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تتضمن هذه الوثيقة قائمة منقحة ملعايري احلق يف التنمية، وما يتصل هبا من معـايري                 -١
فرعية تنفيذية، وفقاً لطلب الفريق العامل املعين باحلق يف التنمية الذي حظي بتأييـد جملـس                

ويف املعايري واملعايري الفرعية سـعي ملعاجلـة الـسمات          . ١٢/٢٣حقوق اإلنسان يف قراره     
ق يف التنمية، كما هو وارد يف إعالن احلق يف التنمية، بطريقة شاملة ومتـسقة،     األساسية للح 

مبا يف ذلك شواغل اجملتمع الدويل بشأن األولوية اليت تتجاوز الشواغل الـواردة يف اهلـدف                
  . ذات الصلة٩/٣ لأللفية، مبا خيدم األغراض الواردة يف مجيع أحكام قرار اجمللس ٨اإلمنائي 

يبدأ ببيان عام عـن التوقـع   ) انظر املرفق (، أعدت فرقة العمل جدوالً      وهلذا الغرض   -٢
، مث يوضح هذا املعيار الرئيسي بسرد ثالث        ")معياره الرئيسي ("األساسي من احلق يف التنمية      

خصائص للحق، ميكن تقييم إعمال كل منها باإلشارة إىل عدة معايري، قد تكون بـدورها               
مث ميكن تقييم املعيار الفرعي باالستناد إىل أدوات قيـاس          . يأكثر دقة من خالل املعيار الفرع     

  .موثوقة يف شكل مؤشر أو عدة مؤشرات
وبغية إدراج هذه العملية يف سياق األعمال اليت تقوم هبا فرقة العمل لفتـرة تغطـي          -٣

مخس سنوات، تركز هذه الوثيقة على املراحل الرئيسية للعمل الذي أجنزته فرقة العمل بشأن              
  .ات القياس هذه وتوضح عدة مسات رئيسية هلا يف الفرع أدناهأدو

  االختبار التجرييب للمعايري األوَّلية لدى الشراكات اإلمنائية: املرحلة األوىل    
لتطبيـق أُطـر    ، أنـه    ٢٠٠٤رأت فرقة العمل، يف دورهتا األوىل املعقودة يف عام            -٤

ز إعمال احلق يف التنمية، ينبغي أن تطـوَّر         السياسات الداعمة لألهداف اإلمنائية لأللفية وتعزي     
 ترمجة  علىاألدوات العملية، مبا يف ذلك املبادئ التوجيهية واملؤشرات املوضوعية، اليت تساعد            

قواعد ومبادئ حقوق اإلنسان إىل معايري يف متناول صانعي السياسات والعاملني يف جمـال              
  ).٤٦، الفقرة E/CN.4/2005/WG.18/2 (التنمية

 من األهداف اإلمنائية    ٨فقاً لطلب الفريق العامل بأن تنظر فرقة العمل يف اهلدف           وو  -٥
لأللفية، املتعلق بإقامة شراكة عاملية من أجل التنمية، وتقتـرح معـايري لتقييمـه الـدوري                

)E/CN.4/2005/25   نظرت فرقة العمل يف دورهتا الثانية املعقودة يف عـام           ))ط (٥٤، الفقرة ،
 أُعدت بطلب من املفوضية السامية حلقوق اإلنسان واعتمدت جمموعة          )١(، يف دراسة  ٢٠٠٥

  ).٨٢، الفقرة E/CN.4/2005/WG.18/TF/3( معياراً ١٣أولية تتألف من 
ىل الفريق العامل، أن تؤكد أن   إاملذكورة أعاله   د فرقة العمل، إذ تقدم التوصيات       وتو  -٦

عونة والتجارة والدين ونقل التكنولوجيـا،      مجيع آليات املساءلة القائمة فيما يتعلق بقضايا امل       
__________ 

  بار -سة أعدهتا ساكيكو فوكودا     مؤشرات لرصد التنفيذ، درا   :  من األهداف اإلمنائية لأللفية    ٨اهلدف اإلمنائي    )١(
)E/CN.4/2005/WG.18/TF/CRP.2(      مـن األهـداف اإلمنائيـة           ٨اهلدف  "، وُنشرت الحقاً حتت عنوان 

 .٤، العدد ٢٨، اجلزء حولية حقوق اإلنسانيف "  االلتزامات الدولية يف جمال حقوق اإلنسان؟-لأللفية 
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والقطاع اخلاص وإدارة الشؤون العاملية، يف سياق والياهتا احملددة، ميكن أن حتسِّن ُمجمـل              
تشكل املصدر األساسي للمعلومات ذات الصلة  نظراً ألهنا، ٨عملية املساءلة يف حتقيق اهلدف 

ومع ذلك، فإن آليات الرصد    . يف التنمية  بغية إعمال احلق     ٨ألغراض التقييم الدوري للهدف     
القائمة ترتع إىل إمهال اجلوانب اهلامة حلقوق اإلنسان مثل تلك اليت تعكسها معـايري هـذه                

. اآلليات، وهي حباجة إىل فحص دقيق ونقدي لكي تكون مفيدة ألغراض احلق يف التنميـة              
لعمل آليات الرصد هذه    وكشرط مسبق للرصد الفعال للمعايري املذكورة أعاله، حثت فرقة ا         

على إدماج مؤشرات ميكن قياسها، فيما يتصل حبقوق اإلنسان، تستند إىل حبوث وبيانـات              
موثوقة، مبا فيها تلك اليت ُتثبت وجود روابط بني تعزيز ومحاية حقوق اإلنـسان والنتـائج                

رصد التقدم  وفضال عن ذلك اعتربت فرقة العمل أنه سيكون من املفيد يف            . اإلمنائية اإلجيابية 
احملرز يف إعمال احلق يف التنمية أن يتسىن للفريق العامل أن يتلقى بشكل دوري عناصر آليات                
الرصد القائمة األكثر صلة باملعايري اليت تقترحها فرقة العمل، مما ييـسِّر مهمتـه يف إجـراء                 

ة الرئيسية وكانت التوصي. استعراض دوري للشراكات العاملية من أجل إعمال احلق يف التنمية    
  .أن يضطلع الفريق العامل هبذا التقييم الدوريهي 
، طبقت فرقة العمل املعـايري علـى خمتلـف          ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧ و ٢٠٠٦ويف عام     -٧

وطلب الفريق العامل من فرقة العمـل أن     . الشراكات العاملية وحسنتها يف ضوء هذه التجربة      
 ومنهجية تطبيقها، بغية زيادة فعاليتها      تستعرض بنية املعايري، ومشوهلا جلوانب التعاون الدويل،      

وبصفة خاصة على تقدمي عرض متسق للمعايري       ،  بوصفها أداة عملية لتقييم الشراكات العاملية     
ورأى الفريق العامل أن هـذه      . تنفيذيةوالقوائم املرجعية املتصلة هبا، باعتبارها معايري فرعية        

وبالتايل،  .موعة شاملة ومتسقة من املعايري    العملية ستؤدي يف هناية املطاف إىل وضع وتنفيذ جم        
طلب الفريق العامل املتمثل يف تطوير املعـايري وحتـسينها          ل اهتماماً خاصاً  رقة العمل  ف أولت

  ).٥٥ و٥٢، ٥١ ات، الفقرA/HRC/4/47( تدرجيياً باالستناد إىل املمارسة الفعلية
ى طيبـاً لـدى أعـضائها       صدوقد لقي اهتمام فرقة العمل املستمر بنوعية املعايري           -٨

 . الوكاالت املسؤولة عن الشراكات اليت مت استعراضهافضالً عن والدول األعضاء، املؤسسيني
بصياغة القائمة املدرجة يف املرفق الثاين بوصفها تطـويراً          قامت فرقة العمل  ،  وبناء على ذلك  

أعادت ترتيب هذه املعايري    تدرجيياً للمعايري، وقد أبقت أساساً على حمتوى املعايري ذاته، لكنها           
وعرضـت هـذه    . وأوضحتها وفّصلتها استناداً إىل الِعرب املستخلَصة من تطبيقها حىت اآلن         
وجدير . )٢()٢٠٠٨(القائمة كمرحلة وسيطة الستخدام املعايري يف املرحلة الثانية من عملها           

توى النوعيـة   ببلـوغ مـس    إىل التزامه  وجهت اهتمام الفريق العامل   بالذكر أن فرقة العمل     
صارمة من النـاحيتني التحليليـة واملنهجيـة؛        أن تكون املعايري    ) أ(وذلك بضمان   املنشود،  

أن توفر للجهات املنخرطة يف تنفيذ الشراكات اإلمنائية أدوات موجَّهة جتريبياً ميكن أن              )ب(

__________ 

)٢( A/HRC/8/WG.2/TF/2املرفق الثاين ،. 
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يلية اليت  أن تتضمن يف صلبها األعمال التحل     ) ج(حتسِّن نتائج عملها يف ضوء والية كل منها؛         
تقوم هبا أفرقة اخلرباء يف البنك الدويل، ومنظمة التعاون والتنميـة يف امليـدان االقتـصادي،               
وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، واألونكتاد، واليونيـسيف، واليونـسكو، وإدارة الـشؤون     

ـ           سان، االقتصادية واالجتماعية باألمم املتحدة، ومفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلن
أن تـوفر إرشـادات متكِّـن       ) د( و ضالً عن مراكز البحوث األكادميية؛    وجهات أخرى، ف  

الشراكات العاملية من أجل التنمية من أن تليب على حنو أفضل األهداف الواسـعة للحـق يف     
  .)٣(التنمية، واقترحت هلذا الغرض مشاورة خرباء

  إمتام منهجية املعايري وهيكلها: املرحلة الثانية    
، بادرت فرقة العمل إىل القيام بعملية أكثر انتظاماً هليكلـة املعـايري             ٢٠٠٩يف عام     -٩

 اخلطوة األوىل يف التكليف بإعداد ورقة       ومتثلت.  وربطها مبؤشرات توضيحية   خصائصحول  
. )٦( ودعوة اجتماع خرباء على الصعيد الـدويل )٥(، وغريها من الوثائق األساسية )٤(موضوعية

وتبادلت فرقة العمـل    .  ومعايري أولية  خصائصا العمل، وضعت فرقة العمل      واستناداً إىل هذ  
 حىت تتسىن هلـا     ٢٠٠٩التقرير املرحلي مع الفريق العامل يف دورته العاشرة املعقودة يف عام            

االستفادة من اآلراء املتروية للدول األعضاء قبل مواصلة عملها وحتسباً لعرض املعايري املنقحة             
ويف التقرير، وجهت فرقة العمـل  ). ، املرفق الرابع )A/HRC/12/WG.2/TF/2 (٢٠١٠يف عام   

االنتباه إىل ضرورة وضع املعايري احملددة على أساس حتليلي دقيق، مـن الناحيـة املفاهيميـة                
وجيب أن تستبعد من هذا األساس كل أوجه التعـسف أو          . والناحية املنهجية على حد سواء    
 تنفيذيـة وباإلضافة إىل ذلك، يتعني أن تكون املعـايري         . يريالتحيز السياسي عند اختيار املعا    

بالقدر الكايف حىت جتد فيها خمتلف اجلهات صاحبة املصلحة، وال سيما اجملتمـع اإلمنـائي،               
وأكد التقرير كذلك أن املعـايري      . املغزى الذي يدفعها إىل تطبيقها يف جماالت عملها اخلاصة        

إىل قراءة شاملة لصكوك حقوق اإلنسان الـيت ميكـن أن   واملعايري الفرعية واملؤشرات تستند  
فريدة يف حد ذاهتا إىل     ) املكونات (اخلصائصحتدد منها العناصر األساسية؛ ويتعني أن تكون        

 وعلى هذا األساس، اقترحت فرقة العمل ثالثة مكونات ليستعرضها الفريـق            .أقصى درجة 
  .ري الفرعيةالعامل قبل املضي قدماً يف حتديد املعايري واملعاي

__________ 

 .٧٠ و٦٩ه، الفقرتان املرجع نفس )٣(
استعراض معايري فرقة العمل وبعض اخليارات، دراسة أعـدها راجيـف مـاهلوترا             : إعمال احلق يف التنمية    )٤(

)A/HRC/12/WG.2/TF/CRP.6.( 
قضايا منهجية لألدوات النوعية والكميـة لقيـاس االمتثـال للحـق يف التنميـة، ببليوغرافيـا خمتـارة                    )٥(

)A/HRC/12/WG.2/TF/CRP.7/Add.1.( 
 .A/HRC/12/WG.2/TF/CRP.7انظر  )٦(
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فقد أعربت وفود شىت عن تأييدها      وعلى الرغم من االختالفات يف درجات التأكيد،          -١٠
لنهج فرقة العمل يف صياغة املعايري املتمثل يف بيان األبعاد الوطنية والدولية علـى              بشكل عام   

نـسان  السواء للحق يف التنمية ولكوهنا تطبق يف حتسني املعايري هنجاً شامالً إزاء حقـوق اإل              
A/HRC/12/28)   التنمية الشاملة اليت   ( الثالثة   للمكونات عاٌم أيضاً    تأييدوهناك  . )٣٤، الفقرة

للحق يف التنميـة الـيت   ) تركز على اإلنسان والبيئة التمكينية والعدالة االجتماعية واإلنصاف 
الجتماعيـة   قوياً بشكل خاص فيما يتعلق بعنصر العدالة ا        التأييدتظهر يف املعايري، وكان هذا      

 النهج الشامل إزاء التنمية فيمـا       مكونوقد علق بعض املندوبني أمهية أكرب على        . واإلنصاف
وفيمـا يتعلـق باتـساق املعـايري         . البيئة التمكينية  مكونركّز آخرون جلّ اهتمامهم على      

وأُعـرب  . ومناسبتها، أعرب عدة مندوبني عن آرائهم وقدموا اقتراحات بشأن معايري حمددة          
عض الشواغل فيما خيص الطابع الطموح جداً لبعض املعايري وما إذا كان ينبغي وضـع               عن ب 

واقترح بعض املندوبني تبسيط املعايري وجتنب االزدواجيـة        . معايري فرعية مقابلة لتلك املعايري    
 معايري تزيد عما هو     املكوناتفيها بينما رأى البعض اآلخر أنه ينبغي أن تندرج يف أحد هذه             

وقد قُدمت اقتراحات عديدة تتعلق مبعايري حمددة، وأُحـيط         . املشروع األويل احلايل  وارد يف   
املرجـع نفـسه،     (.علماً هبذه املعايري وستستخدمها فرقة العمل يف املرحلة املقبلة من عملها          

  ).٣٥الفقرة 
 ٢٠٠٩وعقب التعليق الذي أبداه الفريق العامل، واصلت فرقة العمـل يف عـامي                -١١
وفقـاً  و.  واملعايري واملعايري الفرعية واملؤشـرات  اخلصائصجمموعة كاملة من     وضع   ٢٠١٠و

تستفيد فرقة العمل من اخلربات املتخصصة، مبا يف ذلك خـربات           لتوصية الفريق العامل بأن     
املؤسسات األكادميية والبحثية ووكاالت األمم املتحدة ذات الصلة ومنظمات عاملية أخـرى            

، طلبت املفوضية السامية حلقوق اإلنسان إعداد       ))أ(٤٦لفقرة  ، ا )A/HRC/12/28(ذات صلة   
من خبريتني استشاريتني، إحدامها هلا خربة يف جمال القانون الدويل حلقوق اإلنسان،             )٧(دراسة

والغرض من هذه الدراسة هو إجراء حبـث شـامل بـشأن         . واألخرى يف االقتصاد اإلمنائي   
 سياق القانون الدويل واملمارسـة الدوليـة حلقـوق     املعياري للحق يف التنمية يف احملتوى )أ(

 ومعايريه الرئيسية لتقييم التقدم احملـرز حنـو إعمالـه؛           خصائصهاإلنسان من أجل تعريف     
 على سبيل األولويـة     حتتاج إىل االهتمام هبا   التحديات اإلمنائية ذات الصلة الوثيقة اليت        )ب(

توفر التدابري املنهجية القوية وجمموعات البيانات      ) ج(بغية تعريف املعايري واملعايري الفرعية؛ و     
كما هتدف الدراسة إىل اقتـراح حتـسينات علـى قائمـة            . املوثوق هبا املناسبة للمؤشرات   

 وما يقابلها من معايري بالصيغة اليت أعدهتا فرقة العمل، واستكماهلا باملعايري الفرعية             اخلصائص
  .واملؤشرات التنفيذية

__________ 

املعايري التنفيذية لتقييم تنفيذ احلق الدويل يف التنمية، أعـدهتا ماريـا غـرين     : االنتقال من النظرية إىل التطبيق     )٧(
 ).A/HRC/15/WG.2/TF/CRP.5(وسوزان راندولف 
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 مشاورةستفادة من اخلربات املتخصصة، اسُتعرِضت الدراسة يف إطار         وبغية تعزيز اال    -١٢
. ٢٠٠٩ديسمرب  /كانون األول خرباء دعت إىل عقدها املفوضية السامية حلقوق اإلنسان يف          لل

 يف  ٢٠١٠ينـاير   /كانون الثاين وأخرياً، نظرت فرقة العمل أثناء دورهتا السادسة املعقودة يف          
، إىل  (A/HRC/15/WG.2/TF/CRP.4) اخلرباء   مشاورةويف تقرير    االستشاريتنيدراسة اخلبريتني   

جانب مالحظات أولية قدمتها الدول األعضاء واجلهات املراقبة من املؤسسات واملنظمـات            
  ).٦٩-٦٧، الفقرات A/HRC/15/WG.2/TF/2(غري احلكومية املعنية 

  ايري الفرعية واملؤشرات واملعايري واملعاخلصائصاالعتبارات العامة اليت يقوم عليها إطار     
انظـر  ( واملعايري واملعايري الفرعية واملؤشـرات       واخلصائصاختريت املعايري الرئيسية      -١٣

وما تنطوي عليـه    انطالقاً من احلرص على االتساق مع املبادئ املتَّفق عليها          ) اجلدول، املرفق 
راعاة احلاجـة إىل    وضع احلق يف التنمية موضع التنفيذ، وكذلك مع م        من إمكانات من شأهنا     

التمييز بني املعايري العامة والدائمة من جهة واملعايري اخلاصة بسياق ما واخلاضعة للتغيري مـن               
وفيما يتعلق باالتساق مع املبادئ املتفق عليها، جرى احلرص على ضـمان أن             . جهة أخرى 

عـالن احلـق يف   إ) أ( يف راسـخة )  واملعايري واملعايري الفرعيةاخلصائص(مجيع املعايري   تكون  
املعايري اليت جرى النظر فيها من قبل واليت اعتربها الفريـق العامـل مفيـدة؛               ) ب(التنمية؛  

القوانني ) د (؛حتليل هيئات أو مؤسسات األمم املتحدة، والباحثني واملمارسني البارزين         )ج(
ملعـايري  ا) ه(واملعايري والنظريات واملمارسات الدولية األخرى يف جمال حقوق اإلنـسان؛ و          

 احلق يف التنمية، هتدف     بإعمالوفيما يتعلق   . والنظريات واملمارسات اإلمنائية الدولية السائدة    
 املنحى فيما خيص مسؤوليات صانعي القـرار يف         ة وعملي ة واضح ات إرشاد تقدمياملعايري إىل   

يـات  الدول واملؤسسات الدولية واجملتمع املدين عندما خيططون للسياسات واملشاريع والعمل         
وينبغي للمعايري واملعايري الفرعيـة أن تكـون        . املتعلقة بالتنمية وينفذوها ويتابعوهنا ويقيِّموها    

مستدامة نسبياً ومناسبة لإلدراج يف جمموعة من املبادئ التوجيهية أو أن تكون صكاً ملزمـاً               
م مدى حتمُّـل    قانوناً ميكن لألطراف الفاعلة اإلمنائية أن تستخدمه على املدى البعيد عند تقيي           

وهتدف املؤشرات، من جهة أخرى، إىل املساعدة علـى         . مسؤوليات اآلخرين  وأمسؤولياهتا  
تقييم االمتثال للمعايري واملعايري الفرعية، وهي تقتصر بالتايل على سياق ما وختضع للتغري مع              

  .مضي الوقت
 يف السنوات املاضية     هاماً تقدماً األمم املتحدة واملراكز األكادميية والبحثية       وأحرزت  -١٤

ونظرت فرقة العمل، بصفة خاصة، يف إجنـازات        . قياس حقوق اإلنسان  ليف وضع مؤشرات    
 الرئيـسية للحـق يف      اخلصائصهيئات املعاهدات بشأن املؤشرات، اليت تنطلق من متحيص         

لنتائج  وُبعد ا  عملية التنفيذ البعد اهليكلي وُبعد    : التنمية وحتديد املؤشرات يف ثالثة أبعاد وهي      
(HRI/MC/2008/3) .            ،وقررت فرقة العمل تطبيق هذه املفاهيم يف عملها بشأن احلق يف التنمية

وتعكس املؤشرات املختارة إلدراج الـشواغل  . كما ينعكس يف مبادئ االختيار الواردة أدناه    
ـ             ة، احلالية امللّحة واألدوات املعتَمدة للقياس ومجع البيانات، كما حددهتا املؤسـسات الدولي
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االلتزامات النامجة عن االتفاقات واملؤمترات الدولية       ب يف الوفاء واملستخدمة لقياس التقدم احملَرز     
اخلاصة حبقوق اإلنسان ومسائل أخرى مثل الديون والتجارة واحلد من الفقر ومتويل التنميـة            

 التنميـة،  كما تعكس توافق عام لآلراء يف أوساط الباحثني واملمارسني يف جمال         . وتغري املناخ 
فضالً عن النظريات السائدة بشأن أكثر الوسائل فعالية ملعاجلة قضايا التخلُّف أو التفـاوت              

 احلاليـة للحكومـات     القدراتوُبِذلت جهود ملراعاة    . على املستويني دون الوطين والوطين    
  . بيانات إضافيةيف جمال مجعواملؤسسات الدولية 

ول من بني جمموعة أوسع من املؤشرات اهليكلية        واختريت املؤشرات املدرجة يف اجلد      -١٥
وكان الـشغل الـشاغل يف   . (HRI/MC/2008/3) ومؤشرات النتائج   عملية التنفيذ ومؤشرات  

 وموثوقيتها وإمكانيـة    هو صالحيتها اختيار املؤشرات الكمية التوضيحية الواردة يف اجلدول        
ؤشرات الـيت ُيـرجَّح أن تـربِز        وُمنحت األفضلية للم  . مقارنتها زمنيا وعلى الصعيد الدويل    

وهنـاك  . اختالفات بني البلدان وعلى مر الزمن، وبالتايل توضيح التغيريات يف الرفاه البشري           
املؤشـرات اهليكليـة    (مزيج من املؤشرات املفيدة أساساً لوصف النتائج واملؤشرات اإلمنائية          

ويف أكثرية ). مؤشرات النتائج( اإلرشاد للعمل املستقبلي توفرييف ) املعاجلةومؤشرات أساليب 
املسائل، عندما تتاح مؤشرات متعددة لتناول مسألة بعينها، ال ُتدرج سوى املسألة األقـرب              

الـيت  ميكن أن ُتختار مؤشرات أخرى من بني آالف املؤشـرات           كان  و. جلوهر هذه املسألة  
ات املدرجة  ولذلك، ينبغي حتديث املؤشر   . وتربز مؤشرات جديدة  ُيحتمل أن تكون مناسبة،     

 اليت ميكـن فيهـا      بإدراج إشارات إىل املراجع   يف احلواشي يف أكثرية احلاالت      ) انظر املرفق (
  .حاملا تتاحالرجوع إليها، إضافة إىل التنقيحات واملؤشرات اجلديدة املضافة 

. وميكن للمرء أن يتساءل، وهو تساؤل شرعي، عن اجلهة اليت توجَّه إليها املعـايري               -١٦
تتحمل الدولة املسؤولية الرئيسية عن هتيئة      : " من إعالن احلق يف التنمية     ٣ يف املادة    ويرد الرد 

وعند النظر يف ما هو مطلـوب       ". األوضاع الوطنية والدولية املواتية إلعمال احلق يف التنمية       
 ، قد يتبادر إىل ذهن الكثريين األنظمة واملؤسسات الدولية اليت تضع          التمكينيةلتهيئة هذه البيئة    

، كما هو الـشأن بالنـسبة إىل        لعمل اجلماعي للدول  لوهي نتائج   . اللوائح وختصِّص املوارد  
تعمـل  ويف هذا الصدد، فإن احلق يف التنمية هو مسؤولية الدول الـيت             . السياسات والربامج 

وقد حيبِّذ البعض معاجلة هذه املـسؤولية علـى         . إقليميةبصورة مجاعية يف شراكات دولية و     
ورغم أن للمؤسـسات الدوليـة،      . درج ضمن الكيان القانوين ملؤسسة دولية     أساس أهنا تن  

 الـسالفة   ٣ املادة   أن تستند إىل  كشخصيات اعتبارية، حقوقا وواجبات، فّضلت فرقة العمل        
واملـستوى الثـاين    .  تعمل بـصورة مجاعيـة     اليتسؤولية الدول   فيما يتعلق مب  الذكر مفهوم   

عتماد وتنفيذ السياسات اليت تـؤثر يف األشـخاص         للمسؤولية هو عمل الدول فرادى عند ا      
 لواليتها القضائية، مثل املستفيدين من برامج املساعدة، واألشـخاص          متاماًالذين ال خيضعون    

الذين حيصلون على منافع تتعلق باألدوية املتاحة هلم عن طريق استخدام أسـاليب مرنـة يف                
وترد هذه األعمـال اجلماعيـة      . يها دولياً االتفاقات التجارية أو عن طريق الربامج املتفق عل       
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من واجب الدول أن تتخذ خطوات، فرديـاً ومجاعيـاً،          : " من اإلعالن  ٤والدولية يف املادة    
  ".لوضع سياسات إمنائية دولية مالئمة بغية تيسري إعمال احلق يف التنمية إعماالً تاماً

ن واجبها وضع سياسات    من حق الدول وم   " من اإلعالن أن     ٢وأخرياً، توضح املادة      -١٧
إمنائية وطنية مالئمة هتدف إىل التحسني املستمر لرفاهية مجيع السكان ومجيع األفراد علـى              

زيع العادل للفوائـد النامجـة      أساس مشاركتهم، النشطة واحلرة واهلادفة، يف التنمية ويف التو        
امج الوطنية الـيت     وبناء على ذلك، فإن هتيئة الظروف الوطنية ترتبط بالسياسات والرب          ."عنها

  .تؤثر يف األشخاص داخل الوالية القضائية لدولة ما
تعمل على   املعايري الواردة يف اجلدول وفقاً ملسؤوليات الدول وهي          ترتبوميكن أن     -١٨

 أو تبيِّن لكل معيار فرعي مستوى مـسؤولية الـدول           الصعيد الداخلي واخلارجي واجلماعي   
الترتيب سيولِّد ازدواجـا مفرطـا نظـراً إىل أن معظـم       ورأت فرقة العمل أن هذا      . املالئم

السياسات اخلاصة باحلق يف التنمية تشمل مسؤوليات على مجيع املستويات الثالثة أو علـى              
األقل مستويني من هذه املستويات، واملسؤوليات على مستوى واحد فقط هـي بديهيـة يف     

 الرئيسي وُيهيكَل حـول ثـالث        اجلدول من املعيار   يبدأوبناء على ذلك،    . معظم احلاالت 
 اإلنسان، وعمليـات حقـوق اإلنـسان        تركز على لسياسة اإلمنائية الشاملة اليت     ل خصائص

 عملية التنفيـذ  وبينما تتناسب املؤشرات اهليكلية ومؤشرات      . التشاركية والعدالة االجتماعية  
هي أن املستوى األول ومؤشرات النتائج مع مجيع هذه املستويات، فإن السمة املميِّزة الرئيسية 

حقوق اإلنسان، واملشاركة، (، والثاين بالقواعد واملبادئ  )لتنميةلمبفهوم حمدد   (يتصل بااللتزام   
وكـل  ). التوزيع العادل ملنافع وأعباء التنميـة     (والثالث بنتائج التوزيع    ) واملساءلة والشفافية 

ا تتداخل بالضرورة، علـى     بيد أهن مؤشر من هذه املؤشرات فريد يف حد ذاته بقدر اإلمكان،           
وُتعترب معايري التداخل مسائل تتعلـق      . سبيل املثال فيما يتعلق بالتمييز ومواصلة حتسني الرفاه       

  .بالسياسة العامة أوال، وباحترام اللوائح واملبادئ ثانيا وحتقيق العدالة االجتماعية ثالثا
جملاالت الرئيسية اليت ميكن أن     ويشري املعيار الفرعي يف العمود الثاين من اجلدول إىل ا           -١٩

ُيقاس فيها التقدم احملرز، ويف العمود الثالث إىل وصف موجز للمؤشرات ذات الصلة، الـيت               
والغرض من هذا العرض هو متكـني املـسؤولني عـن           . ُتعّرف الحقاً مبراجع يف احلواشي    

يف جمال احلق يف    السياسات الوطنية والدولية من الوصول إىل أدوات موثوقة لقياس اإلجنازات           
وقد يرغب الفريق العامل يف النظر يف وضع آليات تتصل على حنو أكرب بالسياق، مثل . التنمية

 املعايري،  ومثة حماولة ألن تكون   . مناذج اإلبالغ، للتمكني من تطبيق املعايري بصورة أكثر عملية        
  .املوفقاً لطلب الفريق العبقدر املستطاع بصيغتها احلالية، شاملة ومتسقة 
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  املرفق

  اخلصائص واملعايري واملعايري الفرعية واملؤشرات: إعمال احلق يف التنمية    
احلق يف التنمية هو حق األفراد والشعوب يف التحسني املستمر لرفـاههم ويف بيئـة                 

اف والتـشارك وتركـز علـى       متكينية وطنية وعاملية تفضي إىل تنمية تتسم بالعدالة واإلنص        
املؤشرات الواردة  وهتدف اخلصائص واملعايري واملعايري الفرعية و     . ع حقوقه حتترم مجي اإلنسان و 

ه إىل تقييم قيام الدول فرادى ومجاعة باختاذ تدابري من أجل وضـع وتعزيـز               يف اجلدول أدنا  
. وإدامة ترتيبات وطنية ودولية ترمي إىل خلق بيئة متكينية من شأهنا إعمال احلق يف التنميـة               

دول تعمـل   ) أ: (التمكينية ثالث مستويات رئيـسية    خلق هذه البيئة    وتشمل املسؤولية عن    
دول تعمل بصورة فردية إذ إهنا تعتمـد  ) ب(؛ و) أ(بصورة مجاعية يف شراكات عاملية وإقليمية     

دول تعمل بـصورة    ) ج(؛ و ) ب(وتنفذ سياسات تؤثر على أشخاص ال خيضعون متاماً لواليتها        
ومن أجل . ) ج(ئية تؤثر على أشخاص خيضعون لواليتهافردية إذ إهنا تضع سياسات وبرامج إمنا     

تقييم التقدم احملرز يف الوفاء هبذه املسؤوليات، أدرجت أيضاً جمموعة خمتارة من املؤشـرات              
  ).لالطالع على تعريفها التقين ومصادرها، انظر احلواشي(

  السياسات اإلمنائية الشاملة اليت تركز على اإلنسان: ١اخلاصية     
  املؤشرات  ملعيار الفرعيا  املعيار

تعزيز التحسني املستمر يف جمال الرفاه      ) أ(١
  ) د(االجتماعي واالقتصادي

؛ العمـر   )١(اإلنفاق العام على الرعاية الصحية األولية       الصحة‘١‘) أ(١
؛ إمكانية الوصول إىل األدويـة      )٢(املتوقع عند الوالدة  

وفيـات  ؛  )٤(؛ اخنفـاض وزن املواليـد     )٣(األساسية
 ؛)٦(؛ انتشار فريوس نقص املناعة البـشرية      )٥(األطفال

  )٧(الوالدات اليت ُتجرى حتت إشراف أخصائيني مهرة
؛ معـدالت   )٨(اإلنفاق العام علـى التعلـيم األويل        التعليم‘ ٢‘)أ(١  

؛ معدالت إكمـال التعلـيم      )٩(التسجيل يف املدارس  
   )١١(؛ عدد اإلجنازات الدولية للطالب)١٠(املدرسي

؛ إمكانية  )١٢(اإلنفاق العام على توفري اخلدمات العامة       ن واملياهالسك‘ ٣‘)أ(١  
؛ نسبة  )١٣(الوصول إىل مياه الشرب واملرافق الصحية     

 تكاليف السكن   ؛)١٤(األشخاص الذين ال مأوى هلم    
  )١٦(؛ سكان األحياء الفقرية)١٥(بالنسبة إىل الدخل

__________ 

 .٣ة ، املرفق، الفقرة الثانية من الديباجة، املاد٤١/١٢٨انظر قرار اجلمعية العامة   )أ(
 .٤املرجع نفسه، املادة   )ب(
 .٢املرجع نفسه، املادة   )ج(
 .٣-٢املرجع نفسه، الفقرة الثانية من الديباجة واملادة   )د(



A/HRC/15/WG.2/TF/2/Add.2 

GE.10-11835 10 

؛ العمل لبعض الوقت غـري      )١٧(البطالة طويلة األمد   العمل والضمان االجتماعي‘ ٤‘)أ(١  
؛ اإلنفــاق العــام علــى الــضمان )١٨(الطــوعي
؛ معدالت فقر الدخل دون اخلطوط      )١٩(االجتماعي

  )٢٠(الوطنية والدولية
  )٢١(معدالت توقف منو األطفال  األمن الغذائي والتغذية‘ ٥‘)أ(١  
احلفاظ على نظم اقتصادية ومالية     ) ب(١

(عامليمستقرة على املستويني الوطين وال
 ه

  )ه
ختفيض خماطر األزمـات    ‘ ١‘)ب(١

  املالية احمللية
؛ اسـتقرار األسـعار     )٢٢(اإلطار التنظيمي الـوطين   

  )٢٤(؛ استقرار االستثمارات)٢٣(احمللية
توخي احليطة أمام تقلبات    ‘ ٢‘)ب(١  

  أسعار السلع األساسية الوطنية
لوسـاطة  ل؛ آليات   )٢٥(تقلبات أسعار الغذاء الوطنية   

؛ التقلبات  )٢٦( أسعار األغذية األساسية   بشأن تقلبات 
؛ حصة الزراعـة يف جممـوع       )٢٧(يف إنتاج األغذية  

  )٢٨(االستثمارات
ــاطر  ‘ ٣‘)ب(١   ــن خم ــد م احل

  االختالالت الكلية اخلارجية
؛ احتياطـات العملـة     )٢٩(القدرة على حتمل الدين   

  )٣٠(الصعبة
احلد والتخفيف من آثار    ‘ ٤‘)ب(١  

  الدوليتنيتصادية املالية واالقاألزمتني 
؛ )٣١(االقتصادات الكليـة الدوليـة    تنسيق سياسات   

؛ )٣٢(التدفقات املالية ملواجهـة التقلبـات الدوريـة       
؛ وضـع   )٣٣(استقرار تدفقات رأس املـال اخلـاص      

سياسات لتجنب اآلثار الضارة للسياسات الكليـة       
  )٣٤(احمللية على بلدان أخرى

احلمايـة مـن تقلبــات   ‘ ٥‘)ب(١  
  دولية للسلع األساسيةاألسعار ال

األسعار الدولية للسلع األساسـية ملـواد غذائيـة         
؛ )٣٦(؛ اآلليات الدولية لتثبيـت األسـعار     )٣٥(رئيسية

  )٣٧(أسعار السلع األساسية غري الزراعية
اعتماد استراتيجيات للـسياسات    ) ج(١

  ) و(الوطنية والدولية مؤيدة للحق يف التنمية
يـة  أولويات احلق يف التنم   ‘ ١‘)ج(١

ــ ــواردة يف اخلطــط والربام ج ـال
  اإلمنائية الوطنية

توافر البيانات االجتماعيـة واالقتـصادية املـصنفة        
بوصفها عنصراً من عناصر حمتوى احلق يف التنميـة         

ــائق  ــة يف الوث ــة باالســتراتيجيات اإلمنائي املتعلق
  )٣٨(الوطنية الرئيسية

ــات ‘ ٢‘)ج(١   ــواردة يف األولوي ال
اسات وبرامج صـندوق النقـد      سي

، ومنظمـة   الدويل، والبنك الـدويل   
  التجارة العاملية وغريها من املنظمات

األهداف املتمثلة يف اإلنصاف وعدم التمييز واحلق يف        
التنمية الواردة يف برامج وسياسات صندوق النقـد        

  )٣٩(الدويل، والبنك الدويل ومنظمة التجارة الدولية

ي ورقـايب إلدارة    إنشاء نظام تنظيم  ) د(١
  ) ز(املخاطر وتشجيع املنافسة

نظام يتعلق حبقوق امللكية    ‘ ١‘)د(١
  وإنفاذ العقود

 )٤٠(تدابري اإلدارة الرشيدة القائمة على سيادة القانون

السياسات واللوائح الـيت    ‘ ٢‘)د(١  
  تشجع االستثمار اخلاص

  )٤١(تدابري اإلدارة الرشيدة اليت تتسم باجلودة التنظيمية

__________ 

 .١٠ و٣-٣ و١-٣ و٣-٢ و٢-٢املرجع نفسه، الفقرتان الرابعة عشرة واخلامسة عشرة من الديباجة واملواد   )ه(
انظر أيضاً تقرير املـؤمتر الـدويل       . ١٠ و ٤ و ١-٣ و ٣-٢، املواد   ، الفقرة الثالثة من الديباجة    نفسهاملرجع    )و(

 .١١، الفقرة (A/CONF.198/11)لتمويل التنمية 
؛ ١-٣ و ٣-٢ و ٢-٢، الفقرة الرابعة عشرة مـن الديباجـة، املـواد           ٤١/١٢٨انظر قرار اجلمعية العامة       )ز(

 .٢١ و٢٠ن ، الفقرتا(A/CONF.198/11)؛ وتوافق آراء مونتريي ٣٧، الفقرة ٦٣/٣٠٣
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إنشاء نظام جتاري دويل منـصف،      ) ه(١
وقائم على القواعد، وميكن التنبـؤ بـه،        

  ) ح(وغري متييزي

ــى ‘ ١‘)ه(١ ــة عل ــد جتاري قواع
تويات الثنـائي واإلقليمـي     ـاملس

واملتعدد األطراف تفضي إىل إعمال     
  احلق يف التنمية

 علـى    اليت ترتبها االتفاقات التجاريـة     اآلثارتقييم  
 يف  )٤٣(عونة ألغراض جتاريـة    وامل )٤٢(حقوق اإلنسان 

  جمال حقوق اإلنسان

ــواق ‘ ٢‘)ه(١   ــول إىل األس الوص
  )حصة التجارة العاملية(

إعانات الصادرات الزراعية اليت تضر مبصاحل البلدان       
؛ الواردات الزراعية من البلدان     )٤٤(املنخفضة الدخل 

؛ التعريفات اجلمركية علـى املنتجـات       )٤٥(النامية
عريفات اجلمركية علـى صـادرات      ؛ الت )٤٦(املصنعة

؛ احلدود القـصوى للتعريفـات      )٤٧(البلدان النامية 
  )٤٩(؛ الصادرات املصنعة)٤٨(اجلمركية

وق مجيـع   التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حق       تنقل األشخاص‘ ٣‘)ه(١  
  )٥٠( أسرهمالعمال املهاجرين وأفراد

تعزيز وكفالة إمكانية الوصـول إىل      ) و(١
  ) ط( املالية الكافيةاملوارد

السياسات الضريبية الفعالة الـيت تـضمن حـشد           حشد املوارد احمللية‘ ١‘)و(١
احلد األقصى من املوارد املتاحة من أجـل إعمـال          

  )٥١(حقوق اإلنسان
 حجم وشروط التـدفقات     ‘٢‘)و(١  

  الرأمسالية الثنائية الرمسية
نـسبة إىل   صايف تدفقات املساعدة اإلمنائية الرمسية بال     

الدخل القومي لكل من البلدان املاحنة اليت يبلغ مؤشر         
 وبالنسبة   يف املائة  ٠,٧األهداف اإلمنائية لأللفية فيها     

؛ املعونة القائمة   )٥٢(إىل الدخل القومي للبلدان املتلقية    
  )٥٤(؛ ونوعية املعونة)٥٣(على الربامج

حجم وشروط التـدفقات    ‘ ٣‘)و(١  
  ددة األطرافالرأمسالية الرمسية متع

 اقتراحــات بــشأن مــصادر ابتكاريــة لتمويــل
  )٥٥(التنمية الدولية

  )٥٦(الدين اخلارجي بالنسبة للصادرات  القدرة على حتمل الدين‘ ٤‘)و(١  
تعزيز وضمان إمكانية الوصول إىل     ) ز(١

  ) ي(فوائد العلم والتكنولوجيا
 استراتيجية تنمية التكنولوجيا    ‘١‘)ز(١

  عي مصلحة الفقراءاليت ترا
وجود إطار سياسي لتنمية التكنولوجيا اليت تستهدف       

  )٥٧(تلبية احتياجات الفقراء
؛ ختـصيص   )٥٨(التحسني يف التكنولوجيا الزراعيـة      التكنولوجيا الزراعية‘ ٢‘)ز(١  

  )٥٩(معونة للزراعة
؛ األحكـام   )٦٠(كون التكنولوجيا يف الـصادرات    م  تكنولوجيا التصنيع‘ ٣‘)ز(١  

  )٦١(تعلقة بشروط األداء يف االتفاقات التجاريةامل

__________ 

؛ وقرار اجلمعية العامة    ٤ و ٣-٣، الفقرة اخلامسة عشرة من الديباجة، واملادتني        ٤١/١٢٨انظر قرار اجلمعية      )ح(
 .٧، الفقرة ١٠/١-؛ وقرار جملس حقوق اإلنسان دإ٢٦، الفقرة التاسعة من الديباجة والفقرة ٦٤/١٧٢

 ؛٨ و ٢-٤عشرة واخلامسة عشرة من الديباجة، املادتـان        ، الفقرتان الرابعة    ٤١/١٢٨انظر قرار اجلمعية العامة       )ط(
، (A/CONF/198/11)؛ وتوافـق آراء مـونتريي       ١٤ و ١١ و ١٠، الفقرات   ٦٣/٣٠٣وقرار اجلمعية العامة    

  .١٥الفقرة 
 ٣-٢، الفقرات الثالثة والعاشرة والسادسة عشرة من الديباجة، املـواد           ٤١/١٢٨انظر قرار اجلمعية العامة       )ي(

 .٦٠، الفقرة ٦٠/١؛ و٢٠، الفقرة ٥٥/٢؛ ٤ و٣-٣و
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نقل التكنولوجيا، إمكانية   ‘ ٤‘)ز(١  
  الوصول والقدرة الوطنية

؛ امللكية  )٦٣(؛ تغطية اإلنترنت  )٦٢(استهالك الكهرباء 
؛ األحكـام املتعلقـة     )٦٤(الفكرية ومنح التراخيص  

بامللكية الفكرية ونقل التكنولوجيـا يف االتفاقـات        
  )٦٥(التجارية

؛ )٦٦(التعاون اإلمنائي يف جمال التكنولوجيات اخلضراء       تكنولوجيا الطاقة اخلضراء‘ ٥‘)ز(١  
اســتخدام أوجــه املرونــة يف جوانــب حقــوق 
ــاز  ــة املتــصلة بالتجــارة الحتي ــة الفكري امللكي

  )٦٧(التكنولوجيات اخلضراء
 ؛)٦٨(ختصيص معونـة للتكنولوجيـات الـصحية        تكنولوجيا الصحة‘ ٦‘)ز(١  

واستخدام أوجه املرونة يف جوانب حقوق امللكيـة        
الفكرية والتخفيضات السعرية لتوسيع نطاق إمكانية      
احلصول على العقاقري املضادة للفريوسات العكوسة      

  )٦٩(اخلاصة بفريوس نقص املناعة البشرية
إمكانية الوصول إىل الـبىن التحتيـة لالتـصاالت           تكنولوجيا املعلومات‘ ٧‘)ز(١  

  )٧٠(ية والالسلكيةالسلك
تعزيز وضـمان اسـتدامة البيئـة       ) ح(١

  ) ك(واالستخدام املستدام للموارد الطبيعية
منع التدهور البيئي ونفاد    ‘ ١‘)ح(١

  املوارد
 استهالك  ؛)٧١(التصديق على االتفاقيات املتعلقة بالبيئة    

؛ اإلعانات املقدمة   )٧٢(د املستنفدة لطبقة األوزون   املوا
؛ واردات األخـشاب    )٧٣(ك األمسـا  صـيد يف جمال   
  )٧٥(؛ ضرائب البرتين)٧٤(االستوائية

ــول إىل ‘٢‘)ح(١   ــة الوص  إمكاني
  املوارد الطبيعية

مليـة  عال ؛)٧٦(قيمة رأس املال من املوارد الطبيعيـة      
الـسكان األصـليني    التشاورية الحترام حقـوق     

  )٧٧(فيما يتعلق باملوارد الطبيعية
ــات ‘٣‘)ح(١   ــات وممارس  سياس

  الطاقة املستدامة
  )٧٨(إمدادات الطاقة املتجددة

 ختفيض احتماالت نشوب    ‘١‘)ط(١  ) ل(اإلسهام يف بيئة سالم وأمن) ط(١
  الصراعات

؛ التفاوتـات   )٧٩(الشافية يف جتارة املوارد االستخراجية    
االجتماعية واالقتصادية بني اجلماعات اإلثنية وغريها      

 للحـد مـن     ؛ اعتماد تدابري دولية   )٨٠(من اجلماعات 
؛ تنفيذ خمططات دولية لتقييـد تـسويق        )٨١(األسلحة

  )٨٣(؛ املقياس)٨٢(املوارد الطبيعية اليت تؤجج الصراعات
 محاية الفئات الضعيفة أثناء     ‘٢‘)ط(١  

  الصراعات
حاالت الوفاة لدى املـدنيني واملـشردين داخليـاً         

؛ االلتـزام مبـشاركة املـرأة يف    )٨٤(أثناء الصراعات 
  )٨٥( السالمعمليات

 بناء السالم والتنميـة يف      ‘٣‘)ط(١  
  مرحلة ما بعد انتهاء الصراع

؛ وختصيص مـساعدات    )٨٦(آليات للعدالة االنتقالية  
؛ عمليات إعادة تأهيـل وإدمـاج       )٨٧(لرتع السالح 

  )٨٨(موجهة خصيصاً للفئات الضعيفة
__________ 

؛ ١٠، الفقـرة    ٦٠/١؛ وقرار اجلمعية العامـة      ١-٣ و ٢-١، املادتان   ٤١/١٢٨انظر قرار اجلمعية العامة       )ك(
 .٢٣ و٣، الفقرتان (A/CONF.198/11)وتوافق آراء مونتريي 

ية عشرة من الديباجة، املادتان     ، الفقرات التاسعة واحلادية عشرة والثان     ٤١/١٢٨انظر قرارات اجلمعية العامة       )ل(
 . ١١٨-٦٩ و٥، الفقرات ٦٠/١؛ و٧ و٢-٣
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  )٨٩(مسامهات الستقبال الالجئني   الالجئون وملتمسو اللجوء‘٤‘)ط(١  
 األمن الشخصي يف غـري      ‘٥‘)ط(١  

  أوقات ومناطق الصراعات
؛ )ُيفضل بشكل ُمفـصل    ()٩٠(معدالت القتل العمد  

  )٩١(االستقرار السياسي وانعدام العنف
اعتماد استراتيجيات وخطط عمل    ) ي(١

 تـشاركية   ةإمنائية وطنية على أساس عملي    
وشفافة واستعراض االستراتيجيات وخطط    

  ) م(يالعمل هذه بشكل دور

 مجع بيانـات اجتماعيـة      ‘١‘)ي(١
واقتصادية رئيسية مفصلة حـسب     
الفئات السكانية وإتاحـة إمكانيـة      

  احلصول عليها للجمهور

  )٩٢(مؤشرات اجتماعية واقتصادية

خطة عمـل مـصحوبة     ‘ ٢‘)ي(١  
  بنظامني للرصد والتقييم

  )٩٣(وجود نظم

دعــم سياســي ومــايل ‘ ٣‘)ي(١  
  للعملية التشاركية

   يف القائمة أدناه٢صية انظر اخلا

 عمليات حقوق اإلنسان التشاركية: ٢اخلاصية     

  املؤشرات  املعيار الفرعي  املعيار
وضع إطار قانوين يـدعم التنميـة       ) أ(٢

  ) ن(املستدامة اليت تركز على اإلنسان
التصديق على االتفاقيـات    ‘ ١‘)أ(٢

  ذات الصلة
التصديق على العهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق         

دية واالجتماعية والثقافية، والعهـد الـدويل      االقتصا
اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، واتفاقية حقـوق       

 الفئـات   ،)٩٤(الطفل، واالتفاقيات املتعلقة بالبيئـة    
  )٩٦(، ومعايري العمل)٩٥(السكانية احملرومة واملهمشة

 مدى االستجابة لعمليـات     ‘٢‘)أ(٢  
  الرصد واالستعراض الدولية

قدمي التقارير، واختاذ إجـراءات بنـاًء       قيام الدول بت  
على النتائج والتوصيات وآراء هيئـات املعاهـدات        
والتعاون مع اإلجراءات اخلاصة وعملية االستعراض      

  )٩٧(الدوري الشامل
 احلماية القانونية الوطنيـة     ‘٣‘)أ(٢  

  حلقوق اإلنسان
؛ املؤسـسات   )٩٨(الضمانات الدستورية والتـشريعية   

  )٩٩(اإلنسان اليت حتمي حقوق اإلنسانالوطنية حلقوق 
االستناد إىل صكوك حقوق اإلنسان     ) ب(٢

  ) س(ذات الصلة يف وضع استراتيجيات إمنائية
 هنج قائم علـى حقـوق      ‘١‘)ب(٢

اإلنسان يف االستراتيجيات اإلمنائيـة     
  الوطنية

ائية الوطنية وورقات   حقوق اإلنسان يف اخلطط اإلمن    
 املسؤولية عن انتهاك    ؛)١٠٠( احلد من الفقر   استراتيجية

حقوق اإلنسان خارج احلدود اإلقليمية مبا يف ذلـك   
  )١٠١(من ِقبل مؤسسات األعمال التجارية

 هنج قائم علـى حقـوق       ‘٢‘)ب(٢  
 /اإلنسان يف سياسـات املؤسـسات     
  الوكاالت ثنائية ومتعددة األطراف

؛ )١٠٢( اإلنـسان  املؤسسية يف جمال حقوق   السياسات  
ات منظمـة التجـارة الدوليـة       قتقييمات ألثر اتفا  

 النقد الدويل وبرامج البنك الدويل علـى        وصندوق
  )١٠٣(حقوق اإلنسان

__________ 

 . ٢-٨ و١-٣ و٣-٢ و١-١، الفقرة الثانية من الديباجة، املواد ٤١/١٢٨انظر قرار اجلمعية العامة   )م(
 . ١٠ و١-٢ و١-١املرجع نفسه، الفقرات اخلامسة والثامنة والثالثة عشرة من الديباجة، املواد   )ن(
؛ وقرار اجلمعية العامـة     ٢-٩ و ٦ و ٣-٣ر املرجع نفسه، الفقرتان الثامنة والعاشرة من الديباجة، املواد          انظ  )س(

 . ٩، الفقرة ٦٤/١٧٢
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 ضمان عدم التمييـز، والوصـول     ) ج(٢
ــبل   ــشاركة وس ــات، وامل إىل املعلوم

  ) ع(االنتصاف الفعالة

يـوفر سـبل     وضع إطار    ‘١‘)ج(٢
  انتصاف يف حاالت االنتهاك

لرئيسية الـيت يوجـد    النسبة املئوية حلقوق اإلنسان ا    
بــشأهنا محايــة دســتورية أو قانونيــة وآليــات 

 وجود محاية قانونية للمـدافعني عـن        ؛)١٠٤(قضائية
  )١٠٥(حقوق اإلنسان

توفري دعم سياسي ومايل كاٍف لضمان املـشاركة         وضع إطار لتيسري املشاركة‘ ٢‘)ج(٢  
الفعالة للسكان يف مجيع مراحل وضع الـسياسات        

 ؛)١٠٦(ة، التنفيذ والرصـد والتقيـيم     والربامج اإلمنائي 
النسبة املئوية للوزارات الوطنيـة والـوزارات دون        
الوطنية وغريها من مقدمي اخلدمات العامة الـذين        
لديهم إجراءات خاصـة هبـم لـدعم املـشاركة          
اجلماهريية يف خمتلف مراحل التقيـيم، والتخطـيط        

 ووجـود   ؛)١٠٧(والتنفيذ وتقييم الربامج والسياسات   
 قـانوين أو إداري يقتـضي املوافقـة احلـرة      معيار

واملستنرية من جانب اجملتمعـات األصـلية علـى         
  )١٠٨(استغالل املوارد الطبيعية يف أراضيهم التقليدية

اإلجراءات الـيت تيـسر     ‘ ٣‘)ج(٢  
املشاركة يف عملية صنع القـرارات      

  االجتماعية واالقتصادية

؛ حريـة   )١٠٩(حرية التجمـع وتكـوين مجعيـات      
مـساءلة  صوت أصـحاب احلقـوق،      ؛  )١١٠(ريالتعب

  )١١١(املكلفني مبهام
وضع إطار قانوين يـدعم     ‘ ٤‘)ج(٢  

  عدم التمييز
النسبة املئوية حلقوق اإلنسان األساسية اليت يوجـد        
بشأهنا أشكال من احلماية الدسـتورية أو القانونيـة        

؛ النسبة املئوية حلقوق اإلنـسان      )١١٢(حتديداً للمرأة 
توجد بشأهنا أشكال مـن احلمايـة       األساسية اليت   

الدستورية أو القانونية مبا يؤمن املساواة يف احلقـوق         
  )١١٣(أو اإلثنيةالعرق للمواطنني بغض النظر عن 

وضــع نظــام للتقــدير ‘ ٥‘)ج(٢  
  والتقييم يدعم عدم التمييز

النسبة املئوية للوزارات القطاعية اليت ميكن أن تـوفر         
: شاريعها األساسـية  كل ما يلي لكل من براجمها وم      

تقييم حالة الفئات الضعيفة ذات الـصلة يف سـياق          
الربنامج أو املشروع، مبا فيها الفئات املعرضة للتمييز        

 بيانـات   ؛)١١٤(والفئات الضعيفة ألسباب أخـرى    
التقييم األساسي للحالة الراهنة إلمكانية الوصول إىل       
اخلدمات ذات الصلة بشكل مفصل حبيث تعكـس        

 نظم رصد الـربامج أو      ؛)١١٥( الضعيفة حالة الفئات 
السياسات اليت توفر معلومات مفصلة بشأن الفئات       

  )١١٦(الضعيفة ذات الصلة
 املؤشرات الـيت تعكـس      ‘٦‘)ج(٢  

احتمال معاملة الفئـات املهمـشة      
  معاملة تفاضلية

نسبة املؤشرات االقتصادية واالجتماعيـة للفئـات       
 النسبة املئوية   ؛)١١٧(املهمشة نسبة إىل املتوسط الوطين    

للسكان من الفئات املهمشة الذين بلغت إصـابتهم        
بفريوس نقص املناعة البـشرية مراحـل متقدمـة         
وبإمكاهنم احلصول على عقاقري مضادة للفريوسـات     

__________ 

؛ ٢-٨ و ٦ و ٥ و ١-١، الفقرتان الثانية والثامنة من الديباجة، املـواد         ٤١/١٢٨انظر قراري اجلمعية العامة       )ع(
 . ٢٩ و٩، الفقرتان ٦٤/١٧٢و
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العكوسة نسبة إىل املتوسط الوطين حبسب مؤشـر        
 نسبة السكان   ؛)١١٨(٥-٦األهداف اإلمنائية لأللفية    

جونني نـسبةً إىل نـسبتهم      من الفئات املهمشة املس   
  )١١٩(من السكان

 األساسية، العام   ردي اخلدمات العامة  النسبة املئوية ملو     آليات الشفافية واملساءلة‘٧‘)ج(٢  
منهم أو اخلاص، الذين توجد بالنسبة هلم سبل إدارية         
أو قضائية فعالة لتقدمي شـكاوى أو االنتـصاف إذا    

  )١٢٠(انتهكت املعايري
ز احلكم الرشيد على الـصعيد      تعزي) د(٢

الدويل واملشاركة الفعالة جلميع البلدان يف      
  ) ف(عملية صنع القرارات الدولية

  آليات إلدراج رأي املستفيدين    ‘١‘)د(٢
  يف برجمة املعونة وتقييمها

النسبة املئوية لدعم املاحنني املقدم من خالل بـرامج         
حمددة ومنسقة على املستوى الوطين؛ مؤشر إعـالن        

  )١٢١(ريسبا
املشاركة احلقيقيـة جلميـع     ‘ ٢‘)د(٢  

اجلهات املعنيـة يف التـشاور وصـنع        
  القرارات على الصعيد الدويل

حصص األصوات يف صندوق النقد الدويل مقارنـةً        
؛ ممثلـون للبلـد     )١٢٢(باحلصص يف التجارة العاملية   

  )١٢٣(املشارك يف املفاوضات
تعزيز احلكم الرشيد واحترام سيادة     ) ه(٢
  ) ص(قانون على املستوى الدويلال

  )١٢٤(التدابري املتعلقة بفعالية احلكومات  فعالية احلكومات‘ ١‘)ه(٢

  )١٢٥(التدابري املتعلقة مبكافحة الفساد   مكافحة الفساد‘٢‘)ه(٢  
  )١٢٦(التدابري املتعلقة بسيادة القانون   سيادة القانون‘٣‘)ه(٢  

 ميةالعدالة االجتماعية يف التن: ٣ة ياخلاص    

  املؤشرات  املعيار الفرعي  املعيار
توفري إمكانية الوصـول إىل منـافع       ) أ(٣

  ) ق(التنمية وتقاسم هذه املنافع
 تكافؤ الفـرص يف جمـاالت       ‘١‘)أ(٣

الصحة والتعلـيم والـسكن والعمـل       
  واألجور

 بيانات النتائج مفصلة    ؛)١٢٧(عدم التكافؤ يف الدخل   
ور حسب فئات السكان، على سبيل املثال، الـذك       

 املنـاطق احلـضرية،     -واإلناث، املناطق الريفيـة     
 االقتـصادي   -العرق والوضع االجتمـاعي     /اإلثنية

  )١٢٨()‘٦‘)ج(٢ب انظر املؤشرات فيما يتعلق (
 املساواة يف إمكانية الوصـول      ‘٢‘)أ(٣  

 إىل املوارد والسلع العامة
النفقات العامة اليت تستفيد منها األسـر املعيـشية         

  )١٢٩(الفقرية
 احلد من هتميش أقل البلـدان       ‘٣‘)أ(٣  

 منواً والبلدان الضعيفة
؛ )١٣٠(الثغرات العاملية يف الدخول ورفـاه اإلنـسان       

احلد من قوة التفاوض التفاضلية وتكييف تكـاليف        
  )١٣١(حترير التجارة

__________ 

؛ )أ(١٠، الفقـرة    ٦٤/١٧٢؛ وقرار اجلمعية العامـة      ١٠ و ٣، املادتان   ٤١/١٢٨معية العامة   انظر قرار اجل    )ف(
؛ وقرار جملس حقـوق     ٦٣ و ٦٢ و ٥٧ و ٥٣ و ٣٨ و ٧، الفقرات   (A/CONF.198/11)توافق آراء مونتريي    

 . ٣، الفقرة ١٠/١-اإلنسان دإ
 ٩، الفقرات   ٦٤/١٧٢؛ و ١٠ و ١-٨ و ٣-٦ و ١-٣ و ٣-٢ و ١-١، املواد   ٤١/١٢٨قرارا اجلمعية العامة     )ص(

 . ٢٨ و٢٧و) ه(١٠و
 . ٨ و٣-٢ و١-١، الفقرتان األوىل والثانية من الديباجة، واملواد ٤١/١٢٨قرار اجلمعية العامة   )ق(
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 تسهيل اهلجرة من أجل التعليم      ‘٤‘)أ(٣  
 والعمل وحتويالت اإليرادات

رة وغري املهرة من البلدان الفقرية      تدفق املهاجرين امله  
  )١٣٣(؛ وتدفق التحويالت املالية)١٣٢(إىل البلدان الغنية

ضمان التقاسم املنـصف ألعبـاء      ) ب(٣
  ) ر(التنمية

 التقاسم املنصف لألعبـاء     ‘١‘)ب(٣
  البيئية النامجة عن التنمية

 ؛)١٣٤(إتاحة صناديق تغري املنـاخ للبلـدان الناميـة        
راف للحد من اآلثـار البيئيـة       اتفاقات متعددة األط  

  )١٣٦(؛ توزيع املسامهات يف تغري املناخ)١٣٥(السلبية
 تعويض عادل عن اآلثـار      ‘٢‘)ب(٣  

السلبية لالسـتثمارات والـسياسات     
  املتعلقة بالتنمية

الصناعات اخلطرة، السدود، امتيـازات اسـتغالل 
  )١٣٧(املوارد الطبيعية

 إنشاء شبكات أمان لتوفري     ‘٣‘)ب(٣  
حتياجات الـسكان مـن الفئـات       ا

الضعيفة يف أوقات األزمات الطبيعيـة      
  ا واملالية وغريمه

؛ املعونـة   )١٣٨(صناديق حملية لالستجابة للطـوارئ    
اإلنسانية ومعونة إعادة اإلعمـار علـى املـستوى         

  التدفقات املاليـة الرمسيـة املعاكـسة       ؛)١٣٩(الدويل
  )١٤٠(للدورة االقتصادية

ى أوجه الظلم االجتماعي    القضاء عل ) ج(٣
ــصادية   ــالحات اقت ــالل إص ــن خ م

  ) ش(واجتماعية

 سياسات هتدف إىل إتاحـة      ‘١‘)ج(٣
العمل الالئق وتوفري العمل املنتج الـذي       
ُيدر دخالً مناسباً، السالمة يف مكـان       

  العمل واحلماية االجتماعية لألسر

معدل منو الناتج احمللي اإلمجايل بالنـسبة للـشخص         
العمالة إىل السكان، نسبة األشـخاص      العامل، نسبة   

  )١٤١(الذين يقل دخلهم اليومي عن دوالر واحد

 القضاء على االسـتغالل     ‘٢‘)ج(٣  
  اجلنسي واالجتار بالبشر

التصديق على بروتوكول منع االجتار باألشـخاص،       
  )١٤٢(وخباصة النساء واألطفال، وقمعه واملعاقبة عليه

 التصديق علـى اتفاقيـة      ؛)١٤٣(طاق عمالة األطفال  ن   القضاء على عمل األطفال‘٣‘)ج(٣  
  )١٤٤(حظر أسوأ أشكال عمل األطفال

اع ـ على األوض   القضـاء ‘٤‘)ج(٣  
  السائدة يف األحياء الفقرية

نسبة السكان احلضريني الذين يعيـشون يف أحيـاء         
؛ )١٤٦(؛ الوصول إىل مرافق صحية حمـسَّنة      )١٤٥(فقرية

  واحليازة املضمونة
؛ تأمني حقـوق    )١٤٧(إمكانية احلصول على األراضي     ح األراضي إصال‘٥‘)ج(٣  

سبل االنتصاف ضد انتـزاع     و؛  )١٤٨(ملكية األراضي 
  )١٤٩(األراضي

  

__________ 

 . ٥، الفقرة ١٠/١- وقرار جملس حقوق اإلنسان دأ١-٨ و٢-٢انظر املرجع نفسه، املواد   )ر(
 . ١٦، الفقرة (A/CONF.198/11)؛ وتوافق آراء مونتريي ٨ة ، املاد٤١/١٢٨انظر قرار اجلمعية العامة   )ش(
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  احلواشي
البنـك الـدويل،    : املـصدر . النفقات العامة للرعاية الصحية األوَّلية كنسبة مئوية من الناتج احمللي اإلمجايل            )١(

  .اإلنترنتمؤشرات التنمية العاملية على 
  .البنك الدويل، املؤشرات اإلمنائية الدولية على اإلنترنت: املصدر. العمر املتوقع عند الوالدة، اجملموع  )٢(
       نسبة السكان اليت لديها إمكانية احلصول على العقاقري األساسية بأسعار ميسورة علـى أسـاس مـستدام                   )٣(

  .http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Data.aspx?cr=4 :راملصد. ) من األهداف اإلمنائية لأللفية١٣-٨املؤشر (
  .البنك الدويل، املؤشرات اإلمنائية الدولية على اإلنترنت: املصدر.  املئوية للمواليد ناقص الوزنالنسبة  )٤(
البنـك  : املـصدر ).  من األهداف اإلمنائية لأللفيـة ١-٤املؤشر (معدل وفيات األطفال دون سن اخلامسة    )٥(

  .يل، مؤشرات التنمية العاملية على اإلنترنتالدو
 سنة ٢٤ و١٥معدل انتشار فريوس نقص املناعة البشرية يف صفوف السكان الذين تتراوح أعمارهم بني   )٦(

  .http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Data.aspx?cr=4 :املصدر).  من األهداف اإلمنائية لأللفية١-٦املؤشر (
 مـن األهـداف اإلمنائيـة       ٢-٥املؤشر  ( اليت جتري حتت إشراف أخصائيني صحيني مهرة         الوالداتنسبة    )٧(

  .البنك الدويل، مؤشرات التنمية العاملية على اإلنترنت: املصدر). لأللفية
البنـك الـدويل،    : املـصدر . النفقات العامة على التعليم األوَّيل كنسبة مئوية من الدخل القومي اإلمجايل            )٨(

  .ية العاملية على اإلنترنتمؤشرات التنم
              سنة الـذين تلقـوا أقـل مـن أربـع سـنوات مـن                ٢٢ إىل   ١٧نسبة السكان البالغني من العمر من         )٩(

ــالتعليم      ــصلة بـ ــات املتـ ــة البيانـ ــهميش ويف جمموعـ ــان والتـ ــيم، احلرمـ التعلـ
http://www.unesco.org/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/ED/GMR/html/dme-3.html .   املعدل الـصايف

  .البنك الدويل، مؤشرات التنمية االجتماعية على اإلنترنت: املصدر. لاللتحاق باملدارس الثانوية
    النسبة املئوية للتالميذ الذين يبدأون من الصف األول ويصلون إىل الـصف األخـري مـن التعلـيم األوَّيل                     )١٠(

  .http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Data.aspx?cr=4: املصدر).  من األهداف اإلمنائية لأللفية٢-٢املؤشر (
برنامج منظمة التعاون والتنمية يف امليدان : املصدر. املعدل املتوسط املتعلق بربنامج التعليم الدويل للطالب  )١١(

االقتصادي، املتاح على 
http://www.oecd.org/pages/0,3417,en_32252351_32236130_1_1_1_1_1,00.html.  

النفقات العامة على الكهرباء أو أشكال أخرى من الطاقة النظيفة، إمدادات املياه، املرافق الـصحية والـبىن            )١٢(
  .تقديرات قطرية: املصدر. ق كنسبة مئوية من الدخل القومي اإلمجايلالتحتية للطر

 مـن األهـداف     ٨-٧اهلدف  (النسبة املئوية من السكان الذين يتمتعون بإمكانية الوصول إىل مياه الشرب              )١٣(
اهلدف (ة  والنسبة املئوية من السكان الذين يتمتعون بإمكانية الوصول إىل مرافق صحية حمسَّن           ) اإلمنائية لأللفية 

  .http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Data.aspx?cr=4: املصدر). ٩-٧
  ).ال توجد بيانات دولية متاحة(بيانات وطنية : املصدر. النسبة املئوية للسكان الذين ال مأوى هلم  )١٤(
.  يف املائة من دخل األسرة املعيشية علـى الـسكن          ٣٠ن ينفقون أكثر من     النسبة املئوية للمستأجرين الذي     )١٥(

  ).ال توجد بيانات دولية متاحة(بيانات وطنية : املصدر
).  من األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة      ١٠-٧املؤشر  (النسبة املئوية من السكان الذين يعيشون يف أحياء فقرية            )١٦(

  .http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Data.aspx?cr=4MDG indicators database: املصدر
ــة    )١٧( ــري العامل ــل غ ــوة العم ــة لق ــسبة املئوي ــصدر. الن ــات،ILO, KILM: امل ــدة البيان  ، قاع

http://www.ilo.org/empelm/what/pubs/lang--en/WCMS_114060/index.htm.  
قاعـدة  ، ILO, KILM: املـصدر . يالنسبة املئوية من القوة العاملة اليت تعمل لبعض الوقت على حنو غري طـوع   )١٨(

  ).www.ilo.org/empelm/what/pubs/lang--en/WCMS_114060/index.htm(البيانات 
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اخلـدمات  : املـصدر . النفقات العامة على الضمان االجتماعي كنسبة مئوية من الدخل القومي اإلمجـايل             )١٩(
  .اإلحصائية الوطنية

 يف املائة من متوسـط      ٥٠ة املئوية للسكان الذين يبلغ دخلهم أقل من         بالنسبة للبلدان املرتفعة الدخل، النسب      )٢٠(
 للبلـدان  Luxembourg Income Study Datasetموعة بيانات دراسة لكسمربغ للدخلجم: املصدر. الدخل
 نسبة من تقل قـدرهتم      ٢٠٠٥( دوالر يف اليوم     ١,٢٥النسبة املئوية للسكان الذين يقل دخلهم عن        : النامية

  ). من األهداف اإلمنائية لأللفية١-١ن دوالر واحد يومياً اهلدف الشرائية ع
       ).  مـن األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة        ٨-١اهلدف  (مدى انتشار نقص الوزن بني األطفال دون اخلامسة           )٢١(

  .http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Data.aspx?cr=4: املصدر
وجود إطار تنظيمي شفاف للمصارف ونظام رقايب كاٍف لضمان نزاهـة النظـام النقـدي واملـصريف،                   )٢٢(

والتخفيف من املخاطر املتأصلة يف النظم، ومحاية املستهلكني واملـستثمرين، وضـمان عدالـة األسـواق                
  ).بيانات دولية متاحةال توجد (وثائق تتعلق بالسياسات العامة الوطنية : املصدر. وفعاليتها

البنك الدويل،  : املصدر.  يف املائة  ٢٠دون  ) عوامل االنكماش املتعلقة بالناتج احمللي اإلمجايل     (معدل التضخم     )٢٣(
  .مؤشرات التنمية العاملية على اإلنترنت

ملالية مقارنة باملتوسط   نسبة تكوين رأس املال احمللي اإلمجايل كنسبة مئوية من الناتج احمللي اإلمجايل يف السنة ا                )٢٤(
  .على مدى السنوات اخلمس املاضية

         نسبة متوسط القيمة السنوية نسبةً إىل متوسط مؤشر منظمة األغذية والزراعـة ألسـعار األغذيـة علـى                    )٢٥(
ــسنوات اخلمــس املاضــية ــصدر. مــدى ال ــة، : امل ــة والزراع ــم املتحــدة لألغذي منظمــة األم

www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en.  
  .وثائق تتعلق بالسياسات العامة الوطنية: املصدر. وجود نظام للمخزونات االحتياطية  )٢٦(
: املصدر.  السنوات اخلمس املاضية   نسبة اإلنتاج الصايف للفرد للسنة احلالية نسبةً إىل متوسط هذا اإلنتاج يف             )٢٧(

www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en.  
: املـصدر ). من مصادر حملية وخارجيـة    (رصد خمصصات للقطاع الزراعي يف ميزانيات االستثمار الوطنية           )٢٨(

  ).ال توجد جمموعات من البيانات متاحة(ئق تتعلق باخلطط وامليزانيات الوطنية وثا
، متويل التنمية العامليـة   البنك الدويل،   : املصدر. نسبة الدين إىل إيرادات احلكومة    . نسبة الدين إىل الصادرات     )٢٩(

أو نظام  ) DMFAS( املايل   نظام الربجميات املتخصصة إلدارة الدين، مثل برنامج نظام إدارة الديون والتحليل          
  .وثائق وطنية: املصدر). CS-DRMS(تسجيل الديون وإدارهتا 

: املـصدر . نسبة االحتياطيات إىل الدين قصري األجل، ونسبة االحتياطيات إىل متوسط اإليرادات الشهري             )٣٠(
  .متويل التنمية العامليةالبنك الدويل، 

ال السياسات الكلية اليت اختذهتا بلدان جمموعـة الثمانيـة وجمموعـة            النسبة املئوية للقرارات املنسقة يف جم       )٣١(
حماضر اجتماعات جمموعـة الثمانيـة      : املصدر. العشرين واليت تدرج فيها اجملموعتان تأثري تنميتهما البشرية       

  .وجمموعة العشرين وورقات معلومات أساسية عن السياسة العامة وال توجد جمموعات بيانات دولية متاحة
       التغيري من سنة إىل أخرى يف النسبة املئوية لالعتمادات والقروض املقدمة مـن صـندوق النقـد الـدويل                     )٣٢(

صايف ،  صايف حتويالت البنك الدويل لإلنشاء والتعمري والقروض القائمة املقدمة من املؤسسة اإلمنائية الدولية            (
.  معدل منو الدخل القومي اإلمجـايل للبلـدان الناميـة   مقارنة بالتغيري بالنسبة املئوية يف    ) التحويالت الرمسية 

  .البنك الدويل، متويل التنمية العاملية: املصدر
نسبة صايف التحويالت يف السنة احلالية من الدين اخلارجي اخلاص غري املكفول من القطاع العام إىل متوسط                   )٣٣(

  .التنمية العاملية متويلك الدويل، البن: املصدر. صايف التحويالت على مدى السنوات اخلمس املاضية
  .وثائق متعلقة بالسياسات احلكومية الوطنية: املصدر. وجود مبادئ توجيهية للسياسات العامة الوطنية  )٣٤(
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نسبة القيمة املتوسطة السنوية إىل القيمة املتوسطة على مدى السنوات اخلمس السابقة ملؤشر منظمة األغذية   )٣٥(
  .www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en: املصدر. عار األغذيةوالزراعة املتعلق بأس

       أسـعار األغذيـة األساسـية     تقلـب   وجود مؤسسات عاملية أو منسقة عاملياً قادرة على التوسط يف حالة              )٣٦(
             . ، مـثالً نظـام املخزونـات العامليـة        )الذرة والبذور الزيتية وفول الـصويا واألرز والقمـح        (الرئيسية  
  .www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en: املصدر

نة باخلمس سنوات السابقة ملؤشر سعر متوسط القيمة للمواد اخلام غـري الزراعيـة              نسبة السنة احلالية مقار     )٣٧(
  .األونكتاد نشرة أسعار السلع األساسية: املصدر). املعادن، الركاز، الفلز، النفط اخلام(

وجود مؤشرات اجتماعية واقتصادية رئيسية مفصلة حسب الفئات السكانية مثـل املنطقـة أو اإلثنيـة أو                 )٣٨(
      . بيانات إحـصائية وطنيـة    : املصدر. تماء اللغوي، والعرق، ونوع اجلنس، واملوقع الريفي أو احلضري        االن

  .)ال توجد جمموعات بيانات متاحة(
بالنسبة لصندوق النقد الدويل والبنك الدويل ومنظمة التجارة العاملية، هل تتخذ املؤسسة هنجاً يستند حصرياً              )٣٩(

ع إيالء اهتمام خاص للمساواة وعدم التمييز، والشفافية، واملـشاركة واملـساءلة؟            إىل احلقوق يف عملها، م    
ال توجـد   . البيانات السياساتية لصندوق النقد الدويل، والبنك الدويل، ومنظمة التجارة العامليـة          : املصدر

  .جمموعات بيانات متاحة
: املـصدر . لعامليـة إلدارة احلكـم    ، مشروع البنك الدويل اخلـاص باملؤشـرات ا        "سيادة القانون "مؤشر    )٤٠(

http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.asp        يف ضوء االعتبارات املفاهيمية واملنهجية الواردة يف 
  .هذا التقرير، حيتاج األمر إىل مزيد من البحث

: املـصدر . ، مشروع البنك الدويل اخلاص باملؤشرات العاملية إلدارة احلكـم         "عية األطر التنظيمية  نو"مؤشر    )٤١(
http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.asp       يف ضوء االعتبارات املفاهيمية واملنهجية الواردة يف  

  .هذا التقرير، حيتاج األمر إىل مزيد من البحث
وجود شرط يقضي بإجراء تقييم مسبق ألثر تسوية الشكوى املطلوبة يف إطار التنمية البـشرية مـن جانـب                     )٤٢(

  .)ال توجد بيانات دولية متاحة(. وثائق حكومية وطنية: املصدر. الطرف اخلصم، وكذلك على املستوى احمللي
بيانـات وكـاالت    : املـصدر .  اإلمنائية الرمسية املخصصة ألهداف املعونة من أجل التجارة        نسبة املساعدة   )٤٣(

  .)ال توجد جمموعات بيانات دولية متاحة(. املاحنني
حمسوبة بناء على مؤشرات التنميـة   : املصدر. تقديرات الدعم الزراعي كنسبة مئوية من قيمة الناتج الزراعي          )٤٤(

  .نك الدويلالب. العاملية على اإلنترنت
أقل البلدان منواً، والبلدان غري الـساحلية، واجلزريـة الـصغرية           (قيمة الواردات الزراعية من البلدان النامية         )٤٥(

كنسبة مئوية من قيمة االستهالك الزراعي يف       ) النامية، والبلدان املنخفضة الدخل، والبلدان املتوسطة الدخل      
األونكتاد، قاعدة بيانات نظـام التحلـيالت       : املصدر. ن االقتصادي بلدان منظمة التعاون والتنمية يف امليدا     

  ).TRAINS) (http://r0.unctad.org/trains_new/index.shtm(واملعلومات التجارية 
دان االقتصادي على السلع املصنعة القادمة من       متوسط معدل التعريفة يف بلدان منظمة التعاون والتنمية يف املي           )٤٦(

األونكتاد، قاعدة بيانات نظام    : املصدر. أقل البلدان منواً، البلدان املنخفضة الدخل والبلدان املتوسطة الدخل        
  ).TRAINS) (http://r0.unctad.org/trains_new/index.shtm(التحليالت واملعلومات التجارية 

: املـصدر . متوسط اإليرادات من التعريفة الواردة من بلدان ينخفض فيها مستوى نصيب الفرد من الدخل               )٤٧(
ــة      ــات التجاريـ ــيالت واملعلومـ ــام التحلـ ــات نظـ ــدة بيانـ ــاد، قاعـ األونكتـ

)http://r0.unctad.org/trains_new/index.shtm (          والبنك الدويل، نظام احلل العـاملي للتجـارة املتكاملـة
)http://wits.worldbank.org/witsweb/FAQ/Basics.aspx.(  

األونكتاد، قاعدة بيانـات نظـام التحلـيالت        : املصدر. وةعدد السلع املصنعة اليت ختضع لتعريفات الذر        )٤٨(
 والبنك الدويل، نظام احلل العـاملي       ؛)http://r0.unctad.org/trains_new/index.shtm(واملعلومات التجارية   

  ).http://wits.worldbank.org/witsweb/FAQ/Basics.aspx(للتجارة املتكاملة 
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قاعدة البيانات اإلحصائية لتجارة الـسلع      : املصدر. قيمة الصادرات كنسبة مئوية حلصتها يف التجارة العاملية         )٤٩(
  .األساسية التابعة لألمم املتحدة

. اليت صدقت على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهمالنسبة املئوية للبلدان   )٥٠(
  ).www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/Statusfrset?OpenFrameSet(قاعدة بيانات هيئات املعاهدات : املصدر

            البنك الـدويل، مؤشـرات التنميـة العامليـة        : ادات احلكومية كنسبة مئوية من الناتج احمللي اإلمجايل       اإلير  )٥١(
  .على اإلنترنت

       مـن   ١-٨املؤشـر   (صايف املساعدة اإلمنائية الرمسية كنسبة مئوية مـن اإليـرادات الوطنيـة اإلمجاليـة                 )٥٢(
ــة ــة لأللفي ــداف اإلمنائي ــصدر). األه ــصادي  منظ: امل ــدان االقت ــة يف املي ــاون والتنمي ــة التع م

)www.oecd.org/dac/stats/data.(  
           مـن إعـالن    ٩املؤشـر   (النسبة املئوية من املعونة املوفرة من خالل النهج القائمة علـى أسـاس بـرامج                  )٥٣(

         مة التعاون والتنمية يف امليدان االقتـصادي، الدراسـة االستقـصائية بـشأن رصـد               منظ: املصدر). باريس
ــاريس ــالن ب ــى Effective Aid by 2010? What will it Take, vol. 1; overview: إع ــاح عل ، مت

)http://siteresources.worldbank.org/ACCRAEXT/Resources/Full-2008-Survey-EN.pdf(.  
)٥٤(  Quality of aid indicator of Commitment to Development Index .مركـز التنميـة العامليـة    : املصدر

)www.cgdev.org/section/topics/aid_effectiveness .(       يف ضوء االعتبارات املفاهيمية واملنهجية الواردة يف
  .هذا التقرير، حيتاج األمر إىل مزيد من البحث

يف ) مثالً ضريبة توبني، ضريبة اخلطـوط اجلويـة       (عدد املرات اليت وردت فيها اقتراحات ابتكارية لتمويل           )٥٥(
ت جمموعة الثمانية وجمموعة العشرين، واالجتماعات احلكوميـة الدوليـة املتعلقـة            جدول أعمال اجتماعا  

حماضر اجتماعات جمموعة الثمانية وجمموعة العشرين، واجتماعات األمم املتحـدة          : املصدر. بتمويل التنمية 
  .املتعلقة بتمويل التنمية

  .مية العامليةمتويل التنالبنك الدويل، : املصدر. نسبة الدين إىل الصادرات  )٥٦(
خطة إمنائية وطنيـة أو وثيقـة أخـرى تتعلـق           : وجود بيان للسياسة الوطنية بشأن العلم يف التكنولوجيا         )٥٧(

ال توجـد   . (وثائق احلكومـات الوطنيـة    : املصدر). مثل ورقة استراتيجية احلد من الفقر     (باالستراتيجية  
  ).جمموعات بيانات متاحة

إحـصاءات  : املـصدر ). األرز، والقمح والذرة واملانيهوت وموز اجلنة     (لرئيسية  اجتاهات إنتاجية احملاصيل ا     )٥٨(
(http://faostat.fao.org/default.aspx).  

إحصاءات معونة منظمة التعـاون     : املصدر. نسبة املساعدة اإلمنائية الرمسية املخصصة لتنمية القطاع الزراعي         )٥٩(
  (www.oecd.org/dataoecd/50/17/5037721.htm)يف امليدان االقتصادي والتنمية 

قاعـدة  : املـصدر . الصادرات من التكنولوجيا املتقدمة كنسبة مئوية من إمجايل صادرات السلع األساسية            )٦٠(
  .البيانات اإلحصائية لتجارة السلع األساسية التابعة لألمم املتحدة

 اليت حتظر على البلدان النامية استخدام معـايري         النسبة املئوية لالتفاقات التجارية الثنائية األطراف واإلقليمية        )٦١(
) مثل االشتراطات املتصلة باحملتوى احمللي، واشتراطات نقل التكنولوجيا، واشتراطات العمالة احملليـة           (األداء  

: املـصدر . بغرض حتقيق أقصى قدر من الفوائد من االستثمار األجنيب املباشر يف جمـال التنميـة البـشرية           
  ).ال توجد جمموعات بيانات دولية متاحة. (التفاقات التجارية الثنائية األطراف واإلقليميةاستعراض حمتوى ا

  .البنك الدويل، مؤشرات التنمية العاملية على اإلنترنت: املصدر. كيلووات يف الساعة للفرد الواحد  )٦٢(
 الـسلكية  التاالحتـاد الـدويل لالتـصا   : املصدر.  شخص١ ٠٠٠عدد حواسيب خدمة اإلنترنت لكل        )٦٣(

  .World Internet Reports، والالسلكية
املنظمة العاملية للملكيـة الفكريـة، إحـصاءات امللكيـة الفكريـة            : املصدر. الرباءات املمنوحة للمقيمني    )٦٤(

)Intellectual Property Statistics.(  
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 شروطاً تقيِّد محاية حقوق امللكية الفكريـة  االتفاقات التجارية الثنائية واالتفاقات التجارية اإلقليمية اليت تتضمن         )٦٥(
  .على حنو يتجاوز املستويات املتفق عليها يف اتفاق اجلوانب املتصلة بالتجارة من حقوق امللكية الفكرية

منظمة التعاون والتنمية يف    : املصدر. حصة املساعدة اإلمنائية الرمسية املخصصة لتعزيز التكنولوجيات اخلضراء         )٦٦(
  .)www.oecd.org/dataoecd/50/17/5037721.htm( قتصاديامليدان اال

  ).ال توجد جمموعات بيانات متاحة. (وثائق احلكومات الوطنية: املصدر. عدد احلاالت  )٦٧(
إحصاءات املعونة ملنظمة التعـاون      :املصدر. حصة املساعدة اإلمنائية الرمسية املخصصة لتكنولوجيات الصحة        )٦٨(

  .(www.oecd.org/ dataoecd/50/17/5037721.htm) القتصاديوالتنمية يف امليدان ا
نسبة السكان الذين بلغت إصابتهم بفريوس نقص املناعة البشرية مراحل متقدمة وبإمكاهنم احلصول علـى                 )٦٩(

قاعدة بيانات  : املصدر). باء من األهداف اإلمنائية لأللفية     - ٦اهلدف  (عقاقري مضادة للفريوسات العكوسة     
  ).http://unstats.un.org/unsd/mdg/Default.aspx(اإلمنائية لأللفية األهداف 

       واو مـن األهـداف    - ٨اهلـدف  ( شـخص  ١ ٠٠٠ اخللوية لكل    هواتف اخلطوط الرئيسية أو اهلواتف      )٧٠(
ــة ــة لأللفيـ ــدة بيا: املـــصدر). اإلمنائيـ ــة قاعـ ــة لأللفيـ ــات األهـــداف اإلمنائيـ نـ

)http://unstats.un.org/unsd/mdg/Default.aspx.(  
قاعدة بيانات املفوضية اخلاصة هبيئات املعاهدات      : املصدر. التصديق على االتفاقيات الرئيسية املتعلقة بالبيئة       )٧١(

)www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/Statusfrset?OpenFrameSet.(  
مـن النـاتج احمللـي    ) تكافؤ القوى الشرائية( شخص ١ ٠٠٠انبعاثات ثاين أكسيد الكربون، كيلوغرام لكل    )٧٢(

  .البنك الدويل، مؤشرات التنمية العاملية على اإلنترنت: املصدر. لفرداإلمجايل؛ انبعاثات ثاين أكسيد الكربون ل
 Review of Fisheries inمنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي،: املصدر. إعانات صيد األمساك للفرد  )٧٣(

OECD Countries, Policies and Summary Statistics, 2005.  
ال توجـد جمموعـات     . (إحصاءات وطنية : املصدر.  االستوائية للفرد الواحد   قيمة الواردات من األخشاب     )٧٤(

  ).بيانات دولية متاحة
  .مل حيدد مصدر البيانات حىت اآلن  )٧٥(
 مؤشرات البنك الدويل املتعلقة بالبيئة: املصدر. قيمة رأس املال الطبيعي  )٧٦(

)http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/ENVIRONMENT/EXTEEI/0,, 

contentMDK:21005068~pagePK:210058~piPK:210062~theSitePK:408050,00.html(.  
ال توجد  (وثائق وطنية   : املصدر. وجود اشتراط لعملية التشاور يف القواعد الناظمة لالستثمار األجنيب املباشر           )٧٧(

  ).جمموعات بيانات متاحة
البنك الدويل، مؤشرات التنميـة     : املصدر. ن إمجايل اإلمدادات بالطاقة   إنتاج الطاقة النظيفة كنسبة مئوية م       )٧٨(

  .العاملية على اإلنترنت
من قبل ) البلد األصلي أو البلد املضيف  (وجود معايري وطنية تقتضي الشفافية يف ترتيبات السداد للحكومات            )٧٩(

ن تستويل عليها أطراف يف نزاعـات  املؤسسات التجارية العاملة يف جمال الصناعات االستخراجية املعرضة أل   
  .تشريع وطين: املصدر. عنيفة

نـسبة  : تدابري بشأن عدم املساواة أو التفاوتات األفقية بني اجلماعات اليت تنتمي إىل هويات خمتلفة يف البلد                 )٨٠(
: ملـصدر ا. قيم اجلماعات اإلثنية إىل متوسط القيم الوطنية فيما يتعلق باملؤشرات االجتماعية واالقتـصادية            

  .حسابات تستند إىل بيانات وطنية مفصلة حسب كل مجاعة من اجلماعات اإلثنية
اتفـاق واسـينار   . (التجارة يف األسلحة الصغريةتنظيم املشاركة يف اتفاق دويل واحد أو أكثر أو يف معايري          )٨١(

اتفـاق  : املـصدر ). عمالاملتعلق مبراقبة صادرات األسلحة التقليدية والتكنولوجيات والسلع املزدوجة االست        
  .(www.wassenaar.org)واسينار 

  .الفريق العامل املعين بعملية كيمربيل: املصدر. التزام البلدان بعملية كيمربيل  )٨٢(
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مركــز التنميــة العامليــة   : املــصدر. مؤشــر األمــن يف االلتــزام مبؤشــر التنميــة      )٨٣(
)www.cgdev.org/section/topics/aid_effectiveness .(       يف ضوء االعتبارات املفاهيمية واملنهجية الواردة يف

  .هذا التقرير، حيتاج األمر إىل مزيد من البحث
 الـيت    نسمة أثناء سنوات نزاع مسلح ما والسنة       ١٠٠ ٠٠٠املدنيني لكل   بني  العدد السنوي حلاالت الوفاة       )٨٤(

  .UCDP/PRIO armed conflict data: املصدر. تلي هذا الرتاع
: املـصدر . بشأن املرأة والسالم واألمن   ) ٢٠٠٠(١٣٢٥اعتماد خطة عمل وطنية وفقاً لقرار جملس األمن           )٨٥(

  ).ال توجد قاعدة بيانات دولية متاحة(مصادر وطنية 
وثائق وطنية  : املصدر. ت من وقف األعمال القتالية    وجود آليات للعدالة االجتماعية يف غضون مخس سنوا         )٨٦(

  ).ال توجد جمموعات بيانات دولية(
إحصاءات املعونة ملنظمة التعاون والتنميـة يف       : املصدر. نسبة املخصصات من املعونة من أجل نزع السالح         )٨٧(

  ).www.oecd.org/dataoecd/50/17/5037721.htm(امليدان االقتصادي 
نسبة املساعدة اإلمنائية الرمسية املخصصة للقضايا اليت تؤثر على املرأة يف جمال نزع السالح وإعادة التأهيـل                   )٨٨(

إحـصاءات املعونـة ملنظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتـصادي               : املـصدر . وإعادة اإلدماج 
)www.oecd.org/dataoecd/50/17/5037721.htm.(  

احلولية اإلحـصائية ملفوضـية   : املصدر. Index of refugee burdenمفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني   )٨٩(
  .األمم املتحدة لشؤون الالجئني

مكتب األمم املتحدة املعين باملخـدرات واجلرميـة       : املصدر.  شخص ١٠٠ ٠٠٠حاالت القتل العمد لكل       )٩٠(
)www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/index.html?ref=menuside.(  

مؤشـرات البنـك    : املصدر". املؤشرات العاملية إلدارة احلكم   "مؤشر االستقرار السياسي وغياب العنف،        )٩١(
يف ضوء االعتبارات املفاهيمية واملنهجيـة      ). www.worldbank.org/wbi/governance(الدويل إلدارة احلكم    

  .الواردة يف هذا التقرير، حيتاج األمر إىل مزيد من البحث
 ذلك نـوع اجلـنس       االقتصادية مفصلة كل فئة سكانية رئيسية، مبا يف        -بيانات عن املؤشرات االجتماعية       )٩٢(

  .بيانات إحصائية وطنية: املصدر. والعرق واإلثنية وسكان املناطق الريفية
  .عمليات حكومات وطنية: املصدر. وجود نظم  )٩٣(
قاعـــدة بيانـــات املفوضـــية اخلاصـــة هبيئـــات املعاهـــدات : املـــصدر. التـــصديق  )٩٤(

)www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/Statusfrset?OpenFrameSet.(  
قاعـــدة بيانـــات املفوضـــية اخلاصـــة هبيئـــات املعاهـــدات : املـــصدر. لتـــصديقا  )٩٥(

)www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/Statusfrset?OpenFrameSet.(  
قاعـــدة بيانـــات املفوضـــية اخلاصـــة هبيئـــات املعاهـــدات : املـــصدر. التـــصديق  )٩٦(

)www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/Statusfrset?OpenFrameSet.(  
  .مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسانمن وثائق صادرة : املصدر. لدولوجود تقارير ل  )٩٧(
  .الدستور والتشريع الوطنيان: املصدر. وجود تشريع ذي صلة أو توجيهات إدارية  )٩٨(
  .معلومات من احلكومات الوطنية: املصدر. وجود مؤسسات حلقوق اإلنسان  )٩٩(
: املصدر. طار املعياري، حتليل للقيود الكبرية وخطة عمل ذات أولوية        حقوق اإلنسان كعنصر من عناصر اإل       )١٠٠(

  .استعراض حملتويات الوثائق ذات الصلة
  ).ال توجد قاعدة بيانات دولية متاحة(معلومات من احلكومات الوطنية : املصدر. وجود لوائح وطنية  )١٠١(
ال توجـد   (استعراض البيانات املؤسـسية     : املصدر. عناصر حقوق اإلنسان يف بيانات السياسات املؤسسية        )١٠٢(

  ).جمموعات بيانات متاحة
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.  ألثر برامج منظمة التجارة العاملية وصندوق النقد الدويل والبنك الدويل على حقـوق اإلنـسان               تتقييما  )١٠٣(
  ).ال توجد جمموعات بيانات متاحة حىت اآلن(دراسات من مصادر شىت : املصدر

: املصدر. اإلنسان الرئيسية اليت يوجد بشأهنا محاية دستورية أو قانونية أو آليات قضائية           النسبة املئوية حلقوق      )١٠٤(
  ).ال توجد جمموعات بيانات متاحة(استعراض حملتويات املراجع القانونية واإلدارية 

واإلداريـة  استعراض حملتويات املراجع القانونية     : املصدر. وجود محاية قانونية للمدافعني عن حقوق اإلنسان        )١٠٥(
  ).ال توجد جمموعات بيانات متاحة(

ال توجـد   (ميزانيات خمصصة للبلدان على املستوى الوزاري       :  املصدر .امليزانية املوفرة للعمليات التشاركية     )١٠٦(
  ).جمموعات بيانات متاحة

ومات إداريـة   معل: املصدر. وجود مبادئ توجيهية منشورة يف الوزارات والوكاالت الوطنية ودون الوطنية           )١٠٧(
  ).ال توجد جمموعات بيانات متاحة(قطرية 

  ).ال توجد جمموعات بيانات متاحة(معلومات إدارية قطرية : املصدر. وجود مبادئ توجيهية وإجراءات  )١٠٨(
  .حيتاج األمر إىل مزيد من البحث  )١٠٩(
  .حيتاج األمر إىل مزيد من البحث  )١١٠(
البنـك الـدويل   : املـصدر . Voice and Accountability scoreكـم  مؤشرات البنك الـدويل إلدارة احل   )١١١(

)http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.asp .(    يف ضوء االعتبارات املفاهيمية واملنهجية الواردة
  .يف هذا التقرير، حيتاج األمر إىل مزيد من البحث

  .ال توجد جمموعات بيانات دولية متاحة: ملصدرا. تقييم قطري حمدد: املصدر. وجود أحكام قانونية  )١١٢(
  .ال توجد بيانات دولية متاحة: املصدر. تقييم قطري حمدد: املصدر. وجود أحكام قانونية  )١١٣(
  ).ال توجد بيانات دولية متاحة: (املصدر. تقييمات قطرية حمددة: املصدر. وجود دراسات  )١١٤(
  ).ال توجد جمموعات بيانات متاحة( حمددة تقييمات قطرية: املصدر. وجود دراسات  )١١٥(
  ).ال توجد جمموعات بيانات متاحة(تقييمات قطرية حمددة : املصدر. وجود دراسات  )١١٦(
اجلماعات اإلثنية، اجلماعات العرقيـة، النـساء،       (نسبة املؤشرات االقتصادية واالجتماعية للفئات املهمشة         )١١٧(

نسبة إىل املتوسط الـوطين للمؤشـرات       ) ا من اجلماعات احملددة   األشخاص ذوي اإلعاقة، املسنني، وغريه    
مبا فيها الصحة، والتعليم، والسكن، واملياه والعمل والضمان االجتماعي، واألمن الغـذائي            ) أ(١الواردة يف   
توصي املبادئ التوجيهيـة لرصـد      : مالحظة). أ(١مصادر حمددة فيما يتعلق باخلاصية      : املصادر. والتغذية

  .اإلمنائية لأللفية جبمع بيانات مفصلةاألهداف 
نسبة السكان املهمشني مقارنة باملتوسط الوطين الذين ميكن هلم احلصول على عقاقري مضادة للفريوسـات                 )١١٨(

         توصـي املبـادئ التوجيهيـة جبمـع       : مالحظـة ). اف اإلمنائية لأللفية   من األهد  ٥-٦املؤشر  (العكوسة  
  .بيانات مفصلة

ال توجـد   (بيانات إحـصائية وطنيـة      : املصدر. السكان املهمشني املساجني مقارنة باملتوسط الوطين     نسبة    )١١٩(
  ).جمموعات بيانات متاحة

  .ال توجد جمموعات بيانات متاحة: املصدر. تقييمات قطرية حمددة  )١٢٠(
 ٤مؤشر الرصـد    ( الوطين   النسبة املئوية من الدعم املقدم من جهات ماحنة من خالل برامج حمددة على الصعيد               )١٢١(

منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، دراسة استقصائية بشأن رصـد           : املصدر). من إعالن باريس  
  .١، اجمللد ?effective aid by 2010? What will it take :إعالن باريس

  .ة العامليةاحلصص يف صندوق النقد الدويل بالنسبة املئوية مقارنة باحلصص من التجار  )١٢٢(
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عداد ممثلي كل بلد    أاملتوسط القطري كنسبة من املتوسط القطري للبلدان مرتفعة الدخل من حيث متوسط               )١٢٣(
 WTO delegations and negotiations records:املصدر. كون طرفاً يف املفاوضاتيف منظمة التجارة العاملية ي

  ).ال توجد جمموعات بيانات متاحة(
مؤشرات البنك الدويل العاملية إلدارة احلكم      : املصدر. ية احلكومة، املؤشرات العاملية إلدارة احلكم     مؤشر فعال   )١٢٤(

)http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.asp .(   لواردة يف ضوء االعتبارات املفاهيمية واملنهجية ا
  .يف هذه الوثيقة ال يزال األمر حيتاج إىل املزيد من البحث

مؤشرات البنك الـدويل العامليـة إلدارة       : املصدر. مؤشر مكافحة الفساد، املؤشرات العاملية إلدارة احلكم        )١٢٥(
يف ضوء االعتبارات املفاهيمية واملنهجية     ). http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.asp(احلكم  

  .الواردة يف هذه الوثيقة ال يزال األمر حيتاج إىل املزيد من البحث
مؤشرات البنك الدويل العاملية إلدارة احلكم      : املصدر. مؤشر سيادة القانون، املؤشرات العاملية إلدارة احلكم        )١٢٦(

)http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.asp .(    يف ضوء االعتبارات املفاهيمية واملنهجية الواردة
  .يف هذه الوثيقة ال يزال األمر حيتاج إىل مزيد من البحث

البنـك  : املـصدر ). كل بلد على حدة   (رنة بدخل بقية السكان     نسبة دخل اخلمس األدىن من السكان مقا        )١٢٧(
  .الدويل، املؤشرات العاملية إلدارة احلكم على اإلنترنت

املنـاطق الريفيـة،   (نسبة البيانات االجتماعية واالقتصادية الرئيسية النهائية املتوفرة بشأن فئات من السكان              )١٢٨(
: املـصدر . مقارنة باملتوسـط الـوطين    ) ، اجلماعات العرقية  اإلناث، اجلماعات اإلثنية، اجلماعات اللغوية    

  .‘٦‘)ج(٢حسابات قائمة على البيانات الوطنية املفصلة، كما هو وارد يف املعيار الفرعي 
ارس نسبةً إىل املعدل املشترك اللتحاق أكثر السكان ثراًء باملـدارس؛  شترك اللتحاق أفقر السكان باملد املعدل امل   )١٢٩(

ام على البنية التحتية واخلدمات االقتصادية اليت يستفيد منها صغار املالك وأصحاب املشاريع كنسبة              اإلنفاق الع 
مئوية من الدخل القومي اإلمجايل؛ معدل منو الدخل لدى الفئة األفقر من السكان نسبةً إىل منو الدخل لدى فئة                   

  ). توجد جمموعات بيانات دولية متاحةال(حسابات قائمة على بيانات وطنية : املصدر. السكان األكثر ثراًء
متوسط معدل منو الناتج احمللي اإلمجايل للفرد الواحد من السكان األكثر فقراً يف البلدان نسبةً إىل معـدل منـو         )١٣٠(

الناتج احمللي اإلمجايل للفرد الواحد من السكان األكثر ثراًء يف البلدان؛ معدل وفيات األطفال دون اخلامسة يف                  
لبلدان منواً مقارنة باملعدل يف البلدان مرتفعة الدخل؛ متوسط املعدل الصايف لاللتحاق بالتعليم الثـانوي يف                أقل ا 

أقل البلدان منواً مقارنة باملتوسط العاملي؛ النسبة املئوية من األطفال دون اخلامسة القصريي القامة بالنسبة لطول                
  .قارنة باملتوسط العامليالقامة املتوسط يف سنهم يف أقل البلدان منواً م

نسبة جمموع واردات بلدان منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي املعفاة من الرسوم اجلمركية مـن                  )١٣١(
جمموعة بيانات تتعلـق باألهـداف      : املصدر).  من األهداف اإلمنائية لأللفية    ٦-٨املؤشر  (منواً  أقل البلدان   

  .اإلمنائية لأللفية
نب من مواطين البلدان النامية احلاصلون على تصاريح عمل كنسبة مئوية من قوى العمل يف البلـدان                 األجا  )١٣٢(

  ).ال توجد جمموعات بيانات دولية متاحة(بيانات وطنية : املصدر. مرتفعة الدخل
  .البنك الدويل، مؤشرات التنمية العاملية على اإلنترنت: املصدر. تدفقات التحويالت إىل البلدان  )١٣٣(
مبلغ املساعدة اإلمنائية الرمسية واملسامهات اخلاصة كنسبة مئوية من الـدخل القـومي             (قيمة األموال العاملية      )١٣٤(

: املـصدر . اإلمجايل اليت تتم إتاحتها للبلدان النامية من أجل األنشطة الرامية إىل احلد من آثار تغري املنـاخ                
ميـــة يف امليــدان االقتـــصادي  إحــصاءات املعونــة التابعـــة ملنظمــة التعــاون والتن    

)www.oecd.org/dataoecd/50/17/5037721.htm.(  
على سـبيل املثـال بروتوكـول       (النسبة املئوية من املعاهدات الرئيسية املتعلقة بالبيئة اليت مت التوقيع عليها              )١٣٥(

اقية اإلطارية بشأن تغري املناخ، وبروتوكول كيوتو التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بـشأن             قرطاجنة، واالتف 
تغري املناخ، واتفاقية فيينا حلماية طبقة األوزون، وبروتوكول مونتريال املتعلق بـاملواد املـستنفدة لطبقـة                

 األمم املتحدة لقانون البحار، واتفاقية      األوزون، واتفاقية استكهومل املتعلقة بامللوثات العضوية الثابتة، واتفاقية       
  .وثائق بشأن كل معاهدة من هذه املعاهدات: املصدر). مكافحة التصحر
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أقل البلـدان   (نسبة انبعاثات ثاين أكسيد الكربون لكل فرد يف البلدان مرتفعة الدخل مقارنة بالبلدان النامية                 )١٣٦(
). لنامية، والبلدان منخفضة الدخل والبلدان متوسطة الدخل      منواً، وغري الساحلية، والدول اجلزرية الصغرية ا      

  . البنك الدويل، مؤشرات التنمية العاملية على اإلنترنت: املصدر
ال توجـد   (معلومات عن حـاالت حمـددة       : املصدر. قيمة التعويض للفرد الواحد عن األثر السليب للتنمية         )١٣٧(

  .)جمموعات بيانات متاحة
  ).ال توجد جمموعات بيانات متاحة(امليزانيات الوطنية : املصدر. ة حلاالت الطوارئصناديق االستجاب  )١٣٨(
حسابات قائمة على وثـائق     : املصدر. تدفقات املعونة اإلنسانية ومعونة إعادة اإلعمار كجزء من النداءات          )١٣٩(

يف امليـدان االقتـصادي     تتعلق بنداءات يف حاالت حمددة وإحصاءات املعونة التابعة ملنظمة التعاون والتنمية            
)www.oecd.org/dataoecd/50/17/5037721.htm.(  

صايف حتويالت البنـك  (النسبة املئوية يف التغيري من سنة إىل أخرى يف جمموع االعتمادات والقروض املقدمة               )١٤٠(
)  والقروض القائمة املقدمة من املؤسسة اإلمنائية الدولية، صايف التحويالت الرمسيـة           الدويل لإلنشاء والتعمري  

بيانات من البنك الـدويل، مؤشـرات       : املصدر. مقارنة بالتغيري بالنسبة املئوية يف معدل منو الدخل القومي        
  .التنمية العاملية، ومتويل التنمية العاملية

جمموعات بيانات األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة        : املصدر. منائية لأللفية  من األهداف اإل   ١املؤشر  هذا هو     )١٤١(
)http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Default.aspx.(  

: املصدر. التصديق على بروتوكول منع االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، وقمعه واملعاقبة عليه             )١٤٢(
ــ  ــة هبيئـ ــسان اخلاصـ ــوق اإلنـ ــية حقـ ــات مفوضـ ــدة بيانـ ــدات قاعـ ات املعاهـ

(www.unhchr.ch/tbs/doc.nsfStatusfrset?OpenFrameSet).  
. ين يعملون يف نشاط اقتصادي، عمالة األطفال، وأنواع األعمال اليت تنطـوي علـى خمـاطر               ذاألطفال ال   )١٤٣(

  .الربنامج الدويل ملنظمة العمل الدولية للقضاء على تشغيل األطفال: املصدر
قاعــدة بيانــات املفوضــية اخلاصــة هبيئــات املعاهــدات : املــصدر. اقيــةالتــصديق علــى االتف  )١٤٤(

)www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/Statusfrset?OpenFrameSet.(  
 دال من األهداف اإلمنائيـة      - ٧املؤشر  (النسبة املئوية من السكان احلضريني الذين يعيشون يف أحياء فقرية             )١٤٥(

 علـى املوقـع      مبؤشـرات األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة        جمموعات بيانات خاصـة   : املصدر). لأللفية
(http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Default.aspx).  

 مـن    جيم - ٧املؤشر  (النسبة املئوية من سكان املناطق احلضرية الذين ميكن هلم الوصول إىل مرافق صحية حمسنة                 )١٤٦(
هـداف اإلمنائيـة لأللفيـة    جمموعـات بيانـات خاصـة باأل   : املـصدر ). األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة   

)http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Default.aspx.(  
بيانات إحصائية وطنية   : املصدر. العمال الزراعيون الذين ال ميلكون أراضٍ كنسبة من األيدي العاملة الريفية            )١٤٧(

  ).ال توجد جمموعات بيانات دولية(
  .ال توجد جمموعات بيانات دولية. التشريع الوطين: املصدر. التشريع الوطين املتعلق باحلقوق يف األراضي  )١٤٨(
ال توجـد   (استعراض للتشريعات واملبادئ التوجيهيـة الوطنيـة        : املصدر.  واإلجراءات الوطنية  التشريعات  )١٤٩(

  ).جمموعات مؤشرات دولية متاحة
       


