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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة اخلامسة عشرة

   من جدول األعمال٣ و٢البندان 
  التقرير السنوي ملفوضـة األمـم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان 

  واألمني العام قوق اإلنسانوتقارير املفوضيـة السامية حل
  تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان، املدنية والسياسية واالقتصادية

  واالجتماعية والثقافية، مبا يف ذلك احلق يف التنمية

          تقرير األمني العام واملفوضــة الـسامية حلقـوق اإلنـسان عـن                
  احلق يف التنمية 

  موجز    
ت به املفوضـية السامية حلقوق اإلنسان من ا اضطلع من هذا التقرير موجزاً مل    يتض  

تعميم مراعاة احلق يف    وتراوحت األنشطة بني    . أنشطة تتعلق بتعزيز احلق يف التنمية وإعماله      
، وتقدمي الدعم جمللس حقوق     الشراكة العاملية ألغراض التنمية    عرب وسائل منها تعزيز      التنمية

  .ق يف التنميةاإلنسان وآلياته الفرعية ذات الصلة باحل
  

 
 A/HRC/15/24  األمم املتحدة

 
 Distr.: General اجلمعية العامة

23 June 2010 
Arabic 
Original: English 



A/HRC/15/24 

GE.10-14770 2 

  احملتويات
  الصفحة الفقـرات 
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   احلق تعزيزفيما يتعلق ب  مفوضـية األمـم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان       أنشطة    - ثانياً  
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  مقدمة  -أوالً   
إىل مفوضة األمـم    "طلبها  ،  ٦٤/١٧٢أكدت اجلمعية العامة من جديد، يف قرارها          -١

املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن تقوم بفعالية، لدى تعميم مراعاة احلق يف التنمية، بأنشطة              
الدول األعضاء والوكـاالت اإلمنائيـة      ترمي إىل تعزيز الشراكة العاملية ألغراض التنمية بني         

واملؤسسات الدولية املعنية بالتنمية والتمويل والتجارة، وأن تورد تلك األنشطة بالتفصيل يف            
 وطلبت اجلمعية العامة أيـضاً      ).٣٧الفقرة  " (تقريرها املقبل املقدم إىل جملس حقوق اإلنسان      

 والستني وتقريراً مؤقتـاً إىل جملـس        خلامسةاإىل األمني العام أن يقدم تقريراً إليها يف دورهتا          
، على أن يشمل التقريران اجلهود املبذولة علـى         ٦٤/١٧٢حقوق اإلنسان عن تنفيذ القرار      

  ).٤٠الفقرة  ( الوطين واإلقليمي والدويل لتعزيز احلق يف التنمية وإعمالهاملستويات
، وفقا للممارسة املتبعة، تقريرا     ، وميثل م هذا التقرير وفقاً للطلبات الواردة أعاله      قدَّوُي  -٢

  .جامعا لألمني العام واملفوضة السامية حلقوق اإلنسان عن احلق يف التنمية

فيما يتعلق  مفوضـية األمـم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان       أنشطة    - ثانياً  
  هإعمالواحلق يف التنمية تعزيز ب
أنـشأت مبوجبـه واليـة     الذي ٤٨/١٤١يف قرارها طلبت اجلمعية العامة صراحة    -٣

تعزيز ومحاية إعمال احلق يف التنميـة       "املفوض السامي حلقوق اإلنسان من املفوضة السامية        
 ٤الفقرة  ("  من اهليئات ذات الصلة يف منظومة األمم املتحدة         هلذا الغرض  وزيادة الدعم املقدم  

  . اإلنسانة السامية حلقوقياحلق يف التنمية من أولويات املفوضـوعليه، يظل )). ج(
ـ ويرد    -٤ ـ     لة السامية حلقوق اإلنسان     يبرنامج املفوض  يف  هتعزيز احلق يف التنمية وإعمال

استراتيجية متعددة بسترشد يو )١(٢٠١١-٢٠١٠ من اإلطار االستراتيجي للفترة ١٩الربنامج 
إعالن و، )١٩٩٣(إعالن وبرنامج عمل فيينا و، )١٩٨٦(األبعاد وفقا إلعالن احلق يف التنمية 

 اجلمعية العامة ذات الصلة، فضالً عن والييت الصكوك ، وغريها مناألمم املتحدة بشأن األلفية
 ةداراإلخطـة   هذه السياسة العامة عن طريـق       وجيري تنفيذ إطار    . وجملس حقوق اإلنسان  

املفوضـية السامية حلقوق   احلق يف التنمية يف عمل      تدمج   اليت   ة السامي ةلمفوضلاالستراتيجية  
  . لعدة جماالت بوصفه موضوعا شامالًاإلنسان

ـ      -٥  ضمان إعمال إىلة السامية حلقوق اإلنسان يوبناء على ذلك، هتدف أنشطة املفوض
؛  منظومة األمم املتحدة    املعنية يف   برنامج حقوق اإلنسان واهليئات    صعيداحلق يف التنمية على     

صلة باحلق يف التنمية؛     ذات ال  ة الفرعي هلس حقوق اإلنسان وآليات   جمل املقدم الدعم الفين    وتعزيز
__________ 

 .(A/63/6/Rev.1) ٦، امللحق رقم والستونالوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثالثة انظر  )١(
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الدول األعضاء واملؤسسات   ها  ، مبا في  املعنيةبناء شراكة أقوى والتعاون مع اجلهات الفاعلة        و
 والتشجيع علـى  ؛املتعددة األطراف واجملتمع املدين واملنظمات غري احلكومية والقطاع اخلاص        

 من ٨ملية على النحو الوارد يف اهلدف    تعزيز احلق يف التنمية ومحايته يف الشراكات اإلمنائية العا        
األهداف اإلمنائية لأللفية عرب الدعوة وإقامة شبكات من العالقات وتقدمي املـشورة الفنيـة              

 الدويل  على املستويات حتديد العقبات اليت تعترض تنفيذ احلق يف التنمية          و وإنشاء الشراكات؛ 
 زيـادة ته بوسـائل منـها      نمية وأمهي ضمون احلق يف الت   مب إذكاء الوعي  و ؛واإلقليمي والوطين 

  .التعليميةوالدعوة واألنشطة اإلعالمية أنشطة  وزيد من األحباثامل وإجراء املشاركة

  تعميم مراعاة احلق يف التنمية  - ألف  
ـ   -٦  ، الـدول األعـضاء     جهودها إلقنـاع   ة السامية حلقوق اإلنسان   يواصلت املفوض

ا، واآلليات واملؤسسات اإلقليميـة وأصـحاب        وصناديقها وبراجمه  ،ووكاالت األمم املتحدة  
 الـوطين   املـستويات أن القرارات املتعلقة بالسياسة العامة والربجمة علـى         باملصلحة اآلخرين،   

 ،املـساواة :  أال وهـي  للحق يف التنميـة املكونة املبادئ أن ُتدرج يفواإلقليمي والدويل ينبغي   
ويف هذا الصدد،   .  والتعاون الدويل  ، واملساءلة ، والشفافية ، واملشاركة ، وعدم التمييز  ،واإلنصاف

يف   املـضافة تـه ـة السامية حلقوق اإلنسان على أمهية هنج احلق يف التنمية وقيميأكدت املفوض 
 عمليف  و، وتعميم مراعاة حقوق اإلنسان،      ةالعاملياإلدارة  ، و عدالعوملة أكثر   ال بشأناملناقشات  

اللجنة الرفيعة املستوى املعنيـة بـربامج جملـس          ذلك مبا يف    ، الصلة ذيمنظومة األمم املتحدة    
  . على سبيل املثالالرؤساء التنفيذيني يف منظومة األمم املتحدة املعين بالتنسيق

ـ وترى  -٧ ة السامية حلقوق اإلنسان أن اإلطار املتعدد األبعاد للحق يف التنمية           ي املفوض
دارة واإل حتديات اإلدارة العاملية،     ستراتيجيات للتعامل مع  االسياسات و ال حيدد شكل   أن ميكن

واجه أزمات عاملية متعددة مبـا      وي، يف عامل يزداد ترابطا      على وجه خاص  االقتصادية العاملية   
أن  ميكنأن احلق يف التنمية     كما أكدت املفوضـية السامية حلقوق اإلنسان       .  تغري املناخ  هافي

 لتهيئةؤوليات الفردية واجلماعية للدول      تعزيز املس   عرب حقوق اإلنسان على  العوملة   آثار   يعاجل
  . اجتماعياعادلتني  وإدارةتنميةإىل بيئة وطنية ودولية تفضي 

  ألمم املتحدة حلقوق اإلنسان اآليات  دعم  -١  
ـ   -٨ فريـق  ة السامية حلقوق اإلنسان تقدمي الدعم الفين والتنظيمي لل        يواصلت املفوض

 مبوجـب  جلنة حقوق اإلنـسان       الذي أنشأته  تنميةالعامل املفتوح العضوية املعين باحلق يف ال      
رصد واستعراض التقدم احملرز يف تعزيز احلـق يف    ب  الفريق العامل  وكُلّف. ١٩٩٨/٧٢قرارها  

لعقبات اليت تعوق لتحليل  إجراء مزيد من ال    و ،، وتقدمي توصيات يف هذا الشأن     هالتنمية وإعمال 
ا لفرقـة    كبري ا دعم سامية حلقوق اإلنسان  دمت املفوضيـة ال  كما ق .  الكامل هبذا احلق   التمتع



A/HRC/15/24 

5 GE.10-14770 

مبوجب جلنة حقوق اإلنسان    أنشأهتا   اليت   العمل رفيعة املستوى املعنية بإعمال احلق يف التنمية       
  .تقدمي اخلربة إىل الفريق العامل فيما يتعلق بتنفيذ احلق يف التنميةب تها، وكلف٢٠٠٤/٧قرارها 

.  يف جنيـف   ٢٠١٠ينـاير   /ون الثاين كانوعقدت فرقة العمل دورهتا السادسة يف         -٩
وركزت الدورة على تنفيذ التوصيات اليت قـدمها الفريـق العامـل يف دورتـه العاشـرة                 

)A/HRC/12/28 واعتمدت فرقة العمل االستنتاجات والتوصيات، مبا يف ). ٤٦-٤٤، الفقرات
يف جمال  ولية  اتساق السياسات وحتقيق توازن بني املسؤوليات الوطنية والد       تلك املتعلقة ب  ذلك  

واالضطالع مبزيد  يف املستقبل،    حلق يف التنمية، والعمل يف اجملاالت املواضيعية للتعاون الدويل        ا
ويرد تقرير فرقة العمـل عـن       .  احلق يف التنمية    مراعاة ، وتعميم من العمل فيما خيص املعايري    

ترد  و A/HRC/15/WG.2/TF/2/Corr.1 و A/HRC/15/WG.2/TF/2 الوثيقتنيدورهتا السادسة يف    
دمج النتائج اليت توصلت إليها فرقة العمل الرفيعة املستوى املعنية اإلضافتان امللحقتان به بشأن     

 ، وبشأن معايري احلق يف التنمية وما يتصل هبا من معايري فرعية تنفيذية            بإعمال احلق يف التنمية   
 Corr.1/ A/HRC/15/WG.2/TF/2/Add.1 وA/HRC/15/WG.2/TF/2/Add.1وثـــائق اليف 
  . على التوايل،A/HRC/15/WG.2/TF/2/Add.2و

 يف جنيـف،    ٢٠١٠أبريـل   /وعقد الفريق العامل دورته احلادية عشرة يف نيـسان          -١٠
النظر يف تقرير فرقة العمـل      عن طريق   تقدم يف تنفيذ احلق يف التنمية       ما أُحرز من    واستعرض  

  إلقرارهـا  جملس حقوق اإلنسان  إىل   املقدمة   ،ودعا الفريق العامل يف توصياته    . املذكور أعاله 
تبادل إىل  أصحاب املصلحة اآلخرين    و، الدول األعضاء    ٢٠١٠سبتمرب  /يف أيلول  يف اجتماعه 

 ،A/HRC/15/WG.2/TF/2(وجهــات النظــر حــول عمــل فرقــة العمــل      
 وحول سـبل املـضي     )A/HRC/15/WG.2/TF/2/Add.2 و A/HRC/15/WG.2/TF/2/Add.1و

، املفوضيـة السامية حلقوق اإلنسان   ن يعد، مبساعدة    أس املقرر   وطلب أيضا من الرئي   . قدماً
 تضم الثانية مـسامهات   احلكومات، و تضم األوىل التقارير الواردة من      : جمموعتني من الوثائق  

ويرد تقرير الفريق العامل عن دورته احلادية عشرة يف   . أصحاب املصلحة اآلخرين على التوايل    
  .A/HRC/15/23الوثيقة 

ـة السامية حلقوق اإلنسان عمل اآلليات الفرعية األخـرى التابعـة   ي املفوض وتدعم  -١١
 وتـشمل هـذه  . لقضايا ذات الصلة باحلق يف التنمية يف إطار واليتـها معاجلة ا للمجلس يف   

 احملفل االجتماعي، واللجنة االستشارية، واملنتدى املعين بقضايا األقليات، وآلية اخلرباء     اآلليات
 املقرر اخلاص املعين بـاحلق يف       واعتمد. اإلجراءات اخلاصة وشعوب األصلية،   املعنية حبقوق ال  

قوم عليها احلق يف التنمية     ياملبادئ اليت   على  ) A/HRC/13/33/Add.2(الغذاء يف تقريره السنوي     
وباإلضـافة إىل   .  على احلاجة إىل الشفافية واملساءلة يف استخدام العائدات        ه تأكيد  معرض يف

 املستقل املعين حبقوق اإلنسان والتـضامن الـدويل يف تقريـره الـسنوي              اخلبريقال  ،  ذلك
)A/HRC/12/27( :ومها شرطان   حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية وإعمال احلق يف التنمية       " إن ،

على النحـو   التضامن والتعاون الدوليني، ال سيما      "يقتضيان   ،" للقضاء على الفقر   ضروريان
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 األهداف اإلمنائية لأللفية، املتعلق بالشراكة العاملية من أجـل           من ٨املنصوص عليه يف اهلدف     
 السنوية  امعلومات مفصلة عن أنشطة هذه اآلليات يف تقاريره       وُتتاح  ). ٣٢الفقرة  ( ."التنمية

  .املقدمة إىل جملس حقوق اإلنسان

  األهداف اإلمنائية لأللفية واحلد من الفقر  -٢  
ـ   -١٢ حقوق اإلنسان، مبا   مجيع   إدماجاإلنسان تعزيز   ة السامية حلقوق    يواصلت املفوض
 حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفيـة       الرامية إىل  اجلهود الوطنية والدولية  يف  احلق يف التنمية،    ها  في

 احتـرام  بغية تعزيـز  واجب التعاون) ١٩٨٦(احلق يف التنمية  إعالنويبّين . واحلد من الفقر  
إضافة متييز،  أي  ون  ي د العاملدعمها على الصعيد    هما و شجيع وت يع حقوق اإلنسان  مج ومراعاة

الـوطين والـدويل    ومبا أن اإلعالن يؤكد البعدين      . ا التنمية والقضاء على معوقاهت    إىل كفالة 
  .تحقيق األهداف اإلمنائية لأللفيةب وثيق الصلة فال شك أنه للتنمية،

      /امـة يف أيلـول     املـستوى للجمعيـة الع     ةيف إطار التحضري للجلسة العامة الرفيع     و  -١٣
ألهداف اإلمنائيـة لأللفيـة، شـاركت        ا  الستعراض التقدم احملرز يف إجنازات     ٢٠١٠سبتمرب  
 الـدور   إلبرازالوعي   وإذكاء   لدعوةاحلمالت الدولية ل  ة السامية حلقوق اإلنسان يف      ياملفوضـ

عقـدت   د،واجلهيف إطار هذه    و. املركزي ملبادئ ومعايري حقوق اإلنسان يف حتقيق األهداف       
 ،)اليونيسيف( األمم املتحدة للطفولة     منظمةباالشتراك مع    ،املفوضـية السامية حلقوق اإلنسان   

 التابع جلامعـة    اإلمنائيةدراسات  ال ومعهد   ،املركز النروجيي حلقوق اإلنسان، وجامعة هارفارد     و
 ٢٠١٠ مارس/آذاريف   ، األهداف اإلمنائية لأللفية وحقوق اإلنسان     حول ندوة دولية    ،ساسكس

رئيسية للحـق   البادئ  عددا من امل  وأبرزت الندوة   . الواليات املتحدة األمريكية   يف   يف كامربيدج 
  .تعزيز املساءلة على كل من الصعيدين الوطين والدويلسيما احلاجة إىل  اليف التنمية، و

  دعم املبادرات واألنشطة اإلقليمية بشأن احلق يف التنمية  -٣  
، باالشـتراك   للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان لشرق أفريقيا     املكتب اإلقليمي   عقد    -١٤
 بشأن ااجتماع ألمم املتحدة  التابعة ل  اللجنة االقتصادية ألفريقيا  و االحتاد األفريقي    مفوضيةمع  

حتسني التفاعل بني عملية االستعراض الدوري الشامل واآللية األفريقية الستعراض األقـران            "
وشارك يف االجتمـاع    .  أروشا، ترتانيا   يف ٢٠٠٩ نوفمرب/الثاينيف تشرين   " واحلق يف التنمية  

 جلنةو واحملكمة اجلنائية الدولية لرواندا، ،ممثلون عن الدول األعضاء، ووكاالت األمم املتحدة

ورفاهه، واحملكمة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب،       الطفل حبقوق املعنية األفريقية اخلرباء
االقتصادي واالجتماعي، واللجان االقتصادية    اجمللس   اإلنسان، و  قوقحلؤسسات الوطنية   املو

ـ  إضـافة إىل  اإلقليمية، واجملتمع املدين األفريقي وجمتمع حقوق اإلنسان،         وشـدد  . رباءاخل
 اآللية األفريقيـة السـتعراض      املشاركون على احلاجة إىل ضمان إعمال احلق يف التنمية يف         

 املشاركون احلاجة إىل أبرز، إىل جانب ذلكو. شاملوعمليات االستعراض الدوري الاألقران  
طرق منها القيام التكامل بني اآلليتني فيما يتعلق باحلق يف التنمية، ب إجراء مزيد من استكشاف  
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 أيضا فرقة العمل الرفيعة املستوى      توأوص. اجملتمع املدين مبشاركة  أنشطة مشتركة للمتابعة    ب
يف إطـار     املقدمـة  التقـارير  اج معايري احلق يف التنمية يف     إدرباملعنية بإعمال احلق يف التنمية      

  ).٨٥، الفقرة A/HRC/15/WG.2/TF/2( الدوري الشامل االستعراض
احلق يف  إعمال  "بشأن  ، عقد االحتاد األفريقي حلقة دراسية       ٢٠١٠أبريل  /يف نيسان و  -١٥

 ر للتعـاون   إطـا  وضـع  على مجلة أمور منها      احللقة الدراسية  توركز. يف جنيف " التنمية
دراسة جماالت التعـاون    وعلى  أو املؤسسات   / والتفاعل مع املنظمات اإلقليمية و     واملشاركة

ـ  الندوةودعت  .  إعمال احلق يف التنمية    بغية ها املزيد من  وحتديدالدويل   ة الـسامية   ياملفوضـ
. ء ببياناإلدالإىل  عن برناجمها إلعمال احلق يف التنمية، وإعطاء نظرة عامةحلقوق اإلنسان إىل 

 األمهيـة   علـى ة السامية حلقوق اإلنسان     ياملفوضـ وعند االستجابة لتلك الدعوة، شددت    
دماج احلق يف التنمية يف      إل سياسات وإجراءات من   الدول األعضاء    التساق ما تضعه  احليوية  

واليـة ذات   اليت تضطلع ب  لكيانات  يف عمل ا  عمل منظومة األمم املتحدة بأسرها، وال سيما        
  .ق يف التنميةصلة باحل

 إلطـار   عشرةاخلامسة  ة العمل   ـ حلق املفوضـية السامية حلقوق اإلنسان   نظمت  و  -١٦
 الـيت   تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ        من أجل   التعاون اإلقليمي   

حلقـة  وشـارك يف    . دتايلن حكومة   ااستضافتهو بانكوك   يف ٢٠١٠أبريل  /نيسانُعقدت يف   
 من  ونومندوب ون عن املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان ومنظمات اجملتمع املدين        ممثلالعمل  

وطنيـة  العمـل   ال خطط   :هي ركائز    أربع على اإلطار اإلقليمي    ويقوم.  دولة ٣٠كثر من   أ
قوق اإلنـسان،   حلوطنية  الؤسسات  واملحلقوق اإلنسان، والتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان،        

ـ  وأبرزت. تصادية واالجتماعية والثقافية  واحلق يف التنمية واحلقوق االق     ة الـسامية   ي املفوضـ
 جوانب احلق يف التنمية، مبا يف ذلـك التعـاون           من  عددا  االفتتاحي احلقوق اإلنسان يف بياهن   

  .اإلمنائيةهود اجلالدويل لدعم 
ـ  وإضافة إىل     -١٧ بناء على طلب من    ،  ة السامية حلقوق اإلنسان   يذلك، سامهت املفوض

، يف إعادة النظر يف اآللية األفريقية الستعراض         التابعة لألمم املتحدة   صادية ألفريقيا اللجنة االقت 
 ، واملـشاركة ،عدم التمييز - خالل اقتراح إدراج املبادئ املكونة للحق يف التنمية    من  األقران  
إيالء االهتمام الواجب حلقوق املرأة والسكان األصليني       احلاجة إىل   و -  واملساءلة ،والشفافية

  . املهمشة والضعيفةاألخرىواألقليات واجلماعات 
الفريـق  بأن يشجع    تعمل أوص الاإلشارة إىل أن فرقة     ال بد من    ويف هذا الصدد،      -١٨

 املؤسسات اإلقليميـة    ارك فيها رفيعة املستوى تش   مبادرات إقليمية ومشاورات  إجراء  العامل  
تـشمل  وميكن أن   . ياساهتا وأنشطتها الشواغل واملعايري املتصلة باحلق يف التنمية يف س       إلدماج  

جلنـة البلـدان    وهذه املشاورات اإلقليمية أيضا اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب،          
اللجنة احلكومية  إضافة إىل   قوق اإلنسان،   حلؤسسات األوروبية   املاألمريكية حلقوق اإلنسان و   



A/HRC/15/24 

GE.10-14770 8 

اللجنة العربية حلقـوق    ، و ق آسيا رابطة أمم جنوب شر   التابعة ل قوق اإلنسان   املعنية حب الدولية  
  ).٧٥ و٧٤، الفقرتان A/HRC/15/WG.2/TF/2(اإلنسان 

  التجارة وحقوق اإلنسان  -٤  
نظمـة التجـارة    ملاملنتدى العام   أثناء   ،ة السامية حلقوق اإلنسان   ياملفوضـكت  شار  -١٩

قـوق   األثر على ح   اتتقييم" بشأن    حلقة نقاش   رعاية يف،  ٢٠٠٩سبتمرب  /العاملية يف أيلول  
 وضع  ودرست حلقة النقاش  ". ؟ وحتسينها التجارةإدارة   لتوجيه مفيدة أداة    هل هي  :اإلنسان
. مقارنة مع أنواع أخرى من التقييمات     ها  حقوق اإلنسان وتنفيذ  على   األثر   اتتقييملتصور  

الـسياسات  يف  حقـوق اإلنـسان     على   األثر   ات تقييم احتمال أن تتحكم  م املشاركون   وقّي
. بطريقة مفيدة إلعمال حقوق اإلنـسان واحلـق يف التنميـة          وتبلورها  ارية  واالتفاقات التج 

 إىل أن مجيع الدول األعضاء يف منظمة التجارة العاملية هي أيضا دول             حلقة النقاش  توخلص
عند قوق اإلنسان   حل هااحترام، وهو ما يستلزم     موقعة على خمتلف معاهدات حقوق اإلنسان     

  .ون التجاري الدويلالوفاء بالتزاماهتا مبوجب القان
ـ  ٢٠١٠مارس  /يف آذار و  -٢٠ ة السامية حلقوق اإلنـسان يف حلقـة        ي، شاركت املفوض

 ملنظمة الـصحة   ةالتابع والتجارة وحقوق اإلنسان  واإلنصاف   ياتعمل نظمتها إدارة األخالق   
سـبل  ال سيما يف سياق     و مسامهات من منظور احلق يف التنمية،        متالعاملية يف جنيف، وقد   

متابعة لقرار مجعيـة    مثل إجراء   عمل أنشطة ملموسة    ال حلقةوناقشت  . على األدوية احلصول  
إىل الذي دعا منظمة الصحة العاملية       ، التجارة الدولية والصحة   بشأن ٢٦-٥٩الصحة العاملية   

تقدمي الدعم للدول األعضاء لفهم آثار التجارة الدولية واالتفاقات التجارية على الـصحة،             
  .السياسات والتشريعاتعن طريق ذات الصلة ومعاجلة القضايا 

  التنمية متويل  -٥  
تظاهرة  ٢٠٠٩أكتوبر  /تشرين األول ة السامية حلقوق اإلنسان يف      ياملفوضـنظمت    -٢١

حنو إعمال احلق   : التنمية حقوق اإلنسان ومتويل  "بشأن  ، بالتعاون مع مركز االهتمام،      موازية
التظـاهرة   ه هـذ  توضم. لجمعية العامة يف نيويورك   ل الرابعة والستني    يف الدورة " يف التنمية 
الوعي إذكاء   وكان اهلدف . عن اجملتمع املدين  ممثلني   إضافة إىل    التنميةوقوق اإلنسان   خرباء ح 

وحتقيق املزيد مـن      اليوم  اإلمنائية املطروحة   التحديات رفعبالدور احملتمل للحق يف التنمية يف       
 عـرب  لتنميةلاتية ؤ بيئة عاملية مهتيئة أمهية  داوالتوأبرزت امل . العدالة يف إدارة االقتصاد العاملي    

 من املمكن حتقيق ذلك من خالل دمج        هنإ املشاركون   وقال. اإلمنائيةعملية  المتويل  طرق منها   
دت املناقشات  وشّد. د سواء هنج احلق يف التنمية يف وضع السياسات الوطنية والعاملية على ح          

، اإلمنائيـة عملية  الاحلق يف التنمية لتمويل     ها  على القيمة املضافة ملبادئ حقوق اإلنسان، مبا في       
 بـني    أوثق  تعاون إرساء على الصعيدين الوطين والدويل، وأمهية       ةالرشيداإلدارة  واحلاجة إىل   

  .الوكاالت يف جماالت حقوق اإلنسان والتنمية ومتويل التنمية
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  تعزيز الشراكة العاملية من أجل التنمية  - باء  

  معايري احلق يف التنمية   -١  
 فرقة العمل الرفيعة املستوى املعنية بإعمـال        من ٢٠٠٥طلب الفريق العامل يف عام        -٢٢

شراكة عاملية من بإقامة  املتعلقاإلمنائية لأللفية  من األهداف    ٨ اهلدف النظر يف احلق يف التنمية    
هبدف حتسني فعالية الشراكات العاملية فيما     ه بصورة دورية    ية، واقتراح معايري لتقييم   أجل التنم 

، اعتمد  ٢٠٠٦يف عام   و)). ط(٥٤، الفقرة   E/CN.4/2005/25(يتعلق بإعمال احلق يف التنمية      
فرقة العمل تطبيقها، على أساس جترييب، على       من  وطلب   عايري احلق يف التنمية   مالفريق العامل   

مراعـاة  تعميم يف ومن مثّ اإلسهام ، ةدرجييت ها بصورة وتطويرتفعيلهاتارة هبدف  شراكات خم 
 الوطين  املستويات التنفيذية على    تها وأنشط املعنيةاحلق يف التنمية يف سياسات اجلهات الفاعلة        

  املتعـددة األطـراف     والتجارية واإلمنائيـة   ؤسسات املالية املواإلقليمي والدويل، مبا يف ذلك      
E/CN.4/2006/26)   قرر الفريق العامل أن تتنـاول املعـايري         ٢٠٠٩يف عام   و). ٧٧، الفقرة ،

دد يف اإلعـالن    احملنحو  ال على   ،واملعايري الفرعية املنقحة السمات األساسية للحق يف التنمية       
، مبا يف ذلك الشواغل ذات األولوية للمجتمـع         ة ومتسق ة شامل بصورة ،بشأن احلق يف التنمية   

عايري الفرعيـة   املعايري وامل  وأن تفي    ،٨ إىل تلك املذكورة يف اهلدف اإلمنائي        الدويل باإلضافة 
ذات الـصلة    ٩/٣جملـس حقـوق اإلنـسان       قـرار   األغراض احملددة يف مجيع أحكـام       ب
)A/HRC/12/28 ٤٥، الفقرة.(  

ـ   من  وبناء على طلب      -٢٣ ة السامية حلقوق اإلنسان كـل      يالفريق العامل، قدمت املفوض
  ومعايري فرقة العمل يف تنفيذ توصيات الفريق العامل، مبا يف ذلك وضع معايري           إىل   الدعم الالزم 

ـ أجرت،  ٢٠٠٩ديسمرب  /كانون األول يف  و. لحق يف التنمية  فرعية ل  ة السامية حلقوق   ي املفوض
ة الربنامج املعين حبق اإلنسان يف التنمية التابع لكلية هارفارد للصحة العام    اإلنسان، باالشتراك مع    

، نامج أدوات القياس وحقوق اإلنسان بكلية كينيدي لشؤون احلكم يف جامعـة هارفـارد             وبر
يرد ( " إلعمال احلق يف التنمية    ةالتنفيذية الفرعي واملعايري  عايري  املوضع  "بشأن  مشاورات  للخرباء    

 اخلرباء ورقة   اتاستعرضت مشاور و). A/HRC/15/WG.2/TF/CRP.4تقرير االجتماع يف الوثيقة     
معايري احلق يف التنميـة     املفوضـية السامية حلقوق اإلنسان بشأن        من بتكليف  أُعدت ةاستشاري

وأتاحت املـشاورات   ). A/HRC/15/WG.2/TF/CRP.5 (ة الفرعي التنفيذيةوما يقابلها من املعايري     
زيد من التفاصـيل عـن      املتقدمي  لفرصة لألكادمييني واخلرباء الدوليني والعاملني يف جمال التنمية         

عايري احلـق   ملخلرباء   ا قييمعمليات ت املشاورات   تريّسو. جية قياس االمتثال للحق يف التنمية     منه
اليت تستخدمها  تعكس معايري التقييم النوعي والكمي      تفعيلها وجعلها   يف التنمية، وذلك هبدف     

  .االجتماعيونعلماء العترف هبا ياملؤسسات الدولية و
حلـق يف   ا معـايري    بشأنه أعمال فرقة العمل      اخلرباء أعال  ات نتائج مشاور  ووجهت  -٢٤

أبريل / إىل الدورة احلادية عشرة للفريق العامل يف نيسان        تمّد قُ يتال ومعايريه الفرعية،    التنمية
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 تـوفر  ه الفرعيةمعايري ومعايري احلق يف التنمية أن فرقة العملوترى  ). ٩انظر الفقرة    (٢٠١٠
 بشكل فـردي  ،الدولمدى قيام  أداة عملية لتقييم    مبثابة اكوني ل امّم صُ  وهيكال ا منهجي اإطار

 اتيةؤ بيئة م  هتيئالدولية اليت   والترتيبات الوطنية   ة   وتعزيز وإدام   لوضع خطواتباختاذ   ،ومجاعي
إىل املسامهة يف تعميم مراعاة احلق  الفرعية كما هتدف املعايري واملعايري. إلعمال احلق يف التنمية

 وتقييم آثار سياساهتا وبراجمها على      ،التنفيذيةتها   وأنشط املعنيةيف التنمية يف سياسات اجلهات      
ُيقـصد هبـا أن      الفرعيـة    ملعايرياعايري و أن امل فرقة العمل   ، ترى   خرييف األ و. حقوق اإلنسان 

إعماله مزيد   ا يسهل مبأداة ألصحاب املصلحة لتقييم حالة تنفيذ احلق يف التنمية،          ُتستخدم ك 
  .ينعلى الصعيدين الدويل والوط

همة يف تعزيـز الـشراكة      م خطوات   هاويشكل وضع معايري احلق يف التنمية وتطبيق        -٢٥
يف حقوق اإلنسان، وال سيما احلق يف التنميـة،         مراعاة  العاملية من أجل التنمية ودعم تعميم       

 ية واإلمنائية املالية والتجار املؤسسات التنفيذية، مبا يف ذلكتهاأنشطو  اجلهات الفاعلةسياسات
  .تعددة األطرافامل

  احلصول على األدوية األساسية  -٢  
احلصول علـى   ب املتعلقة هـاء من األهداف اإلمنائية لأللفية       - ٨فيما يتعلق بالغاية      -٢٦

 زيادة  إطارفرقة العمل، يف استفادةب  أوصى الفريق العامل يف دورته العاشرة،األدوية األساسية
من حوارها مع الفريـق     "فرعية التنفيذية،   العايري  ا من امل  ما يقابله  قائمة املعايري وإعداد     حتسني

العامل احلكومي الدويل املعين بالصحة العمومية واالبتكار وامللكية الفكرية، ومع الـصندوق            
 وكذلك الربنامج اخلاص من أجل البحث والتدريب        ،العاملي ملكافحة اإليدز والسل واملالريا    

  )).ب(٤٦، الفقرة A/HRC/12/28( "يف جمال أمراض املناطق املدارية
ـ /يف حزيـران  دعمت املفوضـية السامية حلقوق اإلنسان      وبناء على ذلك،      -٢٧  هيوني
الفريق العامل  ومنظمة الصحة العاملية،    إىل  فرقة العمل   أوفدهتا   بعثة متابعة    ٢٠٠٩ هيولي/ومتوز

لربنامج اخلاص مـن    ا و احلكومي الدويل املعين بالصحة العمومية واالبتكار وامللكية الفكرية،       
الصندوق العاملي ملكافحة اإليـدز     ، و أجل البحث والتدريب يف جمال أمراض املناطق املدارية       

وتناولـت  ). A/HRC/15/WG.2/TF/CRP.2التقريـر يف الوثيقـة      يـرد   (والسل واملالريـا    
قوق  املُعّدة بطلب من املفوضـية السامية حللتوصيات الواردة يف الدراسةاجتماعات متابعة   الا

  ).A/HRC/12/WG.2/TF/CRP.5/Rev.1( بشأن احلصول على األدوية األساسية اإلنسان
فرقة العمل ومنظمة الصحة العاملية على أن تنفيذ اسـتراتيجية وخطـة عمـل            ووافقت    -٢٨

  لربط  ساحنة  فرصة ،على ما يبدو   يتيح،   عامليتني بشأن الصحة العمومية واالبتكار وامللكية الفكرية      
عمـل منظمـة    ال فرقة   تشجعفقد  ونظرا ألمهية الصحة العامة،     . هبذه اجملاالت ن  حقوق اإلنسا 

وميكـن  .  لعدة جمـاالت   الشاملةلتنسيق فيما يتعلق بالقضايا     ا زمام   تتوىل  أن الصحة العاملية على  
 يف ضوء املبادئ التوجيهيـة      يتني حقوق اإلنسان يف االستراتيجية وخطة العمل العامل       حمتوىدراسة  
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 األدويـة بشأن إمكانية احلصول على     صناعة األدوية   قوق اإلنسان واملوجهة لشركات     ة حب تعلقامل
)A/63/263 رأت فرقة العمل أن املبادئ اليت يقوم عليها        و. ، واحلق يف الصحة بصورة أعم     )، املرفق

  . مرحلة التنفيذأثناء تنياحلق يف التنمية ميكن إدخاهلا يف عملية االستراتيجية وخطة العمل العاملي
 الربنـامج اخلـاص     عمـل التنميـة يف     احلق يف بتعميم مراعاة مبادئ    فيما يتعلق   و  -٢٩

إشارة واضحة إىل احلق يف التنميـة،       غياب   رغم   هأن أكدت االجتماعات ،  والصندوق العاملي 
إجـراءات   اخلاص   ربنامج ال واعتمد. ام بعض هذه املبادئ يف أنشطته     ان تطبق نيؤسستفإن امل 

 توسيع نطاق احلصول على اخلدمات الصحية وتعزيـز التنميـة           أجلمن   يةة ومتكين يشاركت
تعزيز الـنظم   لالصندوق العاملي   ته برامج   قدم الذي   الدعمبرحبت فرقة العمل    كما  . املنصفة

  .الصحية يف البلدان النامية
ة السامية حلقوق اإلنسان حلقة عمل يف النصف الثاين         ياملفوضـستعقد   ،خرييف األ و  -٣٠

  قراره يف جملس حقوق اإلنسان     على حنو ما طلبه   بشأن احلصول على األدوية      ٢٠١٠من عام   
مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان إىل أن تعقـد، يف            " الذي دعا فيه     ١٢/٢٤

حدود ما يتوفر من موارد، مشاورات للخرباء، ُيفَتح باب االشتراك فيها أمام احلكومـات،              
 وهيئات األمم املتحدة ذات الصلة ومنظمات اجملتمع املدين، من     واملنظمات اإلقليمية والدولية،  

أجل إجراء تبادل لآلراء بشأن اعتبارات حقوق اإلنسان املتصلة بإتاحة فرص احلصول علـى   
يف األدوية كعنصر من العناصر األساسية للتوصل تدرجيياً إىل اإلعمال الكامل حلق كل فـرد               

املقرر اخلاص املعين حبق كل     لبدنية والعقلية، ويدعو    التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة ا      
إنسان يف التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية إىل أن يقدم إىل اجمللس               

  ).٧الفقرة ( "موجزاً للمناقشات اليت سُتجرى يف إطار مشاورات اخلرباء هذه

  نقل التكنولوجيا  -٣  
التكنولوجيـا،  نقل ب املتعلقةاألهداف اإلمنائية لأللفية  من واو - ٨فيما يتعلق بالغاية    -٣١

يبو امشاورات جلمع معلومات عن جدول أعمال الو  "إجراء  بفرقة العمل    أوصى الفريق العامل  
"... و" فيما يتعلق بإعمال احلـق يف التنميـة       بشأن التنمية   ] املنظمة العاملية للملكية الفكرية   [

ية املستمدة من حبث آلية التنمية النظيفة، مبا يف ذلك فيما مواصلة االستفادة من اخلربة الضرور    
يتعلق بالتخفيف مـن آثـار تغـري املنـاخ والتكيـف معـه، مـن منظـور احلـق يف                     

  ).على التوايل، ’٢’و’ ١’) ه(٤٦، الفقرة A/HRC/12/28"(التنمية

   التنمية  بشأنجدول أعمال املنظمة العاملية للملكية الفكرية  )أ(  
الدعم لفرقة العمـل    ،  مطلوبكما هو    ،ة السامية حلقوق اإلنسان   يفوضـاملقدمت    -٣٢

 مسامهة كذلكفرقة العمل  ناقشت أثناءها ٢٠٠٩ هيولي/يبو يف متوزا بعثة فنية إىل الو عرب إيفاد 
يف الوثيقة  عن البعثة   تقرير  يرد ال (إعمال احلق يف التنمية     يف  يبو بشأن التنمية    اأعمال الو جدول  

A/HRC/15/WG.2/TF/CRP.1 .(جـدول أعمـال    وإن مل يشر    أنه  إىل   فرقة العمل    خلصتو
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يئة بيئـة   ترمي إىل هت   األساسية   هدوافعه وأهداف إال أن   مباشر إىل احلق يف التنمية،      بشكل  التنمية  
مستدامة وتـشاركية   ة و منصفحتقيق عملية إمنائية     تيسر على الصعيدين الوطين والعاملي      متكينية

)A/HRC/15/WG.2/TF/CRP.1   اليت  احلق يف التنمية   معايري   فرقة العمل أن   ارتأتو). ١٢، الفقرة 
شكل ت األهن لتكنولوجياتشري صراحة إىل ا   أن   ينبغي   التمكينية يةبيئة العامل للشامالً   تشكل عنصراً 
وأوصت فرقة  ). ٢١الفقرة  (ساعد الدول النامية على حتقيق أهدافها اإلمنائية        قد ي عنصرا حامسا   

سياسات هج حتليلية جديدة للعالقة املعقدة بني التنمية و       ُن إىل إجياد    السعيمواصلة   يبواالعمل الو 
  ).٢٢الفقرة (عايري احلق يف التنمية اليت تستنري على حنو كامل مبامللكية الفكرية 

ـ  ٢٠٠٩نوفمرب  /تشرين الثاين يف  و  -٣٣ ة السامية حلقوق اإلنسان مـع      ي، تعاونت املفوض
تنظـيم  على  جارة والتنمية، واملركز الدويل للتجارة والتنمية املستدامة        مؤمتر األمم املتحدة للت   

". حنو سد الفجوة؟  : واحلق يف التنمية   يبو بشأن التنمية  اأعمال الو جدول  "حلقة نقاش بعنوان    
 وتبادل املشاركون وجهات النظر حول أوجه التآزر بني عملية تنفيذ جدول أعمال التنميـة             

شـّدد  و. بني امللكية الفكرية وحقوق اإلنسان    نطاقا   أوسع   ترابط واحلق يف التنمية يف سياق    
األدوات الالزمة إلعمال احلـق يف      هو أداة من بني     أن االبتكار التكنولوجي    على   املشاركون

املبادرات العاملية  أهم منمبادرة دد جدول أعمال التنمية باعتباره  ويف هذا السياق، حُ   . التنمية
  . إلعمال احلق يف التنميةكبريةات إمكانياليت هلا 

  آلية التنمية النظيفة  )ب(  
ـ طلبت  -٣٤  بني  لبحث نقاط التالقي  دراسة مستقلة   إجراء  ة السامية حلقوق اإلنسان     ي املفوض

وآليـة التنميـة    احلق يف التنمية وتغري املناخ، مع التركيز على التعاون الدويل، والترتيبات املاليـة،       
مثـال  ة   الدراسة أن اآللي   ُمعّدوأكد  ). A/HRC/15/WG.2/TF/CRP.3/Rev.1(النظيفة بصفة خاصة    

لتحقيق أهداف تعزيز التنمية املـستدامة       شراكة دولية بني البلدان النامية والبلدان املتقدمة      لواضح  
نقـل   قـضايا كـذلك    الدراسـة    ُمعّدأثار   وفيما خيص اآللية،     .والتخفيف من حدة تغري املناخ    

حيويـة  قضايا   التنمية، وكلها    جتاه، واعتماد هنج قائم على احلقوق       ئيةالتكنولوجيا، والسالمة البي  
  ).٣الفقرة ( احلق يف التنمية إعمالعال وعادل و بشكل فلتخفيف من حدة تغري املناخل

 تتبعأن هذه اآللية حتتاج إىل التأكد من أن الدولة املضيفة           إىل   الدراسة   ُمعّدوخلص    -٣٥
حتديد ما إذا كان مشروع      عند   الستدامةلعايري واضحة   ى م قائمة عل عملية شاملة وتشاركية    

ـ هنلية تعتمد اآلالدراسة توصية بأن تضمنت و. مقترح يساهم يف التنمية املستدامة  ـ اج  ا قائم
 على حقوق الشعوب وضمان الـسالمة  هاعلى احلقوق من أجل جتنب اآلثار السلبية ملشاريع  

 للبلـدان   متكافئة ضمان مشاركة     إىل احلاجةلى  ُمعّد الدراسة ع   شدد   كما. البيئية واإلجرائية 
وفيما . لية بغية حتقيق توزيع عادل لفوائد التنمية، سواء داخل البلدان وفيما بينها           اآلالنامية يف   

 الدراسة مع األسف أن آلية التنميـة النظيفـة ال           عّد، الحظ مُ  اإلدارةسيادة القانون و  خيص  
يف صحاب املصلحة املتـأثرين     للجوء إىل القضاء أل   سبل ا  توفريلتضمن أية أدوات أو تدابري      ت

  . سليماإلجراءات املطلوبة بشكلحالة عدم تطبيق 
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  ختفيف عبء الدين  -٤  
بشأن ختفيـف   من األهداف اإلمنائية لأللفية      دال   -٨و  باء - ٨ تنيفيما يتعلق بالغاي    -٣٦

 وقتاً أثناء دورهتـا     ينبغي لفرقة العمل أن تكرس     ": مبا يلي   أوصى الفريق العامل   عبء الدين، 
إلجراء دراسة، من منظور احلـق يف التنميـة، لتجربـة           ] ٢٠١٠يناير  /كانون الثاين [املقبلة  

املؤسسات املسؤولة عن املبادرة املتعلقة بالبلدان الفقرية املثقلة بالديون واملبـادرة املتعـددة             
ول مسألة ختفيف   األطراف لتخفيف عبء الدين وغريها من املؤسسات واإلجراءات اليت تتنا         

  )).ج(٤٦، الفقرة A/HRC/12/28( "عبء الدين
ـ يسرت،  يهوبناء عل   -٣٧ فرقة العمل، الـيت    ة السامية حلقوق اإلنسان تنظيم دورة       ي املفوض

املتحدثني ممثل عن البنك الـدويل      وكان من بني    . الدينعبء  ختفيف  ملناقشة قضايا   ُخصصت  
خلبري املستقل املعين بآثار الديون اخلارجية وغريهـا       ا إضافة إىل    ،صندوق النقد الدويل  ممثل عن   و
 على التمتع الكامل جبميع حقوق اإلنـسان، وال سـيما           الصلة  ذات ن التزامات الدول املالية   م

وعرض البنك الدويل وصندوق النقد الدويل مسألة       . االقتصادية واالجتماعية والثقافية  احلقوق  
مرفق ختفـيض ديـون    بكل منهما، مبا يف ذلك ختفيف عبء الدين يف سياق الربامج اخلاصة   

إطار القدرة على حتمل الديون لصاحل البلـدان        ، و غريها بلدان املؤسسة اإلمنائية الدولية دون    
، واملؤسسة اإلمنائيـة    الدخل لصاحل البلدان املنخفضة  ، ومرفق إدارة الديون     الدخل املنخفضة
عزيز فعالية مبادرات ختفيف عبء الـديون  فكار لتعددا من األ اخلبري املستقل  طرحو. الدولية

 ملناقـشة يف  اويرد ملخـص    .  مسامهتها يف احلد من الفقر وإعمال حقوق اإلنسان        من حيث 
  .A/HRC/15/WG.2/TF/2 الوثيقة

  التحديات والدروس املستفادة  -٥  
  :ما يلي إىل ، إليهات النتائج اليت توصلتوحيد أثناء ،خلصت فرقة العمل  -٣٨

 ٨يعترب نتيجة مباشرة لاللتزام باهلدف      ] كات العاملية االشر[أياً من هذه    مل َيثبت أن      
 إىل االعتقاد بأهنا تساهم يف حتقيق       هناك نزعة  ؛ لكن ]ألهداف اإلمنائية لأللفية  من ا [

ومع ذلك، فهي جـزء    . وليس ألي منها والية لتشجيع احلق يف التنمية       . هذا اهلدف 
 باحلق يف التنمية واعترفت أحيانا بأن هذا        من جمموعة من أصحاب املصلحة املعنيني     

 مسألة تتعلق بتبادل املعلومات بني الوكاالت وليس        ق وجيه لكنها اعتربته عموما    احل
  .)٧٦، الفقرة A/HRC/15/WG.2/TF/2/Add.1. ( العامةتوجيها يتعلق بالسياسة

شـراكة   ١٢يف مجيع الشراكات البالغ عددها       "ه فرقة العمل أيضا إىل أن     تأشارو  -٣٩
ُدرست بناء على طلب الفريق العامل ومجيع الشراكات األخرى اليت أِخذت يف االعتبار دون              

ومـن  . والية صرحية، مل يشر أي منها إىل احلق يف التنمية يف قراراهتا أو وثائقها التأسيـسية               
 "وبراجمهـا  الصعب إذن توقع إدراج اعتبارات احلق يف التنمية كمـا هـي يف سياسـاهتا              

)A/HRC/15/WG.2/TF/2/Add.1 ٧٨، الفقرة(.  
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ـ جرى التأكيد يف احلوار مع املؤسسات املسؤولة عن إقامـة           غالبا ما   و  -٤٠ شراكات ال
 املؤسسات، مبـا يف ذلـك       على مستوى  ته السياسة العامة وأمهي   تناسقى ضرورة    عل عامليةال

تعزيز احلق يف   من أجل    حلقوق اإلنسان    ة السامي ةدعم والية املفوض  و. منظومة األمم املتحدة  
 قوية ميكنه أن يتعزز لـو       شراكة عاملية إقامة   تعميم مراعاته بطرق من بينها     و تهالتنمية ومحاي 

ـ  واليات هذه املؤسسات أبعاد حقوق اإلنسان واحلق يف التنمية أو         تضمنت   هـذه   ترّسفُ
بطـة   أنه مـسألة مرت    على األمر   نظر إىل هذا  الوميكن  .  هذه األبعاد  على أهنا تشمل   اتالوالي

مجيـع  يف احلق يف التنمية لتعميم الدول األعضاء  اليت تنتهجها    السياسات واإلجراءات بتناسق  
يبـو  اأعمال الو جدول  ويف هذا الصدد، فإن     .  يف منظومة األمم املتحدة    ذات الصلة اجلهات  

 إعمـال   هبدفالدول األعضاء    أقدمت عليها   رئيسية بشأن التنمية ميثل مبادرة عاملية معاصرة     
  . يف التنميةاحلق
 اإلقـرار وينبغي للشراكة العاملية من أجل التنمية، يف سياق اقتصاد عاملي موحـد،               -٤١
الدول ومجيع أصحاب املصلحة اآلخرين، مبا يف ذلك القطاع اخلاص واجملتمـع            بني  ترابط  بال

 ارةلـإلد  الوطين والدويل    املستويني والترابط بني    ؛ والترابط بني احلقوق واملسؤوليات    ؛املدين
  . أوال وقبل كل شيءكرامة اإلنسان و؛ مجيع حقوق اإلنسان للتجزئةة وعدم قابلي؛والتنمية

عالن األمم   السنوية اخلامسة والعشرين إل    الذكرىاالحتفال ب  ٢٠١١ عام   وسيشهد  -٤٢
 رفـاه   نيتحسلللتركيز على حتقيق رؤية اإلعالن      وهي فرصة   احلق يف التنمية،     بشأن   املتحدة
 احلاضـر الوقـت   تحقق من زخم يف     يوما  املاضي  يف  إجنازات  ح ما أُحرز من     ويتي. اإلنسان

احلق يف التنمية حقيقة للجميع علـى       من أجل أن يصبح     أساسا للتفكري يف سبل املضي قدما       
قيق التكامل بـني مبادئـه      حتإعمال احلق يف التنمية     ويتطلب  . يف إعالن األلفية  الوارد  النحو  

 لتحقيـق   متكينية خلق بيئة    من مث  على مجيع املستويات، و    اإلدارة و التنميةجمايل  التأسيسية يف   
  .األهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليا، مبا يف ذلك األهداف اإلمنائية لأللفية

        


