إال أن هذا ال يعين أنه من املمكن حتقيق التنمية البشرية من خالل األخذ فقط بنهج إزاء التنمية . التنمية البشرية

أي أن القيمة املضافة ملفهوم . يستند إىل حقوق اإلنسان، بينما ُتغفَل السياسات الرامية إىل حتقيق النمو االقتصادي
نه جيب النظر إىل إعمال كل حق من احلقوق باعتباره يتوقف على إعمال مجيع احلق يف التنمية ال تعين فقط أ

مبا يف ذلك الناتج احمللي اإلمجايل والتكنولوجيا (احلقوق األخرى، بل إهنا تعين أيضاً أنه جيب التخطيط لنمو املوارد 
طوي عليه احلق يف التنمية هو ذلك أن ُبعد النمو الذي ين. وحتقيقه بوصفه جزءاً من احلق يف التنمية) واملؤسسات

فهو . هدف ووسيلة على حد سواء، شأنه يف ذلك شأن احلق يف الصحة واحلق يف التعليم وغريمها من احلقوق
هدف ألنه يفضي إىل ارتفاع يف استهالك الفرد وإىل حتسن يف مستويات املعيشة؛ وهو وسيلة ألنه يتيح حتقيق غريه 

  .ق اإلنسان األخرىمن األهداف اإلمنائية وإعمال حقو

إال أنه لكي ُيعترف بنمو املوارد كعنصر من عناصر حق اإلنسان يف التنمية، جيب حتقيق هذا النمو   - 15
بالطريقة اليت جيب هبا إعمال مجيع حقوق اإلنسان، أي باتباع ما يسمى بالنهج القائم على أساس احلقوق الذي 

هذا يستتبع إحداث تغيري يف هيكل اإلنتاج والتوزيع يف و. يكفل بصفة خاصة اإلنصاف أو احلد من الفوارق
االقتصاد، مما يكفل حتقيق النمو على أساس اإلنصاف، مع تطبيق برنامج للتنمية واالستثمار ال يتوقف على 

 والواقع أنه عندما ُينظر إىل. االعتماد على آليات السوق وحدها بل قد يتطلب أيضاً قدراً كبرياً من التعاون الدويل
احلق يف التنمية يف سياق برنامج إمنائي يهدف إىل حتقيق منو يف املوارد على أساس مطّرد ومنصف، يصبح من 
الواضح أن العمل الوطين والتعاون الدويل جيب أن يعزز الواحد منهما اآلخر من أجل إعمال احلقوق بطريقة 

  .تتجاوز التدابري الرامية إىل إعمال حقوق منفردة

  آليات الرصد

كما أن النظر إىل احلق يف التنمية كعملية متكاملة يتيح أيضاً إثبات صحة االدعاء بأن إعمال احلقوق   - 16
وهذا يعين أن أي . املدنية والسياسية يتطلب إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والعكس صحيح

مية جيب أن حيدد بوضوح الكيفية اليت يؤدي هبا برنامج إلعمال احلقوق املدنية والسياسية كجزء من احلق يف التن
إعمال احلقوق املدنية والسياسية إىل تيسري إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، بوسائل منها مثالً 
إعمال احلقوق يف حرية احلصول على املعلومات، وتكوين اجلمعيات، واختاذ القرارات بصورة دميقراطية، 

وباملثل، فإن أي برنامج إلعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية جيب أن يقوم . دم التمييزواملشاركة، وع
واألهم من . على أساس تعزيز احلقوق املدنية والسياسية، سواء يف أي وقت معني أو على مدى أية فترة من الزمن
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نية بإعمال احلق يف التنمية خمتلفة عن آليات ذلك هو أنه نتيجة هلذا الترابط، يتعني أن تكون آليات الرصد املع
فهيئات األمم املتحدة . الرصد اخلاصة بإعمال احلقوق املدنية والسياسية واحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

املنشأة مبوجب معاهدات حقوق اإلنسان تتوىل رصد إعمال احلقوق الواردة يف الصكوك ذات الصلة، بصورة 
وأية آلية لرصد إعمال احلق يف التنمية يتعني أن تستعرض إعمال خمتلف احلقوق، منفردة . لةمنفردة ومستق

  .وجمتمعة، كجزء من عملية التنمية ويف سياق حتقيق النمو االقتصادي على أساس اإلنصاف

ك ولقد طُلب من اخلبري املستقل أن يبحث إمكانية دراسة مسألة ما إذا كانت هناك أية حاجة لوضع ص  - 17
ومل يبحث اخلبري املستقل هذه املسألة بتعمق ألنه ال يزال هناك . دويل جديد لتيسري رصد إعمال احلق يف التنمية

الكثري من جماالت االختالف اليت تتعني معاجلتها قبل أن يتسىن للمجتمع الدويل البدء يف طرح مسألة وضع مثل 
.  ليست هناك حاجة إلنشاء آلية رصد تعىن باحلق يف التنميةغري أن هذا ال يعين أنه. هذا الصك أو التفاوض بشأنه

فبالنظر إىل االعتراف باحلق يف التنمية بوصفه حقاً من حقوق اإلنسان مميزاً عن فرادى احلقوق املدنية والسياسية 
ة عن واحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، فمن الضروري بالفعل النظر يف إنشاء آلية رصد تكون مستقل

  .اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات

ويعتقد اخلبري املستقل أنه ميكن إنشاء آلية الرصد هذه حىت بدون اعتماد اتفاقية يف هذا الشأن، وذلك   - 18
إذ ينبغي . باالستناد إىل توافق اآلراء الذي حتقق واألحكام التحليلية اليت ميكن إدراجها ضمن مفهوم احلق يف التنمية

 املنشأة يف إطار العهدين الدوليني اخلاصني حبقوق اإلنسان أن تبحث كل حق من احلقوق على ضوء أوالً للجان
أوجه الترابط فيما بينها، وينبغي هلا أن حتدد ما إذا كانت ممارسة أي حق من احلقوق تؤدي إىل تيسري إعمال 

 الضروري أيضاً، كما لوحظ آنفاً، ولكن هذا لن يكون كافياً ألنه سيكون من. احلقوق األخرى أو االنتقاص منه
دراسة إعمال هذه احلقوق جمتمعة وككل واحد على أساس برنامج للتنمية الوطنية يفضي إىل تعزيز النمو والتقدم 

وسيكون من املهم أيضاً تقييم الكيفية اليت تفضي هبا عملية التنمية الوطنية هذه إىل تعزيز اإلنصاف . التكنولوجي
لواحدة أو فيما بني الدول من خالل األخذ بنهج إزاء التعاون الدويل يقوم على أساس سواء ضمن الدولة ا

وسيكون من الضروري يف هناية املطاف إنشاء جلنة دولية الستعراض إعمال احلق املتكامل يف التنمية . احلقوق
قام األول، متديد العمل ومن املمكن، يف امل. وتقدمي توصيات يف هذا الشأن على أساس التوافق الدويل يف اآلراء

بآلية الفريق العامل اليت أنشئت بشأن احلق يف التنمية على أن يقدم اخلبري املستقل تقارير منتظمة إىل الفريق بشأن 
وباإلضافة إىل ذلك، ميكن للمنظمات غري احلكومية وغريها من هيئات . احلالة الراهنة إلعمال احلق يف التنمية

كما ينبغي أن يكون من املمكن أن تقوم فرادى .  تقارير إىل الفريق العامل كي ينظر فيهااجملتمع املدين أن تقدم
الدول بتقدمي تقارير حول ما يوجد لديها من شكاوى أو ما تواجهه من صعوبات يف إعمال احلق يف التنمية، 

إىل تقدمي ردودها على وميكن للفريق العامل أو للمجتمع الدويل أن يدعو الدول املعنية والوكاالت الدولية 
  .استعراض هذه التقارير
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  التنمية كحق من حقوق اإلنسان

وقد جتلى هذا بوضوح . إن هناك اآلن توافقاً عاماً يف اآلراء يعترب احلق يف التنمية حقاً من حقوق اإلنسان  - 19
اك، منذ ذلك احلني، وقد كانت هن. يف إعالن احلق يف التنمية الذي مل حيظ، وقت اعتماده، بتأييد مجيع الدول

وهذا التوافق يف . عملية طويلة لبناء توافق يف اآلراء سواء داخل أو خارج حمافل األمم املتحدة واملؤمترات الدولية
اآلراء حول اعتبار احلق يف التنمية حقاً من حقوق اإلنسان قد نشأ يف النهاية يف املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان الذي 

وقد أعادت وثيقة إعالن وبرنامج عمل فيينا . الذي حضرته مجيع الدول األعضاء تقريباً و1993ُعقد يف عام 
، "حقاً عاملياً ال ميكن التصرف فيه وجزءاً ال يتجزأ من حقوق اإلنسان األساسية"تأييد احلق يف التنمية باعتباره 

  ".ى إليه الشكالطابع العاملي هلذه احلقوق واحلريات هو أمر ال يرق"كما أكدت من جديد أن 

إن اآلثار املترتبة على معاملة احلق يف التنمية بوصفه حقاً من حقوق اإلنسان قد ُبحثت حبثاً مسهباً إىل   - 20
، 2000لعام  وتقرير التنمية البشرية، )1(التنمية كحريةحد ما يف مؤلفات منها دراسة أمارتيا سن بشأن 

غري أنه .  املستقل، ومن مث فال حاجة إىل العودة إىل تناوهلا بالتفصيلوالتقريران األول والثاين اللذان وضعهما اخلبري
ولبلوغ هدفنا، فإن ): "20الفقرة (جيدر التذكري بالعبارات التالية اليت وردت يف التقرير األول للخبري املستقل 

جل إعماله، نصيباً إقرار احلق يف التنمية بوصفه حقاً من حقوق اإلنسان ال ميكن التصرف فيه سوف يقتضي، من أ
. من املوارد الوطنية والدولية وإلزام الدول وغريها من وكاالت اجملتمع، مبا يف ذلك األفراد، بإعمال هذا احلق
. وحقوق اإلنسان هي القاعدة األساسية اليت ُتبىن عليها احلقوق األخرى اليت تنشئها النظم القانونية والسياسية

، فضالً عن مسؤولية اهليئات األخرى التابعة للمجتمع املدين عن املساعدة على ومسؤولية الدول، وطنياً ودولياً
والواقع أن إعالن وبرنامج . إعمال هذه احلقوق بأقصى درجة من األولوية، أصبحت مسؤولية غري قابلة ألي نقاش

ا مجيع البشر إن حقوق اإلنسان واحلريات األساسية هي حقوق يكتسبه‘. عمل فيينا يعلنان ذلك بصورة قاطعة
تعزيز التعاون ‘مث ُيذكر أن . ‘بالوالدة، وإن محايتها وتعزيزها مها املسؤولية األوىل امللقاة على عاتق احلكومات

  ".‘الدويل يف جمال حقوق اإلنسان يعترب أمراً أساسياً لتحقيق مقاصد األمم املتحدة حتقيقاً كامالً

قوق اإلنسان ينطوي على أمرين، ال سيما عندما يشري هذا احلق كما أن اعتبار احلق يف التنمية حقاً من ح  - 21
واألمر األول هو أن إعمال كل حق من حقوق اإلنسان وإعمال كل هذه احلقوق جمتمعة جيب أن . إىل عملية تنمية

يتم بطريقة قائمة على أساس احلقوق يف إطار عملية تتسم باملشاركة واملساءلة والشفافية وضمان اإلنصاف يف 
أما األمر الثاين فهو أنه . ختاذ القرارات وتقاسم مثار هذه العملية، مع احملافظة على احترام احلقوق املدنية والسياسيةا

ينبغي التعبري عن أهداف التنمية على أساس مطالب أو استحقاقات أصحاب احلقوق اليت جيب على اجلهات امللقى 
يتها وتعزيزها وفقاً ملعايري حقوق اإلنسان الدولية القائمة على على عاتقها واجب إعمال احلقوق أن تعمل على محا

فاإلنصاف، وهو عنصر أساسي يف أي مفهوم حلقوق اإلنسان مستمد من فكرة املساواة . أساس اإلنصاف والعدل
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ن يفضي أي أن إعمال حق اإلنسان يف التنمية جيب أ. بني مجيع البشر، يرتبط ارتباطاً واضحاً مببادئ اجملتمع العادل
  .إىل توسيع التنمية البشرية من خالل األخذ بنهج حقوق اإلنسان، مما يفضي إىل تعزيز اإلنصاف والعدل

وينبغي أن يكون واضحاً أن حتديد االلتزام املقابل على املستوى الوطين والدويل هو أمر أساسي بالنسبة   - 22
ديداً مفصالً يف التقريرين اللذين أعدمها اخلبري وقد ُحدد األساس املنطقي لذلك حت. ألي هنج يقوم على احلقوق

وحسبما هو مبني يف إعالن احلق يف التنمية نفسه، فإن املسؤولية األساسية عن إعمال احلق يف التنمية هي . املستقل
ومن واجب اجملتمع الدويل أن يتعاون من أجل . أما املستفيدون فهم األفراد. مسؤولية ملقاة على عاتق الدول

كما أن وثيقة وبرنامج عمل فيينا تعترف بالتزام مجيع الدول واملؤسسات . ني الدول من الوفاء بالتزامها هذامتك
وهي تؤكد من جديد التعهد الرمسي . املتعددة األطراف بالتعاون من أجل حتقيق إعمال احلق يف التنمية إعماالً تاماً

 من امليثاق 1؛ اإلشارة هي إىل املادة 1 - الفقرة أوالً (م املتحدة جلميع الدول بالوفاء بالتزاماهتا وفقاً مليثاق األم
كما يدعو إعالن وبرنامج عمل فيينا إىل اإلعمال الفعال للحق يف التنمية من ). 56 و55وكذلك إىل املادتني 

املستوى خالل اعتماد سياسات على املستوى الوطين، مع إقامة عالقات اقتصادية منصفة وهتيئة بيئة مؤاتية على 
  .الدويل

  اإلجراءات الوطنية

اعتمد التقريران السابقان للخبري املستقل على التقارير السابقة ملختلف األفرقة العاملة اليت تناولت نطاق   - 23
ونلخص هنا ذلك العدد القليل من اإلجراءات اليت ُبحثت . اإلجراءات الوطنية الالزمة إلعمال احلق يف التنمية

  .يف الدورة األوىل للفريق العامل واليت ُيرى أهنا تستحق تأكيداً خاصاًبقدر من اإلسهاب 

أوالً، ينبغي أن هتدف اإلجراءات الوطنية إىل إعمال كل حق من احلقوق املكوِّنة للحق يف التنمية على   - 24
ابري متنع وينبغي أن تصنف على أهنا تد. حدة، وإىل إعماهلا جمتمعة بعضها مع بعض، كجزء من برنامج للتنمية

فوفقاً ملفهومنا للحق يف التنمية، املتمثل يف أن . انتهاك أي حق، وتدابري تشجع على حتسني إعمال كافة احلقوق
إعمال كل حق من احلقوق يسهم يف إعمال احلق يف التنمية، فإن انتهاك أي حق واحد معناه انتهاك للحق يف 

وتتصف . ل حق من احلقوق، ضمان عدم اإلضرار حبق آخروينبغي، لدى تصميم أي برنامج إلعما. التنمية ذاته
بأمهية خاصة يف هذا الشأن توصية فريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين باحلق يف التنمية املوجهة إىل الدول، إذ قال 

تستهدف ضمان أن يكون لقانون ... تشجَّع على النظر يف إجراء تغيريات تشريعية ودستورية"إنه ينبغي أن 
اهدات األسبقية على القانون الداخلي، وأن تكون أحكام املعاهدات واجبة التطبيق مباشرة يف النظام القانوين املع

فمن شأن ضمانات من هذا القبيل أن تسهم إسهاماً كبرياً يف منع . )65، الفقرة (A/CN.4/1998/29" الداخلي
  .انتهاك احلقوق املعترف هبا يف العهدين
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وثائق وقرارات كثرية للمؤمترات الدولية على الدور الذي تؤديه املنظمات غري وجرى التأكيد يف   - 25
احلكومية، على الصعيد الوطين، يف الترويج لنهج للتنمية من منظور حقوق اإلنسان، ويف منع انتهاكات حقوق 

قيق حائزي احلقوق ملطالبهم ووفقاً لنهج اخلبري املستقل إزاء إعمال احلق يف التنمية، فإن االلتزام بتيسري حت. اإلنسان
ال يقع فقط على عاتق الدول على الصعيدين الوطين والدويل، وإمنا يقع أيضاً على عاتق املؤسسات الدولية واجملتمع 

واملنظمات غري احلكومية هي أحد . املدين، وعلى أي هيئة يف اجملتمع املدين ميكنها املساعدة يف حتقيق ذلك اهلدف
لمجتمع املدين اليت ميكنها أن تؤدي دوراً فعاالً جداً يف إعمال حقوق اإلنسان، وكثرياً ما أدت العناصر املكوِّنة ل

والواقع أنه إذا كان يتعني إعمال احلقوق بطريقة تشاركية حبيث يشارك املستفيدون يف اختاذ القرار . هذا الدور
إىل حد كبري، فإنه ميكن للمنظمات غري وتقاسم املنافع يف إطار من املساءلة والشفافية وبطريقة ال مركزية 

احلكومية أن تؤدي دوراً جوهرياً أكرب أيضاً يف رصد الربامج وتأدية اخلدمات، وميكن يف كثري من األحيان أن حتل 
وقد يتعني عليها أيضاً أن تؤدي دور الداعية، وأن تنخرط يف تعبئة القواعد . حمل قنوات اإلدارة البريوقراطية القائمة

وعالوة على ذلك، فإن دور املنظمات غري . ية ويف تنظيم املستفيدين من أجل االشتراك يف اختاذ القرارالشعب
فمفهوم اجملتمع املدين الدويل كقوة ثالثة مفهوم . احلكومية ال يقتصر على التدابري اليت تتخذ على املستوى الوطين

 جداً، ليس فقط يف أداء دورها الدويل كداعية وإمنا واملنظمات غري احلكومية ميكن أن تكون فعالة. يزداد شيوعاً
إال أن قضايا متويل املنظمات غري احلكومية وهوياهتا والتزاماهتا قضايا معقدة . أيضاً يف تيسري تقدمي اخلدمات الدولية

ويل، وهي ويتعني إعادة النظر بعناية يف كافة وظائف املنظمات غري احلكومية ووظائف اجملتمع املدين الد. متاماً
  .مسألة قد يبحثها اخلبري املستقل يف تقرير مقبل

ينبغي اختاذ تدابري فعالة لضمان قيام املرأة بدور نشط يف " من إعالن احلق يف التنمية أنه 8وتذكر املادة   - 26
 جرى حتليل دور املرأة وتوضيحه بتفصيل كبري يف مؤمترات دولية ومداوالت 1986ومنذ عام ". عملية التنمية

 مؤخراً على وجوب استفادة مجيع A/CONF.177/20)(وأكد منهاج عمل بيجني . وقرارات حكومية دولية كثرية
النمو واملساواة بني والرجل واملرأة : فيما يتعلق جبميع جوانب التنمية يشمل" هنج شامل"أفراد اجملتمع من اتباع 

دامة، والتضامن، واملشاركة، والسلم، واحترام حقوق والعدالة االجتماعية وصون البيئة ومحايتها، والتنمية املست
مطابق ملا وصفه اخلبري املستقل بأنه عملية التنمية اليت " النهج الشامل جتاه التنمية"وهذا ). 14الفقرة " (اإلنسان

اسيان يف وتزويد املرأة بالسلطة وحتقيق املساواة هلا أمران أس. حيق لكل إنسان أن يتمتع هبا بوصفها حقاً إنسانياً
  .تلك العملية

وأوضح اخلبري املستقل يف تقريريه السابقني أن عملية إعمال احلق يف التنمية ينبغي أن تنفذ باستخدام هنج   - 27
وكما أشري يف تقريره . حقوق اإلنسان، وهو هنج يقتضي أن تنفذ التنمية بطريقة تؤدي إىل إعمال حقوق اإلنسان

ج للتنمية من منظور حقوق اإلنسان هو أن هذا النهج يركِّز االهتمام على من أحد فوائد استخدام هن"األول، فإن 
ومن ). 31الفقرة " (يتخلفون عن غريهم يف التمتع حبقوقهم، ويستوجب اختاذ إجراءات إجيابية بالنيابة عنهم
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جملاالت يف أغلب املسلَّم به أن احترام وإعمال حقوق اإلنسان للمرأة متخلفان عنهما بالنسبة للرجل يف كافة ا
وتعاين املرأة يف معظم أحناء العامل من . )2("يؤلفن الشطر األعظم من الفقراء"البلدان يف العامل، كما أن النساء 

افتقار "ويشري منهاج عمل بيجني إىل أن . التمييز فيما يتعلق باحلق يف الغذاء، واحلق يف التعليم، واحلق يف الصحة
 وكونه يوزع بصورة غري عادلة يف األسرة، وعدم كفاية إمكانية وصوهلن إىل املياه النساء والبنات إىل الغذاء،

املأمونة ومرافق الصرف الصحية وإمدادات الوقود، وال سيما يف املناطق الريفية واحلضرية الفقرية، وقصور أوضاع 
). 92الفقرة " ( على صحتهناإلسكان، تلقي مجيعها بأعباء زائدة على كاهل النساء وأسرهن وتترك تأثرياً سلبياً

من الضروري أن يتم، مبشاركة كاملة من املرأة، تصميم "وملواجهة انعدام املساواة هذا، يشري إعالن بيجني إىل أنه 
وتنفيذ ورصد سياسات وبرامج، مبا يف ذلك سياسات وبرامج إمنائية، تراعى فيها اعتبارات اجلنسني وتتسم 

ملتبادل فيما بينها، على مجيع املستويات، يكون من شأهنا أن تعزز وتشجع على متكني بالفعالية والكفاءة والتعزيز ا
وتشكل هذه السياسات والربامج جزءاً من هنج للتنمية من منظور حقوق ). 19الفقرة " (املرأة والنهوض هبا

:  من إعالن بيجني27اإلنسان وهي جزء ال يتجزأ من إعمال احلق يف التنمية الذي سيحقق أيضاً أهداف الفقرة 
تعزيز التنمية املستدامة اليت تتركز على البشر، مبا يف ذلك النمو االقتصادي املطرد، من خالل توفري التعليم "

ويعترف ". األساسي والتعليم املستمر مدى احلياة وحمو األمية والتدريب والرعاية الصحية األولية للفتيات والنساء
ويشري إىل الكيفية اليت ميكن أن يؤدى هبا إعمال حق واحد إىل تعزيز إعمال حق منهاج عمل بيجني هبذا الترابط 

يعد إملام املرأة بالقراءة والكتابة أداة هامة لتحسني الصحة والتغذية والتعليم داخل األسرة، : "آخر متصل به
سان للمرأة ليست جمرد فحقوق اإلن). 69الفقرة " (ولتمكني املرأة من املشاركة يف صنع القرارات داخل اجملتمع

عنصر من عناصر الناقل الذي يرى اخلبري املستقل أنه يشكل احلق يف التنمية، وإمنا تشكل هذه احلقوق جزءاً ال 
  .يتجزأ من كل حق يشمله ذلك الناقل، ومن طريقة إعمال كل حق

ب اختاذها على وأجرى الفريق العامل مداوالت بشأن مسألة أخرى هي ضرورة جتسيد التدابري الواج  - 28
الصعيد الوطين جتسيداً عملياً تنفيذاً اللتزامات الدول يف سياق اإلجراءات اليت يتخذها اجملتمع الدويل، أي 

وهناك . املؤسسات والوكاالت املالية الدولية، والبلدان املاحنة، واحلكومات األخرى والشركات املتعددة اجلنسيات
األول هو أنه من الضروري . ة كعملية متكاملة إلعمال خمتلف احلقوقشرطان أساسيان إلعمال احلق يف التنمي

. تعيني مؤشرات ومعايري مناسبة لرصد إعمال كل حق من احلقوق، وتعيني آلية لتقييم التفاعل بني هذه املؤشرات
مة معينة وينبغي للمؤشرات واملعايري املتعلقة حبقوق معينة أال تعرب فقط عن أوجه التقدم الكمية يف توفري خد

فعلى سبيل املثال، ينبغي للمؤشر املتعلق . للسكان وإمنا أن تعرب أيضاً عن الطريقة النوعية اليت تقدم هبا هذه اخلدمة
باحلق يف الغذاء أال يعكس فقط مدى الوصول إىل الغذاء أو إتاحته وإمنا أن يعكس أيضاً الطريقة اليت يتاح هبا 

وقد جرت عدة حماوالت لوضع هذه . ز وكفالة حقوق اإلنسان األخرىالغذاء من حيث العدالة وعدم التميي
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املؤشرات، ويقترح اخلبري املستقل استعراض هذه املمارسات يف دراسة مقبلة حبيث ميكن اعتماد اإلجراءات اليت 
  .يتفق عليها من أجل وضع هذه املؤشرات

ايل للحق يف التنمية، وذلك ألن حتويل ويساور اخلبري املستقل تشكك شديد إزاء حماوالت وضع مؤشر إمج  - 29
ناقل يشمل عدداً من العناصر املتميزة إىل عدد جمرد من أي اجتاه معني أو إىل مؤشر سيتطلب عملية أخذ 

أما هنج اخلبري املستقل فسيجعل يف . متوسطات أو وزن خمتلف العناصر، وهي عملية ستلقى اعتراضات أساسية
 إعمال احلق يف التنمية من عدمه، إال أنه لن يتيح إجراء مقارنات بني إجنازات اإلمكان إثبات حدوث حتسُّن يف

والوسيلة الوحيدة إلجراء هذه املقارنات هي . بلدين أو أكثر أو حىت بني اإلجنازات داخل بلد واحد مبضي الزمن
  .ويات اإلجناز املختلفةبناء توافق يف اآلراء من خالل إجراء مناقشات عامة مفتوحة بشأن األمهية النسبية ملست

إال أن هذا لن حيول دون صياغة برنامج للتنمية يأخذ يف احلسبان أوجه الترابط بني هدف إعمال خمتلف   - 30
وإن . احلقوق، مبا يف ذلك كما ذُكر آنفاً، ضرورة زيادة املوارد والناتج احمللي اإلمجايل والتكنولوجيا واملؤسسات

ية يستند إىل احلقوق والنهوج اليت تشدد على منو الناتج احمللي اإلمجايل، أو حتقيق االختالف بني هنج لربامج التنم
فائض يف ميزان املدفوعات للوفاء بتبعات الديون، أو على برنامج تثبيت يقلل معدل التضخم إىل أدىن حد، هو أن 

. ع نطاق احلرية وحقوق اإلنسانالنهج الذي يستند إىل احلقوق يدعم التنمية البشرية اليت تزيد قدرات الفرد وتوس
وما يفرق الربنامج اخلاص بإعمال احلق يف التنمية عن غريه من الربامج ليس هو فقط اختالف األهداف اليت يرجى 

ويفرض هذا النوع من التنمية تقييدات إضافية على . حتقيقها، وإمنا هو أيضاً الطريقة اليت حتقق هبا هذه األهداف
وباإلضافة . حملافظة على الشفافية، وإمكانية املساءلة، واإلنصاف وعدم التمييز يف كافة الربامجعملية التنمية، مثل ا

إىل ذلك، ينبغي للربنامج أن يضمن التنمية اإلمجالية مع التحلي باإلنصاف، أو تغيري هيكل اإلنتاج على حنو يقلل 
  .أوجه التفاوت وعدم اإلنصاف بني املناطق واألشخاص

ا الربنامج، شأنه يف ذلك شأن كافة برامج التنمية األخرى، لتقييدات خاصة باملوارد وسيخضع هذ  - 31
وأمهية هذه التقييدات ال تكون ظاهرة جداً إذا كان املرء يسعى إىل إعمال حقوق . والتكنولوجيا واملؤسسات

ما، هو إىل حد كبري لكن احلق يف التنمية، كجزء من برنامج شامل لتنمية بلد . فردية مبعزل عن بعضها بعضاً
ولذلك فهو . مسألة حتديث وحتويل تكنولوجي ومؤسسي خيفف من التقييدات التكنولوجية واملؤسسية مبضي الزمن

يعتمد أيضاً على زيادة املوارد مبضي الوقت من خالل حتقيق أكفأ استخدام ممكن للموارد القائمة عن طريق 
ات سوق تنافسية، ومن خالل تعزيز منو املوارد وتوسيع الفرص ممارسات ضرائبية ونقدية وجتارية سليمة وممارس

ويتطلب إعمال احلق يف التنمية نفس االنضباط الضرييب والنقدي، ونفس التوازن يف االقتصاد . املتاحة أمام التجارة
ارق والف. الكلي ونفس األسواق التنافسية اليت يتطلبها أي شكل آخر من أشكال اإلدارة االقتصادية احلصيفة
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األساسي هو يف توقُّع أن حتقق اإلدارة احلصيفة يف سعيها إلعمال احلق يف التنمية، حصيلة لألنشطة االقتصادية أكثر 
  .اتساماً باإلنصاف جتعل يف اإلمكان حتسني إعمال مجيع العناصر املكونة لذلك احلق

  التعاون الدويل

 أهنا هنج لتنفيذ برنامج تنمية لبلد ما، تغدو أمهية التعاون وحاملا ُينظر إىل عملية إعمال احلق يف التنمية على  - 32
وحسبما ذُكر يف كال تقريري اخلبري املستقل، ال تستطيع أي دولة يف عامل اليوم اآلخذ يف العوملة . الدويل واضحة

لى انتهاج أي سياسة بشكل مستقل عن غريها من الدول، أي بدون النظر فيما يترتب على سياساهتا من آثار ع
وفضالً . البلدان األخرى، أو بدون أن تأخذ يف احلسبان أثر تصرفات البلدان األخرى على السياسات اخلاصة هبا

عن ذلك، فإن تأثري سياسات وممارسات البلدان املتقدمة على سياسات وممارسات البلدان النامية، والعكس 
وكما أن . ن الدوليني ويف إعالن احلق يف التنميةبالعكس، معترف به يف مفهوم التعاون الدويل الوارد يف العهدي

  .هذه التأثريات متبادلة، فإن االلتزامات املتعلقة بالتعاون الدويل متبادلة هي أيضاً

وعندما جيري إعمال هذه احلقوق كجزء من برنامج تنمية بلد، ما أسوةً باحلق يف التنمية، فإنه ميكن النظر   - 33
.  باملوارد والتكنولوجيا واملؤسسات على أهنا تعتمد على نطاق وطبيعة التعاون الدويلإىل كافة التقييدات املتعلقة

فاجملتمع الدويل الذي ميكنه تقدمي املدخرات واالستثمارات األجنبية، والتكنولوجيا، وإتاحة الوصول إىل األسواق، 
نظور حقوق اإلنسان يتطلب من وإن هنج التنمية من م. فضالً عن الدعم املؤسسي، ميكنه تيسري إعمال احلقوق

  .اجملتمع الدويل الوفاء بالتزامات هذا التعاون الدويل

وينبغي أن يكون واضحاً أن هذا التعاون الدويل ينبغي أال يقتصر على اإلمداد باملدخرات األجنبية أو   - 34
لبلدان الفقرية تفتقر إىل إن هذا النقل ضروري بالطبع، ألن ا. باالستثمار األجنيب وأال يقتصر على نقل املوارد

ولذلك ال بد، يف أي إعمال للحق يف التنمية من . املوارد احمللية ويتعني استكماهلا بتدفقات من املدخرات األجنبية
 يف املائة من الناتج القومي اإلمجايل للمعونة األجنبية، 0.7تذكري اجملتمع الدويل بتعهده بتحقيق هدف ختصيص 

قيقه سوى حفنة من البلدان إال أنه يف سياق إعمال احلق يف التنمية ستصبح األمور وهو هدف مل تقترب من حت
التعاون الدويل يف اإلمداد بالتكنولوجيا، وإتاحة الوصول إىل األسواق، : التالية جزءاً من التزامات اجملتمع الدويل

الفكرية، وخلق آليات دولية جديدة لتلبية وتعديل قواعد تشغيل املؤسسات التجارية واملالية القائمة، ومحاية امللكية 
  .االحتياجات اخلاصة للبلدان النامية

األول هو أن تدابري التعاون ينبغي أن . وسيكون هلذا التعاون الدويل عادة ُبعدان ال ُيستبعد أحدمها اآلخر  - 35
ان املتقدمة والوكاالت ُتصاغ وُتنفذ دولياً من خالل عملية متعددة األطراف ميكن أن تشترك فيها مجيع البلد

املتعددة األطراف واملؤسسات الدولية عن طريق تقدمي تسهيالت ميكن أن تصل إليها كافة البلدان النامية املؤهلة 
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والثاين، هو أن التسهيالت الثنائية أو الترتيبات اخلاصة بقطر معني ستعاجل مشاكل تتطلب تدابري متالئمة . لذلك
اخلبري املستقل النظر إىل التسهيالت املتعددة األطراف التالية اليت تعاجل مشاكل ديون ووّجه . مع السياقات اخلاصة

التكيف اهليكلي وتسهيالت التمويل التساهلي للمؤسسات املالية الدولية، وبرامج منظمة التجارة : البلدان النامية
 تشكيل هيكل النظام املايل الدويل حلل العاملية والبلدان الصناعية املتقدمة لتوفري الوصول إىل األسواق، وإعادة

وتتطلب كافة هذه . املشاكل الكثرية املتمثلة يف عدم كفاية التدفقات املالية إىل البلدان النامية وعدم استقرارها
التسهيالت عملية مراجعة مكثفة من منظور الوفاء بالتزامات التعاون الدويل جتاه دول حتاول إعمال احلق يف 

إطار يستند إىل حقوق اإلنسان، ينبغي أال يكون هذا التعاون الدويل متسماً بالشفافية وغري متييزي ويف . التنمية
. فحسب وإمنا ينبغي أن يكون أيضاً منصفاً وقائماً على املشاركة، سواء يف اختاذ القرارات أو يف تقاسم املنافع

املستند إىل حقوق اإلنسان يف أن ُيقاَبل التزامها وتأمل البلدان الصناعية واملؤسسات الدولية بقبوهلا هذا اإلطار 
  .بالتزام مناظر من جانب البلدان النامية بتيسري إعمال احلق يف التنمية لشعوهبا

وفيما يتعلق بالتسهيالت الثنائية والترتيبات القطرية اخلاصة قدم اخلبري املستقل برناجماً إلعمال احلق يف   - 36
ومن املهم التشديد عند هذه النقطة على أن كال . حث بتفصيل أكرب يف الفقرات التاليةالتنمية بطريقة تدرجيية سُتب

البعدين املتعدد األطراف والثنائي للتعاون الدويل يتيحان إمكانيات جديدة إلعمال احلق يف التنمية يف إطار يستند 
لية تغيرياً جذرياً، وال سيما العالقات وميكن أن يؤدي هذا إىل تغيري العالقات االقتصادية الدو. إىل حقوق اإلنسان

وقد كان أحد الدوافع الرئيسية حلركة . بني البلدان املتقدمة والبلدان النامية، حبيث تستند إىل اإلنصاف والشراكة
حقوق اإلنسان اليت أدت إىل صياغة احلق يف التنمية كحق إنساين هو إرساء العدل واإلنصاف والتمكني يف 

وإن قدراً كبرياً من احلجج اخلاصة بالرتاع بني . ادية الدولية بني البلدان املتقدمة والبلدان الناميةاملعامالت االقتص
الشمال واجلنوب اليت كانت وراء مطلب إقامة نظام اقتصادي دويل جديد يف السبعينات قد فقَد صلته باملوضوع 

املقسطة يف اختاذ القرارات، والوصول إىل منافع عملية إال أن املربرات املنطقية للمعاملة املنصفة واملشاركة . حالياً
ويوفر هنج إعمال احلق يف التنمية من منظور حقوق اإلنسان جماالً إلقامة عالقة تعاونية . التنمية ما فتئت قوية اليوم

 .ا يف سنوات سابقةبني البلدان املتقدمة والبلدان النامية على أساس الشراكة بدالً من املواجهة اليت طََبَعْت عالقاهتم

   إعمال احلق يف التنمية- ثانياً 

قدم اخلبري املستقل، يف تقريريه السابقني، خمططاً إلعمال احلق يف التنمية يسمح بتحقيقه اخلطوة تلو   - 37
وليست هناك ضرورة إلجياز مجيع . اخلطوة، مبا يتفق مع اإلعمال التدرجيي الذي ينطوي عليه مفهوم هذا احلق

ويقوم هذا املخطط أساساً على اعتماد .  ساقها، حيث ميكن االطالع عليها يف التقريرين السابقنياحلجج اليت
البلدان النامية لرباجمها اخلاصة بالقضاء على الفقر بالتتابع يف إطار فترة مستهدفة حمددة كأسلوب إلعمال احلق يف 

للفريق العامل، جيب اإلشارة إىل أن برنامج القضاء ورداً على نقطة أثارها أحد الوفود يف الدورة األوىل . التنمية
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وال يتطابق هذا الربنامج مع الربنامج الشامل إلعمال . على الفقر اعترب مثالً موضحاً لعملية إعمال احلق يف التنمية
احلق يف التنمية، وهو الربنامج الذي يذهب أبعد كثرياً من جمرد القضاء على الفقر ويشمل إعمال مجيع حقوق 

والفقر هو أبغض انتهاكات حقوق اإلنسان من عدة زوايا، ألنه حيرم املتأثرين به من . اإلنسان واحلريات األساسية
وهلذا فإن القضاء على الفقر سيكون خطوة أوىل حنو اإلعمال التدرجيي للحق . احلريات مجيعها من الناحية العملية

  .اإلنساين يف التنمية

فاإلنصاف يقتضي توجيه العناية إىل أضعف : د اخلبري املستقل إىل نظرية العدلوباإلضافة إىل ذلك، استن  - 38
وهلذا جيب صياغة برنامج القضاء على الفقر . الفئات وأقلها حظاً، واإلنصاف هو جوهر هنج حقوق اإلنسان

نصاف وعدم باتباع هنج مستند إىل احلقوق عن طريق التدابري القائمة على املشاركة واملساءلة والشفافية واإل
ويف إطار برنامج إعمال احلق يف التنمية، جيب أن تكون هذه التدابري الرامية إىل القضاء على الفقر جزءاً . التمييز

  .من الربنامج اإلمنائي للبلد

وعند تنفيذ برنامج إمنائي مستند إىل احلقوق، يشمل تدابري للقضاء على الفقر يف إطار فترة زمنية حمددة،   - 39
 يكتفي البلد النامي بضمان معدل منو معقول فحسب بل عليه أيضاً أن جيعله مستداماً، مع عدم مساحه جيب أال

وينبغي أن يركز هذا الربنامج اإلمنائي . بوقوع أي انتهاك حلقوق اإلنسان أو تراجع يف املؤشرات اخلاصة بأي حق
ؤسسات واليت تتطلب إجراء وطنياً ودولياً للتغلب االنتباه على القيود اليت تعاين منها املوارد والتكنولوجيا وامل

وينبغي أن يسمح إجراء تقييم سليم للقدرات الوطنية واملدخرات احمللية وتوقعات التجارة بوضع إسقاطات . عليها
الحتياجات التعاون الدويل من حيث املوارد اإلضافية ونقل التكنولوجيا ونفاذ الصادرات إىل األسواق، وغري 

  .املتوقع أن يفي اجملتمع الدويل بالتزام التعاون الدويل هذاومن . ذلك

ولتوضيح ذلك . وميكن أيضاً تكييف هذا الربنامج اخلاص بالقضاء على الفقر إلعمال عدة حقوق أخرى  - 40
ق يف باألمثلة، اقترح اخلبري املستقل التركيز على حقوق مثل احلق يف الغذاء، واحلق يف الرعاية الصحية األولية، واحل

فهي حقوق أساسية مرتبطة باحلق يف . التعليم األساسي، باعتبارها أمثلة مالئمة وليس لعدم أمهية احلقوق األخرى
احلياة كما أن معظم البلدان قد مترست فعالً يف تنفيذ الربامج الرامية إىل توفري الغذاء والرعاية الصحية األولية 

ية مثل منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية ومنظمة والتعليم األساسي بدعم كامل من وكاالت دول
وهذا سيجعل مسايرة هذه الربامج . األمم املتحدة للطفولة، باإلضافة إىل البنك الدويل واجلهات املاحنة الثنائية

هناك ما مينع ولكن ليس . أسهل نسبياً مع اعتبارها يف الوقت ذاته جزءاً من برنامج شامل إلعمال احلق يف التنمية
والنقطة الوحيدة اليت أراد اخلبري املستقل توضيحها هي أنه . الدول من اختيار أي حقوق أخرى متنحها أولوية أعلى

ينبغي االكتفاء باختيار عدد حمدود من احلقوق يف املرحلة األوىل، وإال أصبحت الربامج حمملة بأكثر من طاقتها 
  .وزادت احتماالت فشلها
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رى إعمال احلقوق املختارة عن طريق برامج مكملة لربنامج القضاء على الفقر، فهناك مربر وإذا ما ج  - 41
وللفقر بعد مرتبط بالدخل، عندما يعرَّف الفقراء من زاوية العيش حتت مستوى دخل أو . آخر ميكن تقدميه

 ولكن للفقر أيضاً بعداً .استهالك معني، مثل دوالر واحد يومياً، على حنو ما هو متبع يف حسابات البنك الدويل
ويشكل توفري الغذاء . يتعلق بالقدرة وحيرم األشخاص من طاقة كسب املزيد وختطي حد الفقر بأسلوب مستدام

والرعاية الصحية األولية والتعليم األساسي بأسلوب مستند إىل احلقوق، مع توافر اإلنصاف وعدم التمييز، أهم 
  .درة، مما حيقق االستدامة ألي برنامج للقضاء على الفقر املرتبط بالدخلطريقة لتخفيف هذا الفقر املرتبط بالق

وإذا ما قررت دولة التركيز على إعمال احلقوق الثالثة املقترحة أعاله كجزء من برناجمها اإلمنائي،   - 42
 ال تكون بالغة والواقع أن االحتياجات اإلضافية قد. فسينعكس ذلك على ما حتتاج إليه من املوارد والتعاون الدويل

ولكن عند النظر إىل . الضخامة إذا ما نظر إىل أي منها على حدة، بدون أخذ آثارها غري املباشرة يف احلسبان
االحتياجات كجزء من برنامج إمنائي حيظر بوضوح ختفيض أي مؤشر آخر للخدمات املرتبطة باحلقوق، فإهنا قد 

وينبغي أال يتم ختصيص املوارد للصحة والتعليم . واع التعاون األخرىتزداد وضوحاً من زاوية املوارد اإلضافية أو أن
والغذاء على حساب أي حق آخر من حقوق اإلنسان أو أي هدف آخر يشكل جزءاً من برنامج إمنائي؛ وهلذا 

  .ينبغي أن تكون موارد إضافية، خبالف تلك املخصصة لتنفيذ برنامج التنمية

عاً ملرحلة منوها، يف طبيعة وحجم التعاون املتكامل الالزم لتيسري تنفيذها لربامج وتتفاوت البلدان النامية، تب  - 43
واقترح . القضاء على الفقر وإعمال احلق يف الغذاء واحلق يف الرعاية الصحية األولية واحلق يف التعليم األساسي

اثيق إمنائية قائمة على االلتزامات اخلبري املستقل أن يتم هذا التعاون الدويل املوجه إىل بلدان حمددة عن طريق مو
وقد يكفي االستشهاد بالفقرات األربع . وقد تضمن التقريران شرحاً وافياً خلصائص املواثيق اإلمنائية. املتبادلة

  : التالية من التقرير الثاين

. ُمحكمةوجيب صياغة االلتزامات املتبادلة اليت سريد بياهنا يف التعاقدات من أجل التنمية صياغة   - 69"  
وجيب أن توافق البلدان النامية على حتمل املسؤولية األولية عن تنفيذ الربامج اخلاصة بإعمال احلق يف 

وأظهرت عدة . التنمية واملشمولة بالتعاقد، ومجيع ما يصاحبها من سياسات وإجراءات عامة الزمة
ة لفرض الشروط يف برامج التمويل دراسات أجراها البنك الدويل وصندوق النقد الدويل أن العملية املعتاد

مل ُيكتب هلا النجاح يف معظم احلاالت ألهنا بدت وكأهنا أُمليت من اخلارج وأهنا بالتايل غري مملوكة من 
وأياً كانت الشروط أو االلتزامات اليت يتوجب على البلدان النامية القبول هبا فإنه ينبغي . البلدان النامية

ويف هنج . ا تصب يف مصلحتها وينبغي أن تتوىل هي رصد اجلانب األعظم منهاهلذه البلدان أن تعترب أهن
  .قائم على احترام احلقوق يتسم هذا األمر بأمهية بالغة لضمان تكافؤ املعاملة
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ويتعني على البلدان النامية، يف تعاقد من أجل التنمية، أن تقبل االلتزامات املتعلقة بإعمال حقوق   - 70
وأنصف سبيل إىل رصد الوفاء هبذه االلتزامات يتمثل يف إنشاء جلنة وطنية حلقوق . اإلنسان ومحايتها

وحتقيقاً هلذا الغرض، جيب على مجيع . اإلنسان يف كل بلد تتألف من شخصيات بارزة من البلد نفسه
وطنية البلدان الراغبة يف إعمال احلق يف التنمية عن طريق تعاقدات من أجل التنمية أن تنشئ هذه اللجان ال

وهذا هو السبيل الوحيد، يف بادئ األمر، . اليت ستتوىل التحقيق يف انتهاكات حقوق اإلنسان والفصل فيها
وليس يف العامل بلد واحد يستطيع االدعاء أن إقليمه ال تقع فيه أي . للتأمني من هذه االنتهاكات

ية كافية يف النظم القانونية وكل ما ميكن ضمانه هو وجود آل. انتهاكات حلقوق اإلنسان على اإلطالق
فإذا أنشأ بلد ناٍم جلنة وطنية حلقوق اإلنسان وفقاً للمعايري الدولية وتسىن هلذه . للتصدي هلذه االنتهاكات

اللجنة أن تعمل بصورة مستقلة دومنا إعاقة أو عرقلة وُوضعت التشريعات الالزمة فإن ذلك ينبغي أن 
  .زاماته يف ميدان حقوق اإلنسان وفقاً للتعاقد من أجل التنميةيشكل ضمانة كافية بأن البلد يفي بالت

فإذا نفذ بلد ناٍم . وينبغي أيضاً النص على التزام اجملتمع الدويل يف إطار التعاقد من أجل التنمية  - 71
التزاماته وجب على البلدان املاحنة والوكاالت الدولية أن تكفل إزالة مجيع السياسات والعوائق التمييزية 

وقد يقرَّر النصيب الدقيق . يف جمال التجارة والتمويل، وتقاسم تكلفة إعمال هذه احلقوق تقامساً مناسباً
على أساس كل حالة على حدة أو وفقاً لتفاهم دويل يقضي، مثالً، بتقاسم التكلفة اإلضافية مناصفةً بني 

  .ممثلي اجملتمع الدويل والبلد املعين

 املعنية والوكاالت الدولية اليت عملت يف تلك البلدان واكتسبت خربةً وميكن خلرباء من البلدان  - 72
يف امليادين املناسبة أن يتولوا دون صعوبة تذكر وضع تفاصيل التعاقدات والنهج القائم على احترام 

 وما يلزم هو أن تتحلى مجيع البلدان اليت قبلت باحلق يف التنمية بوصفه حقاً. احلقوق لتنفيذ هذا الربنامج
من حقوق اإلنسان باإلرادة السياسية والتصميم على إعمال هذا احلق يف إطار زمين حمدد من خالل 

  ".التزامها بالعمل الوطين والتعاون الدويل

   التوصيات اخلاصة بالتعاون الدويل- ثالثاً 

التالية املستندة إىل قد يود الفريق العامل، عند تقدمي توصياته بشأن التعاون الدويل، أن ينظر يف الفقرات   - 44
  ). 86 و84الفقرتان (الفقرات اخلتامية للتقرير األول 

ال تشكل فكرة التعاقد سوى منوذج واحد للتعاون الدويل؛ وسوف يتعني حبث اجلدوى العملية هلذه   - 45
 اخلاصة وهناك درجة كبرية من االتساق بني النهوج. الفكرة، باإلضافة إىل البدائل األخرى، مبزيد من التفصيل

بالتعاون اإلمنائي اليت وفرهتا جلنة املساعدة اإلمنائية ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي والوكاالت املاحنة 
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حتديد مالمح  واملعنونة 1996والدراسة اليت أعدهتا جلنة املساعدة اإلمنائية يف عام . الثنائية وبني هنج اخلبري املستقل
والدراسة اليت أعدهتا اهليئة السويدية للتنمية الدولية يف عام إسهام التعاون اإلمنائي؛ : رينالقرن احلادي والعش

والتقرير الرمسي الذي أعده وزير الدولة للتنمية التعاون اإلمنائي يف القرن احلادي والعشرين؛ :  واملعنونة1997
وتقرير حبوث حتد للقرن احلادي والعشرين؛ : القضاء على الفقر يف العامل: الدولية باململكة املتحدة، واملعنون
تقييم املعونة، مجيعها توضح العناصر األساسية لنهج وضع ميثاق إمنائي على حنو : السياسات للبنك الدويل، املعنون

البنك الدويل  الذي أعده 2000ويضاف إىل ذلك تقرير التنمية يف العامل لعام . ما اقترحه اخلبري املستقل
اصة باستراتيجية تقليل الفقر اليت أعدها صندوق النقد الدويل والبنك الدويل يف سياق مبادرة والدراسات اخل

وقد يطلب من اخلبري املستقل حبث هنج وضع مواثيق إمنائية بالتشاور مع هذه . البلدان الفقرية املثقلة بالديون
  . الوكاالت

 التفكري يف إنشاء حمفل حتت رعاية جلنة حقوق ومىت مت وضع هذا النهج كما ينبغي، قد يكون من املفيد  - 46
وجيوز أن يشارك يف هذا احملفل، الذي سيخصص ملناقشة املشاكل اليت تكتنف عملية إعمال احلق يف . اإلنسان

التنمية وما ميكن اختاذه من تدابري للتغلب عليها، جمموعة من ممثلي احلكومات واملؤسسات املالية الدولية ووكاالت 
ومبا أن اإلعالن اخلاص باحلق يف التنمية ليس معاهدة دولية . و جلنة املساعدة اإلمنائية والبلدان النامية املعنيةاملعونة أ

وسيكون باألحرى . فلن يكون هلذا احملفل مركز اهليئة املنشأة مبوجب معاهدة ولن يكون لتوصياته أساس قانوين
قدمي توصيات تتوصل إليها بتوافق اآلراء قصد تعبئة املوارد إطاراً يتيح ألوثق األطراف الفاعلة صلة باملوضوع ت

وسيعتمد على التقييمات القطرية املشتركة ويدمج يف عملية برنامج األمم املتحدة اجلديد . إلعمال احلق يف التنمية
إلمنائية بالوفاء لتنمية أفريقيا يف التسعينات شواغل اإلعالن الواضحة والفرصة اليت يتيحها التزام الدول والوكاالت ا

  .بالتزاماهتا الدولية كل منها فيما خيصه
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