
يـة العامـةاجلمع
  A  األمم املتحدة

 

 

 

(A)     GE.09-14720    120809    130809 

  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة الثانية عشرة

   من جدول األعمال٣البند 

  

  

تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان املدنية والسياسية واالقتـصادية        
  ثقافية، مبا يف ذلك احلق يف التنميةواالجتماعية وال

  ∗تقرير األمني العام واملفوضة السامية حلقوق اإلنسان عن احلق يف التنمية

  موجز

يتضمن هذا التقرير موجزاً ملا اضطلعـت به املفوضية السامية حلقوق اإلنسان من أنشطة تتعلق بإعمال احلق                  
مـة للفريق العامل املفتوح العضوية املعـين بـاحلق يف التنميـة            ويوىل فيه اهتمام خاص لألنشطـة الداع     . يف التنمية 
تسهم يف  ميكن أن   ، فضالً عن األنشطة األخرى اليت       إعمال احلق يف التنمية   ب املعنيةرفيعة املستوى   العمل  الفرقة  وألنشطة  

  .إعمال احلق يف التنمية

                                                      

 .التقريرهذا  تأّخر تقدمي  ∗

Distr. 
GENERAL 
 
A/HRC/12/29 
23 July 2009 
 
ARABIC 
Original: ENGLISH 



A/HRC/12/29 
Page 2 

 

  احملتويات

  الصفحة  ـراتـالفق  
  ٣  ٢ -  ١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ مقدمة  - أوالً 
  ٣  ٢١ -  ٣   يف التنميةأنشطة املفوضية السامية حلقوق اإلنسان فيما يتعلق بإعمال احلق  - نياً ثا

   التنميةق يفـ تنفيذ التوصيات اليت تقدم هبا الفريق العامل املعين باحل- ألف   
  ٤  ٩ -  ٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . دورته التاسعةيف     
  . . . احلق الدورة اخلامسة لفرقة العمل الرفيعة املستوى املعنية بإعمال - باء   
  ٤  ١٣ -  ١٠  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . يف التنمية    
  ٥  ١٦ -  ١٤  . . . . . . . . . . . . .  الدورة العاشرة للفريق العامل املعين باحلق يف التنمية- جيم   
  ٦  ١٧      . . . . . . . . . . . . . . . . .  معايري التقييم فيما يتعلق بإعمال احلق يف التنمية- دال   
  ٦  ١٨      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  متويل التنمية - هاء   
  ٦  ١٩      . . . . . . . . . . . . .  فعالية املعونة وحقوق اإلنسان واملساواة بني اجلنسني- واو   
  ٧  ٢٠      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  األهداف اإلمنائية لأللفية واحلد من الفقر- زاي  
  ٧  ٢١      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التجارة وحقوق اإلنسان  - حاء  

  
  
  



A/HRC/12/29 
Page 3 

   مقدمة- أوالً 
السامية األمم املتحدة    إىل مفوضة    طلبها املوّجه  ،٦٣/١٧٨ يف قرارها    ،أكدت اجلمعية العامة من جديد      - ١

عميم مراعاة احلق يف التنمية، بأنشطة ترمي إىل تعزيز الـشراكة العامليـة             أن تقوم بفعالية، لدى ت    حلقوق اإلنسان   
ألغراض التنمية بني الدول األعضاء والوكاالت اإلمنائية واملؤسسات الدولية املعنية بالتنمية والتمويل والتجـارة،              

أيضاً اجلمعية العامة  بت  وطل. إىل جملس حقوق اإلنسان   املقبل املقدم   التفصيل يف تقريرها    بوأن تورد تلك األنشطة     
 والستني وتقريراً مؤقتاً إىل جملس حقوق اإلنسان عن تنفيذ          الرابعة يف دورهتا    إليهاإىل األمني العام أن يقدم تقريراً       

 الوطين واإلقليمي والدويل لتعزيز احلق يف       الُصُعد، على أن يشمل التقريران اجلهود املبذولة على         ٦٣/١٧٨القرار  
يف هذا  ، ودعت رئيس الفريق العامل املعين باحلق يف التنمية إىل تقدمي بيان شفوي عن املستجدات                التنمية وإعماله 

ية عشرة بأن األمني اد وأُبلغ جملس حقوق اإلنسان يف دورته احل. والستنيلرابعةإىل اجلمعية العامة يف دورهتا االشأن 
رار املشار إليها أعاله، تقريراً موحداً إىل الدورة الثانية العام واملفوضة السامية حلقوق اإلنسان سيقدمان، عمالً بالق

  .عشرة للمجلس

  .ويقّدم هذا التقرير وفقاً للطلبات الواردة أعاله  - ٢

  أنشطة املفوضية السامية حلقوق اإلنسان -ثانياً
  فيما يتعلق بإعمال احلق يف التنمية

نظيمي والفين والتحليلي إىل الفريـق العامـل        واصلت املفوضية السامية حلقوق اإلنسان تقدمي الدعم الت         - ٣
املفتوح العضوية املعين باحلق يف التنمية، الذي أُسندت إليه والية رصد واستعراض التقدم احملرز يف جمـال تعزيـز         

  . تعترض التمتع التام هبذا احلقوإعمال احلق يف التنمية، وتقدمي توصيات ومواصلة حتليل العقبات اليت

 تقدمي دعم مماثل إىل فرقة العمل الرفيعة املستوى املعنية بإعمال احلق يف التنمية،               أيضاً ضيةواصلت املفو و  - ٤
 .٢٠٠٤/٢٤٩ ومقرر اجمللس االقتصادي واالجتمـاعي       ٢٠٠٤/٧اليت أُنشئت مبوجب قرار جلنة حقوق اإلنسان        

خمتلف ن تقدمي توصيات مناسبة إىل      وهدف فرقة العمل هو تزويد الفريق العامل باخلربة الفنية الالزمة اليت متكّنه م            
وتتألف فرقة العمل من مخسة خرباء عّينهم رئـيس  . اجلهات الفاعلة بشأن املسائل احملددة إلعمال احلق يف التنمية    

  .العامل املعين باحلق يف التنميةالفريق 

 ،ية من أجل التنمية   لتقييم الدوري للشراكات العامل   ل ٢٠٠٦واملعايري اليت اعتمدها الفريق العامل يف عام          - ٥
، والقيام ")معايري احلق يف التنمية(" من منظور احلق يف التنمية ، من األهداف اإلمنائية لأللفية٨ اهلدف هاددكما ح

بعد ذلك بتطبيقها وتنقيحها وتطويرها تدرجيياً، تشكل خطوات هامة إىل األمام باجتاه تفعيل احلق يف التنميـة،                 
أما اجلهود املبذولة لتفعيل احلق يف التنمية عن . مداوالتهيف ملي الذي اتبعه الفريق العامل وتبّين النهج امللموس والع

 يف هتيئة بيئة تقود إىل تنفيذ األنشطة اهلادفة إىل تعزيز الـشراكات             تطريق التطوير التدرجيي للمعايري فقد أسهم     
ة واملؤسسات الدولية املعنيـة بالتنميـة       ـاء والوكاالت اإلمنائي  ـل التنمية بني الدول األعض    ـة من أج  ـالعاملي

  .والتمويل والتجارة
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  الفريق العامل املعين باحلق يف التنمية يف دورته التاسعةهبا قدم يت ت تنفيذ التوصيات ال- ألف 

املقدمة من الفريق العامل املعـين       الذي وافق فيه على التوصيات       ،٩/٣وفقاً لقرار جملس حقوق اإلنسان        - ٦
 تنفيذ التوصـيات  ة السامية حلقوق اإلنسان فرقة العمل يف        ـاملفوضي ساعدت،  تاسعةتنمية يف دورته ال   باحلق يف ال  
  .ذات الصلة

من خطة عمله الثالثية املراحل،     ) ٢٠٠٨(وأوصى الفريق العامل فرقة العمل بأن تقوم، يف إطار املرحلة الثانية              - ٧
 لفعالية التنمية املشتَرك بـني اللجنـة        واالستعراض املتبادل اء،  مع اآللية األفريقية الستعراض النظر    مبواصلة احلوار   

وإعالن بـاريس  ن والتنمية يف امليدان االقتصادي، االقتصادية ألفريقيا وجلنة املساعدة اإلمنائية التابعة ملنظمة التعاو  
سية يف البلدان النامية،    ولوية للحصول على األدوية األسا     األ يعطوأن ت  ؛واتفاق شراكة كوتونو   ،بشأن فعالية املعونة  

                                                                                          دراسة نظرية لعمل فريق العمل احلكومي الدويل املعين بالصحة العمومية واالبتكار وامللكية            وأن جتري هلذا الغرض     
                والربنامج اخلاص  )              الصندوق العاملي (                   يدز والسل واملالريا إل                                           وتطبيق املعايري على الصندوق العاملي ملكافحة ا ؛       الفكرية

           إىل السوق دعوة  وطُلب إىل فرقة العمل أيضاً أن توجه        .                                     دريب يف جمال أمراض املناطق املدارية                         من أجل البحث والت   
  .                   تفاق على نطاق احلوار ال                                        من أجل حبث إمكانية البدء يف حوار شريطة ا                   لبلدان املخروط اجلنويب        املشتركة 

                  دراسـة املـسائل                تقـوم ب                                            ، أوصى الفريق العامل فرقة العمل بأن       )    ٢٠٠٩ (                                وفيما يتعلق باملرحلة الثالثة       - ٨
   ُ       طُلب إىل                                       وفيما خيص مسألة ختفيف عبء الديون،         .                  ونقل التكنولوجيا    ،                                    يعية املتعلقة بتخفيف عبء الديون         املواض

                                                                                                       حوار مع املؤسسات املسؤولة عن املبادرة املتعلقة بالبلدان الفقرية املثقلة بالديون وعن املبـادرة                    إقامة             فرقة العمل   
                     بحث آلية التنميـة     ل                   نقل التكنولوجيا،        وعن                                          بء الدين، شريطة موافقتها على ذلك،                                 املتعددة األطراف لتخفيف ع   

                                  املنظمة العاملية للملكية الفكريـة              وجدول أعمال     ،                                               تفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ       ال         التابعة           النظيفة  
   .            بشأن التنمية

  الـيت  تقنيةالبعثات  الوث والتحليل إىل    قدمت مفوضية حقوق اإلنسان الدعم يف جماالت التنظيم والبح        و  - ٩
                                                         فريق العمل احلكومي الدويل املعـين بالـصحة العموميـة          لفتح حوار مع    قامت هبا فرقة العمل الرفيعة املستوى       

                                                            والربنامج اخلاص من أجل البحث والتدريب يف جمـال أمـراض              ،                 الصندوق العاملي  و                             واالبتكار وامللكية الفكرية،    
املديريـة   ملتابعة حوارها املتعلق باتفاق كوتونو مع         املفوضية الدعم أيضاً إىل البعثة التقنية      وقدمت.                املناطق املدارية 
.  أفريقيا والبحر الكارييب واحمليط اهلادئ     جمموعة دول وأمانة   ،ة األوروبي التابعة للمفوضية والتنمية  العامة للتجارة   

 بيق معايري احلق يف التنمية على الشركاء املعنيني       حبث يتعلق بتط  طلبت املفوضية إجراء    ويف سياق هذه احلوارات،     
  .هذا البحثوقامت باإلشراف على 

   لفرقة العمل الرفيعة املستوى املعنية بإعمال احلق يف التنميةاخلامسة الدورة - باء 

فترة جنيف يف ال    يف الرفيعة املستوى املعنية بإعمال احلق يف التنمية       لفرقة العمل    ةـاخلامسُعقدت الدورة     - ١٠
، مبا  مجيع املشاركني إجراء حوار بناء فيما بني      تيسري  وقد واصلت فرقة العمل     . ٢٠٠٩ أبريل/نيسان ٩ إىل   ١من  

املؤسسات األعضاء يف   ، وممثلو   كُلّفوا بإجرائها  الدراسات اليت    أعدوا أعضاء فرقة العمل، واخلرباء الذين       ،يف ذلك 
  ومنظمات غري حكوميـة    وشاركت الدول األعضاء  . ات خمتارة شراكيف  خرطة  املناملنظمات  ، وممثلو   فرقة العمل 
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 اليت وافق عليها جملس حقوق ٢٠١٠- ٢٠٠٨ونظرت فرقة العمل يف حالة تنفيذ خطة عملها للفترة . بصفة مراقب
وعقدت .  أعاله ٧، ويف هذا السياق استعرضت الشراكات العاملية املشار إليها يف الفقرة            ٩/٣اإلنسان يف القرار    

، ومها  ٨عمل أيضاً مناقشة متهيدية بشأن الشراكات العاملية يف اجملالني املواضيعيني املشار إليهما يف الفقرة               فرقة ال 
  .ختفيف عبء الدين ونقل التكنولوجيا

واستناداً إىل الدروس املستفادة من احلوارات اليت أجريت مع عدة شراكات عاملية، استعرضت فرقة العمل   - ١١
كبري، وهي معايري وضعت على أسس مفاهيمية تقـوم علـى           إىل حّد   باستفاضة معايري احلق يف التنمية وحسنتها       

 قيـق حت) ج (؛هتيئة بيئة مؤاتية  ) ب (؛إلنسانحتقيق تنمية بشرية شاملة قوامها ا     ) أ(اخلصائص الرئيسية املتمثلة يف     
 لالستفادة من ع الفريق العامل على املشروع املؤقت لقائمة املعايري كعمل جارٍلوأُط. العدالة االجتماعية واإلنصاف

  .آراء الدول األعضاء

 ة تتعلق واالضطالع بأنشطة حمدد  وأوصت فرقة العمل مبواصلة احلوار مع شراكات مت استعراضها بالفعل             - ١٢
  .بشراكات إمنائية إضافية

 إىل الـدورة    ،، مبا يف ذلك استنتاجاهتا وتوصـياهتا      )A/HRC/12/WG.2/TF/2(وقُدم تقرير فرقة العمل       - ١٣
  .العاشرة للفريق العامل املعين باحلق يف التنمية

   الدورة العاشرة للفريق العامل املعين باحلق يف التنمية- جيم

 /حزيران ٢٦ إىل   ٢٢يف الفترة من    ة  ـق يف التنمي  ـل املعين باحل  ـللفريق العام رة  ـعقدت الدورة العاش    - ١٤
ونظر الفريق العامل يف تقرير الدورة اخلامسة لفرقة العمل الرفيعة املستوى، مبا يف ذلك، عمليات               . ٢٠٠٩ يونيه

مية، وقدم يف الوقت نفسه تعليقات تقييم الشراكات اإلمنائية العاملية املختارة وصالهتا باملعايري املنقحة للحق يف التن 
  .على املعايري املنقحة اليت قدمتها فرقة العمل

وطلب الفريق العامل يف استنتاجاته وتوصياته إىل فرقة العمل أن تركز على حتسني املعايري وإعـداد مـا              - ١٥
وأوصى أيضاً فرقة . ٢٠١٠عام  إىل الفريق العامل يف دورته املقبلة يف هايقابلها من معايري فرعية تشغيلية لكي تقدم

عاملية الشراكات الالعمل بأن تضطلع، يف إطار زيادة حتسني املعايري وإعداد املعايري الفرعية، ببعض األنشطة املتعلقة ب
علومات عن جدول أعمال املنظمة العاملية للملكية امليف جمال نقل التكنولوجيا، مثل عقد اجتماعات تشاورية جلمع 

                                                               التابعة التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، مبا                                 آلية التنمية النظيفة    التنمية، واستعراض   الفكرية بشأن   
                                           كما أوصى الفريق العامل فرقة العمل بأن تكرس   .                                                        يف ذلك فيما يتعلق بالتخفيف من آثار تغري املناخ والتكيف معه

               الديون، مبـا يف      عبء                                ات اليت تتناول مسألة التخفيف من                     ً                              يف دورته املقبلة، وقتاً لبحث جتربة املؤسسات واإلجراء   
  .                                       املبادرة املتعددة األطراف لتخفيف عبء الدين و                                               املبادرة املتعلقة بالبلدان الفقرية املثقلة بالديون      ذلك، 

 إىل الدورة الثانيـة     ،، مبا يف ذلك استنتاجاته وتوصياته     )A/HRC/12/28(وسيحال تقرير الفريق العامل       - ١٦
  .لس حقوق اإلنسانعشرة جمل
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   معايري التقييم فيما يتعلق بإعمال احلق يف التنمية- دال

 إىل جانب الربنامج املعين حبق اإلنسان يف التنمية ،شاركت مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان  - ١٧
لشؤون احلكـم يف    ي  كلية كينيد بالتابع لكلية هارفارد للصحة العامة، وبرنامج أدوات القياس وحقوق اإلنسان           

 يف تنظيم اجتماع للخرباء بشأن املسائل املنهجية لألدوات النوعية والكمية املخصـصة لقيـاس               ،هارفاردجامعة  
وأتاح االجتماع فرصة لألكادمييني واخلـرباء الـدوليني        . ٢٠٠٩يناير  /االمتثال للحق يف التنمية يف كانون الثاين      
ويـّسرت  . واملنهجية املطروحة يف جمال قياس االمتثال للحق يف التنميـة         واملمارسني ملناقشة التحديات السياسية     

املفوضية أيضاً عمليات تقييم املعايري القائمة للحق يف التنمية اليت أجراها اخلرباء، هبدف تنقيحها وتفعيلها وجعلها             
جانـب كبـار علمـاء    تعكس معايري التقييم النوعي والكمي املستخدمة يف املؤسسات الدولية واملعترف هبا من      

  .وبذلك سامهت نتيجة هذا االجتماع يف أعمال فرقة العمل الرفيعة املستوى يف جمال حتسني املعايري. االجتماع

   متويل التنمية- هاء

العامليـة   بالتعاون مع مركز االهتمام بالقـضايا        ،قامت مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان        - ١٨
 بتيسري االجتماعات التشاورية اليت عقدت مع اجملتمع        ،االقتصادية واالجتماعية والثقافية  والشبكة الدولية للحقوق    

 ملناقشة وحبث املواضيع الرئيسية يف جمال متويل خطة التنمية          ٢٠٠٨سبتمرب  / أيلول ١٧ إىل   ١٥من  يف الفترة   املدين  
حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك احلق وكان الغرض من هذه االجتماعات التشاورية إدماج . من منظور حقوق اإلنسان

 يف عملية متويل التنمية يف ظل املسائل اإلمنائية العسرية بالنظر إىل التقلبـات واألزمـات الـسائدة يف      ،يف التنمية 
االقتصاد العاملي اليت تتجه إىل حجب األنظار عن خطة الدوحة اإلمنائية واحلاجة إىل إطار اقتصادي واجتمـاعي                 

وحـضر  . أيضاً تسويتها بـشكل منـصف     وإمنا ييّسر   دون وقوع األزمات يف املستقبل      وحسب   حيول   الجديد  
االجتماع عدد من املشاركني من خمتلف املناطق، مبن فيهم خرباء يف جمال حقوق اإلنسان والتنمية وجمموعـات                 

ملتابعة الدويل لتمويل ؤمتر ااجملتمع املدين، وأسفر عن وضع جمموعة تعليقات موحدة تتصل مبشروع الوثيقة اخلتامية مل
 تشرين ٢٩يف الفترة من الذي ُعقد يف الدوحة وهـو املؤمتر   ذ توافق آراء مونتريي     ـالتنمية املعين باستعراض تنفي   

  .٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٢نوفمرب إىل /الثاين

   فعالية املعونة وحقوق اإلنسان واملساواة بني اجلنسني- واو

شاريع واملواءمة والتنسيق واإلدارة الرامية إىل حتقيق النتـائج         ملكية امل ركز على   ت  يتالإن فعالية املعونة،      - ١٩
مساواة وتسريع حتقيق األهداف اإلمنائيـة      الواملساءلة املتبادلة، هتدف إىل زيادة تأثري املعونة يف احلد من الفقر وال           

، وضعت )اليونيسيف(مم املتحدة للطفولة وبالتعاون مع صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة، ومنظمة األ. لأللفية
 استراتيجي إىل املنتدى الثالـث      إسهاممفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان ورقة عمل مشتركة لتقدمي           

فعالية املعونة عمل ة من أجل خطة بئعت استراتيجيات ورسائل اللورةالرفيع املستوى املعين بفعالية املعونة يف أكرا لب  
  .ر حقوق اإلنسان واملساواة بني اجلنسنيمن منظو
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   األهداف اإلمنائية لأللفية واحلد من الفقر- زاي

 كيفيةمنائيني على املستويني الدويل والوطين لبحث       اإل ءشركاال مع   وثيقالعمل بشكل    املفوضية   واصلت  - ٢٠
ىل حتقيق عمليات إمنائيـة شـاملة       دعم حقوق اإلنسان، مبا فيها احلق يف التنمية، جلهود الدول األعضاء الرامية إ            

ات احلد وواصلت املفوضية وضع إطار مفاهيمي لتقييم استراتيجي. ونتائج منصفة ومستدامة يف جمال احلد من الفقر
 يسهم يف دعم تفعيل الصالت بني حقوق اإلنسان وحتقيق األهداف اإلمنائية            من الفقر من منظور حقوق اإلنسان     

يهدف إىل إسداء املشورة لصانعي السياسات      " هنج حقوق اإلنسان  "  بعنوان  منشور ٢٠٠٨يف عام    وأُعد. لأللفية
واملمارسني يف جمال تعزيز السياسات على أساس األهداف اإلمنائية لأللفية وبرامج األمم املتحدة من منظور حقوق 

 ٨لوثيقة بني اهلـدف    اإلنسان، وتشجيع زيادة فهم الصالت بني األهداف وحقوق اإلنسان، مبا يف ذلك العالقة ا             
 باالشتراك  ،واستناداً إىل النهج احملدد يف هذا املنشور، نظمت املفوضية السامية حلقوق اإلنسان           . واحلق يف التنمية  

 حوارين إقليميني يف جوهانسربغ وبانكوك خـالل  ،مع شركاء إمنائيني آخرين من داخل األمم املتحدة وخارجها        
حتديد ُنُهج خمتلفة قائمة على احلقوق إزاء االسـتراتيجيات اإلمنائيـة       على  عدا   سا ،٢٠٠٨النصف الثاين من عام     

 وأسهمت املفوضية أيـضاً يف      .مع التطلع إىل اآلثار يف جمال املتابعة      الوطنية القائمة على األهداف اإلمنائية لأللفية       
أللفية ويف استراتيجيات احلد من  باألهداف اإلمنائية لةتعلقاملنشورات املأعمال وكاالت األمم املتحدة األخرى ويف 

نـسان  ال حقوق اإل  ـع هبا على املستويني الوطين والدويل يف جم       ـالفقر، مؤكدة مدى أمهية املسؤوليات املضطل     
  .بالنسبة إىل احلد من الفقر

   التجارة وحقوق اإلنسان- حاء

ماج تعزيز ومحاية احلق يف ميكن أن يسهم حبث تأثري السياسات التجارية على إعمال حقوق اإلنسان يف إد  - ٢١
وخالل املنتدى العام ملنظمة التجارة العامليـة       . التنمية يف الشراكات اإلمنائية العاملية، مبا يف ذلك اتفاقات التجارة         

يف وأسهمت ت مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان شارك، ٢٠٠٨أكتوبر /الذي عقد يف تشرين األول
 : حتديد سياسات جتارية قوامها اإلنسان ووجهتها التنمية       -  توافق آراء جنيف اجلديد   " رعاية حلقة نقاش بعنوان   

ارة وحقوق اإلنسان،   ـد تقاطع التج  ـ عن وحبثت النقاشات املسائل املفاهيمية   " هل يفيد هنج إزاء حقوق اإلنسان؟     
ديد سياسـات جتاريـة   ار حقوق اإلنسان يف مساعدة البلدان على حتـة وقيمة إط  ـق يف التنمي  ـمبا يف ذلك احل   

  .ها اإلنسانحمور

 -  -  -  -  -  

  

  


