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 إعالن الحق في التنمية  
من ميثاق األمم املتحدة، اليت تددوو األمدم املتحددة     55أُدرج مفهوم التنمية يف املادة  

املتصد  للد  حتقيق مستوى أولد  للمعيةدة وتدوأس أبدااس ادبدت دام ”تعزيز مجلة أمور من بينها 
مددن االودد    22 وتددنا املددادة“. أدد د والنهددوو بعوامدد  التلددور والتقدددم ادجتصدداد  واد تمدداو 

 ومددددا   اجملتمددددحل، ا ددددق يف   ولدددد  أ  للدددد  فدددد ا، بو ددددف  و ددددوا يفالعددددامل   قددددوق اال سددددا
 “.ا قددوق ادجتصددادية واد تماويددة والابويددة الدديت د رددت ونهددا لل امتدد  وللنمددو ا دد  لة صدديت ”

من العهد الدويل اخلاص با قوق ادجتصدادية واد تماويدة والثقاأيدة، الدع  اُوتمدد  1وتنا املادة 
، 1966كددا و  األو يديسددم    16( املددخر  21-ألدد)  د 2200مبو ددق جدد ار اةمعيددة العامددة 

ةميحل[ الةعوس ا ق يف تق ي  املصس. ومبقت د  ذدعا ا دق تقد ر ذدع  ”]ول  مجلة أمور منها أ  
جتصددددددادية واد تماويددددددة ةددددددعوس ض يددددددة و ددددددعها السيابدددددد  وتسددددددع  ض يددددددة لتحقيددددددق تنميتهددددددا ادال

 “.والثقاأية
مسددةلة  ، تناولددجل ةنددة  قددوق اال سددا ، أهتنددار دور ددا ال ابعددة والعةدد ين،1968ويف وددام  

درابدددة مسدددةلة  ومدددا  ”ا قدددوق ادجتصدددادية واد تماويدددة يف  ددددار بندددد  ددددو  األومدددا  املعندددو  
(. E/CN.4/972“  جتصدددادية واد تماويدددة الدددواردة يف االوددد   العدددامل   قدددوق اال سدددا ا قدددوق اد

 1974 ددددددد  بدددددددنة  1969و ظددددددد ق ةندددددددة  قدددددددوق اال سدددددددا  يف املو دددددددو  بدددددددنويا مدددددددن بدددددددنة 
 E/CN.4/1007و ، E/CN.4/1039 و ،E/CN.4/1068 و ،E/CN.4/1097و ، E/CN.4/1127 ،
، اختدددددعق ةندددددة  قدددددوق اال سدددددا ، يف دور دددددا 1975فدددددااييأ اي   10(. ويف E/CN.4/1154 و

(، الع  جد رق مبو اد  أ  تددرج يف  ددو  أوماندا بنددا دا مدا 31- د 2ا ادية والث هتني، الق ار 
االودد    اد تماويددة والثقاأيددة الددواردة يفمسددةلة  ومددا  ا قددوق ادجتصددادية و ”ذا أولويددة وليددا ذددو 

اص بدددا قوق ادجتصدددادية واد تماويدددة والثقاأيدددة، العدددامل   قدددوق اال سدددا  ويف العهدددد الددددويل اخلددد
(. ويف دور دا E/CN.4/1179“  ودرابة املةاك  اخلا ة املتعلقة ضقوق اال سدا  يف الالددا  الناميدة

، وقدق اللجنة مناجةاق يف  ددار الاندد الددا م املدعكور 1976الثا ية والث هتني، املعقودة يف وام 
 (.E/CN.4/1213أو    
، يف الددددورة الثالثدددة والث هتدددني للجندددة،  ددد   املناجةددداق يف  ددددار الاندددد 1977 ويف ودددام 

الدددا م املددعكور أودد  ، أفددار ودددة متللمددني    أ  و ددود  ددق ندددد يف التنميددة  لددن أ  ُيسددتنا  
مدددن ميثددداق األمدددم املتحددددة، واالوددد   العدددامل   قدددوق اال سدددا ، والعهدددد الددددويل اخلددداص بدددا قوق 

الدددورة  (. ويفE/CN.4/1257 تماويددة والثقاأيددة، و ددلو  األمددم املتحدددة األ دد ى  ادجتصددادية واد
مددن  4الفقدد ة  . ويف1977فددااييأ اي   21املددخر  ( 33- د 4 فسددها، اختددعق اللجنددة القدد ار 

القدد ار، أو ددجل اللجنددة، يف مجلددة أمددور، بددة  يدددوو اجمللددُت ادجتصدداد  واد تمدداو  األمددني  العددام، 
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بالتعددداو  مددددحل منظمدددة األمددددم املتحدددددة للابيدددة والعلددددم والثقاأددددة  اليو سدددلو( والوكددددادق املت صصددددة 
األبعددداد الدوليدددة للحدددق يف التنميدددة باوتادددار  ”امل تصدددة األ ددد ى،      ددد ار درابدددة بةدددة  مو دددو  

  قا من  قوق اال سا  أيما يتعلدق ضقدوق اال سدا  األ د ى القا مدة ولد  التعداو  الددويل، مبدا يف
ذلدددحل ا دددق يف السددد م، مدددحل م اوددداة مقت دددياق النظدددام ادجتصددداد  الددددويل اةديدددد واد تيا ددداق 

، و   ودد و ذددع  الدرابددة ولدد  ةنددة  قددوق اال سددا  لتنظدد  أيهددا يف دور ددا “اال سددا ية األبابددية
 (. وأيددددE/CN.4/1257اخلامسدددة والث هتدددني  ةندددة  قدددوق اال سدددا ، تق يددد  الددددورة الثالثدددة والث هتدددني، 

أياريمدددايو  13( املدددخر  62- د 229اجمللدددت ادجتصددداد  واد تمددداو  ذدددع  التو دددية يف مقددد ر  
أ  ”(، دلادددددجل اللجندددددة أي دددددا    األمدددددني العدددددام 33- د 4مدددددن القددددد ار  5. ويف الفقددددد ة 1977

يعدد و ذددعا القدد ار ولدد   ظدد  األ هددزة ادجتصددادية امل تصددة يف األمددم املتحدددة وأ  يللددق  رارذددا 
 “.  يف دور ا ال ابعة والث هتنيأ     التها    ةنة  قوق اال ساوتعليقا ا من 

ال ابعددددة والث هتددددني، املعقددددودة  ووا ددددلجل ةنددددة  قددددوق اال سددددا   ظ ذددددا يف الانددددد يف دور ددددا 
. وكددددا  مع و ددددا ولدددد  اللجنددددة مجلددددة وهتددددا ق مددددن بينهددددا مددددعك ة مددددن األمددددني العددددام 1978وددددام  يف
 E/CN.4/1272أل هددزة ادجتصددادية لامددم املتحدددة املقدمددة وأقددا للفقدد ة ( تت ددمن  رار وتعليقدداق ا
(  ةنددددددة  قددددددوق اال سددددددا ، تق يدددددد  الدددددددورة ال ابعددددددة والث هتددددددني، 33- د 4مددددددن جدددددد ار اللجنددددددة  5

E/CN.4/1292.) 
ووا ددلجل ةنددة  قددوق اال سددا   ظ ذددا يف الانددد يف دور ددا اخلامسددة والث هتددني، املعقددودة يف  
منظمددة  ( وتق يدد  مقدددم مددنE/CN.4/1334 يدد  األمددني العددام  . وكددا  مع و ددا وليهددا تق1979وددام 

( أودد ك ادا وأقدا ملقد ر اجمللدت E/CN.4/1340األمم املتحدة للابيدة والعلدم والثقاأدة  اليو يسدلو(  
 قددوق اال سددا ،   ةنددة 1977أياريمددايو  13( املددخر  62- د 229ادجتصدداد  واد تمدداو  

، اختددددعق اللجنددددة 1979 ذاريمددددار   2(. ويف E/CN.4/1347تق يدددد  الدددددورة اخلامسددددة والث هتددددني، 
( الع  أو دجل أيد ، يف مجلدة أمدور، بدة  يددوو اجمللدُت ادجتصداد  واد تمداو  35- د 4الق ار 

األمدددني  العدددام، بالتعددداو  مدددحل اليو سدددلو ورسذدددا مدددن الوكدددادق املت صصدددة امل تصدددة،    أ  يُتا دددحل  
( بدرابددة 33- د 4مددن جدد ار اللجنددة  4مدد  بددالفق ة ( الددع  إ  وددداد  وE/CN.4/1334التق يدد   

 قددوق اال سددا ، مددحل  يدد ر اذتمددام  يددة للحددق يف التنميددة بو ددف   قددا مددنلابعدداد االجليميددة والودن
 دما  التمتدحل ادعا ا دق، وأ     النامية يف  هودذا ال اميدة    اص للعقااق اليت توا هها الالدا

دور دددددا السدددددابعة والث هتدددددني  سدددددا  لتنظددددد  أيهدددددا يفةندددددة  قدددددوق اال يعددددد و ذدددددع  الدرابدددددة ولددددد  
 E/CN.4/1347الددع  أكدددق أيدد   ددددا، 35- د 5يددوم  فسدد ، اختددعق اللجنددة القدد ار (. ويف ال )

أ  ا ق يف التنمية ذو  دق مدن  قدوق اال سدا  وأ  تلداأخ الفد ص مدن أ د  ” من مجلة أمور، 
 “.ار لامم ولاأ اد دا   ك  أمةالتنمية  ق ول  السو 
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، اختدددددددددددع اجمللددددددددددت ادجتصددددددددددداد  واد تمدددددددددداو  املقددددددددددد ر 1979يف أياريمددددددددددايو  10ويف  
، يف  ددددددار 1980الدددددع  جددددد ر مبو اددددد  أ  يللدددددق    األمدددددني العدددددام أ  يدددددنظم يف  30ي1979

ب  دداما اخلدددماق ادبتةددارية،  لقددة درابددية بةددة   هتددار النظددام ادجتصدداد  الدددويل اةددا   القددا م 
ومددا  ثلدد  ذلددحل مددن وقاددة أمددام  ومددا   قددوق اال سددا  وا  يدداق  ولدد  اجتصدداداق الالدددا  الناميددة،

مدددن  25األبابدددية، ود بددديما ا دددق يف التمتدددحل مبسدددتوى معيةددد  د دددق املنصدددوص وليددد  يف املدددادة 
  قوق اال سا .االو   العامل  

(، جامددجل اةمعيددة العامددة، يف دور ددا ال ابعدددة A/34/704وبنددار ولدد  تو ددية اللجنددة الثالثدددة   
تةدد ين الثددافي وأم ، الددع  ت ددمن مجلددة أمددور مددن  23املددخر   46ي34هتددني، باختدداذ القدد ار والث 

 29ي1979د ظددددددجل مددددددحل ادذتمددددددام مقدددددد ر  اجمللددددددت ادجتصدددددداد  واد تمدددددداو  ”بينهددددددا أ ددددددا 
( 35- د 4، وجددددد ار  ةنددددة  قددددوق اال سدددددا  1979أياريمددددايو  10املددددخر ني  30ي1979 و
التنميدة  ين كد رق أيهمدا اللجندة أ  ا دق يف، اللدع1979 ذاريمدار   2( املدخر ني 35- د 5 و

ذو  ق من  قوق اال سا  وأ  تلاأخ الف ص مدن أ د  التنميدة  دق ولد  السدوار لامدم ولاأد اد 
 “.دا   ك  أمة

، اختدددعق ةندددة  قدددوق اال سدددا ، يف دور دددا السادبددددة 1980يف فدددااييأ اي   21ويف  
مدددددور، بالللدددددق    األمدددددني العدددددام يددددد ، يف مجلدددددة أ( الدددددع  جامدددددجل أ26- د 6والث هتدددددني، القددددد ار 

يت دددددددع الاتياددددددداق ال  مدددددددة لعقدددددددد ا لقدددددددة الدرابدددددددية املللوبدددددددة يف مقددددددد ر اجمللدددددددت ادجتصددددددداد   أ 
، مدحل  ولدار األولويدة 1980بدني  ايدة  زي ا ييو يد  وأوا د  يو ييوليد   30ي1979واد تماو  
 ثلددد   ولددد  اجتصددداداق الالددددا  الناميدددة ومدددا آلهتدددار النظدددام ادجتصددداد  الددددويل اةدددا  ”يف ب  ا هدددا 

وا دددق يف التنميدددة بو دددف  ”، “ذلدددحل مدددن وقادددة أمدددام  ومدددا   قدددوق اال سدددا  وا  يددداق األبابدددية
وا دق يف التنميدة بو دف   قدا لاأد اد ”، “وتلداأخ الفد ص الومالد ”، “ قا مدن  قدوق اال سدا 

(. ويف اليددددوم E/CN.4/1408هتددددني،  ةنددددة  قددددوق اال سددددا ، تق يدددد  الدددددورة السادبددددة والث “ واألمددددم
األمدني العدام أ  يقدوم، يف الدرابدة  ( الدع  دلادجل أيد    26- د 7قد ار  فس ، اختعق اللجنة ال
 ذاريمدددددار   2( املدددددخر  25- د 4مدددددن جددددد ار اللجندددددة  6ومددددد  بدددددالفق ة الددددديت ُدوددددد        ا هدددددا 

، 1979ريمددددايو أيا 10املددددخر   29ي1979ومقدددد ر اجمللددددت ادجتصدددداد  واد تمدددداو   1979
 تق يدد  األمددني  E/CN.4/1334ومددحل  يدد ر ادوتاددار الوا ددق للدرابدداق السددابقة، ود بدديما الوهتيقددة 

العدددام(، بتقددددي تفا دددي  بةدددة  الةددد وي الددد  م تواأ ذدددا مدددن أ ددد  التمتدددحل الفعدددا  ةميدددحل الةدددعوس 
تنميدة مجلدُة أمدور مدن واألأد اد بدا ق يف التنميدة، مدحل  يد ر اذتمدام  داص ليتهتدار الديت ختلافهدا ولد  ال

يددة بينهددا ادودداال بالوا ددق املتمثدد  يف حتقيددق وتعزيددز الت ددامن و ربددار السدد م و جامددة و جدداق ودا 
 (.E/CN.4/1408أيما بني األمم  
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(، جدد رق اةمعيددة العامددة، يف دور ددا اخلامسددة A/35/721وبنددار ولدد  تو ددية اللجنددة الثالثددة   
، الددع  دلاددجل أيدد  1980كددا و  األو يديسددم    15خر  املدد 174ي35والث هتددني، اختدداذ القدد ار 

   ةنة  قوق اال سا ، يف مجلة أمدور، اختداذ التددابس ال  مدة لتعزيدز ا دق يف التنميدة بو دف   قدا 
من  قوق اال سا ، وذو  ق جيق أ  ُيلف  ولد  السدوار لامدم ولاأد اد دا د  كد  أمدة، واختداذ 

وباال داأة    ذلدحل، دلادجل اةمعيدة العامدة  يد ر األولويدة  اال  اراق ال  مدة الومدا  ذدعا ا دق.
 قددوق  ، بعقددد  لقددة درابددية لامددم املتحدددة بةددة  الع جدداق القا مددة بددني1981للقيددام، يف وددام 

 اال سا  والس م والتنمية.
وددام  السددابعة والث هتددني، املعقددودة يف وكددا  مع و ددا ولدد  ةنددة  قددوق اال سددا ، يف دور ددا 
وهتدددا ق مدددن بينهدددا الوهتدددا ق التاليدددةا درابدددة ودددن األبعددداد االجليميدددة والودنيدددة للحدددق يف ، مجلدددة 1981

التنميدددة بو دددف   قدددا مدددن  قدددوق اال سدددا ، مدددحل  يددد ر اذتمدددام  ددداص    العقاددداق الددديت توا ههدددا 
الالدددددا  الناميددددة يف  هودذددددا ال اميددددة     ددددما  التمتددددحل اددددعا ا ددددق، أودددددذا األمددددني العددددام، ومدددد  

( املددددخر  36- د 7و  1979أياريمددددايو  2( املددددخر  35- د 4وق اال سددددا  بقدددد ار  ةنددددة  قدددد
املددددددددخر   29ي1979، ومقدددددددد ر اجمللددددددددت ادجتصدددددددداد  واد تمدددددددداو  1980فددددددددااييأ اي   21
(؛ ومدددددو ز للددددد دود الدددددواردة مدددددن أ هدددددزة األمدددددم املتحدددددددة E/CN.4/1421  1979أياريمدددددايو  10

(؛ وتق يدد  E/CN.4/1425(  35- د 4القدد ار مددن  8ادجتصددادية أوددد  األمددني العددام ومدد  بددالفق ة 
ا لقة الدرابية ودن  هتدار النظدام ادجتصداد  الددويل اةدا   القدا م ولد  اجتصداداق الالددا  الناميدة، 
ومدددا  ثلددد  ذلدددحل مدددن وقادددة أمدددام  ومدددا   قدددوق اال سدددا  وا  يددداق األبابدددية ود بددديما ا دددق يف 

مدن االود   العدامل   قدوق  25ليد  املدادة التمتحل مبسدتوياق معيةدة م  مدة ولد  ادو مدا  صدجل و
 6( الدددع  أُودددد وأقدددا للفقددد ة E/CN.4/1458(؛ وتق يددد  األمدددني العدددام  ST/HR/SER.A/8اال سدددا   

الدددع  دُلدددق مبو اددد     األمدددني العدددام  يددد ر األولويدددة، ودددن  174ي35مدددن جددد ار اةمعيدددة العامدددة 
، لعقدددددد  لقدددددة درابدددددية يف ودددددام د يدددددق ب  ددددداما اخلددددددماق ادبتةدددددارية يف  دددددا   قدددددوق اال سدددددا 

ودن الع جدداق القا مدة بددني  قدوق اال سددا  والتنميددة  ةندة  قددوق اال سدا ، تق يدد  الدددورة  1981
 (.E/CN.4/1475السابعة والث هتني، 

( الدع  جد رق أيد  37- د 36وأي ا يف دور ا السابعة والث هتني، اختدعق اللجندة القد ار  
م اودداة  ا  لوميددا يعيددنهم ر دديت اللجنددة، مددحل اددس  15ي ددم يف مجلددة أمددور أ  تنةددا أ يقددا وددام  

ا ا ددددة    التو يددددحل اةادددد ايف العدددداد ، لدرابددددة  لدددداق وم ددددمو  ا ددددق يف التنميددددة والسددددا  األ ددددحل 
ل ددما  أ  يددتم، يف مجيددحل الالدددا ،  ومددا  ا قددوق ادجتصددادية واد تماويددة والثقاأيددة املل بددة يف 

اذتمدددام  ددداص للعقاددداق الددديت توا ههدددا الالددددا  الناميدددة يف  الصدددلو  الدوليدددة امل تلفدددة، مدددحل  يددد ر
(. ودلاددجل    الف يددق العامدد ، E/CN.4/1475 هودذددا ال اميددة     ددما  التمتددحل ضقددوق اال سددا   
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يف مجلددة أمددور، أ  ية ددع يف ادوتاددار بصددفة  ا ددة م  ظدداق ا لومدداق واملنظمدداق املت صصددة 
 أودد س ونهددا يف املناجةددة بةددة  ذددعا الانددد، والتق يدد  بةددة  ذددعا املو ددو ، مبددا يف ذلددحل اآلرار الدديت

 E/CN.4/1334  والدرابددددددددة )E/CN.4/1421 اللدددددددددعين أوددددددددداا األمدددددددددني العددددددددام، وادبدددددددددتنتا اق )
والتو ددياق املناثقددة وددن ا لقددة الدرابددية بةددة   هتددار النظددام ادجتصدداد  الدددويل اةددا   القددا م ولدد  

(، وكدددعلحل، يف ST/HR/SER.A/8  1980) يف وددام اجتصدداداق الالدددا  الناميدددة املعقددود يف  نيددد
يف  يويدددور  بةدددة  الع جددداق  1981 ودددام قدددة الدرابدددية املقددد ر وقددددذا يفمجلدددة أمدددور،  تدددا ا ا ل

 قددددوق اال سددددا ، تق يدددد  الدددددورة السددددابعة  القا مددددة بددددني  قددددوق اال سددددا  والسدددد م والتنميددددة  ةنددددة
الف يدددددق أ  يقددددددم    اللجندددددة يف دور دددددا (. ودلادددددجل اللجندددددة كدددددعلحل    E/CN.4/1475والث هتدددددني، 

الثامندددة والث هتدددني تق يددد ا يسدددتند    األومدددا  املدددعكورة أوددد   ويت دددمن مقا ددداق ندددددة مدددن أ ددد  
  وما  ا ق يف التنمية وو حل مة و   حل دويل اعا الةة .

(، جامدجل اةمعيدة العامدة، يف دور دا السادبدة A/36/731وبنار ول  تو ية اللجندة الثالثدة   
، الددددع  ر اددددجل 1981كددددا و  األو يديسددددم    14املددددخر   133ي36والث هتددددني، باختدددداذ القدددد ار 

أيدد ، يف مجلددة أمددور، بقدد ار ةنددة  قددوق اال سددا    ةددار أ يددق وامدد  لدرابددة  لدداق وم ددمو  ا ددق 
حل الالدددا ،  ومددا  ا قددوق ادجتصددادية يف التنميددة والوبددا   األكثدد  أعاليددة ل ددما  أ  يددتم، يف مجيدد

واد تماويددة والثقاأيددة املنصددوص وليهددا يف الصددلو  الدوليددة امل تلفددة، وفددددق ولدد  أ  ا ددق يف 
التنميددة ذددو  ددق مددن  قددوق اال سددا  رددس القابلددة للتصدد ل. وباال دداأة    ذلددحل، دلاددجل اةمعيددة 

لتعزيددز ا ددق يف التنميددة مددحل م اودداة ومدد  العامددة    ةنددة  قددوق اال سددا  أ  تت ددع التدددابس ال  مددة 
 (.37- د 36الف يق العام  مبو ق ج ار اللجنة 

مددن  ووقددد أ يددق اخلدد ار ا لددوميني العامدد  املعددن بددا ق يف التنميددة دورتدد  األو  يف الفدداة 
كدددا و   4 تةددد ين الثدددافي وأم     23مدددن ، والثا يدددة يف الفددداة 1981يو ييوليددد   24    20

 تق يددد   1982كدددا و  الثافيينددداي    22    18، والثالثدددة يف الفددداة مدددن 1981ديسدددم  األو ي
(. و ظددددد  اخلددددد ار يف  ملا يددددداق E/CN.4/1489الددددددوراق األو  والثا يدددددة والثالثدددددة للف يدددددق العامددددد ، 

خمتلفة بةدة   دو  الصدحل الدع   لدن اجاا د  بةدة  مو دو  ا دق يف التنميدة. وأ دسا اتفدق اخلد ار  
   التح س لو حل الو  .كل  ول
وددام  الثامنددة والث هتددني، املعقددودة يف وكددا  مع و ددا ولدد  ةنددة  قددوق اال سددا ، يف دور ددا 
، مجلددة وهتددا ق مددن بينهددا وهتيقددة تت ددمن اةدددزأين الثدداف والثالددأل مددن درابددة أ  اذددا األمدددني 1982

   اللجندة  التق يد  املقددم(، و E/CN.4/1488العام ودن األبعداد االجليميدة والودنيدة للحدق يف التنميدة  
يف  9 (. ويفE/CN.4/1489مدددددددن أ يدددددددق اخلددددددد ار ا لدددددددوميني العامددددددد  املعدددددددن بدددددددا ق يف التنميدددددددة  

تدددوو أ يددق  الددع  جدد رق أيدد ، يف مجلددة أمددور، أ  17ي1982 ذاريمددار ، اختددعق اللجنددة القدد ار
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يتسددت لدد  القيددام،  للدد دا مددحل تلليفدد  بالوديددة  فسددها اخلدد ار ا لددوميني العامدد     اد عقدداد  ددد
ول  أبا  تق ي   ومجيحل الوهتا ق الديت جددمجل بالفعد  أو الديت بدتقدم، بو دحل مةد و   ود   للحدق 

 (.E/CN.4/1982/30يف التنمية  
ال ابعدددددددددة واخلامسدددددددددة يف الفاتددددددددددني ووقدددددددددد أ يدددددددددق اخلددددددددد ار ا لدددددددددوميني العامدددددددددد  دورتيددددددددد   
كددددددددددا و    3لثددددددددددافي وأم     تةدددددددددد ين ا 22يو ييوليدددددددددد  ومددددددددددن  9 زي ا ييو يدددددددددد      28 مددددددددددن

، ولددددددد  التدددددددوايل  تق يددددددد  الددددددددورتني ال ابعدددددددة واخلامسدددددددة للف يدددددددق العامددددددد ، 1982األو يديسدددددددم  
E/CN.4/1983/11  ويف الدددورة ال ابعدددة،  ظددد  الف يدددق العامددد  يف مقا ددداق لو دددحل دياا دددة مةددد و .)

مقا ددداق مةددد و   يفسدددة، وا ددد  الف يدددق العامددد  النظددد   وددد   ا دددق يف التنميدددة. ويف الددددورة اخلام
الدياا دددة وبددددأ أي دددا بدرابدددة املقا ددداق املتعلقدددة بفقددد اق املنلدددوق. ورأى الف يدددق العامددد ، بعدددد أ  

مددن املستصددوس أ  يسددتم   يف دورتيدد  ال ابعددة واخلامسددة، أ  تعددعر وليدد    ددا  مجيددحل  وا ددق وديتدد 
 و تلحل اليت بتقدم.العم  بةة  مة و  االو   ول  أبا  مجيحل الوهتا ق اليت جدمجل بالفع  أ

السددابعة  (، جامددجل اةمعيددة العامددة، يف دور دداA/37/693وبنددار ولدد  تو ددية اللجنددة الثالثددة   
، الددع  دلاددجل أيدد ، 1982كددا و  األو يديسددم    18املددخر   199ي37والث هتددني، باختدداذ القدد ار 

م اوداة  يف التنميدة مدحل يف مجلة أمور،    ةنة  قوق اال سا  أ  تت دع التددابس ال  مدة لتعزيدز ا دق
ج رتد  اللجندة  النتا ا اليت  ققها أ يق اخل ار ا لوميني العام  املعدن بدا ق يف التنميدة، ور ادجل مبدا

، بدددة  يوا ددد  الف يدددق العامددد  وملددد  اددددل 1982 ذاريمدددار   9املدددخر   17ي1982يف ج ارذدددا 
 ة.القيام، يف أب   وججل مملن، بتقدي مة و  ج ار ون ا ق يف التنمي

التابددددددعة والث هتددددددني، املعقددددددودة  وكددددددا  مع و ددددددا ولدددددد  ةنددددددة  قددددددوق اال سددددددا ، يف دور ددددددا 
، مجلة وهتا ق من بينها تق ي  أ يق اخل ار ا لوميني العامد   ةندة  قدوق اال سدا ، 1983 وام يف

، اختعق اللجنة 1983فااييأ اي   22(. ويف E/CN.4/1983/60تق ي  الدورة التابعة والث هتني، 
الددع  جدد رق أيدد ، يف مجلددة أمددور، أ  تدددوو أ يددق اخلدد ار ا لددوميني العامدد      15ي1983  ارالقدد

اد عقاد  ددا محل تلليفد  بالوديدة  فسدها للد  يتسدت لد  القيدام، ولد  أبدا  تق يد   ومجيدحل الوهتدا ق 
 .اليت جدمجل بالفع  أو اليت بتقدم، بو حل مة و   و   ا ق يف التنمية

(، جامددجل اةمعيددة العامددة، يف دور ددا الثامنددة A/38/690اللجنددة الثالثددة   وبنددار ولدد  تو ددية 
، الددددع  دلاددددجل 1983كددددا و  األو يديسددددم    16املددددخر   124ي38والث هتددددني، باختدددداذ القدددد ار 

أيد ، يف مجلددة أمدور،    ةنددة  قددوق اال سدا  أ  تت ددع التددابس ال  مددة لتعزيددز ا دق يف التنميددة مددحل 
 ققهدددا أ يدددق اخلددد ار ا لدددوميني العامددد  املعدددن بدددا ق يف التنميدددة، املن ددد ي يف م اوددداة النتدددا ا الددديت 

 درابة  لاق وم مو  ا ق يف التنمية.
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    13ووقددد أ يددق اخلدد ار ا لددوميني العامدد  دورتيدد  السادبددة والسددابعة يف الفاتددني مددن  
، ولدددد  1984تةدددد ين الثددددافي وأم   11تةدددد ين األو يأكتددددوب      31 زي ا ييو يدددد  ومددددن  24

(. و دددد   ذدددداتني E/CN.4/1984/13التددددوايل  تق يدددد  الدددددورتني السادبددددة والسددددابعة للف يددددق العامدددد ، 
حل مةددددد و   وددددد   وللنددددد    يدددددتملن الدددددورتني، وا ددددد  الف يدددددق العامددددد  بدددددع   هدددددود  بةددددة  و ددددد

 يحل  وا ق وديت   من الوججل املتاح.ابتلما  مج من
، 1984 وددام يف دور ددا األربعددني، املعقددودة يفوكدا  مع و ددا ولدد  ةنددة  قددوق اال سددا ،  

مجلددة وهتددا ق مدددن بينهددا تق يددد  أ يددق اخلددد ار ا لددوميني العامدد   ةندددة  قددوق اال سدددا ، تق يدد  الددددورة 
 16ي1984اللجنددددة القدددد ار ، اختددددعق 1984 ذاريمددددار   6(. ويف E/CN.4/1984/77األربعددددني، 

تلليف  بالودية  فسها   ا عقاد الف يق العام   ددا محلالع  ج رق أي ، يف مجلة أمور، أ  تدوو   
 E/CN.4/1984/77.) 

(، جامددجل اةمعيددة العامددة، يف دور ددا التابددعة A/39/711وبنددار ولدد  تو ددية اللجنددة الثالثددة   
، الددع  دلاددجل أيدد ، 1984كددا و  األو يديسددم    14املددخر   145ي39والث هتدني، باختدداذ القدد ار 

م اوداة    مدة لتعزيدز ا دق يف التنميدة مدحليف مجلة أمور،    ةنة  قوق اال سا  أ  تت دع التددابس ال
ج رتد  اللجندة  النتا ا اليت  ققها أ يق اخل ار ا لوميني العام  املعدن بدا ق يف التنميدة، ور ادجل مبدا

وا   الف يق العام  ومل  ادل القيام، يف أب   وججل مملن، بتقدي بة  ي 16ي1984يف ج ارذا 
 مة و  ج ار ون ا ق يف التنمية.

الثامنددددددددددة والتابددددددددددعة يف الفاتددددددددددني ووقددددددددددد أ يددددددددددق اخلدددددددددد ار ا لددددددددددوميني العامدددددددددد  دورتيدددددددددد   
كددددددا و  األو يديسددددددم    14    3تةدددددد ين األو يأكتددددددوب  ومددددددن  5أيلو يبدددددداتم      24 مددددددن

(. E/CN.4/1985/11يل  تق يددددد  الددددددورتني الثامندددددة والتابدددددعة لف يدددددق العامددددد ، ، ولددددد  التدددددوا1984
مدددن دياا دددة  15و  12و  9و 6الددددورة الثامندددة،  ظددد  الف يدددق العامددد  بالتفصدددي  يف الفقددد اق  ويف

و  6مةددد و  االوددد  . ويف الددددورة التابدددعة، ابدددتة ) الف يدددق العامددد   ظددد   بالتفصدددي  يف الفقددد اق 
مدددددن  16مةددددد و  االوددددد  . و  ددددداأة    ذلدددددحل،  ظددددد  يف الفقددددد ة  مدددددن دياا دددددة 15و  12و  9

حل فدددد وي وديتهدددددا . بيددددد أ  الف يددددق   يدددددتملن مددددن الوأددددار  ميددددد4    1الدياا ددددة، واملددددواد مدددددن 
كدددددددا و    14ر دددددددو  الفددددددداة املتا دددددددة لددددددد . وجدددددددام الف يدددددددق العامددددددد ، يف ا تماوددددددد  املعقدددددددود يف  يف

 ةنددددة  قددددوق اال سددددا  يف دور ددددا ا اديددددة ، باوتمدددداد تق يدددد   ال التدددد    1985األو يديسددددم  
واألربعددددني. وجددددد أُرأقددددجل بددددالتق ي  اوددددا  مجيددددحل الوهتددددا ق واملةدددداريحل واملقا دددداق املقدمددددة    الف يددددق 

 العام  يف دورات  السادبة والسابعة والثامنة والتابعة.
ا اديددددددة واألربعددددددني، املعقددددددودة  وكددددددا  مع و ددددددا ولدددددد  ةنددددددة  قددددددوق اال سددددددا ، يف دور ددددددا 

، مجلة وهتا ق من بينها تق ي  أ يق اخل ار ا لوميني العامد   ةندة  قدوق اال سدا ، 1985 وام يف
، اختدعق اللجندة 1985 ذاريمدار   14(. ويف E/CN.4/1985/66تق ي  الدورة ا ادية واألربعدني، 
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     اةمعيددة العامددة، وددن د يددق الددع  جدد رق مبو ادد ، يف مجلددة أمددور، أ  حتيدد 43ي1985القدد ار 
اجمللت ادجتصاد  واد تماو ، تق ي  الف يق العام ، واةدزر مدن تق يد  ةندة  قدوق اال سدا  الدع  

املسددةلة  دد   دور ددا  املددو زة ملناجةددة اللجنددة بةددة  ذددع يتندداو  مسددةلة ا ددق يف التنميددة، واوا دد  
تددتملن اةمعيددة العامددة مددن اوتمدداد  ودد    ا اديددة واألربعددني، وأ  وهتددا ق أ دد ى ذاق  ددلة،  دد 

ا دق يف التنميدة. وباال داأة    ذلددحل، جد رق اللجندة أ  ينعقدد الف يددق العامد  ملددة هت هتدة أبددابيحل يف  
أياريمدددايو  30التنميدددة. ويف  التددددابس ال  مدددة لتعزيدددز ا دددق يفلدرابدددة  1986كدددا و  الثافيينددداي  

الددع  واأددق مبو ادد  ولدد   149ي1985و  املقدد ر ، اوتمددد اجمللددت ادجتصدداد  واد تمددا1985
 .43ي1985ج ار اللجنة 
(، جامدجل اةمعيدة العامدة، يف دور دا األربعدني، A/40/970وبنار ول  تو دية اللجندة الثالثدة   

، الدددع  جددد رق أيددد ، يف مجلدددة 1985كدددا و  األو يديسدددم    13املدددخر   425ي40باختددداذ املقددد ر 
ة واألربعدني مةد و  القد ار بةدة  ا دق يف التنميدة، أ د  ودن مجيدحل أمور، أ  حتيد     دور دا ا اديد

اليدوم  فسد ، جامدجل    املسدةلة يف تلدحل الددورة. ويفالوهتا ق ذاق الصلة، ادل موا لة النظ  يف ذدع
، الددع  دلاددجل أيدد ، يف 124ي40اةمعيددة العامددة، بنددار ولدد  تو ددية اللجنددة الثالثددة، باختدداذ القدد ار 

قددوق اال سدا  أ  تت ددع التددابس ال  مددة لتعزيدز ا ددق يف التنميدة، ور اددجل مبددا مجلدة أمددور،    ةندة  
بةددة  األومددا  املقالددة لف يددق اخلدد ار ا لددوميني العامدد  املعددن  43ي1985ج رتدد  اللجنددة يف ج ارذددا 

 با ق يف التنمية.
الددع   16ي1986، اختددعق ةنددة  قددوق اال سددا  القدد ار 1986 ذاريمددار   10ويف  

يف مجلددددة أمددددور، بالا يددددق بنظدددد  اةمعيددددة العامددددة يف دور ددددا األربعددددني مبسددددةلة اوتمدددداد  جامددددجل أيدددد ،
مةدد و    ولددار األولويددة العليددا للنظدد  يف  ودد   ا ددق يف التنميددة، و ثددجل بقددوة اةمعيددة العامددة ولدد 

 ودددد   ا ددددق يف التنميددددة ادددددل اوتمدددداد االودددد   يف الدددددورة ا اديددددة واألربعددددني للجمعيددددة العامددددة 
 E/CN.4/1986/65.) 

، أهتنار الدورة ا ادية واألربعني للجمعية العامة، تناولجل اللجنة الثالثة م ة 1986ويف وام  
(. A/41/925أ ددد ى مةددد و  االوددد  ، و ظددد ق يف وددددة تعددددي ق مقا دددة  تق يددد  اللجندددة الثالثدددة، 

األو يديسددم   كدا و   4وأكملدجل اللجندة الثالثدة  ظ ذدا يف مةدد و  االود   يف الددورة  فسدها. ويف 
، جامددجل اةمعيددة العامددة، بنددار ولدد  تو ددية اللجنددة الثالثددة، باوتمدداد الددنا النهددا   ل ودد    1986

   و   ا ق يف التنمية(. 128ي41كم أق للق ار 


