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  مقدمة  -أوالً 
ـ              -١ ف ـعقد الفريق العامل املفتوح العضوية املعين باحلق يف التنمية دورته العاشرة جبني

  .٩/٣ وفقاً لقرار جملس حقوق اإلنسان ٢٠٠٩ونيه ي/ حزيران٢٦ إىل ٢٢من يف الفترة 
 ١٩٩٨/٧٢ العامل كل من جلنة حقوق اإلنسان آنذاك مبوجب قرارهـا            وقد أنشأ الفريقَ    -٢

، والفريق العامـل مكلـف      ١٩٩٨/٢٦٩واجمللس االقتصادي واالجتماعي مبوجب مقرره      
 يف  بّين التنمية كما هو م    رصد واستعراض التقدم احملرز يف تعزيز وإعمال احلق يف        ) أ: (بوالية

إعالن احلق يف التنمية، على املستويني الوطين والدويل، وتقدمي توصيات هبذا الشأن، والتعمق             
يف حتليل العقبات اليت حتول دون التمتع الكامل به، مع التركيز يف كل عام على التزامـات                 

ها الدول ووكـاالت    استعراض التقارير وأية معلومات أخرى تقدم     ) ب(حمددة يف اإلعالن؛    
األمم املتحدة وسائر املنظمات الدولية واملنظمات غري احلكومية عن العالقة بـني أنـشطتها              

تقدمي تقرير عن مداوالته يف كل دورة كي تنظر فيه جلنـة حقـوق              ) ج(واحلق يف التنمية؛    
إلنـسان  اإلنسان، ويشمل التقرير إسداء املشورة إىل مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق ا           

بشأن إعمال احلق يف التنمية، ويقترح برامج ممكنة لتقدمي املساعدة التقنية بناًء علـى طلـب                
  .البلدان اليت يهمها األمر، هبدف تعزيز إعمال احلق يف التنمية

، واجمللس االقتصادي واالجتماعي،    ٢٠٠٤/٧وأنشأ كل من اللجنة، مبوجب قرارها         -٣
مل الرفيعة املستوى املعنية بإعمال احلق يف التنمية بناًء         ، فرقة الع  ٢٠٠٤/٢٤٩مبوجب مقرره   

يف مساعدته  على توصية الفريق العامل ضمن اإلطار الذي وضعه هذا األخري، وذلك بقصد             
 ٨ث اهلـدف    ـتبح"، إىل فرقة العمل أن      ٢٠٠٥/٤وطلبت اللجنة، يف قرارها     . االضطالع بواليته 

إقامة شراكة عاملية من أجل التنمية، وأن تقترح معايري         من األهداف اإلمنائية لأللفية، املتعلق ب     
وقـرر  . "لتقييمه دورياً بغية حتسني فعالية الشراكات العاملية من أجل إعمال احلق يف التنمية            

 "٨املعايري عناصر أخرى من اهلدف اإلمنائي        " أن تشمل  ٩/٣جملس حقوق اإلنسان يف قراره      
  .لألهداف اإلمنائية لأللفية

 خطة العمـل    ٦٣/١٧٨ ومعه اجلمعية العامة يف قرارها       ٩/٣اجمللس يف قراره    وأقّر    -٤
و مبـّين يف    ـ كما ه  ٢٠١٠-٢٠٠٨فرقة العمل الرفيعة املستوى للفترة      املعّدة لتنفيذ والية    

  .(A/HRC/9/17) دورته التاسعة عنن تقرير الفريق العامل ع ٤٣الفقرة 
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  تنظيم الدورة  -ثانياً   
  .ائبة املفوضة السامية حلقوق اإلنسان السيدة كيونغ واكانغن الدورةَافتتحت   -٥
 انتخاب  ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٢٢أعاد الفريق العامل يف جلسته األوىل املعقودة يف         و  -٦

بالتزكية واعتمد الفريق العامل جدول أعمالـه        )١( مقرراً له  -رئيساً  ) اهلند( أرجون سينغوبتا 
(A/HRC/WG.2/10/1/Rev.1)انظر املرفق األول(له  وبرنامج عم.(  

ويف الدورة نظر الفريق العامل يف التقرير املتعلق بالدورة اخلامسة لفرقة العمل الرفيعة               -٧
 /انـ نيـس  ٩ إىل   ١املستوى املعنية بإعمال احلق يف التنمية اليت عقدت جبنيف يف الفترة من             

  .(A/HRC/12/WG.2/TF/2) ٢٠٠٩أبريل 

  ملخص املداوالت  -ثالثاً   

  البيانات االفتتاحية  –ف أل  
اً بأن مؤمتر القمة الرابـع عـشر         كوبا باسم حركة عدم االحنياز مذكّر      حتّدث ممثل   -٨

، قد دعا إىل النهوض بـاحلق       ٢٠٠٦سبتمرب  /حلركة عدم االحنياز الذي عقد هبافانا يف أيلول       
ـ               ساواة يف التنمية لريقى إىل نفس مستوى مجيع حقوق اإلنسان األخرى ويصبح على قدم امل

وأشـار إىل أن    . معها كما دعا إىل إعماله إعماالً تاماً عن طريق وضع اتفاقية يف هذا الشأن             
الفجوة ال تزال آخذة باالتساع بني البلدان املتقدمة والبلدان النامية يف حني أن العقبات اليت               

م الوفـاء   على سبيل املثال أعباء الديون، وعد     منها  تعترض إعمال هذا احلق ال تزال قائمة، و       
املؤسسات بالتزامات توفري املساعدة اإلمنائية الرمسية، وانعدام الدميقراطية يف اختاذ القرارات يف            

 من  ٨واهلدف  . املالية والنقدية، والتدابري القسرية االنفرادية    وة  يالتجارالدولية املعنية بالشؤون    
وقـال  . منائية األخرى لأللفية  األهداف اإلمنائية لأللفية ميسك مبفتاح حتقيق مجيع األهداف اإل        

 إنه وفقاً خلطة عمل هذه الفرقة ينبغي للفريـق  ،وقد أحاط علماً بتقرير فرقة العملكوبا ممثل  
العامل أال يشارك يف مفاوضات تتعلق باملعايري املنقحة يف الدورة احلالية بل أن يركـز علـى    

  .إسداء املشورة املتعلقة بزيادة حتسني هذه املعايري
ّدث ممثل اجلمهورية التشيكية باسم االحتاد األورويب فكرر دعم االحتاد األورويب           وحت  -٩

وأشـار  . لعمل فرقة العمل والتزامها بإعمال احلق يف التنمية وحتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية           
ينبغي للمعـايري أن    أنه  إىل أن الدول تتحمل املسؤولية الرئيسية عن إعمال احلق يف التنمية و           

ز على اجملال الوطين، مبا يف ذلك احلكم الرشـيد والعدالـة االجتماعيـة واإلنـصاف                تركِّ
                                                           

 يف أعقـاب    ٢٠٠٧سـبتمرب   / أيلول ١٠ مقرراً يف    -للمرة األوىل رئيساً     أرجون سينغوبتا انُتخب السيد    )١(
 .٢٠٠٤فرباير /الذي توىل رئاسة الفريق العامل منذ شباط) مصر(استقالة إبراهيم سالمة 
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حقـوق  أساس   على   يقوم إزاء التنمية    اًوأشار إىل أن االحتاد األورويب يدعم هنج      . واملشاركة
اإلنسان، وهو هنج جيب التركيز فيه على حقوق األفراد، وأنه ينبغي لفرقة العمل أن تـضع                

  .  أن تدرس شراكات جديدةمقاييس ومؤشرات ال
وأخذ ممثلو هولندا الكلمة لدعم موقف االحتاد األورويب، وأشاروا إىل اجلهود الـيت               -١٠

وأيـدت ممثلـة اململكـة     . يبذهلا االحتاد لتعزيز التنمية عن طريق التعاون واملساعدة الدوليني        
ورويب، وأعربـت عـن   املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية أيضاً موقف االحتـاد األ  

فحكومتها ملتزمة بإعمال احلق يف التنمية لكنها مل تقتنع بعـد           . تقديرها لشفافية فرقة العمل   
وبيَّنت املمثلة الدور الفعال حلكومتها يف تعزيز احلق يف         .  وضع اتفاقية ملزِمة قانوناً    مبدى أمهية 

. مت أمثلة على الربامج اإلمنائية    التنمية عن طريق االلتزام على املستويني الوطين والدويل، وقد        
لتنمية، واالهتمام بالفئات الضعيفة،    لمحور  كورحبت املمثلة بتركيز فرقة العمل على األفراد        

وتعزيز املساواة بني اجلنسني، والتركيز على أفضل املمارسات اليت تتبعها كل مـن البلـدان               
  .ُهج حقوق اإلنسان يف التنميةتأثري ُناألدلة اليت تؤكد مدى املاحنة و املستفيدة، وعلى 

وأعربت ممثلة الواليات املتحدة األمريكية عن دعمها لعمل فرقة العمل فأكـدت أن        -١١
احلق يف التنمية يعين أساساً أنه حيق لكل فرد تنمية قدراته الفكرية أو قدراتـه األخـرى إىل                  

ملمثلة بإجيـاز   وعرضت ا . أقصى حد ممكن من خالل ممارسة جمموعة حقوق اإلنسان كاملةً         
خمتلف املبادرات اليت نفذهتا حكومتها عن طريق التعاون واملـساعدة الـدوليني للتـصدي              
لتحديات تغيُّر املناخ واإلسهام يف زيادة األمن الغذائي وحتسني سبل احلصول على الرعايـة              

ـ توأشارت إىل أن الواليات املتحدة    . الصحية واحلصول على املياه واملرافق الصحية      ج دعم هن
فرقة العمل املتمثل يف االعتراف بعدم قابلية حقوق اإلنسان للتجزئة، وباملساواة، والشفافية،            
واملشاركة، والدميقراطية، وسيادة القانون واحلكم الرشيد، ووضع مجيع هـذه العناصـر يف             

  .صلب التنمية
دم يـذكر  عدم إحراز تقإزاء اطر املمثلني اآلخرين قلقهم     وقال ممثل باكستان إنه يش      -١٢

 عاماً على اعتماد اإلعالن بشأن احلق يف        ٢٢بعد مضي أكثر من     حنو إعمال احلق يف التنمية      
وقد ُعقدت دورة الفريق العامل يف      .  عاماً على إعالن وبرنامج عمل فيينا      ١٦التنمية ومضي   

هة هذه ظل األزمة املالية واالقتصادية اجلارية وهو ما أبرز أوجه ضعف البلدان النامية يف مواج    
ومرة أخرى تقيم هذه األزمة الدليل على ضرورة وجود حيز للسياسات لكـي             . التحديات

ورحبـت  . تتمكن البلدان النامية من ممارسة احلق يف التنمية عندما ُتطرح هذه التحـديات            
وير املعايري هبدف وضع صيغتها النهائيـة يف        ـتطلل  ـباكستان باجلهود اليت تبذهلا فرقة العم     

  .قبلالعام امل
وسلط ممثل الربازيل الضوء على األعباء الثقيلة اليت تلقيها األزمة املالية واالقتـصادية           -١٣

فقد أثرت تشوهات التجـارة     . احلالية على عاتق البلدان النامية، وال سيما فيما خيص الفقراء         
 اليت تقـدمها   فاملساعدة.تأثرياً سلبياً على القطاعني االجتماعي واالقتصادي يف البلدان النامية   
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بلدان متقدمة كثرية ال تضاهي االحتياجات اهلائلة للبلدان النامية، وعلى أية حالـة مل تـِف                
 يف املائة من النـاتج احمللـي اإلمجـايل          ٠,٧البلدان املتقدمة بعد بالتزاماهتا بتخصيص نسبة       

ة بالبيئة التمكينية   ويف هذا اخلصوص ينبغي أن ُتصاغ املعايري املتصل       . للمساعدة اإلمنائية الرمسية  
  .حبيث تعكس احلاجة إىل كسر حلقة التبعية

ووجَّه املراقبون لدى اجمللس اهلندي ألمريكا اجلنوبية، وحتالف شعوب وأمم السكان             -١٤
األصليني، واجمللس الدويل املعين بسياسات حقوق اإلنسان اهتمام الفريق العامـل إىل حالـة         

 أن ُتراعى مصاحل الشعوب األصلية يف أعمال فرقـة          الشعوب األصلية وأعربوا عن أملهم يف     
املتخصصة للمنظمات والوكاالت   واقترح املراقبون أن تستفيد فرقة العمل من اخلربة         . العمل

 منظمة الشفافية الدولية، ومنظمة التعاون والتنمية يف         مثل ،غري احلكومية والدولية ذات الصلة    
  .ضع معايري فرعيةامليدان االقتصادي يف تنقيح املعايري وو

النظر يف تقرير فرقة العمـل      : استعراض التقدم احملرز يف إعمال احلق يف التنمية         -باء   
  ملستوىاالرفيعة 

 التقرير املتعلـق    ، رئيس ومقرر فرقة العمل الرفيعة املستوى      ،عرض ستيفن ماركس    -١٥
تعراضاً لتنفيـذ   وتضمن التقرير اس  . (A/HRC/12/WG.2/TF/2)بالدورة اخلامسة لفرقة العمل     

، مبا يف ذلك احلوار املتواصل مع الشراكات العاملية         ٢٠١٠-٢٠٠٨خطة عمل الفرقة للفترة     
املختارة واليت اسُتعرضت يف دورات فرقة العمل السابقة وتقييم شراكات عاملية إضـافية يف              

بء الدين ونقل التكنولوجيا فضالً عـن       ـجمال احلصول على األدوية األساسية وختفيف ع      
ـ ). روط اجلنـويب  ـدان املخ ـالسوق املشتركة لبل  (مع السوق املشتركة للجنوب     احلوار   دم ـوق
  .أيضاً مشروع صيغة مؤقتة ملعايري احلق يف التنمية كعمل جارٍملقرر ا - الرئيس
وقال السيد ماركس إن اخلربة العالية اليت يتمتع هبا اخلرباء األعـضاء اجلـدد قـد                  -١٦

 تيسري أنشطة فرقة العمل، وإن كان بإمكان فرقة العمل أن تستفيد            أسهمت إسهاماً كبرياً يف   
 ٢٠ لاجتماع قمة جمموعة ا    وقد ُعقد .  أكثر مواظبة   بعض املؤسسات األعضاء   كانأكثر لو   

 مؤمتر األمم انعقاد متاماً مثلما جاء ٢٠٠٩أبريل / انعقاد دورة فرقة العمل يف نيسانأثناءبلندن  
املالية واالقتصادية العاملية وتأثريها يف التنمية بنيويورك متزامنـاً مـع            املتعلق باألزمة    املتحدة

ومع أن عوامل النمو واالستقرار واالنفتاح علـى األسـواق          . الدورة احلالية للفريق العامل   
حتمل الديون وتدفقات رأس املال اخلاص واملساعدة هـي         القدرة على   والتدفقات التجارية و  

 بالنسبة إىل احلق يف التنمية، فلم يعـر أي حـدث مـن هـذه      عوامل تكتسي أمهية رئيسية   
. ها هلا الفريق العامل   ريباحلق يف التنمية األمهية نفسها اليت يع      املرتبطة  األحداث للقيم األساسية    

ورحب السيد ماركس مبشاركة املفوضة السامية يف املؤمتر العاملي وأعرب عن أملـه يف أن               
  . االقتصادي على حقوق اإلنسان واحلق يف التنميةينظر املؤمتر يف تأثري االنتكاس
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وفيما يتعلق باجلزء األول من تقرير فرقة العمل الذي يتناول تقيـيم الـشراكات،                -١٧
املقرر املنهجية املستخدمة يف عملية التقييم، والـدروس املـستفادة مـن             - أوضح الرئيس 

وأشـار إىل أن    .  املعايري تحسنيلالشراكات املستعرضة، وكيفية استخدام ذلك االستعراض       
، منها أربع شراكات تتعلق مبسألة املعونة والتجارة         شراكة ١١فرقة العمل تعىن حالياً مبعاجلة      

كانت فرقة العمل قد أجرت حواراً معها على مدى عدة سنوات، وثالث شراكات تتنـاول       
 أجرت فرقـة    مسألة الوصول إىل األدوية ونقل التكنولوجيا يف اجملال الصحي وهي شراكات          
بتغري تعلق  فيما ي العمل حواراً معها هذه السنة، وأربع شراكات تعىن مبسألة نقل التكنولوجيا            

املناخ وامللكية الفكرية فضالً عن ختفيف عبء الدين والتجارة اإلقليمية، وهـي شـراكات              
وأبدى . ةتعتزم فرقة العمل أن تبدأ احلوار معها بناء على طلب الفريق العامل يف دورته األخري            

السيد ماركس إعجابه، بوجه خاص، بانفتاح وتقبُّل الشراكات املتعلقة بالـصحة خـالل             
البعثات اليت قام هبا أعضاء فرقة العمل واملستشارون، وبنوعية مسامهات املؤسسات املسؤولة            

  .عن اتفاق كوتونو وختفيف عبء الدين خالل الدورة األخرية لفرقة العمل
ملقرر مشرياً إىل األنشطة اليت تتوخى فرقة العمل االضطالع هبا يف           ا - وختم الرئيس   -١٨

األشهر املقبلة فيما يتعلق جبدول أعمال املنظمة العاملية للملكية الفكرية بشأن التنمية، واملؤمتر             
املعين بتغري املناخ، والسوق املشتركة لبلدان املخروط اجلنويب، وأكد أمهية التعاون مع هـذه              

 يتسىن لفرقة العمل توسيع نطاق دراستها ومعايريها لتشمل العناصر الواردة           املؤسسات لكي 
 من األهداف اإلمنائية لأللفية واليت مل تتم تغطيتها بعد كما طلـب جملـس               ٨دف  ـيف اهل 

  . حقوق اإلنسان

  الشراكات العاملية  -١  
) دم االحنياز باسم حركة ع  (أثناء املناقشة العامة لتقرير فرقة العمل رحب ممثل كوبا            -١٩

باالستعراض املتواصل للشراكات العاملية القائمة واستعراض الشراكات اجلديدة يف الوقـت           
الذي أشار فيه إىل أن تركيز االستعراض ينبغي أن يتحول من تقييم امتثاهلـا للمعـايري إىل                 

لتقرير تركّز  وال تزال املعايري املنقحة الواردة يف ا      . االستفادة من الدروس لتحسني هذه املعايري     
 ١٩٨٦فمنذ اعتماد اإلعالن بشأن احلق يف التنمية يف عام      . على البعد الوطين للحق يف التنمية     

ومل يكن تعميم مراعاة حقوق اإلنسان هو اهلدف الذي         . مل يوجه اهتمام كاف لبعده الدويل     
 املـوارد   يرمي إليه احلق يف التنمية، بل كان هدفه هو تعزيز القدرة الوطنية من حيث تـوفري               

  . فاحلق يف التنمية ُملٌك لألفراد والشعوب على السواء. لضمان التمتع جبميع حقوق اإلنسان
تردده يف دعم عمليـات     ) باسم االحتاد األورويب  (وأبدى ممثل اجلمهورية التشيكية       -٢٠

 أمهية، يف   وفيما يتعلق باملعايري املنقحة، علّق االحتاد األورويب      . تقييم الشراكات العاملية اجلديدة   
مجلة أمور، على املعايري املتعلقة بالعدالة االجتماعية واإلنصاف، وعدم التمييز، واملـشاركة            

وأشار إىل أن االحتاد األورويب موافق على أن مسامهة اخلرباء ستكون مطلوبة . واحلكم الرشيد
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لنظـر يف األزمـة     وينبغي ا . لكي تكون املعايري واملعايري الفرعية صارمة من الناحية املنهجية        
  .االقتصادية واملالية العاملية وتغري املناخ يف إطار املعايري احلالية

 مـن  ٨وأعربت وفود أخرى عن آراء مفادها أنه على الرغم من أن تنفيذ اهلـدف        -٢١
األهداف اإلمنائية لأللفية أساسي للحق يف التنمية، فإنه ينبغي أال يغيب عن األذهان النطـاق               

ـ  . حلقالواسع هلذا ا   قي يف املرحلـة  ـورأى عدد من الوفود أنه بالنظر إىل الوقت الضيق املتب
الثالثة من خطة عمل فرقة العمل، فإنه ينبغي هلا التركيز على الشراكات اليت اختريت للتقييم               
يف الفترة السابقة، مع اإلشارة إىل أن والية فرقة العمل تتمثل يف الوقـوف علـى جتـارب                  

لتحسني املعايري واملعايري الفرعية ووضع صيغتها النهائية وليس اإلسهام يف          الشراكات املختارة   
  .حتسني الشراكات

وتساءلت عدة وفود عن ضرورة االستمرار يف احلوار مع الشراكات اليت سبق هلا أن                -٢٢
. خضعت للتقييم، فأثارت مسألة القيمة املضافة هلذه الشراكات ومسامهاهتا يف حتسني املعايري           

ويف هذا الـسياق،  . أنه ينبغي أن يقتصر احلوار على الشراكات املقررة للمرحلة الثالثة     ورأت  
اعترضت عدة وفود على اقتراح إيفاد بعثة تقنية للمشاركة يف أعمـال اآلليـة األفريقيـة                

 ويف تقييم اتفاق الشراكة االقتصادية املربمة بني حمفـل منطقـة البحـر              ،الستعراض األقران 
 واحمليط اهلادئ وبني اجلماعة األوروبية، وغريها       فريقيا ومنطقة البحر الكارييب   الكارييب لدول أ  

  .من اتفاقات الشراكة االقتصادية املربمة يف إطار اتفاق كوتونو
وطُلبت أيضاً توضيحات تتعلق بالتوصيات اليت قدمتها فرقة العمل فيما يتصل جبدول    -٢٣

وليس من املتوقع أن    . أن التنمية وآلية التنمية النظيفة    أعمال املنظمة العاملية للملكية الفكرية بش     
أن التنمية  ـتقدم فرقة العمل مسامهات يف جدول أعمال املنظمة العاملية للملكية الفكرية بش           

أو إىل مؤمتر ذي صلة تعقده هذه املنظمة يف حني أن فتح حوار معها سيكون مفيداً لتحسني                 
ول أعمال املنظمة العاملية للملكية الفكرية بـشأن        وأوضح أحد الوفود أن هدف جد     . املعايري

التنمية، هو إدراج التنمية يف صلب مسائل امللكية الفكرية، ولذلك فهو ال يقتصر على نقـل                
املؤمتر املعـين   ورحب ممثل املنظمة العاملية للملكية الفكرية حبضور فرقة العمل          . التكنولوجيا

  . ٢٠٠٩يوليه /متوز ١٤ و١٣ يومي هعقدرر املق امللكية الفكرية والسياسات العامةب
جترييب على الـشراكات بأنـه    على أساس   ووصف رئيس فرقة العمل تطبيق املعايري         -٢٤

 وكـذلك   ٢٠٠٥/٤وسيلة لتحسني املعايري بناء على طلب جلنة حقوق اإلنسان يف القـرار             
ويف . منائية لأللفيـة   من األهداف اإل   ٨إلدراج احلق يف التنمية يف اجملاالت املواضيعية للهدف         

هذا السياق أشار إىل حواره األخري مع أمانة الفريق العامل احلكومي الدويل املعين بالـصحة               
العمومية واالبتكار وامللكية الفكرية التابع ملنظمة الصحة العاملية الذي أوضح قيمـة هـذه              

يت تدعو إىل إعمـال     وباإلشارة إىل قرارات اجلمعية العامة وجملس حقوق اإلنسان ال        . املعايري
احلق يف التنمية إعماالً فعاالً من خالل إدماج هذا احلق يف صلب سياسات وبرامج املؤسسات 

ـ     ـاإلمنائية والتجارية واملالية الدولية، سلط رئيس فرقة العمل الض         ة ـوء أيضاً على ما إلقام
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اح يف إعمال احلق    حوار مع الشراكات باالستناد إىل املعايري من أمهية يف حتديد مداخل النج           
  . يف التنمية

وفيما يتعلق بالفريق العامل احلكومي الدويل املعين بالصحة العموميـة واالبتكـار              -٢٥
وامللكية الفكرية أكّد أحد الوفود أمهية وجود استراتيجية عاملية وخطة عمل، فحـث فرقـة            

ل علـى الرعايـة     العمل على أن جتمع يف املعايري القدرة على حتمل النفقات وأبعاد احلـصو            
الصحية واألدوية فضالً عن أوجه املرونة املتوخاة يف االتفاق اخلاص جبوانب حقوق امللكيـة              

وأكد أحد ممثلي اجملتمع املدين أمهية إعالن األمم املتحدة املتعلـق           . الفكرية املتصلة بالتجارة  
  .ف هذه الشعوبحبقوق الشعوب األصلية يف إعمال حقها يف التنمية، مبا يف ذلك محاية معار

وفيما يتعلق بتوصية فرقة العمل املتعلقة بإجراء حوار مع السوق املـشتركة لبلـدان        -٢٦
املخروط اجلنويب، فإن ممثل باراغواي الذي حتدث باسم السوق املشتركة لبلدان املخـروط             

مـاع  اجلنويب والدول املنتسبة إليها، قد أبلغ الفريق العامل بأن املسألة قد نوقـشت يف االجت          
األخري لكبار املسؤولني املعنيني حبقوق اإلنسان ووزراء اخلارجية، وسُتبلَّغ فرقة العمل بـالرد             

  .على الدعوة حاملا يرد موقف رمسي من العواصم يف هذا الشأن
وباإلشارة إىل مسألة ختفيف عبء الدين، اقترحت بعض الوفود أن تتفاعـل فرقـة        -٢٧

االلتزامات املاليـة الدوليـة    منالديون اخلارجية وغريها    آثار  اخلبري املستقل املعين ب   العمل مع   
واالجتماعية  احلقوق االقتصادية ا   وال سيم  ،حقوق اإلنسان ميع  التمتع الكامل جب  للدول على   

، واخلبري املستقل املعين مبسألة حقوق اإلنسان والفقر املدقع، واملمثل اخلاص لألمـني      والثقافية
العام املعين مبسألة حقوق اإلنسان والشركات عرب الوطنية ومؤسسات األعمال التجارية األخـرى             

  . هبدف استعراض ما ألعباء الديون واملسائل ذات الصلة من تأثري على احلق يف التنمية
وقدم رئيس فرقة العمل عرضاً يتعلق برسم بياين غري رمسي كان قد أعده بناء علـى              -٢٨

 يظهر الروابط القائمة بني كل معيار منقح واملادة ذات الصلة من اإلعـالن              طلب عدة وفود  
واملعيار الذي أُقّر سابقاً والشراكات اإلمنائية احملددة اليت خضعت للتقييم من منظور احلق يف              

 ووّزع الرئيس، بناًء على طلـب الوفـود      . التنمية وأسهمت يف وضع املعيار املعين أو حتسينه       
ري رمسية تتضمن معايري فرعية توضيحية مالزمة للمعايري املنقحة أفضى إليهـا            ، قوائم غ  أيضاً

العمل الذي اضطلع به مستشار لدى فرقة العمل وكذلك اجتماع اخلرباء املتعلق بالقـضايا              
لك وأُشري إىل أن فرقة العمل تعترب أن ت      . املنهجية املتصلة بقياس مدى االمتثال للحق يف التنمية       

 بالقدر الذي يكفي لتبادهلا مع الفريق العامل، وهي قد وزعت كورقـة غـري              القوائم مل تعدّ  
رمسية هدفها الوحيد هو تقدمي بعض األفكار املتعلقة بطابع املعايري الفرعية اليت ستعدها فرقـة    

  .ومل تناقش الوفود هذه القوائم كما مل تنظر فيها رمسياً. العمل
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  معايري احلق يف التنمية  -٢  
ئيس فرقة العمل الطريقة اليت تناولت هبا فرقة العمل عملية إعداد املعـايري             أوضح ر   -٢٩

املستخدمة فقد تطورت املنهجية   . واملعايري الفرعية العملية أو املؤشرات إلعمال احلق يف التنمية        
بيد أن املـصادر األساسـية      . يف صياغة املعايري على ضوء تقييم الشراكات اليت درستها فرقة العمل          

هـي اإلعـالن   ) على النحو املبني يف املرفق الرابع لتقرير فرقة العمل      (للمعايري  قائمة املؤقتة   الع  ملشرو
ربت فرقة العمـل    ـواعت. ٢٠٠٦ بشأن احلق يف التنمية، واملعايري كما أقرها الفريق العامل يف عام          

ـ           رة عـن   ادـ الـص  اتـأيضاً كمصادر ثانوية الدراسات اليت طُلب أن جيريها اخلرباء، والتوصي
  . ٢٠٠٩يناير /اجتماع للخرباء يتعلق باملسائل املنهجية ُعقد يف كانون الثاين

وأوضح الرئيس كذلك النهج األساسي املتبع إزاء حتسني املعايري وفقاً للمبدأ املتمثل              -٣٠
قراءة وافية للمحتوى املعيـاري للحـق يف        تعكس  يف أهنا ينبغي أن تعكس صفات متمايزة        

 ُنظمت املعايري حول عناصر التنمية الشاملة اليت تركز على اإلنسان والبيئـة             وبالتايل. التنمية
وستوفر املعايري الفرعية مؤشرات ومقاييس لقياس      . التمكينية والعدالة االجتماعية واإلنصاف   

مدى معاجلة اجلهات صاحبة املصلحة ذات الصلة للشواغل املتعلقة بكل معيار مـن هـذه               
العمل قد قررت عدم تبادل مشروع املعايري الفرعية قبل وضع الـصيغة            ومع أن فرقة    . املعايري

النهائية للمعايري ووضع أدوات كمية ونوعية للقياس مبساعدة مهنيني يف اجملاالت ذات الصلة،             
  . فقد ُعرضت بعض األمثلة بناًء على طلب الوفود

يـات املتحـدة،    ، والوال )باسم االحتـاد األورويب   (وإن ممثلي اجلمهورية التشيكية       -٣١
ش، واألرجنـتني،   ي، وبـنغالد  )باسم حركة عـدم االحنيـاز     (وهولندا، والربازيل، وكوبا    

وباراغواي، وإكوادور، وجنوب أفريقيا، والفلبني، واملكسيك، وأملانيا، واهلنـد، وكنـدا،           
 واململكة املتحدة، وباكستان، والسنغال، قد عربوا عن آرائهم بشأن عملية حتسني املعايري اليت            

وأعرب بعضهم عن شواغل تتعلق بكون املعايري قد ركزت تركيـزاً           . تضطلع هبا فرقة العمل   
كبرياً على هنج قائم على حقوق اإلنسان إزاء التنمية على املستوى الوطين، وبأنه مل ُيوجـه                
اهتمام كاف للتعاون الدويل، ووصول البلدان النامية إىل األسواق، وختفيف عـبء الـدين              

وبالنسبة إىل هذه البلدان ال يعين إعمال احلق يف التنمية تعميم مراعاة            . شروطوعدم فرض ال  
حقوق اإلنسان يف عملية التنمية وإمنا تعميم التنمية يف مجيع أحناء العامل النامي لكي يتـسىن                
للدول احلصول على املوارد الضرورية لضمان متتع اجلميع متتعاً كامالً جبميع حقوق اإلنسان،             

وترى تلك البلدان أن مسائل هامة مثـل  . النهج الذي ينبغي اتباعه يف إعداد املعايريوهذا هو  
احلصول على التكنولوجيا، واجلـوع،     إىل سبل   الفقر، واالفتقار إىل املوارد البشرية واملالية، و      

وسوء اخلدمات الصحية، وتدين مستوى التعليم، وعدم توفر املسكن الالئق، والبطالة، هـي             
وترى بلدان أخرى   . ية للحق يف التنمية، وينبغي أن تظهر يف معايري أكثر توازناً          مسائل أساس 

أن حق األفراد يف تطوير إمكاناهتم هو جوهري إلعمال احلق يف التنمية الذي ينبغي أال يعاجل                
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وبالنسبة إىل هذه البلدان، فإن املعايري اليت تتناول احلكم الرشيد، وعدم           . كحق مجاعي للدول  
  .  واملشاركة، والشفافية، وسيادة القانون هي معايري أساسيةالتمييز،
وتناول عدة مندوبني أمهية أن ترد يف املعايري األسباب اجلذرية للرتاعات والـشروط               -٣٢

الالزمة إلحالل سالم مستدام ودائم، ومكافحة الفقر، واالستبعاد االجتماعي، وتعزيز فرص           
وأوضح أحد الوفود الطريقة اليت     . مان االجتماعي العمل والدخل للجميع، وتوفري شبكات األ     

أعاد هبا هيكلة الدين اخلارجي وحصل على إمكانية ختفيف عبء الدين، واقترح أن تستفيد              
ورأى مندوب آخر أنه ما كل أنواع       . فرقة العمل من أعمال اإلجراءات اخلاصة ذات الصلة       

يف عبء الدين لوحده ال ميكـن أن        ديون البلدان النامية هي ديون ال ميكن حتملها وأن ختف         
وتناول مندوب آخر قضايا احلصول علـى األدويـة ونقـل           . يضمن إعمال احلق يف التنمية    
 مسألة إسناد دور للقطاع اخلاص وإقامـة شـراكة بـني            ناولالتكنولوجيا اليت ينبغي أن تت    

  . وجيا اإللزاميوهناك وسائل أخرى للتنمية باإلضافة إىل نقل التكنول. القطاعني العام واخلاص
ومن بني املسائل األخرى اليت طرحها املندوبون، احلاجة إىل مراعاة خمتلف الظروف              -٣٣

السائدة يف البلدان، واآلثار السلبية لألزمة املالية على قدرة البلدان النامية على إعمال هـذا               
يعها مـسائل   الذي يعترض احلق يف التنمية وهي مج      وتغري املناخ   الذي يطرحه   تحدي  الاحلق و 

  . ينبغي أن تعكسها املعايري واملعايري الفرعية
وعلى الرغم من االختالفات يف درجات التأكيد، فإن هناك دعماً عاماً لنهج فرقـة                -٣٤

العمل يف صياغة املعايري املتمثل يف بيان األبعاد الوطنية والدولية على السواء للحق يف التنميـة   
أيـضاً   عـامٌ  وهناك دعمٌ .  هنجاً شامالً إزاء حقوق اإلنسان     ولكوهنا تطبق يف حتسني املعايري    

 وكان هذا الدعم قوياً بشكل خـاص        ،للعناصر الثالثة للحق يف التنمية اليت تظهر يف املعايري        
وقد علق بعض املندوبني أمهية أكرب علـى        . فيما يتعلق بعنصر العدالة االجتماعية واإلنصاف     

  . ما ركّز آخرون جلّ اهتمامهم على عنصر البيئة التمكينيةعنصر النهج الشامل إزاء التنمية في
، أعرب عدة مندوبني عن آرائهـم وقـدموا         تهاملعايري ومناسب تساق ا وفيما يتعلق با    -٣٥

الطابع الطموح جـداً    فيما خيص   وأُعرب عن بعض الشواغل     . اقتراحات بشأن معايري حمددة   
واقتـرح بعـض   . تلك املعـايري لية مقابلة لبعض املعايري وما إذا كان ينبغي وضع معايري فرع       

املندوبني تبسيط املعايري وجتنب االزدواجية فيها يف حني رأى البعض اآلخر أنـه ينبغـي أن                
وقد قُدمت  . تندرج يف أحد هذه العناصر معايري تزيد عما هو وارد يف املشروع األويل احلايل             

ه املعايري وستستخدمها فرقة العمل يف      اقتراحات عديدة تتعلق مبعايري حمددة، وأُحيط علماً هبذ       
  . املرحلة املقبلة من عملها

وفيما يتعلق باملعايري الفرعية، لوحظ أن عمل فرقة العمل حيتاج إىل أن يكون متوازناً                -٣٦
ورأت بعض الوفود أن الفريق العامل قد يرغب يف متديد والية فرقة العمـل     . وأن ينفذ بعناية  
 باملعايري الفرعيـة، ورأت وفـود        عملها املتعلق  لامإكيتاح هلا    لكي   ٢٠١٠إىل ما بعد عام     
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أخرى أن متديد الوالية ال ُيناقش أثناء هذه الدورة وشككت يف حماوالت البعض احلد مـن                
  .احلكم مسبقاً على نتائج عملهااستقاللية فرقة العمل يف صياغة توصياهتا، و

 يف عملية    تامةً ملندوبني سُتراعى مراعاةً  واختتم رئيس فرقة العمل مشرياً إىل أن آراء ا          -٣٧
  .حتسني املعايري ووضع معايري فرعية مقابلة

  االستنتاجات والتوصيات  -رابعاً   
املقرر، استناداً إىل ما دار داخل الفريق العامل مـن مناقـشات،             - قام الرئيس   -٣٨

اشرة للفريق  بإعداد وتعميم مشروع نص االستنتاجات والتوصيات املنبثقة عن الدورة الع         
. وقامت الوفود بعد ذلك مبناقشة مشروع النص والتفـاوض بـشأنه وتعديلـه            . العامل

 ٢٠٠٩يونيـه   / حزيـران  ٢٦ل يف جلسته اخلتامية املعقـودة يف        ـواعتمد الفريق العام  
  . استنتاجاته وتوصياته بتوافق اآلراء

 عـدم   باسم حركـة  (وبعد اعتماد االستنتاجات والتوصيات أوضح ممثل كوبا          -٣٩
إن اإلحالة إىل األحكام ذات الصلة الواردة يف قرار         ) أ: ( ما يلي  موقفه خبصوص ) االحنياز

تشري إىل تلك األحكام اليت تفضي إىل اعتمـاد  ) ٤٥الفقرة  (٩/٣جملس حقوق اإلنسان    
إن ) ب(معيار قانوين دويل يتسم بطابع ملزم وترى حركة عدم االحنياز أنه ميثل اتفاقيـة؛               

 )٤٦الفقرة  (االً  ـاجة إىل ضمان استخدام املوارد املخصصة يف امليزانية استخداماً فع         مراعاة احل 
اإلجـراءات  ) ج(ال تنطوي على أي تقييدات أو شروط تفرض على عمل فرقة العمل؛             

تتعلق باإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان، وبوجه خاص اخلبري         )) ج(٤٦الفقرة  (
الـديون  اخلبري املستقل املعين بآثار     نسان، والفقر املدقع، و   املستقل املعين مبسألة حقوق اإل    

 ،اإلنسان الكامل حبقوق    التمتع   للدول على    االلتزامات املالية الدولية   مناخلارجية وغريها   
) د(٤٦فيما يتعلـق بـالفقرة   ) د( ؛ واالجتماعية والثقافية احلقوق االقتصادية  وال سيما

العمل معايري تتعلق باجلوع والفقـر والبطالـة وتقـدمي          تتطلع احلركة إىل أن تقدم فرقة       
باسـم االحتـاد    (وأوضح ممثل اجلمهورية التـشيكية      . املساعدة املالية إىل البلدان النامية    

 على أنه يتوقع أن تقدم فرقة العمل يف دورهتا املقبلة اقتراحات ٤٤فهمه للفقرة ) األورويب
ديد واليتها ملدة أكرب واالضطالع بأنـشطة       العمل، مبا يف ذلك إمكانية مت     مواصلة  بشأن  

   .يف إطار املعايري احلالية) ه(٤٦فرقة العمل الواردة حتت الفقرة 

  االستنتاجات  -ألف   
يعرب الفريق العامل عن تقديره لفرقة العمل رفيعة املستوى املعنية بتنفيذ احلق يف               -٤٠

. ا قامت به من عمل وفقاً لواليتهاالتنمية كما هو وارد يف اإلعالن بشأن احلق يف التنمية مل        
وحييط الفريق العامل علماً بتقرير فرقة العمل الرفيعة املـستوى ومبالحظاهتـا املتعلقـة              



A/HRC/12/28 

13 GE.09-14774 

ة اليت متت دراستها يف دورهتا اخلامسة ومشروع الـصيغة املؤقتـة            ـبالشراكات اإلمنائي 
  .للمعايري املقدمة كعمل جارٍ

ق املعايري من خالل احلـوار مـع املؤسـسات          ويشري الفريق العامل إىل أن تطبي       -٤١
املسؤولة عن الشراكات اليت مت حتديدها قد أسهم يف حتسني املعايري ويف تعزيز إعمال احلق               

  .يف التنمية
 ويوافق الفريق العامل على أنه وفقاً خلطة عمله اليت أقرها جملس حقوق اإلنسان              -٤٢

 لفرقة العمل أن تركـز علـى توحيـد    ينبغي) ٢٠٠٩( يف املرحلة الثالثة     ٩/٣ يف قراره 
. نتائجها وأن تقدم قائمة منقحة مبعايري احلق يف التنمية مع معايري فرعية عمليـة مقابلـة               

وينبغي هلا أن تواصل دراستها للشراكات اإلمنائية اجلارية فيما يتعلق باملسائل املواضيعية             
وينبغي لفرقة العمـل    . يريلنقل التكنولوجيا وختفيف عبء الدين هبدف زيادة حتسني املعا        

أيضاً أن تضمن إيالء االعتبار الواجب ملسائل أخرى تتصل باحلق يف التنمية، تشمل مجلة              
قضايا منها الفقر واجلوع، مبا يف ذلك يف سياق تغّير املناخ واألزمة االقتـصادية واملاليـة               

  .العاملية احلالية
 ٨عايري أن يتجاوز اهلدف اإلمنائي      ويوافق الفريق العامل على أنه ينبغي لنطاق امل         -٤٣

من األهداف اإلمنائية لأللفية وأن يتطلع إىل إعمال احلق يف التنمية مبراعـاة األولويـات               
  .الناشئة للمجتمع الدويل

  التوصيات  -باء   
يوصي الفريق العامل فرقة العمل املعنية بإعمال احلق يف التنمية بأن تركز علـى                -٤٤

 قائمة منقحة مبعايري احلق يف التنمية مع معايري فرعيـة عمليـة             توحيد نتائجها وأن تقدم   
مقابلة، وأن تقدم اقتراحات خبصوص العمل املقبل مبا يف ذلك جوانب التعاون الدويل اليت            

  .مل يتم التطرق إليها حىت اآلن لكي ينظر فيها الفريق العامل يف دورته احلادية عشرة
ايري الفرعية املنقحة السمات األساسية للحـق يف        وينبغي أن تتناول املعايري واملع      -٤٥

التنمية على حنو شامل ومتسق، كما هي حمددة يف اإلعالن بشأن احلق يف التنمية، مبـا يف                 
ذلك الشواغل ذات األولوية للمجتمع الدويل باإلضافة إىل تلك املـذكورة يف اهلـدف              

ض احملددة يف مجيع األحكام ذات       من األهداف اإلمنائية لأللفية وأن تفي باألغرا       ٨اإلمنائي  
  .٩/٣الصلة من قرار جملس حقوق اإلنسان 

ويوصي الفريق العامل فرقة العمل، يف معرض قيامها بزيادة حتسني قائمة املعـايري         -٤٦
احلاجة إىل ضمان اسـتخدام املـوارد       بأن تراعي   وإعداد املعايري الفرعية العملية املقابلة،      

   :اماً فعاالً واالضطالع باألنشطة التاليةاملخصصة يف امليزانية استخد
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خربات  املتخصصة، مبا يف ذلك اتينبغي لفرقة العمل االستفادة من اخلرب  )أ(  
املؤسسات األكادميية والبحثية ووكاالت األمم املتحدة ذات الصلة ومنظمـات عامليـة            

وينبغي هلا . يةأخرى ذات صلة ومن جتارب البلدان فيما يتعلق بتعزيز إعمال احلق يف التنم        
أيضاً أن تويل االعتبار الواجب للتجارب املكتسبة من تطبيـق املعـايري املؤقتـة علـى                

  الشراكات اإلمنائية ومن اآلراء اليت تعرب عنها الدول األعضاء؛
 من األهداف اإلمنائية لأللفية املتمثلـة يف        هـاء - ٨فيما يتعلق بالغاية      )ب(  

واو املتمثلة يف نقل التكنولوجيا، ينبغي لفرقة    - ٨لغاية  احلصول على األدوية األساسية وا    
العمل أن تستفيد من حوارها مع الفريق العامل احلكومي الدويل املعين بالصحة العمومية             

 الصندوق العاملي ملكافحة اإليـدز والـسل واملالريـا          معواالبتكار وامللكية الفكرية، و   
  ب يف جمال أمراض املناطق املدارية؛ الربنامج اخلاص من أجل البحث والتدريكذلكو

دال فيما يتعلق    - ٨وهـاء   - ٨للتصدي للشواغل اخلاصة بالغايتني       )ج(  
بتخفيف عبء الدين، ينبغي لفرقة العمل أن تكرس وقتاً أثناء دورهتـا املقبلـة إلجـراء           
 دراسة، من منظور احلق يف التنمية، لتجربة املؤسسات املسؤولة عـن املبـادرة املتعلقـة              

بالبلدان الفقرية املثقلة بالديون واملبادرة املتعددة األطراف لتخفيف عبء الدين وغريهـا            
  من املؤسسات واإلجراءات اليت تتناول مسألة ختفيف عبء الدين؛

 ألمهية مكافحة الفقر واجلوع والبطالة واحلاجة املستمرة إىل تقدمي          مراعاةً  )د(  
 ينبغي لفرقة العمل أن تستفيد من اخلربات والـدروس     املساعدة املالية إىل البلدان النامية،    

املستفادة من املؤسسات الدولية ذات الصلة مبا يف ذلك مؤسسات بريتـون وودز مـن               
  حيث النهج الذي تنتهجه هذه املبادرات اإلمنائية اجلارية يف هذا اخلصوص؛

ة العمل  واو املتعلقة بنقل التكنولوجيا، ينبغي لفرق      - ٨فيما خيص الغاية      )ه(  
  :القيام مبا يلي

حضور املؤمتر املعين بامللكية الفكرية والسياسات العامة الـذي تعقـده            '١'
، وإجـراء   ٢٠٠٩يوليه  /املنظمة العاملية للملكية الفكرية جبنيف يف متوز      

مشاورات جلمع معلومات عن جدول أعمال املنظمة العامليـة للملكيـة           
  ق يف التنمية؛الفكرية بشأن التنمية فيما يتعلق بإعمال احل

مواصلة االستفادة من اخلربة الضرورية املستمدة من حبث آلية التنميـة            '٢'
النظيفة، مبا يف ذلك فيما يتعلق بالتخفيف من آثار تغري املناخ والتكيـف             
معه، من منظور احلق يف التنمية، وحضور املؤمتر املعين بتغري املناخ الـذي    

، شريطة تلقي دعوة    ٢٠٠٩ديسمرب   /يعقد بكوبنهاغن يف كانون األول    
  .إىل حضوره
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وأخرياً حيث الفريق العامل املؤسسات األعضاء يف فرقـة العمـل الـيت متثـل                 -٤٧
مؤسسات مالية وإمنائية دولية، من بينها البنك الدويل، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنـائي،             

لتجـارة العامليـة،    الدويل، ومؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية، ومنظمـة ا        وصندوق النقد   
ومنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة فضالً عن منظمة الصحة العامليـة وغريهـا مـن                

أن  علـى    ، والصناديق والربامج ذات الصلة التابعة لألمم املتحـدة        الوكاالت املتخصصة 
بنشاط يف أعمال فرقة العمل نظراً للدور األساسي الذي تؤديه هذه املؤسـسات              شاركت
  .للمسامهة القّيمة اليت تقدمهاو

ويعرب الفريق العامل عن تقديره للدعم الذي تقدمه املفوضية السامية حلقـوق              -٤٨
أن اإلنسان إىل كل من الفريق العامل وفرقة العمل رفيعة املستوى، ويطلب إىل املفوضية              

ألنشطة املشار ع أشكال املساعدة الالزمة إىل هاتني اهليئتني يف تنفيذ ا   ـدمي مجي ـتقتواصل  
  .إليها أعاله
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  املرفق األول

  جدول األعمال    
  .افتتاح االجتماع  -١
  .املقرر - انتخاب الرئيس  -٢
  .إقرار جدول األعمال وبرنامج العمل  -٣
النظر يف تقرير فرقة العمل الرفيعة      : استعراض التقدم احملرز يف إعمال احلق يف التنمية         -٤

  .(A/HRC/12/WG.2/TF/2)التنمية املستوى املعنية بإعمال احلق يف 
  .اعتماد االستنتاجات والتوصيات  -٥
  .اعتماد التقرير  -٦
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  املرفق الثاين

  قائمة احلضور    

  الدول األعضاء يف جملس حقوق اإلنسان    
 ، باكـستان  ، إيطاليـا  ، أوكرانيا ، أوروغواي ، أنغوال ، إندونيسيا ،األرجنتني،  االحتاد الروسي 

 ،)املتعـددة القوميـات    - دولـة (  بوليفيا ، البوسنة واهلرسك  ،ديش بنغال ، بلجيكا ،الربازيل
 ، فرنـسا  ، الـصني  ، شيلي ، السنغال ، سلوفينيا ، سلوفاكيا ، جنوب أفريقيا  ،مجهورية كوريا 

 اململكة املتحـدة لربيطانيـا   ، اململكة العربية السعودية، املكسيك ، مصر ، كوبا ، قطر ،الفلبني
 الواليات املتحـدة    ، هولندا ، هنغاريا ، اهلند ، النرويج ،س موريشيو ،وآيرلندا الشمالية  العظمى
   اليابان ،األمريكية

  الدول األعضاء يف األمم املتحدة    
أذربيجان، إكوادور، أملانيا، مجهورية إيران اإلسالمية، آيرلندا، باراغواي، الربتغال، بلغاريا،          

الليبية، اجلمهورية التـشيكية، اجلمهوريـة      بنما، بوتسوانا، تايلند، تركيا، اجلزائر، اجلماهريية العربية        
العربية السورية، مجهورية الو الدميقراطية الشعبية، مجهورية مولدوفا، زمبـابوي، سـري النكـا،              

 فنلندا،  ،)البوليفارية -اجلمهورية  ( سنغافورة، السويد، سويسرا، صربيا، العراق، غواتيماال، فرتويال      
 املغرب، النمـسا،    وستاريكا، كولومبيا، ليسوتو،  فييت نام، قربص، كندا، كوت ديفوار، ك      

  هاييت، هندوراس

  الدول غري األعضاء املمثلة بصفة مراقب    
 الكرسي الرسويل

  الصناديق والربامج والوكاالت املتخصصة التابعة لألمم املتحدة واملنظمات ذات الصلة
 واملنظمـة العامليـة     منائيبرنامج األمم املتحدة اإل   وم املتحدة للتجارة والتنمية     ـؤمتر األم ـم

  للملكية الفكرية
  املنظمات احلكومية الدولية

  املفوضية األوروبية واالحتاد األورويب
                                                                   املنظمات غري احلكومية ذات املركز االستشاري لدى اجمللس االقتصادي واالجتماعي
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  املركز العام    
        اجلديدة     انية    اإلنس      احلركة و              العامل الثالث  -                ومركز أوروبا       الدولية       ريتاس   ك     مؤسسة

  املركز اخلاص    
                                                                      اللجنة العربية حلقوق اإلنسان ومركز البحوث املتعلقة حبقوق اإلنسان وواجباته

  القائمة    
                                                                 واجمللس اهلندي ألمريكا اجلنوبية والرابطة العامليـة للمدرسـة                 إيربت  ش   دريـ       ة فري ـ     مؤسس

             كأداة للسالم

  منظمات غري حكومية أخرى    
  .اجمللس الدويل املعين بسياسات حقوق اإلنسانصليني، حتالف شعوب وأمم السكان األ

        


