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  قدمةم  -أوالً  
جتماعي باعتباره  ، احلفاظ على احملفل اال    ٦/١٣قرر جملس حقوق اإلنسان، يف قراره         -١

للحوار بني ممثلي الدول األعضاء واجملتمع املدين، مبا يف ذلك املنظمات الـشعبية               حيوياً ًءفضا
واملنظمات احلكومية الدولية، بشأن القضايا ذات الصلة بتعزيز متتع اجلميع حبقوق اإلنـسان             

  . )١(٢٠٠٨ منذ عام اًسنوياالجتماعي اجتمع احملفل ، وعليه. كلها
يف جنيف يف الفترة     ٢٠١١لعام  االجتماعي  احملفل  قد  ُع،  ١٦/٢٦اجمللس   لقرار   فقاًوو  -٢

 ،٢٠١١سـبتمرب  /أيلـول رئيس اجمللس، يف وعيَّن . ٢٠١١أكتوبر  / تشرين األول  ٥ إىل   ٣من  
لدى مكتب األمم   مينيليك أليمو غيتاهون، السفري املفوض فوق العادة واملمثل الدائم إلثيوبيا           

  .٢٠١١عام لاالجتماعي للمحفل  اًمقرر - اً رئيساملتحدة يف جنيف،
 ٢٠١١ لعام ويتضمن هذا التقرير موجزاً للمناقشات اليت جرت يف احملفل االجتماعي    -٣

   .هتوصياتواستنتاجاته و

  تنظيم احملفل االجتماعي  -ثانياً  
ج املقرر يف كلمته االفتتاحية أن فهم احلق يف التنمية قد تطور ونـض             - أبرز الرئيس   -٤

 اليت انقضت منذ اعتماد إعالن احلق يف التنمية، وال بد من االعتـراف              ٢٥ لأخالل السنوات   
بالفضل يف ذلك لوالية الفريق العامل املعين باحلق يف التنمية وفرقة العمل الرفيعـة املـستوى               

 إقامة صـلة بـني      وشدد على أن احلق يف التنمية سيساعد يف       . املعنية بإعمال احلق يف التنمية    
وسيترتب على ذلك التركيز علـى      . احلقائق الراهنة والتدابري الواجب اختاذها لالستجابة هلا      

اإلعمال احلقيقي حلقوق اإلنسان على أرض الواقع وجعل بيئة املعونات أكثر فعالية والسعي             
اً، على   واحلرص على أن تكون التنمية مستدامة بيئي       اًإىل إقامة نظام جتاري أكثر عدالً وإنصاف      

  .)٢(أن اإلنسان هو العنصر الذي يقود العملية برمتهاال يغيب عن األذهان أ
كران، . ج .وباسم مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، ألقت مارسيا ف  -٥

وأشارت إىل األنـشطة التذكاريـة      . مديرة شعبة البحوث واحلق يف التنمية، كلمة ترحيبية       
الذكرى السنوية وغزارة املعلومات الـواردة يف تقريـر         العديدة اليت جرت حىت اآلن خالل       

ــاعي   ــل االجتم ــسامية إىل احملف ــه املفوضــة ال ــذي قدمت ــية ال ــات األساس املعلوم
)A/HRC/SF/2011/2 .(           وأبرزت على وجه اخلصوص دور اجملتمع املدين يف تعزيز ومحاية احلق

__________ 

 لالطالع على تفاصيل أخرى بشأن احملفل االجتماعي، انظر )١(
www.ohchr.org/EN/Issues/Poverty/SForum/Pages/SForumIndex. 

 النسخة الكاملة للبيانات والعروض املتاحة لألمانة موجودة يف املوقع الشبكي للمفوضية الـسامية حلقـوق               )٢(
 .www.ohchr.org/EN/Issues/Poverty/SForum/Pages/StatementsPresentations.aspx: اإلنسان يف
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ات وإلجياد احللـول    يف التنمية وشددت على أن إشراكه ضروري لتحديد التحديات والعقب         
  .للمشاكل الراهنة كذلك

، يف  )أوروغـواي (وذكَّرت رئيسة جملس حقوق اإلنسان، الورا دوبوي السـريي            -٦
 مثايل  ًءكلمتها بأهنا كانت ترأس احملفل االجتماعي للعام السابق وشددت على أن احملفل فضا            

وأبـرزت األبعـاد    . لدوليةللحوار التفاعلي بني الدول األعضاء واجملتمع املدين واملنظمات ا        
إن التنمية وسيلة لتحقيق الرفاه     . املتعددة للتنمية وركزت بصفة خاصة على مسألة االستدامة       

 إىل جنب مع تعزيـز اجملتمـع        اًوتسري التنمية جنب  . للسكان واإلدماج والعدالة االجتماعيني   
ة عقبـات وحتـديات     ورغم التقدم احملَرز واجلهود املبذولة، مث     . الدميقراطي وحقوق اإلنسان  
 بتحقيق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة حبلـول          اً طَموح اً دولي اًعديدة يتطلب جتاوزها التزام   

  .٢٠١٥ عام
 مناقشته  ٢٠١١، ركز احملفل االجتماعي لعام      ١٦/٢٦وكما طلب اجمللُس يف قراره        -٧

 بالذكرى السنوية   تعزيز احلق يف التنمية وإعماله بفعالية، يف سياق االحتفال        ) أ: (على ما يلي  
التدابري واإلجراءات الالزمة إلعمال احلـق      ) ب(اخلامسة والعشرين إلعالن احلق يف التنمية؛       

يف التنمية لكل شخص على الصعد احمللية والوطنية واإلقليمية والدولية، مبـا يف ذلـك دور                
دوليان وكذلك  املساعدة والتعاون ال  ) ج(ومسامهة اجملتمع املدين واملنظمات غري احلكومية؛ و      

  . بيئة مواتية إلعمال احلق يف التنميةهتيئة
املقرر، مع مراعاة اإلسـهامات      - بتوجيه من الرئيس   )٣(وعليه، أُِعد برنامج العمل     -٨

وعقد احملفل االجتمـاعي    . الواردة من الدول األعضاء وغريها من اجلهات املعنية ذات الصلة         
خلرباء بشأن سبع ندوات مواضـيعية خمتلفـة         اً عرض ٢٩ مناقشة تفاعلية مشلت     ٢٠١١لعام  

بـصرية أُِعـدَّت    - خبصوص قضايا متصلة باملوضوع قيد النقاش ومتيزت بعرض مواد مسعية     
  .للمحفل االجتماعي

) ؛ انظـر املرفـق األول     A/HRC/SF/2011/1(وباإلضافة إىل جدول األعمال املؤقت        -٩
 تقرير املعلومـات    ٢٠١١جتماعي لعام   وبرنامج العمل املذكور أعاله، ُعرِض على احملفل اال       

الذي قدمته املفوضية الـسامية حلقـوق اإلنـسان عمـالً           ) A/HRC/SF/2011/2(األساسية  
  .١٦/٢٦ من قرار اجمللس ٨ بالفقرة

__________ 

 .www.ohchr.org/Documents/Issues/SForum/pow_SocialForum2011.pdf: متاح يف )٣(
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  املداوالتموجز   -ثالثاً  

تعزيز احلق يف التنمية وإعماله بفعالية، يف سياق االحتفال بالذكرى الـسنوية              -لفأ  
  ةرين إلعالن احلق يف التنمياخلامسة والعش

  التحديات واآلفاق املستقبلية يف جمال التنمية  -١  
) الـسالم األخـضر   " (Greenpeace - غـرينبيس "أشار كومي نايدو، مدير منظمة        -١٠

عن العدالة املناخية واحلق يف التنمية، إىل أن الذكرى السنوية اخلامسة            يف معرض حديثه     ،الدولية
، ةكـبري للدعوة إىل التحلي بـإرادة      ق يف التنمية ينبغي أن تشكل مناسبة        والعشرين إلعالن احل  

غري أنه  . اليت ينبغي معاجلتها والسبيل إىل ذلك     الرئيسية  والحظ التقدم احملرز وأوضح التحديات      
 لوجود كثري من األزمات واملشاكل العالقـة يف العـامل،           اًال يوجد ما يستوجب االحتفال نظر     

أي أشـد األشـخاص عرضـة        - اً معظم من يعنيهم النقاش الدائر حالي      ومنها تلك اليت متس   
وأشار بصفة خاصة إىل عدم جين عائدات الـسالم بعـد           . اً وضعف اًلألخطار وأشدهم هتميش  

 وارتفـاع   ، وعدم إدراك أن كوكب األرض مورد حمدود       ،١٩٨٩سقوط جدار برلني يف عام      
 وتقلُّص  ،يادة حجم الدميقراطية ونوعيتها   زاليت جرت دون أن تتبعها      االنتخابات  عمليات  عدد  

ن ورأى أ . ٢٠٠١سـبتمرب   / أيلول ١١حيز الدميقراطية املتاح للمجتمع املدين عقب اعتداءات        
،  بطريقة تتداخل فيها القطاعات    إالّمترابطة وال ميكن معاجلتها     اليت واجهناها   األزمات املتعددة   

غري املناخ مسألة تتصل بالـسلم واألمـن        وأشار إىل أن ت   . قضايا منفصلة كما لو كانت    وليس  
ومن الضروري وجود رؤية للتنمية متجـذرة       . اًوبالتنمية ومناصب العمل والطاقة وبالبيئة، طبع     

 لألهـداف   ٢٠١٥وفيما يتعلق بإطار مرحلة ما بعد عام        . يف االنتقال إىل اقتصاد أخضر جديد     
لى إدماج معايري لقياس مدى التقـدم       اإلمنائية لأللفية، ينبغي أن ينصب االهتمام بصفة خاصة ع        

، وذلـك    من األهداف اإلمنائية لأللفيـة     ٨ و ٧ اهلدفني   اًاحملرز يف اجملالني اللذين يشكالن حالي     
ومـن  . إلعمال املساؤلة يف جمال األهداف اإلمنائية لأللفية وحتقيق اإلرادة السياسية إلجنازهـا           

دين على الصعد اجلزئيـة واملتوسـطة       الضروري كذلك االعتراف بأن دور منظمات اجملتمع امل       
واختتم مبناشدة احلكومات بأن تدرك أنه ينبغي احتضان اجملتمع املدين          . والكلية مشروع والزم  

 عن إيصال اخلدمات، ألهنا،     الًباعتباره ذا دور رئيسي يف تغيري أساليب احلكم والسياسات، فض         
 تعتربه جمرد عمالة رخيصة ولـيس       إذا اكتفت بدوره يف إيصال اخلدمات، توشك أن تقول إهنا         

  . يعاجل مسألة التنمية يف مشوليتها كامالًاًشريك
يف معـرض   ،  )BetterAid(منظمة  يف رئاسة   وأعرب أنطونيو توجان، الرئيس املشارك        -١١

عن احلق يف التنمية باعتباره أداة لتعزيز الكفاح من أجل كرامة اإلنسان والتنمية البشرية،              حديثه  
أن مناخ األزمة والكساد احلايل يعيق التقدم من أجل حتقيق التنمية املـستدامة أو              عن قلقه من    
تعزيز ورصد احلق يف التنميـة      ، فقد بات ُملحاً للغاية العمل بوعي على         وبالتايل. يقلب مساره 
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حق  هذا احلق، بوصفه     ويركز. لكل من يطمح إىل حتقيق الرفاه والتنمية للبشرية       باعتباره معلماً   
دور اجملتمـع  لقد كـان  . التمكني واملشاركة واملساءلة  التأهيل و ق اإلنسان، على بعد     من حقو 

املساءلة، وقد درجت   مزيد من   ممارسة الضغط من أجل     جهات أخرى معنية، هو     املدين، ضمن   
رصـد املعونـات   لجمموعات اجملتمع املدين على استخدام أطر حقوق اإلنسان واحلق يف التنمية  

وخبصوص املنتدى الثالث الرفيع املستوى بشأن فعالية املعونة الـذي          . التنميةوالتعاون يف جمال    
، أشار إىل بعض التطورات اإلجيابية، من قبيل التسليم باألهـداف           ٢٠٠٨ُعِقد يف أكرا يف عام      

 واالعتراف مبنظمات اجملتمع املدين بوصفها يف حد ذاهتا جهات فاعلة           اًاإلمنائية املتفق عليها دولي   
والتخطيط والتنفيذ  التنمية  ومن الضروري إشراكها يف مجيع مستويات       . يف جمال التنمية  مستقلة  

وقد قامت جمموعات اجملتمع املدين حبمالت من أجل إدراج موضوع فعاليـة            . والرصد والتقييم 
التنمية القائمة على احلقوق يف مناقشات املنتدى الرابع الرفيع املستوى بشأن فعاليـة املعونـة               

وينبغي أن  . ٢٠١١ديسمرب  / كانون األول  ١نوفمرب و / تشرين الثاين  ٣٠يف بوسان يومي     املعقود
تشكل حقوق اإلنسان صلب أي هيكل جديد للتعاون اإلمنائي وأن يكمَّل دور منتدى التعاون              

، برعاية منظومة األمم املتحـدة    تكون   بوضع اتفاقية بشأن فعالية التنمية       اًوذكر مقترح . اإلمنائي
حلق يف التنميـة وفعاليـة      يف تعزيز ا  يكون للمعونة دور حمفز     السبيل ألن   تكشاف  وضرورة اس 

  .التنمية
وأشارت كارين أرتس، أستاذة مبعهد الدراسات االجتماعية، يف إطار تناوهلا لـدور              -١٢

القانون الدويل يف إعمال احلق يف التنمية، إىل أن ِسجِل القانون الدويل فيما يتعلـق بـاحلق يف                  
فعدا اإلعالن نفسه، اضطلعت عدة صكوك قانونية دولية بدور رئيسي يف جعل            . متباينالتنمية  

 اًوشجعت على استعمال املعايري القائمة امللزمة قانون      . قضايا التنمية ضمن نطاق القواعد امللزِمة     
كما شددت على أن احلق يف التنميـة،        . لتعزيز احلق يف التنمية، من قبيل اتفاقية حقوق الطفل        

كان ُينظَر إليه بالدرجة األوىل على أنه يستهدف مسأليت التخلف ودور التعاون الـدويل،              وإن  
حق لكل شخص ويسري على مجيع البلدان، يف الشمال واجلنوب على حد سواء، وال سـيما                

إن األوضـاع   . الفقر يف الشمال ونشوء قوى جديدة يف االقتصاد العـاملي         معدل  مع ارتفاع   
 شأن ذلك أن يساعد يف إجياد متغريات وفضاءات وفرص جديدة للعمل            واألدوار يف تغري، ومن   

واختتمت بالنداء إىل االعتراف بالقانون الدويل امللزم القـائم         . من أجل إعمال احلق يف التنمية     
  .بصوت عالٍ وبانتظامذي الصلة باحلق يف التنمية وتفعيله باالحتجاج به 

، تدخَّل كـل مـن باكـستان ومنظمـة          ذلكأعقبت  وخالل املناقشة التفاعلية اليت       -١٣
يف التنمية  من أجل احلق    جنوب يف القرن احلادي والعشرين والصني والشبكة العاملية          - الشمال

وقطر وملديف وشبكة حقوق السكن واألرض وسري النكا واملغرب وإندونيـسيا ومنظمـة             
ى أن مثة ضرورة إلعمال     وأعيد التشديد عل  . التحالف العاملي من أجل مشاركة املواطنني ونيبال      

وأُعرِب عن القلق إزاء أثر تغري املناخ، وخباصة يف تفـاقم           . احلق يف التنمية على سبيل األولوية     
وُشدِّد على ضرورة نقل التكنولوجيا وإصالح النظـام االقتـصادي          . حالة الفئات املستضعفة  

مل اسطنبول بشأن أقل    واملايل الدويل وتناسق السياسات، وكذلك على تنفيذ إعالن وبرنامج ع         
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وأُعرِب كذلك عن القلق ألنه، رغم دعوة منظمات غري حكومية إىل إنشاء إجراء             . البلدان منواً 
خاص تابع جمللس حقوق اإلنسان معين مبسألة تغري املناخ وحقوق اإلنسان، مل ُتنشأ بعـد أي                

ذاته، مت الترحيب بإنشاء    ويف الوقت   .  هبذه املناسبة  الطلبهذا  كُرِّر  قد   و ،والية من هذا القبيل   
وُشدد على أمهية التعاون الدويل مع ضـرورة     . والية جديدة بشأن نظام دويل دميقراطي وعادل      

تقاسم واضح للمسؤوليات بني اجلهات الفاعلة الوطنية والدولية، ويشمل ذلك التعاون الثالثي            
حقـوق  النتـهاك   يـة   استخدام مفهوم التنم  إزاء  وأُعرب عن القلق    . وفيما بني بلدان اجلنوب   

 مـن األهـداف   ٧جناز اهلـدف  كما حيدث مثالً عند طرد أناس حبجة العمل على إ  اإلنسان،  
هيمنـة  يتضمن االعتراض علـى     و. اإلمنائية لأللفية الرامي إىل احلد من األحياء الفقرية يف املدن         

يت يطرحهـا   كما سلطت املناقشة الضوء على التحديات ال      . السياسات االقتصادية النيوليربالية  
  .تقلص احليز املتاح للمجتمع املدين

ويف الكلمات اخلتامية، رد املشاركون على األسئلة احملـددة املطروحـة والتعليقـات       -١٤
وقد رأت السيدة أرتس، فيما يتعلق مبسألة ما إذا كان احلق يف التنمية يقع ضمن نطاق                . املقدمة

والقيمة املضافة  . لفعل جزءاً من القانون العريف    القانون العريف الدويل، أن بعض العناصر تشكل با       
على الـصعيدين  التدابري السياسية الشاملة واملتسقة    للحق يف التنمية هي، يف رأيها، التركيز على         

وأعاد السيد توجان تأكيد الدور احملفز الذي يقوم به اجملتمع املدين يف إدمـاج              . الوطين والدويل 
وفيما يتعلـق   . التنمية وضمان املساءلة  رامية إىل تعزيز فعالية     اجلهود ال إطار حقوق اإلنسان يف     

مبسألة املفاوضات بشأن تغري املناخ، شدد السيد نايدو على ضرورة وجود صك عادل وطَموح              
 ُينظَر إليها على أهنا تـثري   أالّوخبصوص مسألة العدالة املناخية، أشار إىل أنه ينبغي         . اًوملزِم قانون 

وحماولة معرفة اجلهات اليت تقع      تتيح فرصة إللقاء نظرة صادقة على املسألة         بل على أهنا  الشقاق  
املسؤولية التارخيية، وذلك بغرض ضمان املستقبل واالنتقال مـن املخططـات الوطنيـة           عليها  

  .املركَّزة إىل معاجلات عاملية تتجاوز منطق مظامل التاريخ

  سة والعشرينإعالن احلق يف التنمية يف ذكراه السنوية اخلام  -٢  
شدد كريغ موخيرب، رئيس فرع مسائل التنمية واملسائل االقتصادية واالجتماعية يف             -١٥

إلنسان يتـساوى  من حقوق ااملفوضية السامية حلقوق اإلنسان، على أن احلق يف التنمية حق        
.  ليس حمل طعـن    فمنطق إعالن احلق يف التنمية    . ويتكامل مع مجيع حقوق اإلنسان األخرى     

املشاركة اهلادفة  مفترضة  اإلنسان يف صلب عملية التنمية      إمنا تضع   احلق يف التنمية    ات  مقتضيو
واحلرة والنشيطة وعدم التمييز والتوزيع العادل ملنافع عملية التنمية والسيادة علـى املـوارد              

ويستدعي احلق يف التنمية اعتماد هنج للتنميـة        . الوطنية وتعزيز مجيع حقوق اإلنسان األخرى     
اليت تقع  املساءلة  بالعمل اخلريي بل مبراعاة واجب      وال يتعلق األمر    .  على حقوق اإلنسان   قائم

إن اجملتمـع الـدويل     .  الدول يف املقام األول    م، وه الواجباتقوق و احلأصحاب  على عاتق   
اليت  بشكل صريح العوائق     اًوحيدد اإلعالن أيض  .  عن التعاون والتضامن الدوليني    اًمسؤول أيض 

، من قبيل االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان والفصل العنـصري          تعترض التنمية كثرياً ما   
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وأضاف أن عناصر اإلعالن الرئيسية منصوص عليها . واالحتالل األجنيب والتهديدات باحلرب   
 يف الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان وتشمل مفاهيم ُمدوَّنة منذ أمد طويل يف اإلعالن              أصالً

ويف ضوء األزمـة    . ن وميثاق األمم املتحدة ومعاهدات حقوق اإلنسان      العاملي حلقوق اإلنسا  
وجادل بأنه ميكن    .املالية العاملية، توجد حاجة إىل إصالح اآلليات االقتصادية واملالية الدولية         

  .بالتأكيد إجياد موارد للقضاء على الفقر بالنظر إىل املاليري اليت اسُتعِملت إلنقاذ املصارف
سينغ، املقرر اخلاص املعين باحلق يف التعليم، على الروابط املفاهيميـة           وشدد كيشور     -١٦

املبدأ األساسي املتمثل يف تكـافؤ       دّسجُياحلقني  فكال  . بني احلق يف التعليم واحلق يف التنمية      
ويساهم الدور التمكيين للحق يف التعليم      . التمكنيأن للفرد حقوق ومتاحة له سبل       الفرص و 

ومن شأن التعليم الواسع القاعدة واملرن على حد سواء، باعتبـاره  . لتنميةيف إعمال احلق يف ا  
كما لفت السيد سينغ االنتباه إىل أمهيـة  .  للتنمية، أن يشكل قوة دافعة لتحقيق التنمية    اًبرناجم

وينبغي حتويل التركيز حنو جودة التعليم اليت متكِّن األشـخاص          . التعليم كأداة للحد من الفقر    
مجيـع  حتقيـق  والتعليم عامل أساسي لتسريع وترية التقدم يف اجتـاه  .  يف التنمية من املسامهة 

. ولذلك، ينبغي اعتبار التعليم أولوية يف خمطط األمم املتحدة للتنمية         . األهداف اإلمنائية لأللفية  
وبعد أن قدم السيد سينغ بعض األمثلة العملية على الكيفية اليت يعزز هبا احلق يف التعليم احلق                 

 على التحديات املطروحة فيما يتعلق بتعزيز احلق يف التعليم من           اًيف التنمية، سلط الضوء أيض    
  .منظور إمنائي

بيان ملفوضية السامية حلقوق اإلنسان     بالوالية  ا دعم   ةيوين كيم، موظف  السيدة   توتل  -١٧
شددت علـى أن    و .املقررة اخلاصة املعنية حبقوق اإلنسان والفقر املدقع، ماجدالينا سيبولفيدا        

ومن بني أكرب التحـديات     . إعالن احلق يف التنمية أرسى حجر الزاوية لعملية إمنائية تشاركية         
ونظـم  . اليت تواجه إعمال هذا احلق االرتفاع املفزع ملستوى التفاوت بني البلدان وداخلها           

التمتـع  وتعـزز   هلا آثار إجيابيـة     اإلنسان يف صلب عملية التنمية و     تضع  احلماية االجتماعية   
يف حد  هو  احلماية االجتماعية   أن االستفادة من نظام     وشددت املقررة اخلاصة على     . باحلقوق

ويتوقـف  . ساسي لفعالية سياسـات التنميـة  أذاته حق أساسي من حقوق اإلنسان وعامل     
ينبغـي لرامسـي الـسياسات أن    من مث اإلعمال الكامل للحق يف التنمية على متكني املرأة؛ و    

ويشكل التعاون واملساعدة الـدوليني     .  من العناية ملسألة املساواة بني اجلنسني      اًيكرسوا مزيد 
واقترحت أن تنظر الدول يف مسألة فرض ضريبة على . العمود الفقري إلعمال احلق يف التنمية   

وينبغي أن تتـسم إدارة املؤسـسات       . املعامالت املالية بغية استرداد تكلفة األزمة االقتصادية      
  . أكرب من اإلدماج والتمثيلية واالنفتاحاملالية بقدر

وشددت فريجينيا داندان، اخلبرية املستقلة املعنية حبقوق اإلنسان والتضامن الـدويل،         -١٨
 ال غىن عنه من عناصر اجلهود الراميـة إىل          اًعلى أن التضامن الدويل ينبغي أن يشكل عنصر       

ليل الفجوة بني البلدان املتقدمة النمو إعمال احلق يف التنمية، وهو ما من شأنه أن يساعد يف تق
إن التضامن الدويل   . النامية من خالل دعم اخلطابات واإلعالنات بإجراءات ملموسة       البلدان  و
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وشـددت الـسيدة    . كحق من حقوق اإلنسان جيمع الشعوب على تنوعها يف كل متناغم          
توقعات والـسعي   وينبغي الذهاب أبعد من ال    . الشعبداندان على أمهية اإلنصات إىل صوت       

 األهـداف اإلمنائيـة     حتقيقإن مسألة   . إىل معرفة كيف يعرف الناس أنفسهم التنمية والرفاه       
 أكثر استنارة يقوم على الـشعور باالنتمـاء         اًلأللفية وإعمال احلق يف التنمية ستتطلب هنج      

 اًيوميكن تعلم الكثري من األشخاص العاديني الذين يعيشون حيـاهتم سـو        . والتضامن الدويل 
ويعاجلون مشاكلهم وجيدون هلا احللول يف هناية املطاف، وهـم موحـدون ومتـضامنون،              

  .ميارسون حقهم يف التنميةو
وخالل املناقشة التفاعلية اليت أعقبت ذلك، تدخل ممثلو كل مـن برنـامج األمـم                -١٩

س املتحدة اإلمنائي ومعهد ماريا دي دون بوسكو وكوبا وقطر ورابطة كومونيتار مريسـيدي            
جنوب يف القرن احلادي والعشرين ورابطة مواطين العامل وشبكة حقوق           - ومنظمة الشمال 

 ما من شـيء   وذُِكر أن احلق يف التنمية يعزز الرسالة بأنه         . السكن واألرض وإكوادور ومصر   
 نظام  سوىاألهداف اإلمنائية لأللفية وغريها من األهداف اإلمنائية        حتقيق  ميكن أن يساعد يف     

وحقوق . النامية على حد سواء   البلدان  عدد األطراف يصلح للبلدان املتقدمة النمو و      عادل ومت 
ويشكل إدماج حقوق اإلنسان يف عملية التنمية باستخدام        . اإلنسان جزء ال يتجزأ من التنمية     

مبا ميكـن مـن     هنج قائم على تلك احلقوق قيمة مضافة لدى حتليل األسباب اهليكلية للفقر،             
ويتعزز هذا النهج من الناحية املفاهيمية باحلق       . لإلقصاء وملاذا ذي يتعرض   حسن إدراك من ال   

الـيت  يف التنمية، الذي ينبغي أن ُينظَر إليه باعتباره جمموعة من سياسات ومبادئ وإجراءات              
توافـق  اليوم جتسد اليت  تطورت عرب ثالثة عقود من املمارسة يف جمال التنمية و    ،لتمكنيتتيح ا 

وأُعرِب عن القلق   . وُشدد على أمهية التعليم اجليد إلعمال احلق يف التنمية        . دويلآراء اجملتمع ال  
نقـل التكنولوجيـا   حمدوديـة  يعانون اجلوع وسوء التغذية والفقـر و  الذين  إزاء تزايد عدد    

واملشروط عادةً وتقلص حجم املساعدة اإلمنائية الرمسية وأثر األزمات العاملية علـى البلـدان    
ال بد من وجود تعاون دويل يتوخى بصدق إعمـال          . لتدابري القسرية االنفرادية  النامية وأثر ا  

وتبادل املتكلمون املعلومـات    . مجيع حقوق اإلنسان وتعزيز التنمية االقتصادية ونزع السالح       
إنه من الضروري إزالة عوائق التنمية، مبـا يف         . بشأن اجلهود الوطنية إلعمال احلق يف التنمية      

وت يف السوق العاملية والنموذج االقتصادي الليربايل الفاشـل واسـتغالل           ذلك حاالت التفا  
وينبغي أن تشكل حقوق اإلنسان صـلب  . املوارد الطبيعية، وتسوية الرتاعات وفض احلروب   

مدى التقـدم   وإدراك قيمة التضامن الدويل مسألة مهمة لتحسني        . محلة مكافحة الفقر املدقع   
 اًومن الضروري توفري إطار ملزم قانون. اف اإلمنائية لأللفية من األهد٨اهلدف يف سبيل حتقيق  

وبصفة أعم، أُعرِب عن القلق خبصوص عدم إحراز ما يكفي مـن            . إلعمال احلق يف التنمية   
التقدم يف إعمال احلق يف التنمية وخبصوص نظام احلوكمة العاملي غري املتوازن وضغط البلدان              

لعدم حتقيق  كما أُعرِب عن القلق     . ح أو ُتخصخص أسواقها   الصناعية على البلدان النامية لَتفت    
 وألنه يتـبني أن إعمـال   ، من اجلهوداً عام٢٥رغم شيء ُيذكر من حيث التوجهات املعلنة       

على ضرورة احلـوار   جرى التشديد   و. حقوق اإلنسان يف الوقت الراهن أصعب من ذي قبل        
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يلزم إجياد الظروف الالزمة لتحقيـق      ولتعزيز هذا احلق،    . والتفاهم خبصوص احلق يف التنمية    
كما أُعرب  . وتعزيز التوافق الدويل واحترام التعهدات املقدَّمة     يف أحناء متفرقة    التنمية املستدامة   

على أمهيـة  رغم التشديد و. عن القلق خبصوص اهلوة القائمة بني االعتراف باحلقوق وإعماهلا  
أن املسؤولية الرئيسية عن إجياد بيئة وطنيـة          فقد جرى التأكيد أيضاً على     دور اجملتمع املدين،ُ  

  .الدولعاتق ودولية مواتية تقع على 
ففيما يتعلـق بالقيمـة     . وركز املشاركون يف كلماهتم اخلتامية على مسائل حمددة         -٢٠

أن التركيز على اإلنسان باعتباره صلب عملية التنميـة         مثة من أكّد     التنمية،   املضافة للحق يف  
ن شأن التضامن الدويل أن يساعد يف إجياد بيئة مواتية إلعمال احلـق يف              وم. مسألة أساسية 

وُشدد على أمهية تقدمي أمثلة ملموسة على الكيفية اليت ميكن أن يساهم هبا التعليم يف               . التنمية
ويف هذا السياق، أُشري إىل أمهية وجود معايري للقياس يف ميدان التعليم وتوفري             . حتقيق التنمية 

ثانوي واألساسي اجليد النوعية وأمهية التعليم لتحقيق التنميـة املـستدامة وأمهيـة             التعليم ال 
وإلحراز مزيد من التقدم يف إعمـال احلـق يف     . املساعدة والتعاون الدوليني يف ميدان التنمية     

التنمية، من الضروري التواصل مع الناس العاديني وتعبئة اجملتمع املدين من أجـل احلـق يف                
 مع مجيع احلقوق األخرى يف عمل الوكـاالت    اً يلزم إدماج احلق يف التنمية سوي      كما. التنمية

التنميـة وحقـوق اإلنـسان      باجلمع بني   االلتزام  مثة تقدم يتحقق من حيث      و. ذات الصلة 
. خيص األنشطة على الصعيد الشعيب واملطالبة باحلق يف مشاركة نشيطة وحرة وهادفة            وفيما

إعالن احلق يف التنمية، فإن التعاون  عن تفعيل   األوىل  بالدرجة   الدول هي املسؤولة  إذا كانت   و
.  أيـضاً  من األمهيـة  مها على نفس القدر     الدويل وإصالح النظام االقتصادي واملايل الدويل       

اإلنسان بـصفة   بالنسبة حلقوق    اًأيضيسري  إعمال احلق يف التنمية     واحلديث عن القصور يف     
  .لتعزيز حقوق اإلنسانياً ليس مواتلظرف الراهن ذلك أن ا ،أعم

 واإلجراءات الالزمة إلعمال احلق يف التنمية لكل شخص على الصعد           التدابري  -اءب  
احمللية والوطنية واإلقليمية والدولية، مبا يف ذلك دور ومسامهة اجملتمع املـدين            

  واملنظمات غري احلكومية

  ةاستراتيجيات العمل القانوين واالجتماعي واحلق يف التنمي  -١  
يف معرض  جملس رعاية مصاحل اإلندورويني،     من   ويلسون كيبسانغ كيباكازي،     سرد  -٢١

جمتمـع  طـرد   عن كفاح اإلندورويني من أجل نيل االعتراف وحتقيق التنمية، تاريخ           حديثه  
للجنـة  ااختـاذ   وكفاحه القانوين، الذي أفضى يف هناية املطـاف إىل          من أرضه   اإلندورويني  

يعترف، ضمن مجلة أمور، بانتهاك      قراراً   ٢٠١٠يف عام   ن والشعوب   األفريقية حلقوق اإلنسا  
وتكلم بإسهاب عن اجلهود اليت بذهلا اإلندورويون بعـد         . السلطات الكينية للحق يف التنمية    

. احتياجاتـه بجملس رعاية مصاحل اإلندورويني و    اليت واجهها   تحديات  ذكّر بال اعتماد القرار و  
ضمان وصول جمتمع اإلندورويني بال قيود      ) أ: (بالتنفيذ هي والتحديات الرئيسية فيما يتعلق     
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دفـع  ) ب(إىل حبرية بوغوريا واملواقع احمليطة هبا ألغراض دينية وثقافية ولرعـي املاشـية؛              
من األنشطة االقتصادية القائمـة وضـمان       رسوم  تعويضات مناسبة عن اخلسارة املتكبَّدة و     

الدخول يف حوار مع املشتكني من      ) ج(مية؛  العمل داخل احمل   استفادة اإلندورويني من فرص   
  .أجل التنفيذ الفعال هلذه التوصيات

يف معـرض   جملس رعاية مصاحل اإلندورويني،     من  وأشار ُبول كيبييجني كيبسوي،       -٢٢
عن إعمال العدالة االجتماعية وحقوق اإلنسان واحلق يف احلـصول علـى التعلـيم              حديثه  

وأبرز على وجه اخلصوص أمهيـة      . اية حقوق األقليات  إىل التحديات اليت تعيق مح    األساسي  
وأشـار يف هـذا     أفرادها  االعتراف جلماعة ما بصفة األقلية من أجل احلماية الفعالة حلقوق           

وحلماية حقوق األقليات على حنو أفضل، أوصـى        . الصدد إىل التطورات التشريعية يف كينيا     
رات األقليات واملوظفني الذين يعملون مـع       االعتراف القانوين باألقليات؛ وتعزيز قد    : يلي مبا

جمتمعات األقليات فيما يتعلق مبسائل السكان األصليني؛ وضمان احلـصول علـى التعلـيم              
األساسي لألقليات؛ وحتسني خدمات الرعاية الصحية؛ وإيالء عناية خاصة لألطفـال ذوي            

  . املعرضة للرتاعاتاإلعاقة؛ وتوفري فرص العمل للشباب؛ وضمان األمن للجميع يف املناطق
وخبصوص التقاضي بشأن احلق يف التنمية، تكلمت لوسي كالريدج، رئيسة قـسم              -٢٣

الشؤون القانونية يف املنظمة الدولية لفريق حقوق األقليات، بتفصيل عن قرار اللجنة األفريقية             
أوضح و. حلقوق اإلنسان والشعوب السالف الذِّكر الذي أثبت وقوع انتهاك للحق يف التنمية           

 للحـق يف    اًالقرار أن اإلخالل بالشروط املوضوعية واإلجرائية على حد سواء يشكل انتهاك          
أية عملية تندرج يف سياق احلق يف التنمية ينبغي أن تـستويف            وخلص القرار إىل أن     . التنمية

 علـى أن    ؛ اإلنصاف وعدم التمييز والنهج التشاركي واملساءلة والشفافية       :مخسة شروط هي  
وأوضح القرار كذلك أن احلق يف التنمية       . ساواة وحرية االختيار موضوعني شاملني    تشكل امل 

واجب الدولة  بّين  جيوز التقاضي بشأنه مبوجب امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب؛ و         
القومية؛ وأشار بصفة خاصة إىل أن التنمية ليست اقتصادية فحسب وال هـي جمـرد منـاء                 

على العملية وعلى النتائج، مع إيالء اهتمام خاص للمشاركة؛ وشدد القدرات الوطنية؛ وركز 
وأوصت السيدة كالريدج باالحتجاج باحلق يف التنميـة        . على أمهية حرية االختيار والرفاه    

كما شددت على واجبات اجلهات الفاعلة غـري الـدول، وال سـيما             . اًبوترية أكثر انتظام  
  .حق الشعوب األصلية يف التنميةالشركات التجارية، فيما يتعلق باحترام 

عن يف معرض حديثه    وركز ميلون كوثاري، مدير شبكة حقوق السكن واألرض،           -٢٤
إخالء األراضي واحلق يف التنمية، على عمليات اإلخالء القائمة على منطق السوق وأسـباهبا            

 عمليات اإلخالء   فال ُيقدَّم إخطار مسبق عادةً إىل املعنيني باإلخالء وجتري        . ومساهتا املشتركة 
دون مشاورهتم ودون إطالعهم على املعلومات ذات الصلة؛ وال توجد أي عملية تـشاركية              

.  وُتستعَمل القوة املفرطة لدى تنفيذ هذه العمليات       ،لسكنقلّما ُتتاح بدائل ل   والختاذ القرار،   
ما لفت  ك. واسترعى االنتباه إىل عدم وجود سخط عام إزاء عمليات اإلخالء من هذا القبيل            
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.  للحـق يف التنميـة   اً صارخ اًاليت تشكل انتهاك  " مشاريع الطاقة العمالقة  "االنتباه إىل ممرات    
 من األهـداف اإلمنائيـة      ٧واملفزع يف األمر أن احلكومات حتتج باحلق يف التنمية وباهلدف           

" العامةاملصلحة  "إنه ينبغي التصدي الستخدام     . خالء من هذا القبيل   اإللأللفية لتربير عمليات    
لتربير عمليات اإلخالء ووقف املضاربة يف األراضي والعقارات؛ وعلى نطاق أوسع، ينبغـي             

  .، أي السياسات االقتصادية النيوليرباليةةالتصدي ملا يشكل جذر املشكل
 هليئة املبادرة العاملية للحقوق االقتـصادية     نيالتنفيذيأحد املديرين   وشدد بريت ثييل،      -٢٥

ثقافية، على أن استراتيجية التقاضي وغريها من أشكال املـساندة القانونيـة            واالجتماعية وال 
 اًميكن أن تدعم مسألة اعتماد هنج التنمية القائم على حقوق اإلنسان، الـذي يـوفر أيـض                

تراعي وجهات نظـر    قانونية  حتدث بذلك سوابق    الوسائل اليت ميكن ألصحاب احلقوق أن       
يف حتديد معايري حقوق اإلنسان وإخـضاع       املساعدة  ايل  الفئات املهمشة أو املستضعفة وبالت    

وأوصى بزيادة مستوى املساندة القانونية وبدعم عمليـة تعمـيم          . اجلهات الفاعلة للمساءلة  
التصديق على املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان، وال سيما الربوتوكول االختياري للعهـد            

الثقافية، وبإجياد سبل السـتخدام هيئـات      الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية و     
، ٢٠١٥وفيما خيص إطار األهداف اإلمنائية ملرحلة ما بعد عـام           . املعاهدات على حنو أفضل   

السيد ثييل أنه من الالزم، لتعزيز احلق يف التنمية فعالً، اإلدماج الصريح لنهج التنميـة               ذكر  
 يف منوذج التنمية ملرحلـة مـا بعـد          اًالقائم على حقوق اإلنسان بوصفه ركنا بيِّناً ومركزي       

  .٢٠١٥ عام
وخالل املناقشة التفاعلية اليت أعقبت ذلك، تدخل كل من اخلبرية املستقلة املعنيـة               -٢٦

حبقوق اإلنسان والتضامن الدويل واملركز اآلسيوي للموارد القانونية واملقرر اخلاص املعـين             
د الدراسات االجتماعيـة واالقتـصادية      باحلق يف التعليم واملرصد االجتماعي واملغرب ومعه      

 العامل الرابـع واجلزائـر      -والرابطة من أجل مواطين العامل واحلركة الدولية إلغاثة امللهوف          
ولُِفت االنتباه إىل إمكانية االعتماد علـى       . وأمانة هيئة الِعقد األفريقي للمعوقني وأوروغواي     

وسيلة للسعي من أجل تنفيذ القرارات      هيئات املعاهدات وآلية االستعراض الدوري الشامل ك      
وُشدد . قليمية حلقوق اإلنسان، كما هو الشأن يف حالة اإلندورويني        اإليات  اآللاليت اعتمدهتا   

على أنه ميكن فصل مسألة احلق يف التنمية عن قضايا اإلدارة الرشيدة واملساءلة ومحلة مكافحة    
 ٢٠١٥بعد عـام    ملا  جديد للتنمية   إطار  معرفة مدى ضرورة إجياد     ونوقشت مسألة   . الفساد

. ميكن فعله ملواءمة هذا اإلطار مع حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك احلـق يف التنميـة               الذي  وما  
اإلخـالء يف سـياق   قضية عمليـات  ، يف معرض تسليطه الضوء على      وشدد أحد املتكلمني  

، رة املرتبطة هبـا   االستثمارات األجنبية املباش  على  التنمية و حبجة  األحداث الرياضية الكربى و   
باملوازاة مع التصدي للسياسات االقتـصادية النيوليرباليـة        سألة   امل ههذمعاجلة  على ضرورة   

احتياجات التعليم الذي يليب     اًوأشَري بالتحديد إىل أن التعليم اجليد النوعية يعين أيض        . السائدة
كتـسي التـضامن    وي. يث حيقق هلم قدرات متكِّنهم من إعمال حقهم يف التنمية         حبالسكان  
يف التعاون بني الشمال واجلنوب فحسب بل كـذلك يف تعـاون بلـدان        ليس  مهية  أالدويل  
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. واعُترِف بأن السياسات والقوانني ال تكفي إلعمال احلـق يف التنميـة           . اجلنوب فيما بينها  
 استراتيجيات تنفيذ عملية وموظفني ذوي دراية وما يكفـي          اًتحقيق تلك الغاية يتطلب أيض    ف

  .ملخصصات املالية من امليزانيةمن ا
ويف الكلمات اخلتامية، جادل املشاركون، ضمن مجلة أمور، بأن النهج القائم على              -٢٧

 حلـشد   اًميكن اعتباره إطـار   أنه  حقوق اإلنسان يعطي خصوصية أعمق للحق يف التنمية؛ و        
 من الضروري   أنهذكر  ، فقد   "املصلحة العامة "أما خبصوص مسألة    . املساندة للحق يف التنمية   

وفيما يتعلق مبسأليت الفساد واإلفالت مـن       .  من زاوية املصلحة العامة    حتليل حقوق اإلنسان  
العقاب وأثرمها على حقوق اإلنسان، أشَري إىل أنه ميكن، يف احلاالت اليت يتعلق فيها األمـر                

ة لـضمان   جبهات ماحنة ثنائية أو متعددة األطراف، أن يشكل التأثري عليها استراتيجية عملي           
وللتأثري يف إطار التنمية ملرحلة ما بعـد األهـداف          . التقيد حبقوق اإلنسان وتوخي املساءلة    

. اإلمنائية لأللفية، من الالزم الدعوة بصوت واحد إىل اعتماد هنج قائم على حقوق اإلنـسان              
علـى  ركّزت بشدة   إعالن األلفية   العبارات اليت صيغ هبا      على   اًويف ذلك السياق، ُشدِّد أيض    

مثة مـن   و. خطط التنمية اجلديد  بشأن  ناقشات  ُيراعى يف امل  ينبغي أن   وهو ما   حقوق اإلنسان   
يكفي إعادة تأكيد االلتزامات اليت قُِطعت مبوجب        معتربين أنه    إلطار جديد رأى أنه ال حاجة     

وضع إطار لألهداف اإلمنائيـة   ال مناص تقريباً من     بأنه  على أنه أُقر    . صكوك حقوق اإلنسان  
من الضروري بالتايل الضغط من أجل إدماج صريح ملعـايري          أنه   و ٢٠١٥لفية ملا بعد عام     ألل

وُشدِّد على ضرورة إعادة النظر بشكل جذري يف استعمال الطاقة وأمنـاط            . حقوق اإلنسان 
ومن بني دواعي القلق الرئيسية خبصوص مشاريع الطاقة        . االستهالك والسياسات االقتصادية  

 لو كانت تشمل أمناط إنتاج الطاقة املتجددة، أهنا ال تفيد يف كثري مـن               الكبرية احلجم، حىت  
يف كثري من األحيـان علـى       تنطوي  هذه املشاريع   ف. األحيان من يعيشون يف املناطق املتأثرة     

 بشأن  اًود صك ملزم قانون   جوخبصوص ضرورة و  . مستويات عالية من الفساد وعدم املساءلة     
 بينما تواصـل النقـاش   ،على ضرورة التركيز على مسألة التنفيذاحلق يف التنمية، مت التشديد   

 من عناصر احلـق يف      اًواعُترِف بأن كثري  . خبصوص ما إذا كان يلزم وضع إطار معياري ملزم        
 وبعضها معتَرف به بالفعل كجزء من القـانون  اً يف الصكوك امللزمة قانون  الًالتنمية ُمدَرج أص  

  .الدويل العريف

  ماعية واحلق يف التنميةعدالة االجتال  -٢  
أبرز كوداكواكشي دويب، املدير التنفيذي ألمانة هيئة الِعقد األفريقي للمعوقني، أن             -٢٨

ولكنـهم، يف   . التنمية ينبغي أن حتسن الظروف املعيشية وأن متكِّن املعوقني ليربزوا إمكاناهتم          
ان النامية بسبب الظـروف     واحلالة أسوأ يف البلد   . الواقع، حمرومون من االستفادة من املوارد     

إنه ينبغي أن تعاجل سياسة التنمية مسألة اإلعاقة من منظـور           . االجتماعية واالقتصادية الرديئة  
 على حقـوق    اً قائم اًأساسه حقوق اإلنسان، وتطبق مؤسسات عديدة يف الوقت الراهن هنج         

.  اإلمنائية لأللفية  لحد من الفقر وإجناز األهداف    هو السبيل الوحيد ل   تمكني اجلميع   ف. اإلنسان



A/HRC/19/70 

GE.11-17553 14 

إزالة العقبات  يقتضي  ويعين تطبيق هنج قائم على حقوق اإلنسان فيما يتعلق بالتنمية واإلعاقة            
اإلعاقـة يف   مسألة  ولألسف، ال تأخذ عمليات الربجمة يف كثري من األحيان          . وتغيري املواقف 

ـ  عرفـة   امليف  من نقـص    عام  هي املسألة اليت تعاين بشكل       و ،االعتبار يف ن نقـص  هبـا وم
  .السياسية اإلرادة
وأعربت فريدة باندا، وهي أستاذة بكلية الدراسات الشرقية واألفريقية، عن قلقهـا              -٢٩

وأشارت إىل خمتلف اإلجنازات املعياريـة      . إزاء بطء التقدم يف جمال التنمية فيما يتعلق باملرأة        
. األطفـال واحليـاة اليوميـة     املرأة ال تزال تتحمل عبء تنشئة       ف. فيما يتعلق باملرأة والتنمية   

وختلف برامج التنمية الـيت ال تراعـي     .  من بني دواعي القلق امللحَّة     األمومةتزال وفيات    وال
 أكثر سلبية على املرأة فيما يتعلق، علـى سـبيل           اًالقضايا اجلنسانية يف كثري من األحيان أثر      

ة خاصة إىل بروتوكول    وأشارت بصف . املثال، باالستفادة من خدمات املياه والصرف الصحي      
 ٢٠٠٣امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب املتعلق حبقوق املرأة، الذي اعُتِمد يف عام             

. والذي يكاد حيدد بالضبط ما ينبغي أن تكون عليه التنمية والتنمية املستدامة فيما يتعلق باملرأة
 رأت أنـه  و. يف التنميـة   من إعالن احلق     ٨وشددت السيدة باندا على ضرورة تنفيذ املادة        

تفعيـل  السبيل ل لتفكري يف   بدالً من ذلك ا   يوجد أي داعٍ الستحداث أطر معيارية جديدة         ال
  .السياسات واملعايري القائمة

يف  العـامل الرابـع،      -احلركة الدولية إلغاثة امللهوف     من  وشدد إكتور أليخاندرو،      -٣٠
إلنسان، على أمهية اإلنـصات إىل      عن الشباب الساعني إىل استعادة حقوق ا      معرض حديثه   
وأشار إىل جتربته الشخصية وإىل مشروع مكتبة الشارع التـابع للحركـة            . صوت الفقراء 

 العامل الرابع الذي اكُتِشف من خالله الكثري عن حياة الشباب على            -الدولية إلغاثة امللهوف    
 مـن   اًلشباب أيـض  ومن خالل هذا املشروع، متكن ا     . الصعيد احمللي ومشاكلهم االجتماعية   

ومن املهم مراعاة آراء الفقراء، وال سيما الشباب منهم، يف القـوانني            . اكتشاف واقع بلدهم  
ومن املهم كـذلك إدراك أثـر       . وينبغي اعتبار الفقراء فاعلني من أجل التغيري      . والسياسات

كليـة  ولتحقيق التنمية احلقيقية، من الالزم وضع سياسات        . التخلف والفقر على اجملتمعات   
وجيـب أن جيـري احلـوار       . وينبغي أن يؤثر التغيري يف احلياة اليومية لألشخاص       . وتعزيزها

  .بني مجيع املعنيني حىت يتسىن أخذ واقع كل شخص يف االعتبار فيما
وأعقبت العروَض املشاَر إليها أعاله مناقشةٌ تفاعلية تدخَّل خالهلا ممثلو كل من قطر               -٣١

التدخالت اجلهود الوطنية إلعمال احلق يف التنمية،       بّينت  و. كسيكورابطة مواطين العامل وامل   
. وشددت بصفة خاصة على التدابري الرامية إىل متكني املرأة وتعزيز املساواة بني الرجل واملرأة             

تمعات حملية أفضت إىل زيـادة يف مـستوى         بذلتها جم ولفت منوذج آخر االنتباه إىل جهود       
أقامت جتربة وطنية أخرى صرحها على مبدأ تنفيـذ عمليـة           و. اإلنفاق على الصحة العامة   

  .التنمية باعتبارها حق من حقوق اإلنسان يرمي إىل حتقيق التنمية البشرية املستدامة
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ويف الكلمات اخلتامية، أعرب املشاركون، ضمن مجلة أمور، عن اهتمامهم بضرورة             -٣٢
مبجـرد  حيصلون،  املعوقني ال   أن  وُشدِّد على   .  بشأن احلق يف التنمية    اًوجود صك ملزم قانون   

وهو ما يطـرح    على اخلدمات اليت تقدمها هلم املؤسسات،       إىل العيش يف جمتمعاهتم،     عودهتم  
جهات أنفسهم  ، الذين يعتربون    وفيما خيص عنصر املشاركة، ُشدِّد على أن املعوقني       . ةمشكل
ويف أفريقيـا،  . االضطالع بدورغبون يف أن يكونوا منتجني ويف     ير اً واجتماعي اًاقتصاديفاعلة  

أُحرز تقدم كبري يف ميدان املشاركة السياسية للمعوقني، ويشغل كثري منهم مناصب حكومية             
. وأوصي بأن تصدق مجيع البلدان على اتفاقية حقوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة         . وسياسية

 حلقوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة، ينبغـي    وفيما يتعلق بإمكانية صياغة بروتوكول أفريقي 
ولدى تنفيذ املعايري الدولية، من املهم استيعاب       . احلرص على عدم التنازل عن املعايري العاملية      

أحكامها وفهمها وحتليل مضمون االتفاقية وبناء قدرات التنفيذ وتيـسري احلـوار وحتديـد              
  .األولويات وتقدمي املساعدة

  اركة واملساءلة يف جمال التنميةالنُهج االبتكارية للمش  -٣  
معهد الدراسات االجتماعية واالقتصادية، من أوضحت يارا بييتريكوفسكي أوليفريا،   -٣٣

جتربة برازيلية لتعزيز املـشاركة      - امليزانيات العامة وحقوق اإلنسان   يف معرض حديثها عن     
 والشعوب األصـلية    الدور الذي يضطلع به املفكرون     ،االجتماعية يف رسم السياسات العامة    

 لقد طرح الـدَّين العـام       .وجمموعات اجملتمع املدين يف تعزيز الدميقراطية والتنمية التشاركية       
وكـان  . الربازيلي والعدالة الضريبية ومنوذج التنمية حتديات جديدة إلعمال حقوق اإلنسان         

ة ووضـع هنجـا      يف االنتقال إىل الدميقراطي    اًمعهد الدراسات االجتماعية واالقتصادية نشيط    
للميزانية العامة وحقوق اإلنسان ُيستعَمل من خالله حتليل امليزانية العامة للنظـر يف املـسائل      
الرئيسية، مبا يف ذلك املشاركة يف التنمية وتوزيع منافعها واحلقوق واحلريات وحتصيل األموال         

نية العامـة وقـدمت     وأوضحت اإلجراءات واملنهجية املتبعة يف حتليل امليزا      . العامة وتوزيعها 
عرضاً عن مشروع جديد ُيثقَّف يف إطاره الشباب وُيَمكَّنون يف جمال حقوق اإلنسان وامليزانية 

  .العامة، وخباصة من خالل حلقات العمل والتثقيف الفين
أشارت زوي يونغ، خمرجة أفالم مستقلة وخبرية استـشارية يف أفـالم الفيـديو                -٣٤

 استخدام رسائل الفيديو ووسائط اإلعالم التـشاركية يف         عنيف معرض حديثها    التشاركية،  
 مبعـىن   "unfolding"مرادفة أحياناً لكلمة    " التنمية - Development"كلمة  عملية التنمية، إىل    

ويتوقف احلق يف التنمية على وجود فضاء للتحرك والنمو وكذلك عناصر احلياة من             ". فرد"
فالم الفيديو التشاركية يعود إىل البحث عـن        وأوضحت أن أصل إنتاج أ    . ماء وهواء وطاقة  

وتتمثل القيمة املضافة يف أن اجملتمعات نفسها       .  ومجاعات اًسبل إلبراز صوت املهمشني أفراد    
تصوغ الرسالة باستخدام وسائل االتصال والتكنولوجيا احلديثة ومبساعدة من مدرِّبني يف جمال 

ة واللغة بأدىن قدر من النفقـات، وتلـيب         وميكن اآلن جتاوز حاجزي املساف    . وسائط اإلعالم 
وشددت . وسائل االتصال التشاركية حاجة األشخاص ورغبتهم يف متثيل أنفسهم بطريقتهم         
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لم الفيديو التشاركي وسيلة ابتكارية وفعالة من حيث التكلفة للخوض يف املسائل            يعلى أن ف  
  .ق يف التنميةالصعبة املتمثلة يف املساءلة والتمكني واالستدامة يف ضمان احل

عن أفالم الفيـديو    يف عرض حديثه    اجتماعي،  وهو ناشط   وقدم جيمي كرييسيكا،      -٣٥
التشاركية املنتجة يف جزر سليمان، منوذج شريط فيديو تشاركي اسُتعِمل لتـشجيع اإلدارة             
والتنمية املستدامتني للنظام اإليكولوجي وتكيف اجملتمعات مع اآلثار املناخية، وذلك بـصنع            

حمفل اجملتمع القبلي   "مع  بالتعاون  اجملتمعات احمللية،   عمل  وت. ار والتخطيط بطريقة تشاركية   القر
علـى توحيـد    ، وهو منظمة غري حكومية حملية يوجد مقرها يف تشويسيول،           "ألرض لورو 

متوخية بذلك بالدرجة األوىل احلد مـن       من أجل إدارة مواردها البحرية والغابية،       جهودها  
  .بتغري املناخقابليتها للتأثر 

 Sa Sa Artمؤسسةمن ، ولينو فوث، Incidentalمؤسسة من وتناول دافيد غون،   -٣٦

Projects ،مثال مـشروع  ُمستشهدين يف ذلك ، مسألة الثقافة والتنميةNeak Ta   يف املنفـذ
كان ويف كمبوديا،   . وأكدا أن املشاركة عنصر أساسي يف الفن وكذلك يف التنمية         . كمبوديا
مصاحل هذه اجلهـات    عكس  ، ي اجلهات املاحنة واملنظمات الدولية   ي أثرت يف تنميته     الفن، الذ 

ووصف السيد غون   . تركز على أشكال الثقافة التقليدية وهتمل األشكال احلديثة       كانت  اليت  
ومن شأن املشاريع الثقافية أن توفر . ، وهو مشروع معاصر للثقافة والتنميةNeak Taمشروع 

التشكيك فيما ُينـسب إىل     وشدد على أمهية    . إطالق العنان لالنفعاالت  وفضاء إلبراز اهلوية    
مـن خـالل    ملا ميكن أن يكون عليه احلـال        األصالة واقترح تشجيع معرفة أشكال أخرى       

عصرنة وخصخصة  املستثمرون  هبا  وعلق السيد فوث على الطريقة اليت يريد        . املشاريع الثقافية 
ة القائمة على حقوق اإلنسان واحلرية الفنيـة يف هنـج            وجادل بأن ربط التنمي    بريد بنوم بنه  

جترييب وتشاركي يسمح باستكشاف اهلوية وبإجياد فضاء لتمكني الفنانني من معاينة الثقافـة             
يف الكيفيـة الـيت     والثقافة والتنمية   التدبر حبق يف العالقة بني      واقترح السيد غون    . الكمبودية

اهلويات املفروضة  ومقاومة   ية وتساهم فيها وتتفاعل معها    الثقافة عملية التنم  هبا  ميكن أن تنقد    
الكثري لتعزيز التفاهم ومعاجلة أثـر  بإمكاهنا تقدمي املشاريع الثقافية رأى أن   و. يف الوقت نفسه  

  . جديدة من التفاعالت التعاونيةلأشكاُتتيح بلورة إهنا . التنمية الثقايف والنفسي
ه مداخالت قدمها ممثلو كل من شبكة حقـوق         وأعقب العروَض املشاَر إليها أعال      -٣٧

وأشـَري إىل أن    . السكن واألرض ورابطة مواطين العامل واملقرر اخلاص املعين باحلق يف التعليم          
التحليـل  سؤال املعرفة إذا كان بإمكـان        أُثريو. العمل املتعلق بامليزانيات يتسم برحابة األفق     

. ويعاجل حاالت التفاوت  وتوجهاته السياسية   لنيوليربايل  النظام ا بالفعل  املتعلق بامليزانية أن يغري     
وفيما يتعلق بفلم الفيديو التشاركي، أشَري إىل أنه يصعب التقاط صور النتهاكات حقـوق              

. اليت يتابعها مجهور عريضاإلنسان ألسباب عملية ويصعب عرض تلك األفالم على القنوات   
 أن تتناسب وأمهيـة احلـق يف التعلـيم مـن            وأشَري إىل أن خمصصات امليزانية للتعليم ينبغي      

  .التنمية أجل
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ورّداً علـى   . ويف الكلمات اخلتامية، رد املشاركون على أسئلة حمددة ُوجِّهت إليهم           -٣٨
سؤال بشأن استخدام أشكال فنية حمددة، أشَري إىل أن املشاريع الفنية ذات األساس اجملتمعي              

ـ     . قرِّر شكل النشاط  متنح للمجتمعات املعنية الفضاء املوايت لت      لم الفيـديو   يوأشـري إىل أن ف
ورغم أن اجملتمعات قد ال تكـون      . التشاركي ميكِّن األشخاص من حتديد ما تعنيه هلم التنمية        

حىت باحلق يف التنمية، فإن الشباب على نطاق العامل يستعملون بالفعـل تكنولوجيـا              واعية  
ولوجيا ُتستعَمل بشكل متزايد لتصوير     وقيل إن التكن  . االتصاالت لإلعراب عن دواعي قلقهم    

 ُتمثَّل سوى وجهات نظر معينة،      الّأانتهاكات حقوق اإلنسان ولكن ذلك ينطوي على خطر         
. ولذلك يقع على الوكاالت دور تيسري التدريب توخيـاً لـضمان احلقـوق واإلنـصاف              

 أشـري إىل أن     ،اًخيص أثر حتليل امليزانيات على سياسات االقتصاد الكلي األوسع نطاق          وفيما
ومن املهم تعبئة األشـخاص، وال سـيما        . بتغيري العقلية إال ّ النموذج السائد ال ميكن تغيريه      

  .الشباب، من أجل إحداث ثقافة لتغيري السياسات قائمة على حقوق اإلنسان

  بيئة مواتية إلعمال احلق يف التنميةهتيئة املساعدة والتعاون الدوليان و  -جيم  

  بيئة مواتية إلعمال احلق يف التنمية: سي الدويلاإلطار املؤس  -١  
مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية، حملة عامـة  من قدمت زيلجكا كوزول رايت،       -٣٩
. )٤(حنو بنية إمنائية دولية جديدة ألقـل البلـدان منـواً          : ٢٠١٠تقرير أقل البلدان منواً،     عن  

 منواً، إىل تفاقم التقلبات االقتصادية وتزايد  وشددت على أن العوملة أدت، يف حالة أقل البلدان        
الـيت  البلدان   بطيئاً حىت يف  األهداف اإلمنائية لأللفية    حتقيق  التقدم حنو   كان  و. درجة التفاوت 

على تصدير السلع األساسية    املعتمدة   ،أقل البلدان منواً  وكان على   . اً قوي اًسجلت منواً اقتصادي  
سـوء  ، مواجهة   اعات التحويلية املعتمدة على كثافة العمالة     واملواد اخلام الصناعية وعلى الصن    

بسبب تـراكم أوجـه      مواطن الضعف اهليكلي     توقد تفاقم . التغذية وانعدام األمن الغذائي   
مل أقل البلدان منواً معرضة للصدمات اخلارجيـة و       باتت  و. الضعف على مستوى البنية العاملية    

البنية اإلمنائيـة الدوليـة   دعت  يف ضوء هذا الواقع،     و. زيادة اإلنتاجية كافية ل لديها قدرة   يعد  
يف جماالت املالية والتجارة والسلع األساسية والتكنولوجيـا        أكثر مشوالً   حوكمة  إىل  اجلديدة  

إطار شامل للتنمية يتألف مـن      ويتعلق األمر ب  . وتغري املناخ والتعاون فيما بني بلدان اجلنوب      
ة، مبا يف ذلك نظام املعونات وختفيف وطـأة الـديون           البنية املالية الدولي  : مخسة أركان هي  

تدفقات رؤوس األموال؛ ونظام التجارة املتعدد األطراف؛ ونظـام الـسلع           النظم اخلاصة ب  و
تغـري  التكيف مـع  األساسية؛ وبنية املعارف، مبا يف ذلك نقل التكنولوجيا واقتناؤها؛ ونظام         

دعم تعبئة املوارد احمللية وتويل االهتمام      إىل   البنية اجلديدة دف  وهت. لتخفيف من آثاره  وااملناخ  
  .هامش احلركةواالستقالل الذايت واألخذ بزمام األمور لزيادة 

__________ 

 .E.10.II.D.5منشور األمم املتحدة، رقم املبيع  )٤(
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يف معرض حديثـه    ورأى ُبول كوينتوس، مؤسسة شبكة إنغلوود للفرص التجارية،           -٤٠
مـة  من أجل إقا  دعوة   وحتديات التنمية، أن إعالن احلق يف التنمية أداة لل         ٢٠+عن مؤمتر ريو  

التنميـة  للتعبئة من أجـل     محلة  إطالق  ميكن  ى أنه   ورأ.  ودميقراطية اًنظام دويل أكثر إنصاف   
روابط مع جمموعة كبرية    وتقيم  مفهوم احلق يف التنمية،     تستند إىل   الشاملة واملتعددة اجلوانب    

ـ /، من قبيل القضاء على الفقر والسيادة الغذائية والعدالة اإليكولوجيـة          سائلمن امل  ة املناخي
هتدف إىل   ،على الصعيدين الوطين والدويل   هذه احلملة اليت ميكن إطالقها      و. والسيادة الوطنية 

احلكومات الوطنية واهليئات اإلقليمية واملنظمات الدولية واجلهات الفاعلة عرب الوطنية          مساءلة  
ن ريو  اإلمكانات اليت ينطوي عليها إعالن احلق يف التنمية وكذلك إعال         اعترب أن   و. عما تفعل 

البيئـة  ما يتبني من الضعف املستمر الـذي يعتـري          كُتستثمر بعد،   بشأن البيئة والتنمية مل     
ولتعزيز احلـق يف التنميـة      . متباينةوإن كانت   والتراجع فيما يتعلق مببدأ املسؤولية املشتركة       

لتنميـة  ا للترويج لنهج    ٢٠+ومبادئ ريو، أوصى السيد كوينتوس باغتنام مناسبة مؤمتر ريو        
احلق يف التنميـة    يتعني بيان الفائدة اليت ينطوي عليها       و. قائم على حقوق اإلنسان   الملستدامة  ا

جدوى احلق يف التنمية    من أجل إظهار    سائل من قبيل الطاقة واألمن الغذائي واملائي        بالنسبة مل 
ىل ودعا السيد كوينتوس وكاالت األمم املتحـدة إ       . اجملتمع املدين لعمل  لتعبئة االجتماعية و  ل

ومن الضروري إعادة النظـر  .  ذات الصلة املشاركة بقوة أكرب يف حشد االهتمام بالسياسات      
  .الطبيعة اجليدة والعالقات االجتماعية والعالقة معالتصور للحياة يف القيم وأمناط احلياة و

عن تغري املناخ   يف معرض حديثه    جامعة ماسترخيت،   من  وشدد شاباالال داليندييبو،      -٤١
نسان وامللكية الفكرية، على أن احلق يف التنمية عنصر أساسي من عناصر النظـام       وحقوق اإل 

يف إطار اتفاقية   إنه أساس مطالبة البلدان النامية بنقل التكنولوجيا        . القانوين املتعلق بتغري املناخ   
لألسف، ليس هناك   ويف الواقع،   . األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ وبروتوكول كيوتو       

ذلك مها نظم امللكية الفكرية     حتقيق  والسببان الرئيسيان اللذان يعوقان     . لتكنولوجيالنقل  ي  أ
وأشار السيد داليندييبو إىل التضارب يف . وعدم رغبة البلدان املتقدمة النمو يف الوفاء بالتزاماهتا     

إىل جانب  سلطة منظمة التجارة العاملية     تعاظم  املعايري بني نظامي التجارة وحقوق اإلنسان و      
وميكن أن يـساعد    .  يف املنظمة  املنازعاتتعلق بآلية تسوية    القانون امل القيود اليت ُتكّبل تطبيق     

تكامل "النهج الذي تتبعه جلنة القانون الدويل لدى معاجلتها ملسألة جتزؤ القانون الدويل، أي              
ون الدويل وتوسُّع   ، يف معاجلة مشاكل التضارب احملتملة اليت تنشأ كنتيجة لتشعب القان          "النظم
وميكن أن تقدم اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ التوجيـه واإلرشـاد              . نطاقه
يتعلق بالكيفية اليت ميكن أن حيصل هبا ذلك يف الواقع ألخذ نظم أخرى يف االعتبار مـن    فيما

ل، ما إذا كانـت     واملسألة األخرى ذات الصلة هي، بطبيعة احلا      . خالل عمليات تقييم اآلثار   
  .آخرالنظر يف معايري نظام ُمخّولة باهليئة املعنية خمتصة و

عمل املؤسسة،  عرضاً عن   مؤسسة كوسوفو للرعاية الصحية،     من  وقدم فريد ديدين،      -٤٢
 للبيئة اًكما قدم وصف. وهي منظمة ال تستهدف الربح تعمل يف جمال الصحة العقلية واإلجنابية   

والقيود القانونية والفعلية املرتبطـة بنظـام اخلـدمات الـصحية يف            اليت تعمل فيها املنظمة     
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الشفافية واملشاركة يف عملية توزيع املوارد الوطنيـة        القصور يف   والعوائق املالية و   )٥(كوسوفو
  .وكذلك يف عملية ختصيص موارد اجلهات املاحنة الدولية

 ممثلو كل مـن مجهوريـة   وخالل املناقشة التفاعلية اليت أعقبت ذلك، تناول الكلمة       -٤٣
فرتويال البوليفارية وشبكة حقوق السكن واألرض ورابطة مواطين العامل ومـصر ومنظمـة             

جنوب يف القرن احلادي والعشرين والشبكة العاملية من أجل احلـق يف التنميـة               - الشمال
ن وقيل إن التعاون الدويل ينبغـي أن يتعـزز دو         . ومعهد الدراسات االجتماعية واالقتصادية   

األونكتاد هنج  لعدم اعتماد   وأُعرِب عن القلق    . فرض شروط أو التزامات على البلدان النامية      
يف الـواردة    التأن حيسِّن التحلـي   يف عمله، وهو ما كان كفيالً ب      قائم على حقوق اإلنسان     

وفيما خيص العالقة بني النهج القائم على حقـوق اإلنـسان   . تقريره املتعلق بأقل البلدان منواً  
وينبغـي إجـراء    . لبعد الدويل يتميز بتركيزه على ا   احلق يف التنمية، أُشَري إىل أن هذا األخري         و

التوجهـات  مناقشة أعمق بشأن الكيفية اليت ميكن أن يدعم هبا احلق يف التنمية احلوار بشأن               
وجـه   يف مقابل الت   ،املشاكل املترتبة  وأسباب   ة اهليكلي اتالتغرياليت تركز على     ئة الناش يةالفكر

ومن الـضروري االنتقـال إىل      . أعراض عدم املساواة على الصعيد العاملي     املتمثل يف معاجلة    
 املعونات من أجل تناسق الـسياسات علـى         ميأشكال إجيابية من التعاون وجتاوز منطق تقد      

  .صعيد النظم
ويف الكلمات اخلتامية ويف إطار معاجلة مسائل حمددة، أعاد املشاركون، ضمن مجلة              -٤٤
. مور، تأكيد أمهية التكامل على صعيد النظم بني خمتلف جمموعات املعايري يف ميدان التجارة             أ

 لتحول نـاجح    اًوأُشَري إىل املخطط اإلمنائي للمنظمة العاملية للملكية الفكرية باعتبارها منوذج         
د العملية إىل القيوأيضاً شري لكن أُمن هيئة تقنية صرفة إىل هيئة تنظر يف مسألة تكامل النظم، و

 اً،تشكل تراجع على أهنا    ٢٠+مناقشات مؤمتر ريو  اعتربت  و. املخططاليت تعترض تنفيذ هذا     
مبدأ املسؤوليات املـشتركة    مثل   ،عليهاسبق االتفاق   مبادئ  فهي يف نظر البعض تشكك يف       

وخبصوص السؤال عن الفرق بني النهج القائم على حقوق اإلنسان واحلق       . متباينةإن كانت   و
أن النهج القائم على حقوق اإلنسان يركز على احتياجات األفراد ِعـوض            ذُكر  تنمية،  يف ال 

وُشدد على ضرورة زيادة مستوى تناسق الـسياسات        . اخلوض يف موضوع مسؤولية الدولة    
القائمة على حقوق اإلنسان من أجل حتقيق التنمية املستدامة يف أبعادها االجتماعية والبيئيـة              

احلـصول   ال بد من     م هنج قائم على حقوق اإلنسان يف عمل األونكتاد        لتعميو. واالقتصادية
فهو غري مكتمل وغري    إطار حقوق اإلنسان    أما  . من الدول األعضاء  يف هذا الشأن    على والية   

يصبح أداة عملية يف جمال     ال يزال أمامه شوط كبري قبل أن        ، و  حىت اآلن  بالقدر الكايف عملي  
  .التحليل االقتصادي

__________ 

يف سياق قـرار    ُتفهم كما وردت    مجيع اإلشارات إىل كوسوفو، سواء إىل اإلقليم أو املؤسسات أو السكان،             )٥(
 .، ودون مساس بوضع كوسوفو)١٩٩٩(١٢٤٤جملس األمن 
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  ل من أجل التنميةلتمويا  -٢  
يف معـرض  املرصد االجتماعي،  من  روبريتو بيسيو،   حبث  بناًء على البيانات املتاحة،       -٤٥

عن مستقبل نظام املعونات املتعدد األطراف وختفيف عـبء الـديون، الفـوارق يف              حديثه  
رت وأشار إىل بيانـات ُنـشِ     . التنمية االجتماعية والنمو االقتصادي   مبيناً الفرق بني    التنمية،  
 احلجج اليت مفادها أنه يلزم وجود التفاوت لتحقيق النمو وأن النمو سيؤدي             ض تضح اًمؤخر

وأشار إىل عدد من عوائق إعمال احلق يف التنميـة          . يف هناية املطاف إىل إعادة توزيع الثروات      
  .واحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وإىل عدم وجود آليات اإلنفاذ

يف معرض حـديثها    ريا شيمبريغ، خبرية استشارية يف اجملال القانوين،        واقترحت آند   -٤٦
قـوق اإلنـسان يف     املتعلقة حب خاطر  املمسألة إدارة   العقود املسؤولة وإدماج    إبرام  عن مبادئ   
 حيمي حيز   اً إجيابي اً، اعتبار حقوق اإلنسان عنصر    التعاقدية بني الدول واملستثمرين   املفاوضات  
املبادئ التوجيهية املتعلقة بقطاع األعمال وحقوق اإلنسان وإطارها        وأشارت إىل   . السياسات

للحماية واملراعاة واملعاجلة وكذلك إىل املبادئ املتعلقة بالعقود املسؤولة اليت ترمي إىل تـوفري              
يف هـذا   تقدم جيري حتقيقـه     أن مثة   و. إطار إلدماج حقوق اإلنسان يف معاهدات االستثمار      

ال هذه املبادئ   ما مع   َعقد  فإن مواءمة   وباإلضافة إىل ذلك،    .  القدرات اجملال، ولكن يلزم بناء   
  .تفرز املشاريع االستثمارية نتائج إجيابيةألن ضمانة ُيعد 
عن تنظيم قطاع   يف معرض حديثه    منظمة مركز االهتمام،    من  وأكد ألدو كالياري،      -٤٧

 تفند الفَرضـيات    اًحصلت مؤخر ، أن األزمات اليت     قوق اإلنسان واألمهية اليت ُتوىل حل   املالية  
 علـى   اً حكـر  اًاملتعلقة بتنظيم الدولة للسياسات املالية وتدخلها فيها وأن امليدان كان تقليدي          

نقاش يهم اجملتمع برمته وينبغي بالتايل      ، فإن هذا ال   األمرويف واقع   . من النخبة مناقشات اخلرباء   
. يف هـذه املناقـشات    كلمته  تأكيد  تمع حقوق اإلنسان بال   جملأن يكون له فيه رأي؛ كما أن        

ودعا الفاعلني يف جمال حقوق اإلنسان إىل أن يشاركوا بنشاط أكرب، مع اجلهـات الفاعلـة            
وباإلضافة إىل ذلك، تناول    . واهليئات ذات الصلة، يف املناقشات املتعلقة بتنظيم القطاع املايل        

 وتنظيم أسـواق  ”too big to fail“ -أكرب من أن ُيسمح له بالفشل "السيد كالياري مسألة 
  .املشتقات املالية من منظور حقوق اإلنسان

الصالت عن يف معرض حديثها منظمة التجارة العاملية، من وأكدت غابرييل مارسو،   -٤٨
وحقوق اإلنسان، أن النقاش بشأن حقوق اإلنـسان وقواعـد          الفعالة  التنمية  والتجارة  بني  

قواعد التجارة العاملية واحلق يف     ت أن   ورأي. ١٩٩٩عام  التجارة العاملية يعود على األقل إىل       
التجارة ضرورية إلجياد   و. نفس القيم واملبادئ  تشترك بوجه عام يف     التنمية وحقوق اإلنسان    

غري أن النمو االقتصادي مبفرده ال جيلب العدالة        . العائدات الالزمة إلحداث النمو االقتصادي    
مارسو إىل مفاوضات جولة الدوحـة والقواعـد الـيت         وأشارت السيدة   .  تلقائياً االقتصادية

يستشف منها أن هذه البلـدان ليـست        تستهدف أقل البلدان منواً على وجه التحديد واليت         
وال تشمل واليةُ منظمة    .  ما ينسجم وقدراهتا االقتصادية واإلدارية     إالّقطع التزامات   مطالبة ب 
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التزامات فهناك  .  للفوائد اليت ُتجىن من التجارة     التجارة العاملية النظر يف مسألة التقاسم العادل      
وأفادت . متعلقة بالشفافية وعلى الدول اإلبالغ عن الطريقة اليت تنفق هبا ما جتنيه من التجارة             
 يعـاجل  اًالسيدة مارسو بأن مثة ثغرات وبأن املدير العام ملنظمة التجارة العاملية قد أنشأ قـسم  

ددت على ضرورة التعاون الوثيق مع جمتمـع حقـوق          وش. قضايا حقوق اإلنسان والتجارة   
حنو حتقيق العدالة االجتماعية وإعمـال  حيح اإلنسان لتمكني التجارة من النمو يف االجتاه الص   

حقـوق اإلنـسان يف     قانون   عوائق قانونية متنع أخذ      ة أي وجدتال  رأت أنه   و. احلق يف التنمية  
  .اق قانون امللكية الفكرية ويف قطاع الزراعةيف سيكما   فإن هذا ما حيدث،االعتبار، وبالفعل

معهد اجلنوب األفريقي وشـرق أفريقيـا للمعلومـات         من  وأكدت جني نالونغا،      -٤٩
عن فهم آثار االتفاقات التجارية الثنائيـة       يف معرض حديثها    واملفاوضات املتعلقة بالتجارة،    

 أوغندا، أن االتفاقات التجارية     واملتعددة األطراف على احلق يف التنمية والرفاه االجتماعي يف        
بموجب نظام منظمة التجارة العاملية، ُتلَزم الدول األعـضاء         ف. تؤثر على مجيع جوانب احلياة    

عملية صنع القرار غري دميقراطيـة وغـري        و. بأن تلتزم جبميع االتفاقات التجارية دفعة واحدة      
غي أن تتوافق مجيع القوانني الوطنية      وينب.  إىل حد كبري   حتددها البلدان املتقدمة النمو   إذ  عادلة  

ويفتقر معظم البلدان النامية إىل القدرات الالزمة لالستفادة        . مع نظام منظمة التجارة العاملية    
 جلذب  ناًأحيابل يتخلى عنها    مبوجب قانون منظمة التجارة العاملية،      املتاحة  املرونة  أوجه  من  

، باملثل والعقوبات التجارة العاملية آلية للرد     ولدى منظمة   . ضغط املاحنني بفعل  املستثمرين أو   
ويتصل السبب الرئيسي لتوقُّف جولة الدوحـة       . يف إطار حقوق اإلنسان   غري موجودة   وهي  

اجلوانب املتصلة بالتجـارة مـن      أما اتفاق   . باالختالالت اهليكلية يف منظمة التجارة العاملية     
املشاكل من  و. وىل مصاحل الشركات  مي بالدرجة األ  فهو حي ) تريبس(حقوق امللكية الفكرية    

األمن الغذائي واحلصول على األدوية والتعليم ونقل       ما تعلق ب  النامجة عن محاية امللكية الفكرية      
ضمان محاية حقوق اإلنسان يف مجيع االتفاقات التجاريـة الثنائيـة           وال بد من    . التكنولوجيا

  .م التفاوض يف جمال التجارةواملتعددة األطراف وإصالح منظمة التجارة العاملية ونظ
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، دور امللكية الفكرية يف تيسري         من  وتناول تينو أفافيا،      -٥٠

، وال سيما لعـالج فـريوس نقـص املناعـة           النيةأو إعاقة احلصول على املنتجات الصيد     
قوق امللكيـة   وجود اتفاق اجلوانب املتصلة بالتجارة من ح      استحداث  وقبل  . اإليدز/البشري

، كان لدى البلدان هامش أكرب مـن املرونـة          قلدةالفكرية، مبا يف ذلك التجارة يف السلع امل       
ذاك يف ثالث   هامش املناورة    "تريبس"وحيصر اتفاق   . القوانني الوطنية للملكية الفكرية   لوضع  

من ستفادة  وشجع البلدان على اال   . جمموعات من أوجه املرونة، أي الوقاية واملعاجلة واإلنفاذ       
وأشار إىل أنه من املهم تقدمي املساعدة واإلرشاد إىل البلدان فيمـا يتعلـق              أوجه املرونة هذه    

 "تريبس اإلضافية "وأعرب عن قلقه خبصوص أحكام اتفاقات       . بأفضل السبل لالستفادة منها   
لص مبوجبها  اليت ترد يف اتفاقات التجارة احلرة وغريها من اتفاقات التجارة الثنائية اليت قد تتق             

  .فرص استفادة البلدان النامية من هذه املرونة
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وتدخل ممثلو كل من شبكة حقوق السكن واألرض ومصر وقطر ورابطة مـواطين               -٥١
اجلنوب  - ومنظمة الشمال ) باسم حركة عدم االحنياز   (العامل وكوبا واالحتاد الروسي ومصر      

ثري أُهلياكل القانونية املوازية القائمة ووأُعرِب عن القلق خبصوص ا . يف القرن احلادي والعشرين   
من الضروري إجياد بيئة مواتية من خالل التـضامن         و. أفضل السبل لتفكيكها  تساؤل بشأن   

والتعاون الدوليني، وذلك بإصالح اهلياكل والنظم وإدخال مبـادئ املـشاركة واملـساءلة             
. حقوق اإلنـسان  زاوية  من  وينبغي أن يكون اهلدف هو تطبيق هنج إمنائي         . وحقوق اإلنسان 

 اجلهود الوطنية فيما يتعلق بتوفري املعونات والتمويل        صفووتناولت كلمات بعض املتدخلني     
على مبادئ الشفافية واملـشاركة واملـساءلة يف صـياغة          جرى التشديد   و. ألغراض التنمية 

 عبارة  ختالف معىن ألسف ال أُعرِب عن ا  مثة من   و. سياسات التنمية وعلى دور اجملتمع املدين     
على ضرورة وجود قدر البعض  دد  شو. حقوق اإلنسان نظام  يف نظام التجارة و   " عدم التمييز "

وأثريت أسئلة  . والفهم والقبول حلقوق اإلنسان يف منظمة التجارة العاملية       نسجام  أكرب من اال  
 من جولـة الدوحـة،      ىبقتما  تفعيل  عن الكيفية اليت ميكن أن يساعد هبا احلق يف التنمية يف            

طار األوسع إلدماج احلـق يف التنميـة يف   اإلدور املؤسسات التجارية واملالية يف      بالنظر إىل   و
  .املسؤولية اجلماعية للدول

ردودهم على بعض اخلتامية ويف م يف كلماهتأشار املشاركون على وجه اخلصوص،    و  -٥٢
قـوق اإلنـسان    ، إىل أنه ينبغي استعمال االلتزامات املتعلقـة حب        األسئلة اليت طُرحت عليهم   

من شـأهنا أن    و. كوسيلة ضغط لدى معاجلة االختالالت يف نظم التجارة واملالية واالقتصاد         
وينبغي القيام مبزيد من العمل يف      . إمكانية استعادة هامش املناورة الذي حتتاج إليه      للدول  تتيح  

ن إىل الدرايـة    وحيتاج احملكمو . اتفاقات االستثمار اليت تنشأ عن    جمال التحكيم يف املنازعات     
وقد ذُِكر عدد من    . التقنية لكيفية استعمال إطار حقوق اإلنسان يف سياق اتفاقات االستثمار         

ميكـن  كأمثلـة    "تـريبس "االستراتيجيات العملية يف جمال أوجه املرونة اليت يتيحها اتفاق          
ارة العاملية  وأُشَري إىل أن األحكام املعتمدة يف منظمة التج       . استنساخها لضمان احلق يف الصحة    

وأُشري .  حمددة خاصة بأقل البلدان منواً     اًفيما يتعلق بعدم التمييز تسمح باملرونة وتشمل أحكام       
املنـصوص  كذلك إىل أن نظام منظمة التجارة العاملية يقيد وينظم استخدام التدابري املضادة             

  .لقانون الدويل العامعليها يف ا
استنتاجاته بـشأن احملفـل      دريش إيربت، مؤسسة فري من  وقدم فيليكس كريمشاير،      -٥٣

ُيترجم ذلك  مل  لكن   و ،وأشار إىل أن احملفل أنشئ ليشكل فضاًء للمجتمع املدين        . االجتماعي
وحـث  . لألسف مبنح منظمات اجملتمع املدين سلطة تقدمي قرارات بشأن نتائج دورات احملفل          

. ذ إجـراءات بـشأهنا    جملَس حقوق اإلنسان على مناقشة التوصيات من حيث اجلوهر واختا         
، استنتج أن إعالن احلق يف التنمية ليس له حـىت           ٢٠١١وفيما خيص احملفل االجتماعي لعام      

بأنه أداة قوية قادرة على تعديل اختالالت موازين القوى القائمة          رغم اإلقرار   اآلن أثر ُيذكَر    
، يعين الكـثري    ، الذي ينطوي على بعد كبري     احلق يف التنمية  صحيح أن   . يف العالقات الدولية  
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، ، أن يسمح بتغيري   صحاب احلقوق أ للكثريين من الناس، إال أنه ينبغي قبل كل شيء، يف نظر          
  .، على أوضاعهم بشكل ملموس على الصعيد احملليو احلفاظأ

املقرر يف مالحظاته اخلتامية نتائج احملفل االجتماعي واسـتنتاجاته          - وخلص الرئيس   -٥٤
  .تايلوهي على النحو الالرئيسية 

  االستنتاجات والتوصيات  -رابعاً  

  الستنتاجاتا  -فأل  
ُيتوخى يف سياق إعمـال     ومتماسكا  مشولياً   و الً احلق يف التنمية إطارا متكام     ُيتيح  -٥٥

وقد ُشدد على اجلانب املتعدد     .  اإلنسان  من زاوية حقوق   األبعاد الوطنية والدولية للتنمية   
يكمن املـسعى يف     ،يتجاوز النمو االقتصادي  جلة  ، فغدا حتريك ع   األبعاد للحق يف التنمية   

لعدد بالفعل أطر معيارية    قد ُوضعت   و. حتقيق رفاه السكان واإلدماج االجتماعي والعدالة     
ينبغي استخدام اآلليات واألحكام القائمـة يف       وبالتايل   ،من عناصر احلق يف التنمية    كبري  

 مـن خـالل     اًوترية أكثر انتظام  جمال حقوق اإلنسان وجيب االحتجاج باحلق يف التنمية ب        
 بذلك يكون يف متناول أصحاب    و. لتقاضي واملساندة القانونية  لستراتيجي  الااالستخدام  

الفئات املهمشة  تراعي وجهات نظر    قانونية  الوسائل اليت متكّنهم من إجياد سوابق       احلقوق  
  .املساءلةتطبيق مبدأ معايري حقوق اإلنسان وهو ما يساعد على حتديد أو املستضعفة و

وينبغي إيالء عناية خاصة للدور احلاسم للمشاركة احلرة والنشيطة واهلادفـة يف              -٥٦
لفئات منها النساء واملعوقون والـشعوب األصـلية واألقليـات          بالنسبة  عملية التنمية   

وينبغي احترام  . واألطفال والشباب، وذلك باستخدام األدوات املعيارية القائمة واملتاحة       
قة احلرة واملسبقة واملستنرية للمجتمعات املتأثرة يف مجيع مراحل صنع القرار يف            مبدأ املواف 

اسـتخدام أدوات وُنُهـج جديـدة وابتكاريـة         وكان هناك تشجيع على     . جمال التنمية 
العامة وأفالم الفيديو التشاركية وغريها من الوسائل       ات  للمشاركة من قبيل رصد امليزاني    

 عن العمليـات    الً، فض اًحكم يف شكل املشاركة ومضموهنا مع     اليت يستعيد هبا األفراد الت    
  .الثقافية التجريبية والعفوية

. باعتباره حمرك آلية إعمال احلق يف التنمية      أن يكون رائداً    لمجتمع املدين   لوينبغي    -٥٧
يشكل وجود فضاء أوسع للمجتمع املدين وبيئة مواتية ملشاركته بنشاط          يف هذا الصدد،    و

وملنظمات اجملتمع املدين دور مـشروع علـى        .  من عناصر احلق يف التنمية     اً حامس اًعنصر
  .اخلدماتُينظر إليها فقط من زاوية تقدمي  الّالصعد اجلزئية واملتوسطة والكلية، وينبغي أ

إن التعاون الدويل والتضامن الدويل ودور الثقافة واحلق يف التعليم عناصر كلها              -٥٨
وقد ُشدِّد على ضـرورة     . نمية ويف إجياد بيئة مواتية إلعماله     أساسية يف إعمال احلق يف الت     
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االختالالت يف السوق العامليـة     وال سيما بالتصدي ملشاكل     القضاء على عوائق التنمية،     
وفشل النموذج االقتصادي املهيمن وتنظيم القطاع املايل من منظور حقـوق اإلنـسان             

رادة إوينبغـي وجـود     . ت واحلـروب  الرتاعاتسوية  استغالل املوارد الطبيعية و   ترشيد  و
علـى  اسـتراتيجية متـسقة تقـوم       على الصعيدين الوطين والـدويل و     حقيقية  سياسية  
  .اإلنسان حقوق
يركز على هيكل للمعونـة     اتفاق جديد للتعاون من أجل التنمية       اعتماد  وينبغي    -٥٩

من  واملعونة   ،ناخومتويل الربامج املتعلقة بتغري امل    حكومية فعالة،   مؤسسات  أكثر انفتاحاً، و  
هيكلـة  وينبغي أن تكون حقوق اإلنسان يف صلب أي         .  والقطاع اخلاص  ،التجارةأجل  

موضع إطار للحق يف التنمية ينبغي التشجيع على وضع جديدة للتعاون من أجل التنمية، و
  .مشاركة اجملتمع املدينعلى املساءلة وعلى احترام مبدأ تساق السياسات وعلى التنفيذ 

" التنمية املستدامة "يباجة االتفاق املنشئ ملنظمة التجارة العاملية تنص على أن          إن د   -٦٠
ضـمان  من أجـل    بذل جهود إجيابية    أيضاً   يضروروأنه من ال  أهداف املنظمة   هدف من   

يف جمـال   حصول البلدان النامية على حصة من منو التجارة الدولية تتناسب واحتياجاهتا            
غري أن مشاركني آخرين أشاروا إىل أن االتفاقات        . ملستدامةاالقتصادية والتنمية ا  التنمية  

التجارية الثنائية واملتعددة األطراف وما ينتج عنها من الترتيبات التجارية هلا آثار بعيـدة              
املدى وسلبية يف كثري من األحيان على إعمال حق اإلنسان يف التنمية يف البلدان الضعيفة               

تعددة األبعاد للحق يف التنمية ومجيع حقوق اإلنسان يف         وينبغي إدماج اجلوانب امل   . الدخل
برامج هيئات األمم املتحدة، من قبيل مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية، واملنظمـات             

مراعاهتـا  الدولية األخرى مثل منظمة التجارة العاملية واملنظمة العاملية للملكية الفكرية، و          
تغري املناخ والعدالـة  من هذه القضايا تمع الدويل؛ و جملعند حبث القضايا الكربى اليت هتم ا      

  .املناخية، وأقل البلدان منواً، والتجارة واالستثمارات، والتعليم والثقافة، وما إىل ذلك

  التوصيات  -اءب  
 ،باملوازاة مع العمليات احلكومية الدوليـة أن يعمل، لس حقوق اإلنسان جملينبغي    -٦١

بناء قاعدة متثيلية أوسع من خالل تشجيع مشاركة اجملتمـع          واحلق يف التنمية    على تعزيز   
  .يف تعزيز احلق يف التنميةمشاركة واسعة املدين ومجيع اجلهات املعنية ذات الصلة 

ز إعمال احلق يف التنمية مبجموعة من التدابري على الـصعد الوطنيـة             يينبغي تعز   -٦٢
اعية والبيئية واملساءلة وإمكانية التقاضي     واإلقليمية والعاملية ترمي إىل تعزيز العدالة االجتم      

وينبغي حتديد وسائل إضافية ملساءلة اجلهات الفاعلة الوطنية والدوليـة،          . بشأن هذا احلق  
وتوظيف وسائل جديدة أو حتسني استخدام األدوات القائمة لتعزيز إمكانيـة التقاضـي             

  .بشأن احلق يف التنمية
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التنمية كإطار معياري لتناسق الـسياسات      ينبغي بذل جهود الستعمال احلق يف         -٦٣
وتكامل النظم يف القانون الدويل باستخدام جمموعة من اآلليات والوسائل التنظيمية مـع             

تـضم  من خالل آليات    يف جمال التنمية    ضمان مشاركة اجملتمع املدين بوصفه جهة فاعلة        
  .أصحاب مصلحة متعددين

ال آمنـة وشـاملة وابتكاريـة      ينبغي أن تنشئ احلكومات وتدعم سبل وأشـك         -٦٤
. واهلادفة والتمكني يف جمال صنع القرار فيما يتعلـق بالتنميـة          فعالة  للمشاركة احلرة وال  

ينبغي أن  و. امليزانية العامة أداة مهمة لتعزيز احلق يف التنمية       رصد  املشاركون أن   رِف  تواع
يـع فوائـدها    املشاركة يف عملية التنميـة وتوز     مثل  شمل هذا الرصد مسائل أساسية،      ت

  .واحلقوق واحلريات ومجع األموال العامة وتوزيعها
األهداف اإلمنائية لأللفية وأي رؤيـة      تحقيق  ينبغي أن تشمل املناقشات املتعلقة ب       -٦٥

 بشكل صريح اجلوانب املتعددة األبعاد للحـق يف التنميـة           ٢٠١٥إمنائية ملرحلة ما بعد     
ل تنفيذ االلتزامات القائمة املتعلقة حبقوق      وينبغي التركيز على جع   . ومجيع حقوق اإلنسان  

  .اإلنسان يف صلب برامج التنمية
احلـرص علـى    ملقترح املتعلق بفرض ضريبة على املعامالت املالية و       حبث ا ينبغي    -٦٦

  .املوارد احملصلة لتخفيف وطأة الفقر وحتقيق التنميةختصيص 
على أركـان   اجلهود  يز   لترك ٢٠١٢ينبغي اغتنام مناسبة مؤمتر قمة األرض لعام          -٦٧

تعزيز احلق ل اًإعالن ريو بشأن البيئة والتنمية وإعالن احلق يف التنمية اليت يعزز بعضها بعض      
  .٢٠+يف التنمية من خالل مؤمتر ريو

يف تعميم اجلوانب املتعددة األبعـاد      أن يكون سّباقاً    لس حقوق اإلنسان    جملينبغي    -٦٨
 والية مجيع هيئات األمم املتحـدة واملنظمـات   للحق يف التنمية ومجيع حقوق اإلنسان يف  
احلق يف التنمية ومجيع حقوق اإلنـسان       استخدام  احلكومية الدولية األخرى وبراجمها ويف      

  .كأدوات للتحليل يف جمال رسم السياسات
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 املرفقات

  املرفق األول

  جدول األعمال املؤقت    
  .افتتاح الدورة  -١
  ":احملفل االجتماعي" املعنون ١٦/٢٦تنفيذ قرار جملس حقوق اإلنسان   -٢

تعزيز احلق يف التنمية وإعماله بشكل فّعال يف سياق االحتفال بالـذكرى              )أ(  
  السنوية اخلامسة والعشرين لصدور إعالن احلق يف التنمية؛

التدابري واإلجراءات الالزمة جلعل احلق يف التنمية حقيقة واقعة لكل إنسان             )ب(  
وطين واإلقليمي والدويل، مبا يف ذلك دور ومـسامهة         عد احمللي وال  صُّعلى ال 

  اجملتمع املدين واملنظمات غري احلكومية؛
املساعدة والتعاون الدوليان، فضالً عن هتيئة بيئة مواتيـة إلعمـال احلـق               )ج(  

  .التنمية يف
  .اختتام الدورة  -٣
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Annex II  

   [English only] 

  List of participants 

  States Members of the Human Rights Council 

Bangladesh, Chile, China, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, Hungary, India, 
Indonesia, Italy, Maldives, Mauritania, Mexico, Philippines, Poland, Qatar, Russian 
Federation, Senegal, Uganda, United States of America, Uruguay. 

  States Members of the United Nations represented by observers 

Algeria, Bolivia (Plurinational State of), Egypt, Ethiopia, France, Germany, Japan, Kenya, 
Maldives, Mauritania, Morocco, Namibia, Nepal, Pakistan, Poland, Qatar, Romania, 
Rwanda, Serbia, Somalia, Sri Lanka, Syria, Turkey, Venezuela (Bolivarian Republic of), 
Viet Nam, Yemen. 

  Non-Member States represented by observers 

Holy See. 

  Intergovernmental organizations 

Organization of Islamic Cooperation. 

  United Nations  

United Nations Conference on Trade and Development, United Nations Development 
Programme, United Nations Research Institute for Social Development. 

  Specialized agencies and related organizations 

World Trade Organization.  

  Non-governmental organizations 

African Committee of Experts on the Rights and Welfare of the Child of the African Union, 
African Decade of Persons with Disabilities, Aelios Life Association, Association Point-
Coeur, Associazione Communità Papa Giovanni XXIII, BetterAid, Canadian HIV/AIDS 
Legal Network, Center of Concern, Congregation of Our Lady of Charity of the Good 
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Shepherd, Endorois Welfare Council, Friedrich-Ebert-Stiftung, Global Initiative for 
Economic, Social and Cultural Rights, Global Network for the Right to Development, 
Greenpeace International, Housing and Land Rights Network, IBON Foundation, 
International Council of Women, International Investment Centre(IIC), International 
Movement ATD Fourth World, International Network on the Prevention of Elder Abuse, 
International Secretariat of Social Watch, International Sustainable Energy Organisation for 
Renewable Energy and Energy Efficiency, International Volunteerism Organization for 
Women, Education and Development, Kosovo Health Foundation, Media21, Minorities 
Rights Group International, International Organization for the Right to Education and 
Freedom of Education, Rencontre Africaine pour la Défense des Droits de l’Homme, 
Rethinking Bretton Woods Project, Southern and Eastern African Trade Information and 
Negotiations Institute, Tchad Agir pour l’environnement, World Circle of the Consensus..  

  Academic institutions 

International Institute of Social Studies, Institute for Social and Economic Studies, The 
Hague, School of Oriental and African Studies of the University of London, Maastricht 
University Faculty of Law. 

  Independent experts 

Virginia Dandan, independent expert on human rights and international solidarity, David 
Gunn, Incidental, Jimmy Kereseka, community activist; Magdalena Sepulveda, Special 
Rapporteur on extreme poverty and human rights, Andrea Shemberg, legal consultant, 
Kishore Singh, Special Rapporteur on the right to education, Lyno Vuth, Sa Sa Art Project; 
Zoe Young, independent filmmaker. 

        


