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حدهما هما هدفان مرتبطان يعتمد أحدهما على اآلخر ويعززان من أاحترام حقوق اإلنسان مع تحقيق التنمية المستدامة 

مؤتمر األمم المتحدة للتنمية المستدامة" بمحورية حقوق اإلنسان  نتائج اآلخر. ينبغي على الدول ضمان إقرار "وثيقة

 اإلطار الدولي لحقوق اإلنسان. على –أي الوثيقة  –في تحقيق التنمية المستدامة، مع تأكيدها 

 

للمبادرات التنموية  التي ال تشتمل على التزامات  لقد أظهرت بحوث هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية كيف يمكن

وثقت العفو الدولية وهيومن  والظلم. التمييزبحقوق اإلنسان ومبادئ حقوقية أن تعمق من التهميش، وأن تؤدي إلى 

التي يجري تحضيرها والصناعات الثقيلة لحقوق اإلنسان في سياق مشروعات البنية التحتية رايتس ووتش انتهاكات 

تهجير ة عن أراضيهم، وسياسات تنمية أسفرت عن اطق عدفي من السكان األصليينأدت إلى إبعاد فتحت لواء التنمية، 

 لبعض أفقر المجتمعات. جبري

 

تستمر أعمال اإلبعاد والتمييز بسبب عدد من العوامل األساسية التي تؤدي إلى الفقر وتعّمقه. على سبيل المثال، هناك 

إن صليين في المشاورة وتقديم موافقتهم الحرة والمسبقة والمستنيرة. مشروعات تنمية تُنفذ دون احترام لحق السكان األ

" هي نتاج التمييز عميق الجذور. كما تنتشر مقارنة التي يتعرض لها السكان األصليون في سياق "التنمية االنتهاكات

"التنمية أو حقوق السكان األصليين"، وتبعات هذا األمر مدمرة؛ إذ تخسر مجتمعات  هي تقسيمةوهمية وخطيرة، 

 وتتعرض لمخاطر صحية جسيمة. اضيها التقليدية وسبل كسبها للدخلسكانية كاملة أر

 

تتعرض لتمييز وانعدام للمساواة عميقين، في قدرتها على التمتع بحقوقها والفرص والموارد. هناك  المرأةوما زالت 

. هناك إجماع واسع على أن المساواة بين الجنسين تقدير بأن سبعين في المائة من سكان العالم الفقراء هم من النساء

هذا ين المرأة من الخطوات الضرورية لمواجهة الفقر وتحقيق التنمية المستدامة. إال أنه ورغم هذه األفكار ووتمك

 عزلة حقوق المرأة ومنها الحقوق الجنسية واإلنجابية.فكثيراً ما تؤدي سياسات وممارسات التنمية إلى  الخطاب؛

 

في أغلب الحاالت ال يستفيد األكثر فقراً واألكثر تهميشاً، ففي حال عدم انحياز سياسات وأطر التنمية لحقوق اإلنسان، 

الخدمات سبل كسبهم للدخل، ويبقون بعيداً عن مظلة  تقويضبيئتهم المعيشية، ومع  تدهور، مع يزيد فقرهمبل 

 .والمرافق الصحيةوالمياه  الرعاية الصحية، مثل األساسية

 

إن المشاركة الحرة والناشطة والفعلية للناس في القرارات التي تؤثر على حياتهم هي عنصر أساسي وركن ركين من 

http://www.hrw.org/reports/2010/10/19/development-without-freedom-0
http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR01/001/2011/en
http://www.hrw.org/reports/2012/01/16/waiting-here-death
http://www.hrw.org/reports/2012/01/16/waiting-here-death
http://www.hrw.org/reports/2012/01/16/waiting-here-death
http://www.amnesty.org/en/for-media/press-releases/americas-development-must-not-trump-indigenous-rights-2011-08-05
http://www.amnesty.org/en/for-media/press-releases/americas-development-must-not-trump-indigenous-rights-2011-08-05
http://www.amnesty.org/en/library/info/AFR32/002/2010/en
http://www.amnesty.org/en/library/info/EUR70/001/2011/en
http://www.amnesty.org/en/library/info/AFR44/018/2011/en
http://www.amnesty.org/en/library/info/ASA20/001/2010/en
http://www.amnesty.org/en/library/info/AFR46/019/2011/en
http://www.amnesty.org/en/library/info/AFR46/019/2011/en
http://www.amnesty.org/en/library/info/AFR46/019/2011/en
http://www.amnesty.org/en/library/info/AFR51/001/2011/en
http://www.amnesty.org/en/library/info/EUR68/005/2011/en


2 

 

أهمية حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات في أعقاب الربيع العربي ال يمكننا أن ننكر  ة المستدامة.أركان التنمي

في توفر الخدمات بشكل شفاف والمشاركة المدنية والمحاسبة وحرية التجمع والمساواة في الحصول على المعلومات و

 االجتماعية من أجل تنمية مستدامة.

 

المستدامة بالعالقة بين االستدامة البيئية وحقوق اإلنسان. فإن تلوث المياه والتربة والهواء كما البد أن تعترف التنمية 

مشكلة أسفرت على سبيل المثال عن انتهاكات للحق في مستوى معيشة مالئم، وفي الغذاء والمياه المالئمين، وفي 

ية وفي الحياة. هيئات مراقبة حقوق اإلسكان المالئم وحماية األسرة والبيت والحق في الصحة وفي البيئة الصح

كونه من أسباب انتهاكات حقوق  ،اإلنسان، والمحاكم الدولية واإلقليمية والوطنية، بدأ يتزايد إقرارها بالضرر البيئي

هيومن رايتس ووتش انتهاكات للحقوق  وثقتأبرزت هذه الهيئات مسؤولية الدول عن الحماية البيئية. اإلنسان، وقد 

في سياق  لمواد كيميائية سامةى تعرض هذه الجماعات ، لداألطفال، ومنها بالجماعات المستضعفةالصحية الخاصة 

 .والزراعة واإلنتاج الصناعي، باستخراج المعادنالعمل 

 

 من ثم، فإننا ندعو الدول إلى ضم العناصر التالية إلى وثيقة النتائج:

 

 بالتزامات حقوق اإلنسان في وثيقة النتائج اإلقرار .1

 

تقر بأهمية مواثيق  أنها، 2112يونيو/حزيران  2مسودة وثيقة نتائج المؤتمر الصادرة في بعد االطالع على يسرنا 

حقوق اإلنسان الدولية وتركز على مسؤوليات جميع الدول إزاء احترام وحماية وتعزيز حقوق اإلنسان والحريات 

ويشمل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد  –ميع. إن القانون الدولي لحقوق اإلنسان األساسية للج

العالمية التزمت بها  ينص على مجموعة من المعايير –الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

 ب في حدود هذا اإلطار.أغلب الدول. االلتزامات الناشئة عن هذه المؤتمر البد أن تص

 

 وعلى وجه الدقة، ينبغي على الدول:

حقوق اإلنسان، والتي تعتبر ضرورة  وتفعيلإعادة التأكيد على التزامات الدول القانونية إزاء احترام وحماية  .أ 

 ُملزمة من أجل التنمية المستدامة.

تعكس التزامات حقوق اإلنسان إعادة التأكيد على أن سياسات التنمية ومشروعاتها وممارساتها البد أن  .ب 

 المترتبة على الدول، وأن تكون المساعدات الفنية والمالية متسقة مع التزامات حقوق اإلنسان.

إعادة التأكيد على التزامات الدول الخاصة بحقوق اإلنسان عندما تدخل أطرافاً في مؤسسات مالية دولية. البد  .ج 

لآلثار الدولية إال على المشروعات التي خضعت للتقييم الفعال أن تضمن الدول أال توافق المؤسسات المالية 

مة من أجل تقليل أية مخاطر متعلقة بحقوق اإلنسان تكون م  ص  ملة للمشروعات على حقوق اإلنسان، والمُ تحالم

 عمليات التقييم تلك قد توصلت إليها.

جل المشاركة الفعالة في العملية إعادة التأكيد على الحق في الحصول على المعلومات وفي المشاركة. من أ .د 

البد أن يكون حق الوصول إلى التنموية، البد أن يُتاح للناس المعلومات ذات الصلة والتعامالت الشفافة. 

المعلومات وعمليات المشاركة شاملة للجميع دون تمييز. وينبغي على الحكومات حماية الحق في حرية 

 التعبير وفي تكوين الجمعيات وفي التجمع.

http://www.hrw.org/reports/2011/02/01/gold-s-costly-dividend-0
http://www.hrw.org/reports/2009/06/23/kosovo-poisoned-lead
http://www.hrw.org/features/a-heavy-price
http://www.hrw.org/news/2011/10/27/global-mercury-reduction-treaty-protect-health-gold-miners
http://www.hrw.org/reports/2011/12/06/poisonous-mix
http://www.hrw.org/reports/2011/06/15/my-children-have-been-poisoned-0
http://www.hrw.org/reports/2010/05/05/fields-peril-0
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إعادة التأكيد على مبدأ عدم التمييز بناء على العرق أو اللون أو الجنس أو السن أو اللغة أو الدين أو الرأي  .ه 

من  سياسي أو غير سياسي أو األصل الوطني أو االجتماعي أو الملكية أو المولد أو اإلعاقة أو غير ذلك

اعدة التنمية المستدامة على الوصول إلى . البد أن تلتزم الدول بانتباه متجدد بضمان مسمعايير التمييز

العناصر األكثر تهميشاً في المجتمع. البد أن يشمل ذلك التزاماً بتعزيز حقوق المرأة بشكل إيجابي ودعم 

المساواة بين الجنسين من خالل سياسات التنمية المستدامة، والتي البد أن تشتمل على سياسات تضمن خدمات 

 .ومعلومات الصحة اإلنجابية

إعادة التأكيد على حقوق اإلنسان الخاصة بالسكان األصليين، بما يتفق مع إعالن األمم المتحدة الخاص بحقوق  .و 

 السكان األصليين والشعوب القبلية وغيرها من المجتمعات المحلية.

مل، إعادة التأكيد على أن لقطاع األعمال والشركات مسؤوليات تتمثل في احترام حقوق اإلنسان حيث يتم الع .ز 

وبإيالء االنتباه الالزم لتقييم ومنع وتخفيف أثر األعمال السلبي على حقوق اإلنسان والبيئة، وتوفير تعويضات 

يسهل الحصول عليها في حال وقوع اإلساءات. ويجب ضمان االلتزام من خالل مطالبة الشركات باالنتباه 

 على حقوق اإلنسان. إجراءات وتقارير علنية عن أثر أعمال الشركات بتوفيرالالزم، 

 

 االلتزام بتحسين المحاسبة على التزامات حقوق اإلنسان القائمة في عالقتها بالتنمية المستدامة .2

 

فإننا نرى أن التنمية  والمتعلقة بحقوق اإلنسان والبيئة؛إذا استوفت الحكومات التزاماتها القانونية القائمة بالفعل 

ت الناس المختلفة التي توجه هذه الجهود نحوها. وستكون دائمة، ومفيدة لفئاالمستدامة ستكون أكثر قابلية للتحقق، 

 وإلعطاء أثر فعال اللتزام الدول بالتنمية المستدامة، فعليها اآلتي:

 تفعيل وتطبيق قوانين داخلية بتفعيل االلتزامات الدولية لحقوق اإلنسان وااللتزامات القانونية المتعلقة بالبيئة. .أ 

بروتوكول االختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، الذي التصديق على ال .ب 

 ينص على آلية مهمة للمحاسبة على المستوى الدولي.

 ضمان أن أي أهداف أو أطر تنموية قائمة تستند إلى القانون الدولي لحقوق اإلنسان. .ج 

ات يتم التعهد بها في ريو، من أجل قياس التقدم الُمحرز إنشاء آليات فعالة للمراقبة والمحاسبة ألي التزام .د 

البد أن تشمل هذه اآلليات جميع األطراف، بضمان المشاركة الفعالة وللكشف عن اآلثار السلبية وعالجها. 

 للمجتمعات ذات الصلة والمجتمع المدني، وأن تكون مفتوحة أمام الجمهور للتدقيق فيها وفحصها.


