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  اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

مة احلق يف التنمية، املعتمد مبناسبة الـذكرى        البيان املتعلق بأمهية ومالء       
  *رين إلعالن احلق يف التنميةاخلامسة والعش

) اإلعالن( الذكرى اخلامسة والعشرين إلعالن احلق يف التنمية         ٢٠١١ عام   يصادف  -١
واحتفاالً هبذه املناسبة،   . )١(١٩٨٦ديسمرب  / كانون األول  ٤امة يف   الذي اعتمدته اجلمعية الع   

أن تؤكد على العالقـة     ) اللجنة(تود اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية        
الوثيقة والتكامل القائم بني العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة            

  .اإلعالنو) العهد(
وتذكّر اللجنة أن ميثاق األمم املتحدة ُيلزم الدول باختاذ إجراءات، على حنو فـردي            -٢

.  بالتقدم االقتصادي واالجتمـاعي    ومشترك، بغية تعزيز واحترام حقوق اإلنسان والنهوض      
 العمل والتنمية على أكمل وجه جزء ال يتجزأ من هذه            فرص  على أن تعزيز   ٥٥وتنص املادة   

الذي  ،، اعتمدت اجلمعية العامة اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان       ١٩٤٨ويف عام   . )٢(اجلهود
لفة، ال سيما احلـق      على حقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية خمت      ٢٧ إىل   ٢٢من  تنص مواده   

احلـق يف   يشمل  يف العمل، واحلق يف الضمان االجتماعي، واحلق يف مستوى معيشي الئق،            
ومن . فيها حبرية واملشاركة  الغذاء والسكن والصحة والتعليم، واحلق يف التمتع باحلياة الثقافية          

وضـوعية  أهلمت املواد امل  قد  و. ويفصلها احلقوق   ليكرس هذه  ١٩٦٦عام  جاء العهد يف    مث  
  .وشكلت معاملها الواردة يف العهد عناصر أساسية عّدة من احلق يف التنمية ١٥ إىل ١ من
واجـه  فقـد  وعلى الرغم من إدراج املكونات األساسية للحق يف التنمية يف العهد،      -٣

 من اإلعـالن العـاملي حلقـوق       ٢٨وتقّر املادة   . تنفيذ احلق يف التنمية عقبات هيكلية كثرية      
لكل فرد احلق يف التمتع بنظام اجتماعي دويل تتحقق مبقتـضاه احلقـوق             "يلي   ااإلنسان مب 

__________ 

 .اعتمدته اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف دورهتا السادسة واألربعني  *  
 .، املرفق٤١/١٢٨القرار رقم  )١(
 .٥٦ إىل ١باجة امليثاق وموادها من يانظر أيضاً د )٢(
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واستجابت اجلمعية العامـة يف املقـام   . واحلريات املنصوص عليها يف هذا اإلعالن حتققاً تاماً  
حلق  إلعالن ا  ١٩٨٦ل النامية، فاعتمدت يف عام      لدوول لالحتياجات والشواغل اخلاصة با    األ

وحتـول دون   تنمية  جسيمة تعرقل مسرية ال    عن قلقها إزاء وجود عقبات       يف التنمية، وأعربت  
إنكار احلقوق حتقيق االزدهار الكامل للبشر والشعوب، ومنشأ هذه ا لعقبات، يف مجلة أمور،    

أن مجيع حقوق اإلنـسان     كما اعتربت    .املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية    
ويؤكد اإلعالن أن تعزيز التنمية يقتـضي       .  ويكمل بعضها بعضاً   واحلريات األساسية مترابطة  

إيالء االهتمام على قدم املساواة إلعمال احلقوق املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعيـة   
أن يربر تعزيز بعـض  رة عاجلة؛ وبالتايل ال ميكن   بصووتعزيزها ومحايتها ومراعاهتا    والثقافية،  

ساسية واحترامها والتمتع هبا إنكار غريها من حقوق اإلنـسان          حقوق اإلنسان واحلريات األ   
  .واحلريات األساسية

ويسلط اإلعالن الضوء أيضاً على أن التنمية عملية متعددة األوجه وقائمـة علـى                -٤
وال سيما أنّ اإلعالن يعترف بأن التنمية عملية اقتـصادية واجتماعيـة وثقافيـة              . املشاركة

 األفراد على أسـاس     مجيع السكان وكل   النهوض املستمر برفاه     وسياسية شاملة، هتدف إىل   
عالوةً . مشاركتهم النشطة واحلرة واهلادفة يف التنمية ويف التوزيع العادل للفوائد النامجة عنها           

حق من حقوق اإلنسان غري قابل للتـصرف    اإلعالن أن احلق يف التنمية هو        يقررعلى ذلك،   
عوب املشاركة واإلسهام يف حتقيـق تنميـة اقتـصادية          حيق مبوجبه لكل إنسان وجلميع الش     

 إعمال مجيع حقـوق     من خالهلا واجتماعية وثقافية وسياسية والتمتع هبذه التنمية اليت ميكن         
  .اإلنسان واحلريات األساسية إعماالً تاماً

ويتضح التكامل بني احلقوق املنصوص عليها يف العهد واحلق يف التنمية الـوارد يف                -٥
 من إعالن احلق يف التنمية املتصلتني       ٤ و ٣من خالل أمور تشمل التطابق بني املادتني        اإلعالن  

 من العهد املتعلقة بالتزامات الدول األطراف، مبا فيها         ٢املادة  وباملسؤوليات الوطنية والدولية    
 ١واجب تقدمي املساعدة والتعاون الدوليني، كما يتضح من خالل التطابق بني أحكام الفقرة              

بـضمان  ومنها مثالً األحكام املتعلقـة      أحكام العهد ذات الصلة،     وعالن  اإل من   ٨املادة  من  
متكني وتفعيل مشاركة املرأة واحملرومني واملهمشني من األفراد والفئات، والعمل، واملـوارد            

مـستوى معيـشي الئـق،      وتوفري  األساسية والتوزيع العادل للدخل، والقضاء على الفقر،        
  .الغذاء والسكن واخلدمات الصحية والتعليم والتمتع باحلياة الثقافيةيشمل  مبا
، تعليقات عامة وبيانات عّدة ال تكمل جوهر احلق         )٣(واعتمدت اللجنة، وفقاً لواليتها     -٦

العناصر األساسية املتعلقة باحلق يف     إعمال  وسائل  ل و ُبيف التنمية فحسب، بل تشري أيضاً إىل سُ       
بشأن التزامات الدول األطـراف وبيـاين       ) ١٩٩٠(٣لتعليق العام رقم    ويشمل ذلك ا  . التنمية

__________ 

 .١٩٨٧/٥ و١٩٨٥/١٧قرارا اجمللس االقتصادي واالجتماعي  )٣(
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، واألهـداف   )٥()٢٠٠١مايو  / أيار ٤( والفقر   )٤()١٩٩٨مايو  / أيار ١٥(اللجنة بشأن العوملة    
باإلضافة إىل ذلك، تذكّر اللجنة دائماً يف حوارهـا         . )٦()٢٠١٠سبتمرب  /أيلول (لأللفيةاإلمنائية  

القومي ناجتها  يف املائة على األقل من       ٠,٧ بتخصيص الدول املتقدمة    مع الدول األطراف بالتزام   
لتعاون يف جمال   مجيع الدول با  على  املفروض  ، والواجب   )٧(رمسيةالمنائية  للمساعدات اإل اإلمجايل،  

. ، وفقاً مليثاق األمـم املتحـدة       كافة تعزيز التنمية واحترام حقوق اإلنسان واحلقوق األساسية      
 من خالل التطبيق املنهجي للمبادئ األساسية للمساواة        ،احلق يف التنمية  إعمال   وتعترب اللجنة أنّ  

ـ           ن شـأنه أن    وعدم التمييز واملشاركة والشفافية واملساءلة، على الصعيدين الوطين والدويل، م
  .تقدمي التعاون واملساعدة الدولينيواجب  من خالله يرسي إطاراً حمدداً ينفذ

ادية بني العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق االقتـص       آزر  بط والت راتوإذ تسلم اللجنة بال     -٧
فإهنا من جديد،   هذا الترابط والتآزر     وإذ تؤكد    ،إعالن احلق يف التنمية   واالجتماعية والثقافية و  

وأن احلقوق احملمية والواردة يف العهـد،       مجيع  تنفيذ  رصد  على أن تتابع    تعرب عن تصميمها    
فـإن  وبـذلك،   . اصر املتصلة باحلق يف التنمية إعماالً تاماً      يف إعمال العن  تسهم يف اآلن ذاته     

مـسائل  معها، ستواصل تناول    وحوارها   يف تقارير الدول األطراف      ، يف سياق نظرها   اللجنة
االقتـصادي  تقـدم   المن أجل حتقيق    الالزمة  ، وهتيئة الظروف    التخلفو القضاء على الفقر  

  .مون واملهمشون من األفراد والفئاتللجميع، َمبن فيهم احملروواالجتماعي والتنمية 

        

__________ 

، E/1999/22-E/C.12/1998/26) (٢، امللحق رقم    ١٩٩٩الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي،       )٤(
 .٥١٥الفصل السادس، اجلزء ألف، الفقرة 

 .، املرفق السابع)E/2002/22-E/C.12/2001/17 (٢، امللحق رقم ٢٠٠٢املرجع نفسه،  )٥(
ــشأة   )٦( ــدة املن ــم املتح ــات األم ــاء هيئ ــشترك لرؤس ــان امل ــوق البي ــدات حق ــب معاه                                  مبوج

ــشأن    ــة ب ــة العام ــستوى للجمعي ــع امل ــام الرفي ــاع الع ــالل االجتم ــدم خ ــسان، املقُ                                  اإلن
   ، متـاح علـى املوقـع      ٢٠١٠سـبتمرب   / أيلـول  ٢٢-٢٠، املعقـود يف     األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة    

www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews. aspx?NewsID=10329&LangID=E  انظــر
                    إىل البيان املـشترك الـسابق للجنـة واملقـررين اخلاصـني للجنـة حقـوق اإلنـسان املعنـيني                   أيضاً

لـس  الوثائق الرمسية للمج  و،  )٢٠٠٢نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٩(واالجتماعية والثقافية    باحلقوق االقتصادية 
 .، املرفق السابع)E/2003/22-E/C.12/2002/13 (٢، امللحق رقم ٢٠٠٣االقتصادي واالجتماعي، 

تقرير املؤمتر الدويل لتمويـل التنميـة، مـونتري،          (توافق آراء مونتريي للمؤمتر الدويل لتمويل التنمية      انظر   )٧(
، ٤٢، الفقرة   ))E.02.II.A.7 منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع     (٢٠٠٢مارس  / آذار ٢٢-١٨املكسيك،  

 ).ب(٢٣، الفقرة )٦٠/١قرار اجلمعية العامة رقم  (٢٠٠٥ؤمتر القمة العاملي لعام مل الوثيقة اخلتامية


