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  مقدمة  -أوالً   
عقدت فرقة العمل الرفيعة املستوى املعنية بإعمال احلق يف التنمية دورهتا السادسة يف               -١

  .٢٠١٠يناير / كانون الثاين٢٢-١٤جنيف يف الفترة من 
، الذي أيـده    ٢٠٠٤/٧وأنشأت جلنة حقوق اإلنسان فرقة العمل، مبوجب قرارها           -٢

، ضمن اإلطار الذي وضعه الفريق      ٢٤٩/٢٠٠٤مقرره   اجمللس االقتصادي واالجتماعي، يف   
العامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية املعين باحلق يف التنمية، وذلك بقصد مـساعدته يف              

  .١٩٩٨/٧٢ن قرار اللجنة م) أ(١٠ املبني يف الفقرة االضطالع بواليته، على النحو
، وأقـرت اجلمعيـة العامـة، يف        ٩/٣وأقر جملس حقوق اإلنـسان، يف قـراره           -٣

، على النحو الذي أوصى     ٢٠١٠-٢٠٠٨، خطة عمل فرقة العمل للفترة       ٦٣/١٧٨ قرارها
  ).٤٣، الفقرة A/HRC/9/17(به الفريق العامل 

، وكـذلك اجلمعيـة العامـة يف        ١٢/٢٣ قـراره    وأيد جملس حقوق اإلنسان يف      -٤
، مبـا فيهـا     )٤٦-٤٤، الفقرات   A/HRC/12/28(، توصيات الفريق العامل     ٤/١٧٢ قرارها

 وعلى  A/HRC/15/WG.2/TF/2/Add.1)(التوصية بأن تركز فرقة العمل على دمج استنتاجاهتا         
بيقية املقابلـة لتلـك املعـايري       تقدمي قائمة منقحة مبعايري احلق يف التنمية واملعايري الفرعية التط         

(A/HRC/15/WG.2/TF/2/Add.2)           وأن تورد بإجياز اقتراحات بشأن مزيد من العمل، مبا فيه ،
جوانب التعاون الدويل اليت مل ينظر فيها حىت حينه، وذلك كي ينظر فيها الفريق العامـل يف                 

  .دورته احلادية عشرة

  تنظيم الدورة  -ثانياً   
يرة شعبة البحوث واحلق يف التنمية يف املفوضية السامية حلقـوق           افتتحت الدورة مد    -٥

  . كران. ج. اإلنسان مارشا ف
ــا األول يف    -٦ ــة، يف اجتماعه ــل بالتزكي ــة العم ــت فرق ــانون ١٤وانتخب  ك

، سـتيفن مـاركس رئيـساً ومقـرراً، وأقـرت جـدول أعماهلـا               ٢٠١٠ يناير/الثاين
A/HRC/15/WG.2/TF/1)١(رنامج عملهاوب) ؛ انظر املرفق األول(.   

).  أعـاله  ٤انظر الفقـرة    (وركزت فرقة العمل على تنفيذ توصيات الفريق العامل           -٧
وكان معروضاً على فرقة العمل عدد من وثائق ما قبل الدورة ووثائق املعلومات األساسـية               

  ).انظر املرفق الثالث(إلثراء مداوالهتا 

__________ 

 .www2.ohchr.org/english/issues/development/right/docs/pow13Jan.pdf :انظر )١(
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  عضاء واملراقبونالبيانات اليت أدلت هبا املؤسسات األ  -ثالثاً   
أشار برنامج األمم املتحدة اإلمنائي إىل أمهية أن تنظر فرقة العمل يف نشوء الـسياق                 -٨

ولقد تأثرت البلـدان    . االقتصادي العاملي، وأن تقّيم آثاره اليت تتعلق بإعمال احلق يف التنمية          
امج األمم املتحدة اإلمنـائي     النامية تأثراً خطرياً باألزمات املالية واالقتصادية العاملية، وبذل برن        

جهوداً لضمان تقدمي الدعم إىل البلدان النامية طوال فترة األزمات، وعدم تقويض املـساعي              
الرامية إىل بلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية، بل اإلسراع يف هذه املساعي لبلوغ الغايات املقرر              

  .٢٠١٥بلوغها حبلول عام 
، باعتباره جهة التنـسيق يف      )األونكتاد(ارة والتنمية   ورأى مؤمتر األمم املتحدة للتج      -٩

مسائل التجارة والتنمية يف منظومة األمم املتحدة، أن أعمال فرقة العمل تتصل اتصاالت وثيقاً 
  .بأعماله وتقع يف صلب االهتمامات ذات األولوية لدى أعضائه

شكل اهلم األول واهلدف الرئيس  ال تزال تأفريقيا إىل أن التنمية يف األفريقيوأشار االحتاد   -١٠
 الـذي أقامتـه املفوضـية يف    أفريقياوأما احلوار األول من أجل    . ملفوضية االحتاد ودوله األعضاء   

 أفريقيـا  يف جنيف فقد توصل إىل استنتاجات منها أن مسؤولية التنمية من أجل              ٢٠٠٩مايو  /أيار
 يف  األفريقياق الذي انطلق منه االحتاد      وهذا هو السي  . هي يف املقام األول مسؤولية مجيع األفارقة      

 املوارد، والـرتاع املـسلح،      يةمتسكه باحلق يف التنمية رغم التحديات اليت تواجهه، ومنها حمدود         
  .والفقر، واألوبئة، والتعرض ملخاطر تغري املناخ

عدم االحنياز رحبت فيها باجلهود اليت تبذهلا فرقـة         حركة  وألقت مصر كلمة باسم       -١١
وأشـارت  . معايري احلق يف التنمية   حتسني  وسلمت بالتقدم الذي أحرز حىت اآلن يف        العمل،  

مصر إىل قرارات صدرت سابقاً عن جملس حقوق اإلنسان فأكدت ضرورة أن تقدم فرقـة               
موقـف  أكـدت    قائمة باملعايري واملعايري الفرعية التنفيذية، و      ٢٠١٠أبريل  /العمل يف نيسان  

 ٢٠٠٦دد من مؤمترات القمة، وخباصة قمة هافانا يف عـام           احلركة الثابت الذي أعلن يف ع     
يربز التزام أعضاء احلركة بالعمل على وضع       وذلك  . ٢٠٠٩يوليه  /وقمة شرم الشيح يف متوز    

واعتماد اتفاقية دولية للحق يف التنمية، الذي جيب أن يكون مساوياً لغريه من حقوق اإلنسان               
ويف سياق  . شمولية، والتكافل، والوحدة، والترابط   واحلريات األساسية، وقائماً على مبادئ ال     

عرف بعد آثارها كاملة، وعلى ضوء فشل مؤمتر        احلديث عن األزمات العاملية الراهنة اليت مل تُ       
املناخ يف كوبنهاغن، أكدت مصر من جديد أهنا تتوقع أن تكون املعايري واملعـايري الفرعيـة                

ه التحديات والقيود اليت تواجه إعمال احلق يف التنمية         انعكاساً واستجابة هلذ  احملسَّنة  التنفيذية  
دور  املعايري أيـضاً هنجـاً متوازنـاً إزاء          على املستويني الوطين واإلقليمي، وأن تعتمد هذه      

  .املسؤوليات الوطنية والدولية
 ،فرقة العمل ووضع املعايري   ألعمال  وأعربت الواليات املتحدة األمريكية عن تأييدها         -١٢

. يف الوقت ذاته شعورها بالقلق إزاء تطور هذه املعايري إىل صك ملزم قانوناً     ن جديد    م مؤكدةً
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وقالت إن التنمية ضرورة استراتيجية واقتصادية وأخالقية ينبغي النظر إليها باعتبارها عمليـة             
  . األجلوطويلة  ةتكيف مستمر

  أن  وأكدت ،لعمل باسم االحتاد األورويب فأثنت على أعمال فرقة ا        إسبانياوحتدثت    -١٣
االحتاد األورويب ال يزال ملتزماً التزاماُ قوياً بتحقيق التنمية املستدامة واحلد من الفقر؛ وتشجيع 

 احلؤولاالحترام جلميع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية؛ والعمل يف اجتاه ضمان األمن و           
ووفقاً . لعوملة املنصفة دون نشوء الرتاعات؛ وتشجيع احلكم الرشيد واملساواة بني اجلنسني وا         

إلعالن احلق يف التنمية، فإن الدول تتحمل املسؤولية الرئيسية عن ضمان التمتع الكامل جبميع        
فال يتجه إىل صك    أما خطاب االحتاد يف هذا اجملال       . حقوق اإلنسان، مبا فيها احلق يف التنمية      

 ،ا من قبل الفريـق العامـل       عند اعتماده  ،وينبغي جعل مشروع جمموعة املعايري    . ملزم قانوناً 
صلب سياسات يف  لوضع جمموعة معايري إلعمال احلق يف التنمية هبدف جعل هذا احلق  أساساً

وينبغي جعل هذه املعايري يف صيغة تطبيقية تتخذ شكل         . اجلهات الفاعلة على املستويات كافة    
امل فعالـة يف    عومن أن يكونوا    عالمات ومؤشرات تتعلق بالتزامات الدول بتمكني األفراد        

  . عملية التنمية
ة فأيدت تأييداً كامالً ما جاء يف بيان مصر         األفريقييا باسم اجملموعة    ريوتكلمت نيج   -١٤

يا احلق يف التنمية مفتاح التمتع جبميـع        ريواعتربت نيج . الذي ألقته باسم حركة عدم االحنياز     
وأما . ل للحق يف التنمية   حقوق اإلنسان واحلريات األساسية األخرى، وأيدت اإلعمال الكام       

اجلهود اليت تبذهلا فرقة العمل والفريق العامل فمن شأهنا أن تشكل بداية عملية مستصوبة جداً  
ة األفريقيوقال إن اجملموعة    . لتحديد معايري تتطور يف هناية املطاف إىل صٍك دويل ملزم قانوناً          

إىل الشراكة اجلديدة من أجـل      شار  ، وأ تعترف بالدور الذي تؤديه اهليئات الوطنية واإلقليمية      
جلعل احلق يف التنمية يف صلب السياسات العامـة علـى            زاًافّح باعتبارها   أفريقياالتنمية يف   

الكثري من العمل اإلضايف على املـستوى  ضرورة إجناز   يف الوقت ذاته      متوقعةً ،املستوى احمللي 
  .الدويل وفقاً لإلعالن

 التنمية يف السياق العام حلقـوق اإلنـسان         ورأت املكسيك وجوب طرح احلق يف       -١٥
معيار مـن  كل  وينبغي النظر يف    . عية والثقافية األخرى، وخباصة احلقوق االقتصادية واالجتما    

الرشيد والدميقراطية واستئصال الفقر عوامل حامسة      املعايري يف السياق العاملي واعتربت احلكم       
 األهداف اإلمنائية لأللفية تـرتبط ارتباطـاً        وعلى غرار ذلك، فإن   . يف إعمال احلق يف التنمية    

  . وثيقاً حبقوق اإلنسان ومن الضروري تناوهلا يف سياق هذه احلقوق
. وشددت الربازيل على أمهية إعمال احلق يف التنمية وضرورة وجود اإلرادة السياسية  -١٦

تفاقية لالرتقاء  ومما يبعث على األمل أن فرقة العمل ستنجز أعماهلا اليت تتناول مسألة وضع ا             
  . مبستوى احلق يف التنمية إىل مستوى بقية حقوق اإلنسان

 أن تضع آراء خرباء وليس  ، باعتبارها هيئة خرباء   ،وتوقعت بنغالديش من فرقة العمل      -١٧
لفريق العامل باعتباره هيئة حكوميـة  السياسية اليت ينبغي تركها لبيانات تراعي اللياقة إصدار  
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ش إىل وضع الصيغة النهائية للمعايري واملعايري الفرعية التنفيذية اليت تتوقع ودعت بنغالدي. دولية
وينبغي حتويل هذه املعـايري إىل      . أن تكون متوازنة وواقعية ومفيدة يف إعمال احلق يف التنمية         

ومن الضروري يف هذا الصدد توفري الدعم والتضامن الدوليني ألنه ليس           . قواعد ملزمة قانوناً  
  . أن حيقق التنمية املستدامةمبفرده  يف وسع بلٍد

ويف  األفريقيالكلمة اليت ألقتها نيجرييا باسم االحتاد       ما جاء يف    وأيدت موريشيوس     -١٨
وركزت الضوء على الفجـوة املتزايـدة       . الكلمة اليت ألقتها مصر باسم حركة عدم االحنياز       

، هذه الفجوة   أفريقيانمو، ال سيما يف     اتساعاً باستمرار بني البلدان النامية والبلدان املتقدمة ال       
واعتربت . الغذائية واالقتصادية واألثر السليب لتغري املناخ   ءاً يف سياق األزمات     اليت ازدادت سو  

احلق يف التنمية حقاً أساسياً من حقوق اإلنسان يتجاوز استئصال الفقر ويشكل جسراً بـني               
واحلقوق املدنية والسياسية مـن جهـة        ،احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية من جهة     

وقالت بوجوب إقامة شراكة عاملية حقيقية يف جمال التعاون الدويل موافقة حملتـوى             . أخرى
  . إعالن احلق يف التنمية

العمل إزاء   للنهج القائم على اخلربة الفنية الذي اتبعته فرقة       وأعربت كندا عن تأييدها       -١٩
جداً يف جعل هذا    ا التعاوين إزاء املؤسسات األخرى املفيد       احلق يف التنمية، وأثنت على هنجه     

وفيما أكدت كندا من جديد أهنا ال تؤيد السري يف اجتـاه            . احلق يف صلب السياسات العامة    
  . قالت إهنا تتطلع إىل حبث سبل أخرى،وضع صك ملزم قانوناً

باب الكامنـة    اهلندية فرقة العمل إىل عدم جتاهل األس       "توباج أمارو "ودعت حركة     -٢٠
. هلـذا الفـشل   اجلذريـة   وراء عدم بلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية، وإىل معاجلة األسباب          

وسلطت الضوء على ضرورة قيام فرقة العمل مبعاجلة مسائل مثل األزمة املالية، وتغري املناخ،              
  . على حقوق اإلنسان هلذه الشعوبوأزمة الديون يف سياق تأثريها على الشعوب األصلية و

الشعوب واألمم األصلية، واجمللس الدويل حلقـوق اإلنـسان،         ممثلو ائتالف   وتكلم    -٢١
واجمللس اهلندي ألمريكا اجلنوبية فأعربوا على تأييدها للمبادئ اليت يقوم عليها احلق يف التنمية              

  . ولوضع صك قانوين دويل ملزم
منظمة الصحة العامليـة    رقة العمل إىل    فريدريخ أََبْرت أن بعثيت ف    والحظت مؤسسة     -٢٢

ورحبت بنتيجة .  أمهية البعد العاملي للحق يف التنميةاواملنظمة العاملية للملكية الفكرية قد أكدت     
اليت أوضحت  ،  )A/HRC/15/WG.2/TF/CRP.4(اجتماع اخلرباء بشأن معايري احلق يف التنمية        

وأوصى بأن  . ق يف التنمية  األساس لشرعية احل  الصلة بني البعدين العاملي والوطين واليت تشكل        
احلقوق وااللتزامات احملددة لكل    والية قادمة لفرقة العمل وضع مبادئ توجيهية توجز         تشمل  

  . مستوى من املستويات الفردية والوطنية واإلقليمية والدولية
وأوردت حلقة حبوث حقوق وواجبات الشخص اإلنساين أرقاماً بشأن الفوارق يف             -٢٣

مـارموت،  وأشارت إىل دراسة أعدها مايكل      . الواحد وفيما بني البلدان   الثروة داخل البلد    
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رئيس اللجنة املعنية باحملدِّدات االجتماعية للصحة التابعة ملنظمة الصحة العاملية، وقـدمت إىل          
، وقد أبرزت هذه الدراسـة الفجـوة        ٢٠٠٩يوليه  /اجمللس االقتصادي واالجتماعي يف متوز    

ملتوقع للذين يعيشون يف بلدان الشمال والعمـر املتوقـع للـذين             سنة بني العمر ا    ٤٠البالغة  
يعيشون يف بلدان اجلنوب، وهذا بيان لفشل اجلهود اليت بذلت لتحقيق التنمية على أسـاس               

التركيز عايري احلق يف التنمية أن تركز على النتائج بدالًَ من           أنه ينبغي مل  وأكد املتكلم   . املساواة
  . تدابري التنفيذعلى 

  العروض واملناقشات  -بعاً را  

، بشأن احلصول علـى      هاء  من األهداف اإلمنائية لأللفية، الغاية     ٨اهلدف رقم     -ألف   
  األدوية األساسية

منظمـة  عن البعثات الفنية اليت أوفدهتا فرقة العمـل إىل          تقرير   املقرر   -قدم الرئيس     -٢٤
لصحة العمومية واالبتكار وامللكيـة     املعين با  العامل احلكومي الدويل     الصحة العاملية، والفريق  

الـصندوق  ووالتدريب يف جمال أمراض املناطق املدارية،        الفكرية، والربنامج اخلاص للبحث   
على الدور األساسي الـذي     السيد ماركس   وشدد  . العاملي ملكافحة اإليدز والسل واملالريا    

ن األهـداف اإلمنائيـة     م ٨الغاية هاء للهدف    منظمة الصحة العاملية يف التقدم ب     اضطلعت به   
إيراد إشارة يف االستراتيجية وخطة العمل العامليتني إىل احلق يف الـصحة            أمهية  على  لأللفية، و 

وتشكل هذه اإلشارة مدخالً إىل     . على النحو الوارد يف ديباجة دستور منظمة الصحة العاملية        
 ُحـذفت مـن     األوضح منها إىل تلك احلقوق قد     اإلشارات  أن  حقوق اإلنسان بالرغم من     
ومع ذلك، يوجد جمال لتنفيذمها وتفسريمها بطريقة تدعم احلـق          . االستراتيجية وخطة العمل  

  . التنمية يف
ت يف منظمة الصحة العاملية فكرة إقامة حلقـة         جرأيد املشاركون يف املناقشات اليت        -٢٥

ة عمل حول احلصول على األدوية األساسية تشارك فيها مجيع اجلهـات الرئيـسية صـاحب              
وبعد .  شركات األدوية واإلجراءات اخلاصة حبقوق اإلنسان يف األمم املتحدة    هااملصلحة مبا في  

 أيضاً إىل مفوضية األمم املتحدة السامية       ١٢/٢٤ذلك طلب جملس حقوق اإلنسان يف قراره        
ويف هـذا   . حلقوق اإلنسان إجراء مشاورات للخرباء بشأن احلصول على األدوية األساسية         

 املقرر عقد اجتماع واحد ملشاورات اخلرباء يتناول مسألة احلصول          -رح الرئيس   الصدد، اقت 
  .على األدوية األساسية انطالقاً من منظور احلق يف الصحة واحلق يف التنمية

 بار فرقة العمل على استنتاجاهتا اليت توصلت إليها يف          -مث أطلعت ساكيكو فوكودا       -٢٦
وأثنت على الطابع اإلجيـايب     . نامج اخلاص والصندوق العاملي   البعثة الفنية اليت أوِفدت إىل الرب     

يف توسـيع نطـاق     بأعمال قّيمة   والبّناء للحوار مع هاتني املؤسستني وقالت إهنما تضطلعان         
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وحـددت  . ملبادئ ومعايري احلـق يف التنميـة      املوافقة  فرص احلصول على الرعاية الصحية      
هاتني املؤسستني، ال سيما فيما يتصل بإجياد بيئة        املناقشات أيضاً الفجوات اليت تعتري أعمال       

وأشارت أيضاً . ُيعترب شرطاً أساسياً إلعمال احلق يف الصحةفذلك وإزالة القيود، عامة متكينية 
إىل تقرير فرقة العمل املعنية بالقصور يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، الذي أبرز مشاكل              

وميكن للـصندوق العـاملي     . يف البلدان النامية  ة  رعار ميسّ بأسفرها  ااحلصول على األدوية وتو   
ومن الضروري  . باعتباره مموِّالً رئيسياً لألدوية أن يؤدي دوراً بارزاً يف إجياد بيئة عامة متكينية            
  .أيضاً التفكري يف اتِّباع ُنُهج خمتلفة للحفز على مزيد من االبتكار والبحوث

 والتدريب يف جمال أمراض املنـاطق املداريـة         ورحب مدير الربنامج اخلاص للبحث      -٢٧
وذكّر بأن الربنامج   . بفرصة األخذ يف أعمال الربنامج بنهج ينطلق من منظور حقوق اإلنسان          

اخلاص هو برنامج مشترك بني برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وصـندوق األمـم املتحـدة               
اصر التنمية واإلنصاف تتخلل بيان     للطفولة، والبنك الدويل، ومنظمة الصحة العاملية، وبأن عن       

ديباجة دستور منظمة الصحة العاملية أكدته رسالة الربنامج مثلما يتخلله احلق يف الصحة الذي  
 ويف سياق احلق يف الصحة، حـدد املـدير العناصـر          . والذي يهتدي به الربنامج يف أعماله     

جعـل  ه عند مث أكد أن. واملسكناحملدِّدة للصحة وهي املاء واملرافق الصحية والغذاء األساسية  
التوفُّر واحلصول والقبول واجلودة نقاط تالقٍ بني هذه العوامل االجتماعية احملدِّدة واحلصول            

ساواة وعدم التمييـز واملـشاركة   األساسية قائمة وهي امل املبادئ   بقيت   على الرعاية الصحية  
  .والشمول واملساءلة والشفافية

:  وهي٨اص أيضاً على ثالثة عناصر من عناصر اهلدف رقم       وشّدد مدير الربنامج اخل     -٢٨
لحـصول علـى    ات األدوية، والنهج االسـتراتيجي ل     الشراكات العاملية، والتعاون مع شرك    

وفيما يتعلق باألمراض املدارية، شّدد على األمهية احلامسة لالبتكار والبحث         . األدوية األساسية 
على أسـاس تفـضيلي يف      عريها  ت تيسِّر توفُّرها وتس   يف إنتاج األدوية األساسية وفقاً التفاقا     

وأشار أيضاً إىل أن تيسري احلصول على األدوية ليس جمرد مسألة كلفـة وأن              . البلدان النامية 
وتـشري  . مشكلة أساسـية  يف أحيان كثرية     توصيل األدوية األساسية إىل احملتاجني إليها ُيعترب      

يف بعـض   مهمـاً    معات احمللية قد تؤدي دوراً    اجملتاألدلة املقدمة من الربنامج اخلاص إىل أن        
توزيعه لضمان  ) التدخل املباشر من ِقَبل اجملتمع احمللي     (الدواء  وتوزيع  الربامج والُنظم يف مجع     

  .وأبدى الربنامج اخلاص اهتماماً قوياً باستمرار التعاون مع فرقة العمل. أفضلعلى حنو 
جارة وحقوق اإلنسان وقانون الـصحة يف       ورّحب ممثل إدارة شؤون األخالق والت       -٢٩

األدوية األساسية واحلـق  احلصول على منظمة الصحة العاملية ببعثة فرقة العمل واحلوار بشأن     
وتعمل هذه اإلدارة على جعل حقوق اإلنسان يف صلب السياسة العامة داخـل             . يف التنمية 

أعمال حقوق اإلنسان يف    أيضاً على إدراج الصحة يف جدول       ، وتعمل   منظمة الصحة العاملية  
ورحبت منظمة الصحة العاملية بالفرصة ملواصلة العمل مع فرقة العمل وتقدمي           . خارج املنظمة 
  .الدعم جلهودها
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 أمانة الصحة العمومية واالبتكار وامللكية الفكرية يف منظمة الـصحة           ةمديرمت  وقد  -٣٠
مة إزاء احلق يف الصحة ينطلق مـن         فيه بإجياز إن النهج الذي تتبعه املنظ       تالعاملية عرضاً قال  

إطار عاملي يف سياق دستور منظمة الصحة العاملية الذي يعترف بالصالت مع مسائل عامليـة               
 فتتضمن نـصاً    نيوأما ديباجة االستراتيجية وخطة العمل العامليت     . أخرى منها حقوق اإلنسان   

عناصـر   وتتـضمن . صرحياً بشأن حقوق اإلنسان واحلق يف الـصحة كمبـدأين مهمـني          
وأبلغت . حية بشأن امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا     نصوصاً صر االستراتيجية وخطة العمل    

عن عدة مبادرات اضطلعت هبا األمانة مبفردها أو بالتعاون مع مؤسـسات أخـرى مثـل                
وختمت العرض الـذي    . النهج الشامل ويف ذلك انعكاس هلذا     األونكتاد واالحتاد األورويب،    

  .د على األمهية الكبرية للشراكات العاملية يف تناول قضايا احلق يف الصحةقدمته بالتأكي
وقدمت مديرة وحدة إدارة األدوية يف الصندوق العاملي استعراضاً عامـاً ألعمـال               -٣١

الوحدة أكدت فيه أن مربر وجود هذه الوحدة يرتبط باملبادئ األساسية اليت يقوم عليها احلق               
جود اهتمام والتزام قويني لدى الصندوق العاملي بتعزيـز حقـوق           وأشارت إىل و  . يف التنمية 

اإلنسان كوسيلة لتحسني فرص احلصول على األدوية األساسية باعتبارها عنصراً من عناصر            
ويف هذا الصدد، فإن أعمال الصندوق العاملي تشمل توفري التمويل بـشكل          . احلق يف الصحة  

 وبناء القدرات هبدف تعزيز ُنظـم  ،دة تقنيةمستدام، ووضع مبادئ وسياسات، وتقدمي مساع   
ويشارك الصندوق العاملي يف رصد وتقييم احلصول على األدوية         . التوريد والصحة يف البلدان   

وذلك من خالل اسـتخدام مؤشـرات       ،  الفقرية والضعيفة فئات السكان   األساسية من ِقَبل    
ات رصد الشراء واجلودة،    احلصول على هذه األدوية كجزء من إدارة املنح، ومن خالل بيان          

  .وحتليل السياسات العامة وحركة السوق، ال سيما فيما يتعلق بالتسعري
 مثلمـا   ، املقرر أن فرقة العمل ُتدرك     -ويف املناقشات اليت أعقبت ذلك أكد الرئيس          -٣٢

ن  أن عملية استراتيجية وخطة العمل العامليتني مل ختضع ألي تغيري لك           ،أدرك تقرير البعثة الفنية   
وطلـب  . تنفيذها وتفسريها يتيحان فرصاً لألخذ بأولويات حقوق اإلنسان واحلق يف التنمية          

أيضاً إىل الصندوق العاملي أن ُيطلع فرقة العمل على أحدث التطورات اجلديدة يف تـشجيع               
 وقال  ،وأشار ممثل الصندوق العاملي يف رده إىل جمموعات من الرباءات اليت أُنشئت           . االبتكار

إن منظمته ملتزمة بالعمل مع الشركاء على حتسني فرص احلصول على األدوية األساسية أيضاً 
وأهنا ستبذل جهدها إلنشاء حوافز للشركات اليت تصنع هذه األدوية كي تتعاون على حتسني             

  .امللكية الفكرية واألدويةالوصول إىل فرص 
 باسم االحتاد األورويب قائلة     ياإسبانوأما يف اجللسة التفاعلية مع املراقبني فقد علّقت           -٣٣

إن احلوار الذي بدأته فرقة العمل مع شركاء عامليني قد عاد بالنفع على إعمـال احلـق يف                  
  .التنمية، وأكدت أن الشراكات قد تأخذ أيضاً بنهج حقوق اإلنسان

 الـذي   ١٢/٢٤وتكلمت مصر باسم حركة عدم االحنياز فأشارت إىل قرار اجمللس             -٣٤
لس إىل مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن تـنظِّم مـشاورات             طلب فيه اجمل  
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للخرباء بشأن احلصول على األدوية األساسية، وقالت إنه ينبغي ربط حـصيلة املـشاورات              
وعلّقت الواليات املتحدة األمريكية على تقرير البعثة عن احلـصول          . مبعايري احلق يف التنمية   

. ربت عن تقديرها للجهود املبذولة يف جمـال مجـع املعلومـات           على األدوية األساسية فأع   
مقبـوالً  "واعترضت الواليات املتحدة على اإلشارة يف التقرير إىل احلق يف التنمية باعتبـاره              

 املقـرر إن  - قـال الـرئيس   ،ويف معرض التوضيح. ألهنا ترى أن األمر ليس كذلك  " عاملياً
ىل تكرار االلتزام هبذا احلق يف وثائق صـدرت بتوافـق           اإلشارة الواردة يف التقرير قد أحملت إ      

، وتوافق آراء مونتريي لعام     ٢٠٠٠، وإعالن األلفية لعام     ١٩٩٣اآلراء مثل إعالن فيينا لعام      
 وعدد من القمم العاملية واملؤمترات العاملية       ٢٠٠٥، وحصيلة مؤمتر القمة العاملي لعام       ٢٠٠٢

وقال أيضاً إنه حيترم حتفظـات      . حدة إىل توافق اآلراء   األخرى اليت انضمت فيها الواليات املت     
 إنه ال ينبغي املبالغة يف احلديث عن املغزى  قائالً،الواليات املتحدة وتصويتها السليب يف املاضي

. إشارة وجيزة إىل احلق يف التنميـة      يتضّمن  السياسي للموافقة على نص صادر بتوافق اآلراء        
ميكن استخالصه  ) لذي ال ينطوي على أي التزامات قانونية      ا(ومع ذلك، فإن القبول العاملي      

وأيدت مـصر وموريـشيوس     . من تلك الوثائق الصادرة بتوافق اآلراء على أعلى املستويات        
وجهة النظر هذه وأضافتا إليها القول بأن احلق يف التنمية قد ذُِكر دائماً مع حقوق اإلنـسان                 

  .ناألخرى يف مجيع وثائق وقرارات حقوق اإلنسا

   من األهداف اإلمنائية لأللفية، الغاية واو، بشأن نقل التكنولوجيا٨اهلدف رقم   -باء   
الفريق العامـل   قبله   املقرر بأن فرقة العمل كانت قد قدمت اقتراحاً          -ذكّر الرئيس     -٣٥

املـسامهة يف احلـق يف       انطالقاً من منظور     ٨هدف رقم   بأن تتناول فرقة العمل الغاية واو لل      
جدول األعمال اإلمنائي للمنظمة العاملية للملكية الفكرية وآليـة  اليت حيتمل أن يقدمها     التنمية

 ، وليس من منظور تكنولوجيا    بشأن تغري املناخ  اإلطارية  التنمية النظيفة باتفاقية األمم املتحدة      
  .املعلومات واالتصاالت

ت إىل املنظمـة العامليـة       بار تقرير البعثة الفنية اليت أُوِفد      -وقدمت السيدة فوكودا      -٣٦
 لبدء حوار بشأن جدول األعمال اإلمنائي للمنظمة العاملية للملكيـة           )ويبو (للملكية الفكرية 

أما أمهية جدول األعمال اإلمنائي فتنشأ عن كون        . الفكرية انطالقاً من منظور احلق يف التنمية      
التكنولوجي يشكل مسامهة   بتكار  فاالالتكنولوجيا عنصراً حامساً يف إجياد بيئة متكينية للتنمية،         
وأما التوزيع غري املتوازن على الصعيد . أساسية يف كل جمال تقريباً من جماالت التقدم اإلنساين

وُيعترب جـدول   .  واالبتكار فُيعترب حتدياً مميِّزاً للقرن احلادي والعشرين       الوصولالعاملي لفرص   
مـصلحة  يف إدارة ختـدم     ة امللكية الفكرية    إطار محاي إدارة  األعمال جناحاً رئيسياً يف ضمان      

  .اجلمهور العام
 بار إىل أبرز أشكال التوتر بني ُنظم امللكيـة الفكريـة            -وأشارت السيدة فوكودا      -٣٧

 يعود بالنفع على األسـواق لكنـها        لكية الفكرية تشجع االبتكار الذي    فامل. واحلق يف التنمية  
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وجيا استثماراً يفي باحلاجات األساسـية للفقـراء        توفر دائماً حوافز لالستثمار يف التكنول      ال
فمعظم حقوق امللكية الفكرية يف حوزة عدد قليل من         .  الضئيلة القدرة الشرائية ذات  والبلدان  

وال بد مـن    . البلدان املتقدمة النمو، ومن هنا تنشأ أمهية حلاق البلدان النامية بركب االبتكار           
حدة األخرى يف جمال املساعدة التقنية كي ميكن النظر         النظر يف التعاون مع وكاالت األمم املت      

لـدان  لبيف سياسات امللكية الفكرية من زاوية التنمية األوسع وبغية مراعاة الظروف املتنوعة             
 بار أيضاً أمهية جمـال  -وأكدت السيدة فوكودا . فريد يليب حاجاهتاتتطلب اتباع هنج  خمتلفة  

ويف هذا الصدد، أشارت    . يف إجياد بيئة متكينية للتنمية     يف السياسة العامة  التصرف واالستقالل   
إىل مسألة مهمة يتعني تناوهلا وهي طريقة احملافظة على جمال التصرف يف السياسة العامة على               
ضوء القيود الناشئة عن اتفاقات دولية مثل اتفاق اجلوانب املتصلة بالتجـارة مـن حقـوق                

التنفيـذ  ن التنمية ال يزال يف بدايته؛ وعملية        أيبو بش أعمال الو فتنفيذ جدول    .الفكرية امللكية
  .من منظور حقوق اإلنسان تتطلب عملية رصد ال تزال تنتظر إنشاءها

وقدم رئيس قسم االبتكار ونقل التكنولوجيا يف املنظمة العاملية للملكيـة الفكريـة               -٣٨
إلمنائية تـشكل جـزءاً     فقال إن االعتبارات ا   . عرضاً حول امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا     

ومضى قائالً إن تسع توصيات مـن توصـيات         . يتجزأ من أعمال املنظمة يف هذا اجملال       ال
 توصية تركز على نقـل التكنولوجيـا        ٤٥البالغ عددها   أعمال الويبو بشأن التنمية     جدول  

ة حلقهـا  بتكارية لدى البلدان النامية لتمكينها من املمارسة الكاملاالقدرة الوترمي إىل تطوير  
وتقدم املنظمة العاملية للملكية الفكرية أيضاً املساعدة إىل البلدان الناميـة لتعزيـز             . يف التنمية 

ومن . قدرهتا على ممارسة حقوقها املشروعة يف امللكية الفكرية يف جمال التطورات التكنولوجية      
أما النهج الذي تتبعـه     و. املمكن جعل محاية امللكية الفكرية محاية داعمة للتنمية ال مقيدة هلا          

املنظمة العاملية للملكية الفكرية إزاء نقل التكنولوجيا فهو هنج مزدوج ويعمل على مـستويني   
ـ      . اثنني مها املستوى العام واملستوى احملدد      ل، تـشجع   فعلى املستوى العام ويف األجل الطوي

االت اإلمنائية الوطنية   تعليمي يبين القدرات يف اجمل    املنظمة على إجياد مناخ مؤات بتعميم نظام        
وإضافة إىل ذلك، تقدم املساعدة ألغراض تطوير هياكل أساسـية لتـشجيع            . ذات األولوية 

ينجز ذلك من خالل مراجعة للملكيـة الفكريـة،         . نقل التكنولوجيا فعالة ل االبتكار ونظم   
فكرية لملكية ال  وطنية للملكية الفكرية وسياسات مؤسسية ل      واملساعدة على وضع استراتيجية   

ومراكز البحوث، وإنشاء شبكات للبحث واالسـتحداث ومراكـز للملكيـة           للجامعات  
أما على املستوى احملدود والقصري األجل، فإن املنظمة العاملية للملكية الفكرية تقدم            . الفكرية

 وذلك بتقدمي برامج لبناء القدرات يف ،دعماً تقنياً لسد الفجوة بني البحوث والدورة اإلنتاجية    
وأكد أيضاً التزام املنظمة العاملية للملكية الفكرية القوي بالتعاون على          . ارة امللكية الفكرية  إد

  . نطاق واسع وعزمها على االضطالع باألنشطة على حنوٍ شفاف وشامل
 السيد ماركوس أوريالنا االستنتاجات اليت خلصت إليها دراسة تقييم آليـة            عرضو  -٣٩

. (A/HRC/15/WG.2/TF/CRP.3/Rev.1)منظور احلـق يف التنميـة      التنمية النظيفة انطالقاً من     
وبعد إجياز السمات واخلصائص الرئيسية لآللية، اليت تعترب شراكة للتعاون من أجل التنميـة              
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املستدامة والتخفيف من انبعاث غازات الدفيئة، شرح السيد أوريالنا بالتفصيل االنتقـادات            
وعلى سبيل التحديد، فإن تشديد اآللية على       . ملنشوراتالرئيسية اليت وجهت هلذه اآللية يف ا      

للشعوب احلؤول دون أن تطال آثارها السلبية حقوق اإلنسان         احلد من االنبعاثات ال يضمن      
وإضافة إىل ذلـك، فـإن توزيـع        . هذه اآلثار إىل حدها األدىن    تقليل   أو   ،واجملتمعات احمللية 

تفيد منها بوجه عام إال عدد قليل مـن البلـدان            إذ ال يس   ،مشاريع اآللية ليس توزيعاً منصفاً    
أما القرار بشأن آلية التنمية النظيفـة الـذي اختـذه يف            . النامية مثل الربازيل والصني واهلند    

كوبنهاغن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو فقد تضمن            
صاف يف توزيع املشاريع على البلـدان  بعض اخلطوات اليت ترمي إىل التشجيع على زيادة اإلن     

مـسامهتها يف التنميـة     من حيث   وأشار السيد أوريالنا إىل أوجه التقصري يف اآللية         . النامية
ويف هذا السياق، ناقش االنتقادات املتعلقـة مبـسائل         . املستدامة ونقل التكنولوجيا اخلضراء   

مشاريع اآللية إىل احلد بعض ا ال تؤدي اإلضافة والسالمة البيئية مربزاً املشاكل اليت تنشأ عندم       
وأوجه القصور هذه ال تنسجم مع مبادئ ومعايري احلق يف التنمية، مبـا             . فعالً من االنبعاثات  

فمعايري احلق يف التنمية    . فيها املساواة واإلنصاف وعدم التمييز واملشاركة والشفافية واملساءلة       
ر، ولكن القرارات احلالية اليت تتخـذها       تقتضي وجود عملية مفتوحة وشاملة يف صنع القرا       

السلطات الوطنية بشأن ما إذا كانت املشاريع القائمة يف إطار اآلليـة تـساهم يف التنميـة                 
وعالوة على ذلك، تتطلب معايري احلق يف       . املستدامة أم ال فهي قرارات ال ختضع هلذا املعيار        

 وفيما بينها، أما يف الوقت احلاضر فإن        التنمية اإلنصاف يف توزيع منافع التنمية داخل البلدان       
وفيمـا  . ان النامية املشاريع القائمة يف إطار اآللية ال تعود بالنفع إال على عدد قليل من البلد             

معايري احلق يف التنمية، اقترح السيد أوريالنا أن تضع هذه املعايري يف االعتبار             يتعلق بتحسني   
، وذلك وفقاً لنتائج مؤمتر القمة العاملي للتنميـة         هنجاً يقوم على أساس علمي يف صنع القرار       
  .٢٠٠٢املستدامة الذي عقد يف جوهانسربغ يف عام 

يف أمانة اتفاقيـة األمـم املتحـدة     عملية آلية التنمية النظيفة    وأما مدير وحدة إدارة     -٤٠
 ،ا اآللية اإلطارية بشأن تغري املناخ فقد قدم استعراضاً عاماً لالجنازات والتطورات اليت شهدهت           

وأقر بأن . وقال إن آلية التنمية النظيفة آلية سوق مرنة. وألنشطتها ووظائفها وهيئاهتا الرئيسية   
املشاريع القائمة يف إطار هذه اآللية تتركز يف معظمها يف عدد قليل مـن البلـدان الناميـة،                 

ملـشاريع يف   وتوجد غالبيتها العظمى يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ، يليها عدد كبري مـن ا             
وهذا االجتاه يعكس وجهـة تـدفقات االسـتثمار         . أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب    

ري يف عمليـة    اليت تشوب اآللية مثل تزايد التـأخ      مث أشار إىل بعض النواقص      . األجنيب املباشر 
 يف ذلـك    واختذت مؤخراً بضعة تدابري لتحسني املنهجية وعملية املوافقة، مبا        . املوافقة الدقيقة 

ومن الضروري تعزيز الكفاءة يف تسجيل املشاريع وإصـدار         . اختاذ خطوات لتعزيز الشفافية   
شهادات احلد من االنبعاثات، فضالً عن اإلدارة الرشيدة، والشفافية، واالتـصال باجلهـات            

وفيما يتعلق مبسامهة املشاريع يف التنمية املستدامة، سوف تشجع السلطات          . صاحبة املصلحة 
 وأبدى املمثل اهتمامـاً مبواصـلة       .على نشر معايريها للتنمية املستدامة    باألمر  نية املكلفة   الوط
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 ودعا فرقة العمل إىل املشاركة يف إطار نريويب الذي جيمع وكاالت األمـم املتحـدة     ،احلوار
  .ة يف اآلليةاألفريقيوعدداً من املؤسسات األخرى، وذلك بغية تعزيز مشاركة البلدان 

ثناء املناقشة اليت أعقبت ذلك، قال ممثل املنظمة العاملية للملكيـة الفكريـة إن              ويف أ   -٤١
احلصول على املعرفة هو حق من حقوق اإلنسان وأن امللكية الفكرية أنشئت لبناء ال إلعاقة               

أما املسؤولية عن تقدمي احلوافز للملكية الفكرية فهي مـسؤولية          . االبتكار وحقوق الشعوب  
يقتصر دور املنظمة العاملية للملكية الفكرية على تعزيـز ثقافـة للملكيـة              بينما   ،احلكومات

وفيمـا يتعلـق    . هالكلورولتقليدية والثقافية وف  االفكرية واحترام معارف الشعوب األصلية      
بإعمال احلقوق االجتماعية والفردية، وجهت املنظمة العاملية للملكية الفكرية االنتباه إىل أمهية       

يف إجياد تكنولوجيات تستطيع أن تساعد على محاية هذه املعارف والثقافات           امللكية الفكرية   
بار إىل التوتر بني املـصاحل العامـة         - وأشارت السيدة فوكودا  . اخلاصة بالشعوب األصلية  

 وتبـادل   ،فهناك احلفز على االبتكار بتوفري احلماية للملكية الفكرية مـن جهـة           : واخلاصة
وقال ممثل املنظمة العاملية للملكية الفكريـة إن        .  جهة أخرى  االبتكارات وتوسيع نطاقها من   

. فشل السوق يقتضي تدخل احلكومات وتناول حاجات اجملتمع، ال سيما يف جمال الـصحة             
 اتفاق اجلوانب ويف هذا الصدد، أشارت املنظمة العاملية للملكية الفكرية إىل جوانب املرونة يف 

السياسة يف جمال   فكرية، مثل الترخيص اإللزامي كخيار      قوق امللكية ال  املتصلة بالتجارة من ح   
  .لتصدي حلاجات اجملتمعلالعامة 
والحظ األونكتاد االهتمام املتزايد بقضايا امللكية الفكرية انطالقاً من منظور حقوق             -٤٢

ورداً على بيان للمنظمة العاملية للملكية الفكرية يشري إىل عزم مديرها العام اجلديد             . اإلنسان
املقرر الفائدة يف    -ى إدراج عناصر حقوق اإلنسان يف خطة عمل املنظمة، الحظ الرئيس            عل

خطة العمل على اإلشارة إىل القضايا      تعديالت  ذلك من منظور احلق يف التنمية إذا مل تقتصر          
  .القضايااالجتماعية فحسب بل تشمل أيضاً أبعاد حقوق اإلنسان يف تلك 

املراقبني فقد قالت الواليات املتحدة األمريكية إهنا تؤيـد         وأما يف جلسة التفاعل مع        -٤٣
الذي يقدم وسيلة عملية جلعل     أعمال بشأن التنمية     وترحب جبدول    ،العمليات اإلمنائية الفعالة  

غري أهنا اعترضت على استنتاج تقرير البعثة       . املنظمة العاملية للملكية الفكرية يف صلب التنمية      
فامللكية الفكرية ال تـشكل عائقـاً       . ية ال تنسجم مع احلق يف التنمية      الفنية بأن امللكية الفكر   

إلعمال ذلك احلق ألهنا ليست إال عامالً واحداً من العوامل الـيت تـؤثر علـى احلـصول                  
  .التكنولوجيا على
وشددت الفلبني على أمهية األخذ مبنظور احلق يف التنمية يف آلية التنمية النظيفة اليت                -٤٤

للبلدان املتقدمة النمو على االستثمار يف البلدان النامية للحد مـن االنبعاثـات             تشكل حافزاً   
آللية قـد  غري أن ا. هذه العمليةث تكتسب البلدان املتقدمة النمو تقديراً ومنافع من خالل  حبي

عبء احلد من االنبعاثات إىل البلدان النامية، اليت قد تضطر إىل تغيري حتدث أثراً سلبياً هو نقل 
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يف عمليـات اإلنتـاج يف   إحداث تغيري   أن يؤدي ذلك بالضرورة إىل      لياهتا اإلنتاجية دون    عم
  . للبيئةأكثر مالَءمةالبلدان املتقدمة النمو جلعلها عمليات 

وتكلمت مصر باسم حركة عدم االحنياز فقالت إن آلية التنمية النظيفة قد ساعدت               -٤٥
كنها مل حتدث تغيرياً يف عملياهتا اإلنتاجية، ولذلك         ول ،البلدان النامية على احلد من االنبعاثات     

ـ وأكدت موريشيوس أن القارة     . مل تكن آلية تساعد على إجياد بيئة أفضل وأنظف         ة األفريقي
واستفسرت عن الطريقة اليت ميكن هبا معاجلة مـسألة         . هي األشد تعرضاً ملخاطر تغري املناخ     

 أن تستفيد بشكل    فريقياان النامية حبيث ميكن أل    التوزيع غري املنصف ملشاريع اآللية على البلد      
  .أكرب من اآللية

ورداً على طلب تقدمي مزيد من التوضيح للصالت بني آلية التنمية النظيفـة وتغـري                 -٤٦
املناخ وحقوق اإلنسان، أشار السيد أوريالنا إىل الدراسة التحليلية اليت أعدهتا مفوضية األمم             

، الـيت  (A/HRC/10/61)ن بشأن حقوق اإلنسان وتغري املنـاخ  املتحدة السامية حلقوق اإلنسا 
 التخفيف والتكيف املتخذة يف سياق تضمنت حتليالً ملا تعنيه بالنسبة إىل حقوق اإلنسان تدابُري

تغري املناخ، وشدد على أمهية النظر يف جوانب حقوق اإلنسان املثرية للقلق الواردة يف تلـك                
ان فيمكن إدماجها يف اآللية إدماجاً يـستفاد فيـه مـن            أما عناصر حقوق اإلنس   . الدراسة

  .٢٠٠٩التطورات اليت حصلت يف كوبنهاغن يف عام 
وريالنا إىل إمكانية أن تيّسر اآلليـة       أوفيما يتعلق مبسألة حتويل العبء، أشار السيد          -٤٧

بلـدان  ويف هذا الصدد، فإن بوسع اآللية أن متكّن ال        . التقدم يف اجتاه عامل خال من الكربون      
النامية من جتنب السري يف مسار إمنائي يتسم بكثافة الكربون، وذلك عـن طريـق اعتمـاد                 

ورغم ذلك، ال تزال توجد يف      . واآللية ال تفرض عبئاً لكنها تتيح فرصة      . تكنولوجيا خضراء 
جية نظام تغري املناخ تدابري أخرى ينبغي هلا أن تضمن قيام البلدان الصناعية بتغيري أمناطها اإلنتا              

من أجل بلوغ هدف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية املتعلق بالتوزيع غري املنـصف ملـشاريع               
. وريالنا أن اآللية تعاين من فشل السوق ألهنا تقوم على أساس السوق           أاآللية، والحظ السيد    

ومن الضروري اختاذ إجراءات متضافرة على املستويني الوطين والدويل لتوسيع نطاق توزيـع         
ويف هذا الصدد، فإن اإللغاء التدرجيي للدعم الذي تقدمـه          . ةريع اآللية يف البلدان النامي    مشا

وكاالت اعتمادات التصدير يف جمال الوقود األحفوري يف البلدان الصناعية، وإنشاء بـرامج             
ة  التنمي الدعم من هذه الوكاالت إىل مشاريع اآللية ميكن أن يعّززا منافع اآللية يف جمايل             لتقدمي  

  . املستدامة والتخفيف من غازات الدفيئة

 من األهداف اإلمنائية لأللفية، الغايتان باء ودال، بشأن ختفيـف           ٨اهلدف رقم     -جيم   
  أعباء الديون

بناًء على طلب الفريق العامل، نظرت فرقة العمل يف مسألة ختفيف أعباء الـديون،                -٤٨
ن املؤسسات وصـندوق النقـد الـدويل    مستفيدةً يف ذلك من اخلربة الفنية لدى أعضائها م       
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فاس والبنك الدويل واإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان، وذلك من خالل السيد سـي            
لومينا، اخلبري املستقل املعين مبا للديون اخلارجية وغريها من التزامات الدول املاليـة الدوليـة              

آثار على التمتع الكامل جبميع حقوق اإلنسان، وخباصة احلقوق االقتـصادية           ذات الصلة من    
واستعرض هذه املسألة اخلبري املستقبل وممثال البنك الدويل وصـندوق          . واالجتماعية والثقافية 

  . النقد الدويل
 املقرر يف مقدمة حديثه بأن فرقة العمل قد تناولت بالفعل مـسألة             -وذكّر الرئيس     -٤٩

، ٢٠٠٩ ويف دورهتـا اخلامـسة يف عـام          ٢٠٠٤دين يف دورهتا األوىل يف عـام        ختفيف ال 
. واستفادت من العروض املفصلة اليت قدمها ممثال صندوق النقد الـدويل والبنـك الـدويل              

فرصـة جيـدة    كانت  وبالرغم من ذلك، فإن مناقشة مسألة ختفيف الدين يف الدورة احلالية            
  .ق يف التنمية استعراضا وافياالستعراض تأثريات هذه املسألة يف احل

الـدين يف سـياق      وتناول ممثال البنك الدويل وصندوق النقد الدويل مسألة ختفيف          -٥٠
الربنامج اخلاص بكل منهما، مبا يف ذلك مبادرة البلدان الفقرية املثقلة بالـديون، واملبـادرة               

درة على حتمـل    املتعددة األطراف لتخفيف عبء الدين، ومرفق ختفيض الديون، وإطار الق         
وبعد أن قدم املمثالن حملة عن هذه       . الديون، ومرفق إدارة الديون، واملؤسسة اإلمنائية الدولية      

املبادرات، مبا يف ذلك األساس املنطقي هلا، وأداؤها، والوضع احلايل للتنفيذ، واإلسـهام يف              
وأور املمـثالن  . يةاحلد من الفقر، أوضحا كيفية إسهام املبادرات يف تزايد النفقات االجتماع          

مناذج لبلدان حمددة أسفرت مشاركتها يف املبادرات عن حتسينات ملموسـة يف القطاعـات              
ووفقا للبنك الدويل، فإن البلـدان      . االجتماعية بفضل الزيادات الكبرية يف اإلنفاق احلكومي      

  من حيث القدرة علـى مواجهـة        بعد اإلجناز عادة تكون أفضل حاالً      اليت بلغت مرحلة ما   
واألثر املشترك للمبادرتني الرئيسيتني مبادرة البلدان الفقرية املثقلة بالـديون          . حتديات التنمية 

  .)٢( مليار دوالر١٠٠واملبادرة املتعددة األطراف لتخفيف عبء الدين ُيقدر بنحو 
ويقر البنك الدويل وصندوق النقد الدويل كذلك بالتحديات الـيت تواجـه هـذه                -٥١

 ذلك الوصول بالبلدان املستحقة املتبقية، وبعضها يواجه أوضاعاً سياسـية           املبادرات، مبا يف  
وأمنية عصيبة، إىل مرحلة إجناز مبادرة البلدان الفقرية املثقلة بالديون، وضـمان املـشاركة              
الكاملة لبعض فئات الدائنني وخباصة الدائنون الثنائيون من غري نادي باريس، والدائنون مـن              

. ر الدائنني متعددي األطراف، وضمان متويل املبادرتني متويال كـامال         القطاع اخلاص وصغا  
وحذرا كذلك من أنه يف حني أن ختفيف عبء الدين حيرر موارد ميكن أن ُتستخدم ألغراض                

وباإلضافة إىل  . إمنائية، جيب أن ُتكّمل بتمويل إضايف إذا أُريد بلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية           
__________ 

، "ختفيف عبء الديون وما بعدهُ    "أكثر تفصيالً ورد يف التقرير عن أعمال مؤمتر          إىل حتليل    البنكممثل  أشار   )٢(
 Carlos A. Primo: نظـر ا. خبرياً ٣١ مستفيدا من مشاركات ٢٠٠٨الدويل يف عام الذي عقده البنك 

Braga and Dörte Dömeland (eds.), Debt Relief and Beyond. Lessons Learned and Challenges 

Ahead, the World Bank, Washington, D.C., 2009. 
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فبلوغ األهداف  . ين ال يضمن ألي بلد القدرة على حتمل الدين        ذلك، فإن ختفيف عبء الد    
وبناء القدرة على حتمل الدين يتوقف كثريا على السياسات واالستراتيجيات الرامية إىل حتقيق             

  .الفوائد القصوى الناجتة عن ختفيف عبء الدين
بء الدين يف   وتناول اخلبري املستقل يف كلمته بالتقييم النقدي أداء مبادرات ختفيف ع            -٥٢

ضوء إسهامها يف بلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية، واحلد من الفقر، وهتيئة األحوال من أجـل               
وأمـا  . اإلعمال الكامل حلقوق اإلنسان، وخباصة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية        

ت كثريا عما هـو     املوارد املالية املوجهة إىل البلدان النامية اليت استفادت من هذا الربنامج فقلّ           
وتساَءل عما إذا تركـت مبـادرة       . ضروري لتلبية االحتياجات اإلمنائية املاسة هلذه البلدان      

البلدان الفقرية املثقلة بالديون واملبادرة املتعددة األطراف لتخفيف عبء الدين وغريها مـن             
ت زيادة  مبادرات ختفيف عبء الدين أي أثر ملحوظ على احلد من الفقر، أو عما إذا أحدث              

  .كبرية يف اإلنفاق احلكومي على القطاعات االجتماعية
وناقش اخلبري املستقل العديد من العوامل اليت تفسر أوجه القـصور يف مبـادرات                -٥٣

ختفيف عبء الدين، ومنها الشروط املقيدة املطوَّلة، وانعدام امللكية الفعالة من جانب البلـد              
وتوضيحاً للنقطة األخرية،   . لضيق للقدرة على حتمل الدين    املدين، وانعدام اإلضافة، واملفهوم ا    

شدد على أن املبادرتني اللتني يدور النقاش حوهلما استبعدتا كثريا من البلدان املثقلة بالديون              
والبلدان الفقرية املتوسطة الدخل، واألسباب هي أهنا قادرة على حتمل الدين، وأن إطار تقييم              

د إىل أولوية خدمة الدين ومل يشمل تقييما الحتياجات إعمـال           القدرة على حتمل الدين استن    
الكفايـة   ومل تتناول املبادرتان مبـا فيـه      . حقوق اإلنسان أو بلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية      
  .حتديات هامة أخرى مثل أثر تغري املناخ العاملي

درات ختفيـف   وتناول اخلبري املستقل بالعرض والنقاش عدة أفكار لتعزيز فعالية مبا           -٥٤
عبء الدين فيما خيص إسهامها يف احلد من الفقر وإعمال حقوق اإلنسان، مبـا يف ذلـك                 
ضرورة إعادة النظر يف استراتيجيات ختفيف عبء الدين، وتوسيع نطاق املبادرات لتـشمل             
البلدان النامية غري املستوفية لشروط عتبة البلدان الفقرية املثقلة بالديون، وزيـادة التـدفقات            

ملالية إىل البلدان الفقرية من املنح وليس من القروض، ووضع إطار دويل ملـزم لعمليـات                ا
اإلقراض واالقتراض املسؤولة، وحتسني استقاللية ومصداقية تقييمات القدرة علـى حتمـل            

للحد من قدرهتا   " صناديق االستثمارات الضارية  "أو  " الديون املعسرة "الدين، وتنظيم أنشطة    
ب ختفيف عبء الدين، وإصالحات بعيدة املدى للنظام االقتصادي العاملي          على تقليل مكاس  

مثل إصالح املؤسسات املالية الدولية لتعزيز الشفافية واملساءلة ودميقراطيـة صـنع القـرار          (
  ).واحترام حقوق اإلنسان ووضع نظام ألسعار الصرف يدار عاملياً

شرجيفري عن الكيفية اليت ميكن هبا      ويف أثناء النقاش الذي أعقب ذلك، استفسر نيقو           -٥٥
لتقييم إسهام مبادرات ختفيف عبء الدين لتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية، وخباصة يف 

وأكد رميونـد أتوجوبـا     . سياق األهداف اإلمنائية لأللفية، أن يشمل معايري حقوق اإلنسان        
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عدة يف حتقيق بعض التوازن، فيمـا       احتمال أن يؤدي معيار احلق يف التنمية دورا إجيابيا باملسا         
يتعلق بالقدرة التفاوضية للمقترضني والدائنني، الذي يسمح بأن تراعي تعامالهتم مراعاة تامة            

  .الشواغل غري املالية واالقتصادية
وأيد األونكتاد اخلبري املستقل يف املخاوف اليت أثارها، وأكـد جمـددا أن حقـوق                -٥٦

فيما خيص صياغة سياسات صندوق النقـد الـدويل والبنـك      اإلنسان ال حتتل مكانة بارزة      
الدويل، واستفسر عما إذا كانت قرارات اإلقراض املستقبلية ستتناول على حنو مناسب السبل             

  .والوسائل الكفيلة بتبديد هذه املخاوف
ورّد ممثل صندوق النقد الدويل على االستفسارات واملالحظات وعقّب على عـدد              -٥٧

بعض النقاط اليت أثارها اخلـبري مثـل   بوأقر .  أوردها اخلبري املستقل يف حديثه     من النقاط اليت  
وكذلك حّدد  . احلاجة إىل متويل يتجاوز ختفيف عبء الدين لبلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية          

ووّضح بعض القيود اليت ُيواجهها صندوق النقد الدويل فيما خيص معاجلة املسائل اليت ُسلط              
ا يف ذلك الوالية احلالية للصندوق واملوارد املتاحة اليت حيّددها اجملتمع الدويل،            الضوء عليها، مب  

  .وخباصة الدول األعضاء
وأشار ممثال صندوق النقد الدويل والبنك الدويل بإجياز إىل التقـدم احملـرز بـشأن                -٥٨

ب كالمها  وأعر. االنفتاح على مناقشة الصلة بني الشواغل املتعلقة حبقوق اإلنسان وأنشطتهما         
  .على هذه القضايا مع أصحاب املصلحة املعنيني عن استعداده ملواصلة العمل

 املقرر أن البنك الدويل قد ختلى لبعض الوقـت عـن            -وعند ذلك، الحظ الرئيس       -٥٩
  من مواد االتفاق الستبعاد حقوق اإلنسان بوصفها اعتبـارا         ٥ من اجلزء    ٣االعتماد على املادة    
 عمل قد استفادت من املشاركة النشطة لعضوها املؤسسي عن البنك، هذه          سياسيا، وأن فرقة ال   

 )٣()Development Outreach(املشاركة اليت أدت إصدار عدد خاص من جملة معهد البنك الدويل 
الذي ميثل البنك وعالوة على ذلك، فإن العضو احلايل يف فرقة العمل . استند إليه احملفل العاملي

فريق العمل املعين حبقوق اإلنسان يف جلنة املساعدة اإلمنائيـة التابعـة            أيضا يف   الدويل عضو   
بإطالع فرقة العمل على أحدث     ملنظمة التنمية والتعاون يف امليدان االقتصادي، ويقوم بانتظام         

  .اإلنسانأعمال البنك الدويل املتصلة حبقوق 
االحتـاد األوريب، عـن     ، باسم   إسبانياويف االجتماع التفاعلي مع املراقبني، أعربت         -٦٠

 إسـبانيا دعمها ملبادرة البلدان الفقرية املثقلة بالديون اليت أحرزت تقدما كبريا، وحـددت             
. مسألة ختفيـف عـبء الـدين      املبذولة ملعاجلة   جهودها، بوصفها ماحنا ودائنا يف آن معا،        

دولية تقيد  ت بأن واليات املؤسسات املالية ال     ملَّ مصر باسم حركة عدم االحنياز، فس      وحتدثت
التعامل بوضوح مع حقوق اإلنسان، ولكنها شددت علـى أن الغـرض هـو              قدرهتا على   
__________ 

)٣( Joseph K. Ingram and David Freestone (eds.), “Human rights and development”, Development 

Outreach, World Bank Institute, Washington, D.C., October 2006.  
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. االستفادة من جتارب هذه املؤسسات لصياغة ومواءمة املعايري واملعايري الفرعية بطريقة شاملة           
وأكدت مصر أن ختفيف عبء الدين يركز على احلد من الفقر فقط، ولكن مسألة التنميـة                

واختتمت مصر  . من ذلك، فتشمل الصحة والتعليم وكثرياً من اجملاالت األخرى         اًأوسع كثري 
بالدعوة إىل صوت أقوى للبلدان النامية يف عمليـة صـنع القـرار يف املؤسـسات                كلمتها  
  .الدولية املالية
ممثل صندوق النقد الدويل االنتباه إىل ضرورة أن حيدد اجمللس التنفيذي ما فيما وجه  و  -٦١

 قضايا حقوق اإلنسان قد تدخل يف عمل الصندوق، وكيف يكون ذلك، وكيف           إذا كانت   
أعرب املمثل عن ارتياحه للحوار مع فرقة العمل واقترح         صوت أقوى،   للبلدان النامية    ىيعط

املزيد من األفكار العملية لتعزيز الروابط بـني مجيـع           مواصلة هذا احلوار من أجل اكتشاف     
 وأكـد ممـثال   .  وأنشطة صندوق النقد الدويل    ، يف التنمية  حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك احلق     

امها بـاحلق يف    أن للحكومات أن تقرر كيف تدعم التز      صندوق النقد الدويل والبنك الدويل      
  .التنمية عندما تشارك يف جمالس املؤسسات املالية الدولية

  تنفيذية فرعية معايري من يقابلها وما التنمية يف احلق معايري  - دال  

 املقرر لعرض دراسة اخلرباء االستشاريني للمعايري مـن قبـل           -عند تقدمي الرئيس      -٦٢
، ذكّر بأن تقريرمها قد سبقه      (A/HRC/15/WG.2/TF/CRP.5)سوزان راندولف وماريا غرين     

، )A/HRC/12/WG.2/TF/CRP.7 :انظـر ( ٢٠٠٩يناير  /اجتماع خرباء عقد يف كانون الثاين     
: انظـر  (٢٠٠٩ديـسمرب   /آخـر يف كـانون األول     ء  خـربا ُدرس بالتفصيل يف اجتماع     و

A/HRC/15/WG.2/TF/CRP.4( .    تعزيز اخلرباء االستشاريني هو دراسة مستقلة      وشدد على أن
مجعتها ال متثل آراء فرقة العمل اليت ستعتمد على نتائج هذه الدراسة وعلى املواد األخرى اليت                

  .عن املعايري
ما الذي نريـد    ) أ: (ية هي الثة أسئلة رئيس  وحددت السيدة راندولف يف عرضها ث       -٦٣

أصـحاب  ؟ وغرض السؤال األول هو حتديد       نقيسكيف  و) ج(نقيسه؟  ملاذا  و) ب(قياسه؟  
ووصفت هذا احلق   . ذلك املضمون املعياري للحق يف التنمية     احلقوق ومن عليهم واجبات وك    

 بصرف النظـر    التزامات على مجيع الدول،   على ذلك    الشعوب واألفراد، وتترتب     صبأنه خي 
واليتـها؛  إطار  داخل وخارج   املوجودين  عن مستوى التنمية لديها، جتاه الشعوب واألفراد        

وفيما خيص املضمون املعياري احملدد للحق      . اجلماعيوكذلك التزامات على الدول يف عملها       
عوب، حتسني رفاه األفراد والش   دأ العام الشامل هلذا احلق وهو       يف التنمية، حددت الدراسة املب    

  .االلتزام العام على أنه بيئة متكينية للتنميةيف الوقت ذاته حددت و
، عند تعريفه   وفيما خيص السؤال الثاين، أكدت السيدة راندولف أن احلق يف التنمية            -٦٤

املمارسة اإلمنائية الدولية،    عن طريق أدوات التقييم، ميكن أن يسهم يف          بالكاملتعريفاً تطبيقياً   
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وأكدت أن ما يقاس يؤثر تـأثرياً       .  مكاسب بسرعة أكرب يف التنمية العاملية      وبذلك يعزز جين  
قوياً يف املمارسة اإلمنائية، قائلة إن معايري احلق يف التنمية ميكن أن تشكل مقياسـاً لتقيـيم                 

  .واملؤسسات والربامج والعمليات الدوليةالسياسات 
 اليت تتطلبـها  الفرعية واملؤشراتري  باستعراض املعايري واملعاي  السؤال الثالث   وتناولت    -٦٥

اجلوهرية للحق يف التنمية، واألهداف اإلمنائية لأللفية، والشواغل األخـرى          معاجلة السمات   
واتبعت الدراسة هنج املفوضـية الـسامية حلقـوق    . ذات األولوية بالنسبة إىل اجملتمع الدويل  

رها مؤشرات مهمة عاملياً ومن     باعتبالهياكل والعمليات والنتائج    لاإلنسان بتحديد مؤشرات    
 ، واملوثوقية ،وجاء اختيار املؤشرات استنادا إىل عدد من املعايري مثل الصالحية         . حيث السياق 

ونطـاق   عن الفئات الفرعيـة،      البيانات، وتوفر   وإمكانية املقارنة دوليا وبني الفترات الزمنية     
  .تقييمهاوالبحث فيها  وقواعد البيانات اليت جرى ،املؤشرات املعنية

ويف أثناء النقاش الذي أعقب ذلك، أشاد أعضاء فرقة العمـل جبـودة الدراسـة                 -٦٦
ينبغي تطـوير املعـايري إىل      إذا كان   واستفسر السيد شرجيفر عما     . ومشوليتها ودقة منهجيتها  

أو املبادئ التوجيهية، وعن اجلهة اليت ستتوىل رصدها، وشدد على أنـه            املقاييس  جمموعة من   
ممكن مع األعمال اجلارية اليت تضطلع هبا املؤسسات         االعتبار الواجب ألي تداخل      ينبغي منح 
واستفسرت فالفيا بيوفيسان عن    .  وجملس حقوق اإلنسان   ،وهيئات رصد املعاهدات  الدولية،  

املعايري على املنظمات الدولية، واسترعت االنتباه إىل خـصوصية       الطريقة اليت ميكن هبا تطبيق      
اليت عليها واجبات يف هذا      مقارنة حبقوق اإلنسان األخرى من حيث اجلهات         احلق يف التنمية  

. ردة وجمتمعة، وأصحاب احلقوق وهم الشعوب واألفـراد       فها منف اجملال وهي الدول يف تصر    
مـا إذا   فيبار أن تنظر فرقة العمل فيما تعنيه بالضبط بالقياس، و          -واقترحت السيدة فوكودا    

وشددت . أي اإلطار الذي ميكن القياس به     ،  ياس أو معايري  كان الغرض هو احلصول على مق     
مؤشـرات هـو    املنطقي لوضع   على احلاجة إىل توضيح هذين املفهومني، وذكرت أن النهج          

م أ"بوصـفه   وأكد السيد أتوجوبا على أمهية احلق يف التنميـة      . البدء بتحديد ما ينبغي قياسه    
أن  املقـرر    -وأكد الرئيس   . ات عاملية حقوق فردية ومسؤولي   وتترتب عليه " احلقوق مجيعها 

تدبريها وشاملة ومتماسكة بنسب ميكن      قابلة لالستخدام    غرض فرقة العمل هو تطوير أدوات     
  .لتقييم إعمال احلق يف التنمية

فعلّق األونكتاد قائالً إن غرض . وأشاد جبودة الدراسة العديد من املؤسسات األعضاء  -٦٧
 غي صياغة وثيقة ملزمة قانونـاً، خيطـو        حول ما إذا كان ينب     التقرير، يف ضوء النقاش الدائر    

وأشارت منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافـة إىل         . توافقيخطوات كبرية حنو هنج     
رأي بعض أصحاب املصلحة القائل بأن احلق يف التنمية ُيكتسب عند اكتساب مجيع احلقوق              

وأبدت منظمة التجـارة    . احلقوق األخرى األخرى، واقترحت هنجا يراعي مؤشرات جلميع       
فيها آراؤهـا   الف  دت املسائل اليت خت   مضمون الدراسة، وعدّ  على  العاملية مالحظات تفصيلية    

جوانب حقوق امللكية الفكرية املتصلة بالتجارة ينطوي    وأشارت إىل أن اتفاق     . نتائج الدراسة 
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. يام مجيع األطراف بدور فّعال    على إمكانيات واسعة، وذلك استناداً إىل فهم مفاده وجوب ق         
. وفيما خيص االبتكار ونقل التكنولوجيا، ترى املنظمة أن العالقة بينهما عالقة تعزيز متبـادل     

وركز معظم تعليقات املنظمة على العالقة بني آليات اتفاق جوانب حقوق امللكية الفكريـة              
لصحة العامة من جهة أخرى، املتصلة بالتجارة وما يضاف إليه من جهة، والشواغل املرتبطة با

كية لواقترحت املنظمة العاملية للم   . كما جتسدها املؤشرات اليت وضعها، اخلرباء االستشاريون      
وشددت كذلك  " ما هي اجلهة اليت ستجري القياس؟     : "الفكرية إمكانية طرح سؤال رابع هو     

مثل يف قياس التنمية    على أمهية استقالل من يستخدمون املعايري ألغراض التقييم، والتحدي املت         
  .بدقة وفعالية من الناحيتني الكمية والنوعية

، األفريقـي علقت على الدراسة وفـود كـل مـن االحتـاد            ت الوفود اليت    وضمَّ  -٦٨
وبنغالديش، ومصر باسم حركة عدم االحنياز، واهلند، وموريشيوس، والفلـبني، وجنـوب            

وسلط العديـد مـن     . ت املتحدة األمريكية  يب، والواليا و باسم االحتاد األور   إسبانيا، و أفريقيا
على بعد املسؤولية اجلماعية من أبعاد احلق يف التنمية، وخباصة املسؤولية عن            املتحدثني الضوء   

ترمجة املعايري واملعـايري الفرعيـة      هتيئة بيئة متكينية للتنمية، وعلقوا على الطريقة اليت ميكن هبا           
ويف هذا الصدد، أكد بعض الوفـود       . ق يف التنمية  احلبشأن  واملؤشرات إىل صك ملزم قانونا      

يف قواعد وتعريف تطبيقي للحق     أمهية وضع معايري ومعايري فرعية تنفيذية للشروع يف حتديد          
يتطور تطوراً  وردا على هذه التعليقات، رأت وفود أخرى أن احلق يف التنمية مفهوم             . التنمية

ورأت هـذه الوفـود أن      .  حوهلا اجلدل  ويثوروذو جوانب يكتنفها دائما الغموض      مستمراً  
املسؤولة عن مجيع احلقوق، ولذلك ينبغي أن       الدويل وهي    الدولة هي حجر الزاوية للمجتمع    

  .املزيد من االعتبار على املستوى الوطين التنفيذُيعطى 
وردا على هذه التعليقات، أوضحت السيدة راندولف بعض املسائل، واقترحت أن             -٦٩

وفيما خيص املالحظات املتعلقـة بتعـدد   .  والفريق العامل بعض التعليقات فرقة العمل تناقش  
وأضـافت قائلـة إن     . نية التنسيق وافقت على القول بإمكا   املؤشرات يف املنظمات املختلفة،     

مؤشرات أكثر مما ينبغي، يرى آخـرون أن        التنمية جمال واسع، ففيما يرى البعض أن هنالك         
اإلطار قد استخدم يف    " التزام"وأوضحت أن مصطلح    . ا بعد يطرق باهب العديد من املسائل مل     

ىل إقد استخدم يف اإلشارة     " حقوق مجاعية "اإلطار القانوين، وأن مصطلح     وليس يف   املعياري  
  .يف إطار منظمة دوليةاحلاالت اليت تتصرف فيها الدول تصرفاً مجاعياً 

  االستنتاجات  - خامساً 
املؤسسات املعنية باحلصول علـى  أن حوارها مع بشترد استنتاجات فرقة العمل،    -٧٠

 وختفيف عبء الدين، يف اإلضـافة املرفقـة هبـذا    ، ونقل التكنولوجيا،األدوية األساسية 
بشأن مجيع  استنتاجاهتا  ، وذلك يف سياق توحيد      )A/HRC/15/WG.2/TF/2/Add.1(التقرير  
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 التنمية وما يقابلها من معايري      أما استنتاجاهتا بشأن قيمة هذا احلوار ملعايري      . جوانب واليتها 
  ).A/HRC/WG.2/TF/2/Add.2(فرعية تنفيذية فترد يف إضافة أخرى 

  التوصيات  - سادساً 
أجنزت فرقة العمل خطة العمل اليت أناطها هبا الفريق العامـل مبراحلـها             بعد أن     -٧١

يد من العمل،   تلك اهليئة تقدمي اقتراحات ملز    طلب  فإهنا ترغب يف النظر بعناية يف       الثالث،  
ينظر الفريق العامل كي بعد، وذلك إليها مبا يف ذلك جوانب التعاون الدويل اليت مل ُيتطرق 

عند صـياغة  و). A/HRC/12/28, para. 44(يف هذه االقتراحات يف دورته احلادية عشرة 
ينيها هدفا واحدا، وهو بالتحديد مساعدة       وضعت فرقة العمل نصب ع     هذه االقتراحات، 

وتتعلق االقتراحات  . إلعمال احلق يف التنمية    العامل يف تطوير وسائل ومناهج فعالة     الفريق  
اجملاالت املواضيعية للتعاون الدويل    و) ب(املزيد من العمل فيما خيص املعايري؛       ) أ: (مبا يلي 

  .وتعميم احلق يف التنمية) ج(من أجل النظر فيها؛ 

  املزيد من العمل فيما خيص املعايري  - ألف  

  نشر املعايري للتعليق عليها  -١  
مرت املعايري واملعايري الفرعية واملؤشرات بعملية حتسني شجعت عليهـا العـرب              -٧٢

ة خمتارة، وكانت موضـع     املستخلصة من االختبار التجرييب لتطبيقها على شراكات عاملي       
ـ     . حبوث وحتليالت مهنية   ات وقد استفادت عملية صياغة املعايري من التعليقات واالقتراح

فرقة العمل ولكن مل جير حتسينها مبزيد من الفحـص           يف   اليت قدمتها املؤسسات األعضاء   
قترح إرسال قائمة املعايري إىل احلكومات والوكاالت الدولية والوطنيـة          ُيولذلك  . املهين

 ومنظمات اجملتمع املدين طلبـا      ،ذات الصلة املعنية بالتجارة والتنمية، واملراكز األكادميية      
 من أجل حتسينها، مبا يف ذلك مصادر بيانـات أحـدث وأقـرب              ا واقتراحاهت اهتلتعليقا
  .باملوضوع صلة

  اإلبالغإعداد منوذج   -٢  
ال ميكن تطبيق معايري ما يف ظل أية إجراءات، سواء كان ذلك على أساس مؤقت            -٧٣

منـوذج يتـيح للبلـدان أو       يف صـيغة    املعايري واملؤشرات   وضع  أم دائم، إىل أن جيري      
إمكانية إدخال املعلومات املطلوبة يف شكل مناسب مكيـف          اإلبالغ   ؤسسات اليت تود  امل

وينبغي إجراء اختبار جترييب لصالحية النموذج وفائدته       . وفقا للسمات اخلاصة باملستخدم   
وميكن أن تتيح هذه    . قد يرغب الفريق العامل يف اختيارها     مع الشراكات يف اجملاالت اليت      

وميكـن أن   .  املزيد من الضبط للمعايري لتحقيق مشولية ودقة أكـرب         العملية فرصة إلجراء  
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إجراء اختبار جترييب للنموذج يف مجع بيانات عن سياسات وممارسات          ؤخذ هنج آخر هو     ي
من الدول، أو ترتيبات ألهداف إمنائية حمددة؛ وميكن بعد ذلك إجراء حتليل للنتائج             عدد  

والقيام  ويضمن هذا النهج موضوعية األداة       .البيانات املستخدمة أصحاب  من دون معرفة    
ت واملمارسات متوافقة على حنو أفضل مع       يف هناية املطاف بوضع توصيات جلعل السياسا      

ختشى فرقة العمل صدور أحكام بشأن ما       بدون هذه األداة،    و. احلق يف التنمية دون حتيز    
  .افع سياسيةتصدر بدو طابع املضاربة أوتتخذ يسهم أو ال يسهم يف احلق يف التنمية، قد 

  إجراء مشاورات مع املؤسسات اإلقليمية  -٣  
مـشاورات  على إطالق مبادرات وإجراء     تشجيع  القد يرغب الفريق العامل يف        -٧٤

لتناول إدراج الشواغل واملعايري املتـصلة  رفيعة املستوى تشارك فيها املؤسسات اإلقليمية   
 ومثـل هـذه     .)٤(ما حدث مؤخرا يف أروشا    باحلق يف التنمية يف سياساهتا وأنشطتها، مثل      

ة حلقوق اإلنسان والـشعوب     األفريقياملشاورات اإلقليمية، اليت قد تشمل كذلك اللجنة        
سـوف  وجلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان واملؤسسات األوربية حلقوق اإلنـسان،      

ذولة لتعزيز حقـوق    جهودها املب يف  ستفادة  االهلذه اهليئات إمكانية التفكري يف كيفية       تتيح  
من عمل فرقة العمل، وخباصة فيما يتعلق باإلعمـال         إطار منطقة كل منها،     اإلنسان، يف   

  .الفعال للحق يف التنمية
 هيئات حقـوق اإلنـسان      معخاصة للمشاورات اإلقليمية    وضع صيغة   وميكن    -٧٥

ا  حتت رعاية رابطة أمم جنوب شرق آسـي        ٢٠٠٩يف عام   نشأت  احلكومية الدولية اليت    
وقد يرغب الفريق العامل يف دعوة ممثلني للجنة حقوق اإلنـسان           . وجامعة الدول العربية  

احلكومية الدولية التابعة لرابطة أمم جنوب شرق آسيا وجلنة حقوق اإلنـسان جبامعـة              
الدول العربية للبحث يف كيفية إدراجهما الشواغل املتصلة باحلق يف التنمية يف عملـهما              

  .همابتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف الدول األعضاء يف كل مناملستقبلي املتعلق 

  تطوير جمموعة من املعايري الشاملة واملتماسكةمواصلة   -٤  
جمموعـة مقـاييس   أعرب الفريق العامل عن عزمه على استخدام املعايري لتطوير            -٧٦

يف عامـل   ويف البداية، قد يرغب الفريق ال     . شاملة ومتماسكة قد تكون هلا أشكال متعددة      
يف منظومة األمم   حالياً  النماذج املستخدمة   عن  طلب معلومات جرى حتليلها حتليال سليما       

املتحدة، مثل املبادئ التوجيهية ومدونات السلوك ومـذكرات املمارسـات، ودراسـة            

__________ 

 فريقيـا  واملفوضية السامية حلقوق اإلنسان واللجنة االقتصادية أل       األفريقيحتاد  نظمت مفوضية اال   )٤(
حتسني التفاعل بني عملية االستعراض     "حول   بالتعاون مع احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا اجتماعا      

ـ  وآلية استعراض األقـران      الشاملالدوري    تـشرين   ٢٤ و ٢٣،  "ة واحلـق يف التنميـة     األفريقي
 .٢٠٠٩  نوفمرب/الثاين
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األنـسب للحـق يف     قـاييس   مقترحات للهيكل واملناهج من أجل صياغة جمموعة من امل        
بناء على املعـايري    املقاييس  ضع آلية لصياغة هذه اجملموعة من       وميكن بعد ذلك و   . التنمية

  .اليت أعدهتا فرقة العمل
وضع صـك ذي    فيما خيص توقيت ومضمون ومبدأ       تباين يف اآلراء     دمع وجو و  -٧٧

، ١٢/٢٣من قرار جملس حقوق اإلنسان   ) ب(٢لزم، فإن الصيغة التوفيقية للفقرة      طابع م 
السعي إىل  ، أتاحت لفرقة العمل إمكانية       عليه تصويت عضوا عن ال   ١٤بالرغم من امتناع    

إطالقـاً أن   فرقة العمل   أن تتوقع   ، دون    يف التنمية  جهود عملية لتعزيز إعمال احلق    بذل  
فإهنـا  ولـذلك  . صياغة اقتراحاهتا للعمل املـستقبلي عند  هذه املسألة   تتخذ موقفاً بشأن    

وقد ظل أعـضاء فرقـة      . عاهدةميسري يف اجتاه أو آخر بشأن وضع        تقدم أي اقتراح     ال
فيما بـني العلمـاء بـشأن هـذه       تبادل األفكار   العمل، بصفتهم الفردية، يشاركون يف      

وأما مواصلة العمل على وضع جمموعة من املقاييس وإجراء مشاورات إقليمية           . )٥(املسألة
 القائمة قادرة على اسـتيعاب    فيمكن أن تتيح فرصة ملعرفة ما إذا كانت نظم املعاهدات           

 وإىل أي مدى ميكنـها      ،املسائل املتعلقة باحلق يف التنمية ضمن أطرها القانونية واملؤسسية        
 ومساعدة الفريق العامل بذلك يف حتقيق توافق آراء بشأن ما إذا كان سيمضي قدما ،ذلك

  .يف هذا األمر، ومىت، ويف أي نطاق

  اجملاالت املواضيعية للتعاون الدويل اليت سُينظر فيها  - باء  
واليت جـرى استعراضـها لـدى توحيـد         اجملاالت اليت تناولتها فرقة العمل،        -٧٨

تقييمات ب، تتصل باألهداف اإلمنائية لأللفية بصفة عامة، و       ١يف اإلضافة رقم    االستنتاجات  
والتجارة، والدين، واحلصول   اخلاصة باملعونة،   ،  ٨رقم  إطار اهلدف   األثر، والشراكات يف    

 اليت يوليهـا    مهيةاألخاصة  وتراعي فرقة العمل مراعاة     . ولوجياعلى األدوية، ونقل التكن   
املستمرة إىل تقدمي املساعدة املالية الفريق العامل ملكافحة الفقر واجلوع والبطالة، وللحاجة 

ت حركة عدم االحنياز أهنا تتطلع      وباإلشارة إىل ذلك الشاغل، أوضح    . إىل البلدان النامية  
تقـدمي   من معايري ذات صلة باجلوع والفقر والبطالـة و         تقدمه فرقة العمل  إىل ما سوف    

وبشأن املعايري واملؤشرات املتعلقة بكل واحدة مـن         .)٦(املساعدة املالية إىل البلدان النامية    
هذه املسائل اليت أدرجتها فرقة العمل يف جدول املعايري واملعايري الفرعية التنفيذية املتعلقة             

وترى فرقـة العمـل أن      . A/HRC/15/WG-2/TF/2/Add.2ة  نظر الوثيق اباحلق يف التنمية،    

__________ 

 Stephen Marks (ed.), Implementing the Right to Development: The Role of International:انظـر  )٥(

Law, Program on Human Rights in Development of the Harvard School of Public Health and 

Friedrich-Ebert Stiftung, Geneva, Switzerland, 2008. 

)٦( A/HRC/12/28٤٦رة ، الفق)د.( 



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

GE.10-11441 24 

جمموعـة  تـشمل   املعروضة يف قائمة املعايري واملعايري الفرعية واملؤشرات        جمموعة املسائل   
  . اليت مل ُتشمل من قبلواسعة من جوانب التعاون الدويل 

ويف هذا الصدد، قد يرغب الفريق العامل يف أن ُيدرج يف االسـتعراض الرفيـع           -٧٩
ملستوى للتقدم احملرز حنو بلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية وغريها من األهداف اإلمنائيـة             ا

، الشواغل اليت حددهتا فرقة العمل فيما       ٢٠١٠سبتمرب  /الدولية، املزمع إجراؤه يف أيلول    
  .يتصل بكل من أوجه التطابق وأوجه العجز يف األهداف من منظور احلق يف التنمية

يق العامل يف تركيز اهتمامه مستقبال على املسائل غري املـشمولة           وإذا رغب الفر    -٨٠
حىت اآلن، تقترح فرقة العمل أن يعمل يف اجملاالت ذات األولوية اليت حـددها اجملتمـع                

وميكن أن ميثل جدول أعمال األمـم املتحـدة         . الدويل على أهنا تشكل برناجمه اإلمنائي     
عن املـؤمترات العامليـة منـذ        التعهدات الناجتة     فهو جيمع كافة   منطلقاً مناسباً، اإلمنائي  

  :وفيما يلي املواضيع اليت يشملها جدول األعمال. )٧(١٩٩٠ عام
امللكية الوطنية لالسـتراتيجيات    : االستراتيجيات اإلمنائية الوطنية    )أ(  

: القطرية؛ إدماج السياسات االقتصادية واالجتماعية والبيئية؛ اإلطـار التمكـيين         
كم الرشيد وحقوق اإلنسان؛ التوظيف الكامل واملنتج والعمل الكرمي         احلوالسالم،  

 للجميع؛ السياسات االقتصادية؛

مكافحة فريوس نقص   والتعليم والتدريب؛ الصحة،    : التقدم االجتماعي   )ب(  
اإليدز وغريه من األمراض الرئيسية؛ اإلسكان واملأوى؛ املـاء ومرافـق           /املناعة البشرية 

 ة االجتماعية؛ مكافحة إساءة استعمال املخدرات؛الصرف الصحي؛ احلماي

العدالة؛ احلـد مـن الفقـر؛       : االجتماعية واإلدماج االجتماعي  العدالة    )ج(  
التغذية؛ اإلدماج االجتماعي؛ املساواة بني اجلنسني، محاية األطفال؛ تعزيز برامج تطـوير            

 األصـلية؛   الشباب؛ إتاحة الفرص لكبار السن ودعمهم؛ االعتراف حبقـوق الـشعوب          
 الالجئون واملشردون داخليا؛

االستهالك واإلنتاج املستدامان؛ الطاقة؛ تغري املنـاخ؛       : التنمية املستدامة   )د(  
 التصحر؛ التنوع البيولوجي؛ الغابات؛ احمليطات والبحار؛ احلد من الكوارث؛

تدفقات رأس املال اخلاص اخلـارجي، االقتـراض        :  بيئة دولية متكينية    )ه(  
؛ املساعدة اإلمنائية الرمسية؛ مـصادر التمويـل املبتكـرة؛ التجـارة             اخلارجيان والدين
 اهلجرة؛ الدولية؛

__________ 

األهـداف، وااللتزامـات   : التنميـة مـن أجـل اجلميـع    : جدول أعمال األمم املتحدة للتنمية    )٧(
واالستراتيجيات املتفق عليها يف املؤمترات ومؤمترات القمة العاملية اليت نظمتها األمم املتحدة منـذ       

 .)I.17.07منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (١٩٩٠عام 
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؛ أقل البلدان منـوا؛ الـدول       أفريقيا: احلد من عدم املساواة بني البلدان       )و(  
اجلزرية الصغرية النامية؛ البلدان النامية اليت ال سواحل هلا؛ املـسائل العامـة؛ احلوكمـة               

 العاملية؛ اجمللس االقتصادي واالجتماعي؛ املؤسسات املالية واالقتصادية الدولية؛االقتصادية 

الفريـق   وقد يرغـب  . مجيع املسائل املذكورة أعاله ذات صلة باحلق يف التنمية          -٨١
العامل يف االستفادة من مشورة اخلرباء املتاحة، مثال من اللجنة االستشارية مبجلس حقوق 

 مع العمليـات  فيهافتح حوار من املفيد  جماالت ميكن أن يكون  اإلنسان، من أجل اختيار   
  .القائمة أصالً

  تعميم احلق يف التنمية  - جيم  

مؤسـسات منظومـة    تعزيز الدعم لوالية املفوضية السامية حلقوق اإلنـسان وعمـل             -١  
  املتحدة األمم
ايـة  ، املفوضة السامية بتعزيـز ومح     ٤٨/١٤١قرارها  كلفت اجلمعية العامة، يف       -٨٢

إعمال احلق يف التنمية وتشجيع هيئات األمم املتحدة ذات الصلة على تقدمي الدعم لذلك              
 أن تضطلع   ، إىل املفوضة السامية   ٦٤/١٧٢قراراها  يف  وطلبت اجلمعية كذلك،    . الغرض
يف تعميم احلق يف التنمية، باألنشطة اليت هتدف إىل تعزيز الشراكة العاملية من أجل               ،بفعالية

ملالية والتجارية ا اإلمنائية و واملؤسسات، ووكاالت التنمية،فيما بني الدول األعضاء  التنمية  
وناشدت وكاالت األمم املتحدة وصناديقها وبراجمها، فـضال عـن الوكـاالت         . العاملية

التنفيذية، وشددت على احلاجة إىل      احلق يف التنمية يف براجمها وأهدافها     تعميم  املتخصصة،  
يف املتعددة األطراف احلق يف التنمية      الدولية للتجارة   الية الدولية والنظم    النظم امل تعّمم  أن  

  . سياساهتا وأهدافها
ويف هذا الصدد، قد يرغب الفريق العامل يف دعوة املفوضية الـسامية حلقـوق                -٨٣

النظر يف االستفادة مـن اخلـربة الـيت          اإلنسان وأصحاب املصلحة املذكورين أعاله إىل     
وتوصي فرقـة   .  ينفذوا التوصيات املذكورة أعاله تنفيذا فعاال      كيالعمل  اكتسبتها فرقة   

جوانب عمل املفوضية، مبـا  العمل، على وجه اخلصوص، بإدراج احلق يف التنمية يف مجيع     
  .أنشطتها على املستوى القطرييف ذلك 

 ن يفنسا ال يتجزأ من عمل هيئات وآليات معاهدات حقوق اإلجعل احلق يف التنمية جزءاً      -٢  
  األمم املتحدة

وقد يرغب الفريق العامل يف النظر يف التوصية بأن تـدرج هيئـات معاهـدات        -٨٤
حقوق اإلنسان وهيئات حقوق اإلنسان وآلياهتا وإجراءاهتا األخرى ذات الصلة احلق يف            

نظر ا(اإلبالغ تكييف منوذج ميكن وعلى وجه اخلصوص، . التنمية يف عملها عند االقتضاء    
 مبادئها التوجيهيـة    ميكن أن تدرج اهليئات يف    و مع هذه اإلجراءات،  ) أعاله ٧٦الفقرة  
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وميكن .  إشارة حمددة إىل احلق يف التنمية واملعايري اليت وضعتها فرقة العمل     بالغاإلاملتعلقة ب 
من هيئات  هيئة  أن يركز هذا اجلهد على املعايري املتعلقة بصفة خاصة بوظيفة الرصد لكل             

 إدماجها يف الدعم املستمر الذي تقدمه املفوضية لعمـل هيئـات            نهاطرق م املعاهدات، ب 
  .الدول األطرافعن اإلبالغ من قبل املعاهدات يف جمال مؤشرات حقوق اإلنسان، فضال 

وقد يرغب الفريق العامل كذلك يف أن يطلب إدراج معايري احلق يف التنميـة يف                 -٨٥
وترى فرقة العمل أن هـذا      . ي الشامل عملية إعداد التقارير يف إطار االستعراض الدور      

أوال، تنطبق عملية االستعراض على مجيع حقوق اإلنـسان،   . االقتراح يبدو مفيدا لسببني   
علـى  ثانيا، يبدو أن التوقيت مالئم      . وحىت اآلن القى احلق يف التنمية اإلمهال يف العملية        

تعراض الـدوري   عملية االستعراض املستمرة وإمكانية إدخال حتسينات على االس       ضوء  
اإلضايف اإلبالغ  وال ينبغي لشرط    . ٢٠١١الشامل مبجرد أن يبدأ دورته اجلديدة يف عام         

أن يشرك املنظمـات غـري احلكوميـة        له  النقاش التفاعلي، وينبغي    هذا أن ينتقص من     
  .واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان
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  املرفق األول

  جدول األعمال    
  افتتاح الدورة  -١
  رئيسالانتخاب   -٢
  قرار جدول األعمال وبرنامج العملإ  -٣
أّيدها جملس حقوق وتنفيذ التوصيات اليت قّدمها الفريق العامل املعين باحلق يف التنمية           -٤

  :١٢/٢٣اإلنسان يف قراره 
شأن احلصول على  من األهداف اإلمنائية لأللفية، الغاية هاء، ب٨اهلدف رقم    )أ(  

  األدوية األساسية
  لغاية واو، بشأن نقل التكنولوجيا من األهداف اإلمنائية لأللفية، ا٨م اهلدف رق  )ب(  
ء ودال، بـشأن     من األهداف اإلمنائية لأللفية، الغايتان بـا       ٨اهلدف رقم     )ج(  

  ختفيف أعباء الديون
  يقابلها من معايري فرعية تنفيذيةمعايري احلق يف التنمية وما   )د(  
  دمج النتائج  )ه(  
  مبا يف ذلك جوانب التعاون الدويلد من العمل، اقتراحات ملزي  )و(  

  .ا يف ذلك االستنتاجات والتوصياتاعتماد التقرير، مب  -٥
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 املرفق الثاين

  قائمة املشاركني    

  :أعضاء فرقة العمل    
  )غانا(وند أتوغوبا مير

  )اليابان( بار -ساكيكو فوكودا 
  )الواليات املتحدة األمريكية(ستيفن ماركس 
  )الربازيل(ان فالفيا بيوفيس
  )هولندا(نيكو شريفري 

  :املؤسسات األعضاء    
  برنامج األمم املتحدة اإلمنائي

  البنك الدويل
  صندوق النقد الدويل

  مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية
  منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة

  منظمة التجارة العاملية

  تحدةاإلجراءات اخلاصة التابعة لألمم امل    
اخلبري املستقل املعين بآثار الديون اخلارجية وغريها من التزامـات الـدول املاليـة الدوليـة                

الصلة على التمتع الكامل جبميع حقوق اإلنـسان، وال سـيما احلقـوق االقتـصادية        ذات
  والثقافية، واالجتماعية

  :األخصائيون/اخلرباء    
  )والسل واملالرياالصندوق العاملي ملكافحة اإليدز (    ثوي هونغ ها
  )املنظمة العاملية للملكية الفكرية(    على جزائري

أمانة منظمة الصحة العاملية للصحة العامة واالختراعات وامللكية        (  بريشيوس ماتسوسو
  )الفكرية

  )مستشار باملفوضية السامية حلقوق اإلنسان(   ماركوس أوريالنا
  ) اإلنسانمستشارة باملفوضية السامية حلقوق(   سوزان راندولف
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برنامج منظمة الصحة العاملية اخلاص بالبحـث والتـدريب يف          (    روبرت ريديل
  )أمراض املناطق املدارية

  )أمانة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ(    دانيل فيولييت

  :املراقبون    

  الدول األعضاء يف جملس حقوق اإلنسان    
، بلجيكـا،  الربازيـل ، البحـرين،  باكستان، إيطاليا، ياإندونيس، األرجنتنياالحتاد الروسي،  

، غانـا، فرنـسا،     الصني، جيبويت، سلوفينيا،    أفريقيا، جنوب   واهلرسك البوسنة،  بنغالديش
، الواليـات   هولنـدا ، هنغاريا،   اهلند، موريشيوس، نيجرييا،    املكسيك،  مصر،  قطر،  الفلبني

  الياباناملتحدة األمريكية، 

  دول أخرى    
، أملانيا، باراغواي، الربتغال، بلغاريا، بنما، تركيا، تشاد، توغـو،          إسبانياأرمينيا،  أذربيجان،  

اجلزائر، اجلمهورية التشيكية، زميبابوي، سنغافورة، السويد، سويسرا، صربيا، العراق، عمان،          
، قربص، كرواتيا، كندا، كوستاريكا، مايل، ماليزيا، املغرب، ) البوليفارية- مجهورية(فرتويال  

  ليمن، اليونانيوزيلندا، ان

   آخرون    
  الكرسي الرسويل وفلسطني

  املنظمات الدولية    
  األفريقياالحتاد 

  يبواالحتاد األور
  االحتاد الربملاين الدويل

  الصندوق العاملي ملكافحة اإليدز والسل واملالريا
  اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ

  منظمة الصحة العاملية
  مة العاملية للملكية الفكريةاملنظ
  ستشاري لدى اجمللس االقتصادي واالجتماعيالركز ا املتاكومية ذاحلنظمات غري امل

  :مركز استشارة عامة
منظمة كاريتاس إنترناسيوناليس، التحالف العاملي من أجل إشراك املواطنني؛ االحتاد العـاملي            

  .تحدةاالحتاد الدويل لرابطات األمم امل لنقابات العمال،
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  :مركز استشارة خاصة
منظمة العمل الدويل من أجل السالم والتنمية يف منطقة البحريات الكربى، مركز البحـوث              

ـ   "توباج أمارو "املتعلقة حبقوق وواجبات اإلنسان، احلركة اهلندية        دويل للتجـارة   ، املركز ال
  .والتنمية املستدامة

  :القائمة
  .إيربت ن البيئي الدويل، ومؤسسة فريدريشرابطة املواطنني العامليني، مركز القانو

  منظمات غري حكومية أخرى    
  التجارة وحقوق اإلنسان واالقتصاد العادل: منظمة األبعاد الثالثة

  ائتالف الشعوب واألمم األصلية
  .اجمللس الدويل حلقوق اإلنسان
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  املرفق الثالث

  قائمة الوثائق    
  العنوان  الرمز

A/HRC/15/WG.2/TF/1 عمال املؤقتجدول األ  
A/HRC/15/WG.2/TF/CRP.1  

  

  

ف اإلمنائيـة اهلدف الثامن من األهـدا     - تقرير البعثة التقنية  
املتعلقة بنقل التكنولوجيا، جدول أعمال "اوو"لأللفية، الغاية   

١٧-١٣املنظمة العاملية للملكية الفكرية املتعلـق بالتنميـة،         
  .٢٠٠٩يوليه /متوز

A/HRC/15/WG.2/TF/CRP.2 ـ     - رير البعثة التقنية  تق داف اإلمنائيـة اهلدف الثامن من األه
املتعلقة باحلصول على األدوية األساسية،" هاء"لأللفية، الغاية   

  .٢٠٠٩يوليه / متوز١٦ ويونيه/ حزيران٢٤ و١٩
A/HRC/15/WG.2/TF/CRP.3 

 

 اهلدف الثـامن مـن-  تقرير البعثة التقنية   - تقرير املستشار 
املتعلقـة بنقـل" اوو"لأللفيـة، الغايـة     األهداف اإلمنائية   

التعاون الـدويل،: التكنولوجيا، تغري املناخ واحلق يف التنمية     
  .الترتيبات املالية، وآلية التنمية النظيفة

A/HRC/15/WG.2/TF/CRP.4 

 
 املعايري واملعايري الفرعية التنفيذية إلعمال- تقرير استشارة اخلرباء  

  ٢٠٠٩ديسمرب /ون األول كان١٨-١٧احلق يف التنمية، 
A/HRC/15/WG.2/TF/CRP.5  معايري احلق يف التنمية وما يقابلـها مـن- تقرير املستشار 

املعـايري:  حتويل النظرية إىل عمـل     - معايري فرعية تنفيذية  
  يم إعمال احلق الدويل يف التنميةالتنفيذية لتقي

        


