
(A)   GE.12-15536    130812    140812 

  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة احلادية والعشرون

   من جدول األعمال٣ و٢البندان 
  التقرير السنوي ملفوضة األمم املتحدة الساميـة حلقوق اإلنسان

  األمني العاموتقارير املفوضية السامية و
   املدنية والسياسية واالقتصادية،تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان

  واالجتماعية والثقافية، مبا يف ذلك احلق يف التنمية

الـسامية حلقـوق     املتحدة   األممالتقرير املوحد لألمني العام ومفوضة          
  اإلنسان عن احلق يف التنمية

 
 A/HRC/21/28  األمم املتحدة

 
 Distr.: General اجلمعية العامة

19 July 2012 
Arabic 
Original: English 



A/HRC/21/28 

GE.12-15536 2 

  احملتويات
  الصفحة الفقـرات 

  ٣  ٤-١  .....................................................................دمةمق  - أوالً  
أنشطة مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان فيما يتصل بتعزيز احلق يف التنميـة               - ثانياً  

  ٣  ٢٨-٥  ...................................................................وإعماله
  ٤  ١٠-٧  ........................................الدعوة والتوعية واالتصاالت  - ألف     
  ٦  ٢٨-١١  ...............................................املناسبات واملبادرات  -  باء     

  ١٠  ٢٩  ......................................................استنتاجات وتوصيات  - ثالثاً  
  
 

 



A/HRC/21/28 

3 GE.12-15536 

  مقدمة  -أوالً  

، الذي أنشأت مبوجبه والية مفوض األمم      ٤٨/١٤١جلمعية العامة يف قرارها     قررت ا   -١
اية تعزيز ومح  يكون من بني مسؤوليات املفوض السامي      حلقوق اإلنسان، أن     املتحدة السامي 

اهليئات ذات الصلة يف منظومـة      املقدم هلذا الغرض من     الدعم  وزيادة   إعمال احلق يف التنمية   
  .األمم املتحدة

، تأكيد طلبها إىل املفوضـة الـسامية        ٦٦/١٥٥ اجلمعية العامة يف قرارها      وأعادت  -٢
، لدى تعميم مراعاة احلق يف التنمية، بأنـشطة ترمـي إىل    بفعاليةتضطلعحلقوق اإلنسان أن    

تعزيز الشراكة العاملية ألغراض التنمية بني الدول األعضاء والوكاالت اإلمنائية واملؤسـسات            
تلك األنشطة بالتفـصيل يف تقريرهـا       تدرج  ، وأن   ية والتمويل والتجارة  عنية بالتنم الدولية امل 

  .إىل جملس حقوق اإلنسانالذي ستقدمه املُقبل 
  السامية  األمم املتحدة  ةيفوضمإىل  ،  ١٩/٣٤، يف قراره    وطلب جملس حقوق اإلنسان    -٣

ق بتعزيـز   فيما يتعل ا  تقدمي تقرير سنوي إىل اجمللس عن أنشطته      تستمر يف    أن   حلقوق اإلنسان 
كما التنسيق بني الوكاالت داخل منظومة األمم املتحدة،        مبا يشمل   ،  احلق يف التنمية وإعماله   

األمني العام أن يقدم تقريراً إىل اجلمعيـة يف         إىل  ،  ٦٦/١٥٥طلبت اجلمعية العامة يف قرارها      
ضّمهما اجلهود ي، ٦٦/١٥٥دورهتا السابعة والستني وتقريراً مؤقتاً إىل اجمللس عن تنفيذ القرار         

  . وإعمالهاحلق يف التنميةلتعزيز  ة والدوليةواإلقليمي ةالوطنيد املبذولة على الصع
معلومات عن األنـشطة  أعاله ويعرض دم هذا التقرير وفقاً للطلبات املشار إليها       يقو  -٤

 كـانون   سامية حلقوق اإلنسان يف الفتـرة مـن       اليت اضطلعت هبا مفوضية األمم املتحدة ال      
وهو ُمكمل لتقرير األمني العام واملفوضـة       . ٢٠١٢يونيه  / إىل حزيران  ٢٠١١ديسمرب  /األول

  .(A/HRC/19/45)التاسعة عشرة السامية عن احلق يف التنمية الذي قدم إىل اجمللس يف دورته 

أنشطة مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان فيما يتصل بتعزيز احلق            -ثانياً  
   وإعمالهيف التنمية

برنامج املفوضـية السامية حلقوق اإلنسان لتعزيز احلق يف التنمية وإعمالـه يف            يرد    -٥
ويسترشد باستراتيجية متعـددة     ٢٠١٣-٢٠١٢ة   من اإلطار االستراتيجي للفتر    ١٩الربنامج  

 إلعالن احلق يف التنمية وإعالن وبرنامج عمل فيينا وإعالن األمم املتحدة بـشأن         األبعاد وفقاً 
 اجلمعيـة العامـة     الواليات الصادرة عن  فضالً عن    الصكوك ذات الصلة،     ية وغريها من  األلف
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وجيري تنفيذ إطار هذه السياسة العامة ضمن إطار        . ا أعاله  املشار إليه  وجملس حقوق اإلنسان  
  .)١(العمل لتحقيق النتائج: ٢٠١٣-٢٠١٢ة السامية لإلدارة االستراتيجية للفترة يخطة املفوض

 هملفوضية تدعم اً رئيسياً من أهداف ا    فتنمية وإعماله الفعلي هد   ق يف ال   تعزيز احل  ويظل  -٦
يندرج وتسعى االستراتيجية املواضيعية اليت     . دعماً كامالً مفوضية  االستراتيجيات املواضيعية لل  

مبادئهـا يف   ن و فيها احلق يف التنمية إىل مكافحة الفقر وزيادة إدماج معايري حقوق اإلنـسا            
وباإلضافة إىل الدعم املقـدم  .  الدويل والوطينيندة على الصعيدم املتحسياسات منظومة األم 

مـستعينة  يف عملها بشأن احلق يف التنمية، تسعى املفوضية         إىل آليات جملس حقوق اإلنسان      
حلـق يف التنميـة يف         ن عن ا   إحياء الذكرى اخلامسة والعشرين لإلعال     مبناسبةالزخم احملقق   ب

 اتساق السياسات القائمة على حقوق اإلنسان يف      ل   من أج  دعم أوسع حشد  إىل   ٢٠١١ عام
  .تعزيز الشراكة العاملية من أجل التنمية

  الدعوة والتوعية واالتصاالت  -ألف  
 ذوي اإلعاقة اعتماد هنج لتنـاول       صشخاالتنمية لأل ستدعي إعمال احلق يف     ي  - ٧

واحلـرة  ، النـشطة  شاركة ذوي اإلعاقةمحيترم قائم على حقوق اإلنسان  مسائل اإلعاقة   
 يف اجملتمع على     العادل للفوائد احملققة وإدماج ذوي اإلعاقة       التوزيع وحيترم يف التنمية    واهلادفة

وجيب . يف جمال التنمية  مزدوج املسار   ويستلزم ذلك أيضاً هنجاً     . قدم املساواة مع اآلخرين   
ويـشمل  . حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف برامج التنمية بشكل عام        مراعاة  تعميم  

على النحو الذي أقرته ، الدعم من خالل التعاون الدويلك العمل على الصعيد الوطين وذل
وخالل الفترة اليت  .اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة  من٣٢على وجه التحديد املادة 

نشرت املفوضية مذكرة إعالمية بشأن احلق يف التنمية لألشخاص         يشملها االستعراض،   
  .)٢(ذوي اإلعاقة

الدورة الثالثة عشرة ملؤمتر األمـم املتحـدة للتجـارة         رسالة موجهة إىل رئيس      ويف  -٨
حقـوق   املفوضة السامية بـأن   بّينت   ،٢٠١٢أبريل  / يف الدوحة يف نيسان    املعقودة،  والتنمية

، التنميةحمورها  عوملة تقوية وتعزيز ساعد على ذلك احلق يف التنمية، ميكن أن تاإلنسان، مبا يف
 يـشارك يف    ما مل وأكدت حقيقة أن التنمية ال تكون شاملة ومستدامة         . رةهي موضوع الدو  و

هناك حاجة إىل إتاحة حيـز      و. استبعادهمتوجد نزعة ب  أولئك الذين   التنمية مشاركة كاملة    
. وإمساع صـوهتم  واملهمشني من األفراد واجلماعات     واملستضعفني   لشواغل الفقراء    سياسايت

__________ 
 ميكن االطالع عليه يف املوقع  الذي٢٠١١انظر تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان لعام  )١(

: لكتروين التايلاإل
www2.ohchr.org/english/ohchrreport2011/web_version/ohchr_report2011_web/index.htm.  

 :انظر املوقع اإللكتروين )٢(
www.OHCHR.org/Documents/Issues/Development/Information_note_RTD_Disability.pdf. 
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ـ       وقَدم إطار حقوق اإلنسان، وبصفة       إمنائيـاً   اًخاصة، اإلعالن بشأن احلق يف التنمية، منوذج
املشاركة النشطة واحلـرة واهلادفـة يف       بوسائل منها   ،  إىل النهوض برفاه كافة الناس    هدف  ي

يتـسىن يف ظلـه      إقامة نظام دويل منصف   السعي إىل   التنمية و ملنافع  التوزيع العادل   والتنمية؛  
م املسؤوليات واتساق السياسات القائمة على      تقاسومن شأن   . إعمال مجيع حقوق اإلنسان   

  .)٣(تعزيز الشراكة العاملية من أجل التنميةأن يزيد  وتكامل النظم حقوق اإلنسان

مبؤمتر األمم املتحدة   ، وجهت املفوضة السامية رسالة تتعلق       ٢٠١٢أبريل  /ويف نيسان   -٩
 املفوضة السامية   وأهابت .)٤(إىل كافة البعثات الدائمة يف جنيف     ) ٢٠+ريو( للتنمية املستدامة 

. الوثيقة اخلتامية  اعتبارات حقوق اإلنسان الرئيسية يف    بصورة كلية    الدول األعضاء أن ُتدمج   ب
النـهوض   بضمان االتساق الكامل بني اجملهودات الرامية إىل       وينبغي للدول األعضاء أن تلتزم    

 .ق اإلنسان، من جهـة أخـرى      حبقوالرمسية   راعي للبيئة، من جهة، والتزاماهتا    باالقتصاد امل 
كافة السياسات والتدابري املعتمدة    من الواجب أن ُتبىن     وينبغي أن تعترف الدول األعضاء بأن       

أساس مجيع احلريات األساسية وحقوق اإلنسان املتفق عليها        على  للنهوض بالتنمية املستدامة    
أن وهلذا الغرض، ينبغـي     .  واحترام تلك احلقوق واحلريات    دولياً، مبا يف ذلك احلق يف التنمية      

استخدام بوسائل منها مجيع األطراف الفاعلة، يف القطاع العام واخلاص، العناية الواجبة، تبذل 
 وجيب احلرص بصفة خاصة على منع ومعاجلة أي أثر       . تقييمات األثر يف جمال حقوق اإلنسان     

ب األصـلية   واملهمشة، مبـا يف ذلـك الـشعو       املستضعفة  حقوق اإلنسان للفئات    يف   سليب
. واألقليات واملهاجرون واألشخاص الذين يعانون من الفقر واملسنون وذوو اإلعاقة واألطفال          

تعقد وينبغي أن   . وجيب ضمان متكني املرأة ومحاية حقوقها ومشاركتها اهلادفة يف صنع القرار          
اد بنهج قائم على حقوق اإلنسان يف جمال االقتـص        من أجل اخلروج    على العمل   العزم  الدول  

وعـدم  والدويل  الوطين  تمد على مبادئ املشاركة واملساءلة على الصعيدين        املراعي للبيئة، يع  
التمييز والتمكني وسيادة القانون واتباع منوذج منو اقتصادي مستدام بيئياً واجتماعياً وعـادل     

  .  ومنصف وحيترم مجيع حقوق اإلنسان

ونشرهتا بشكل واسع   الت إلكترونية   مقاويف الفترة قيد االستعراض، نقلت املفوضية         -١٠
 وحقـوق   ٢٠+ومشلت املواضيع ريـو   . تالم االجتماعية ويف شبكة اإلنترن    عرب وسائط اإلع  

حقوق وحقوق اإلنسان والتنمية يف صميم العوملة؛       واإلنسان يف وسائط اإلعالم االجتماعية؛      
  .)٥("الربيع العريب" اإلنسان يف سياق حمورها ريو؛ وتنميةمؤمتر اإلنسان يف 

__________ 
: انظر املوقع اإللكتروين )٣(

www.ohchr.org/Documents/Issues/Development/HCLetterUNCTADXIII.pdf. 
 .www.OHCHR.org/EN/NewsEvents/Pages/WantedHumanRightsinRio.aspx :انظر املوقع اإللكتروين )٤(
 .www.ohchr.org/EN/Issues/Development/Pages/FeatureStories.aspx :ملوقع اإللكتروينانظر ا )٥(
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   واملبادراتاملناسبات  -باء  
أتاحت الذكرى السنوية اخلامسة والعشرون العتماد إعالن احلق يف التنمية فرصـة              -١١

للمجتمع الدويل للتفكري يف الدروس املستفادة واإلجنازات احملققة وما ينطوي عليه احلـق يف              
عاصرة يف عـامل متـرابط      التنمية من إمكانات للمساعدة على التصدي للتحديات العاملية امل        

عدداً غري مسبوق من املبـادرات       السنوية واستلهمت الذكرى  .ومعومل على حنو متزايد   
 واملنظمـات الدوليـة واملؤسـسات األكادمييـة        واألنشطة اضطلع هبا أصحاب املصلحة    

قـوق  حلاألمم املتحدة السامية    ونظمت مفوضية   . واملنظمات غري احلكومية واجملتمع املدين    
حلقات دراسية وحلقات عمل وحلقات نقـاش        ذلك   مناسبة دولية، مبا يف    ١٣ن  اإلنسا

 وشـريط   وأعدت ونشرت ثالث مذكراٍت إعالمية جديدة     ،  ومناقشات مائدة مستديرة  
بياناً حوايل عشرين  وصدر .منصات وسائط اإلعالم االجتماعيةعرب قنوات منها ، فيديو
الرئيـسية   املناقشات صدى الرسائل األربع      ورددت العديد من   .لدعم احلق يف التنمية   عاماً  

لتنميـة  أن احلق يف ا   : وهيمبناسبة إحياء الذكرى السنوية     اليت شددت عليها املفوضة السامية      
؛ وأنه حق لكل الناس دون متييز؛ وأنه حق يكتـسي اليـوم          حق أساسي من حقوق اإلنسان    

 على اجملتمع الدويل التحـرك      أنه جيب و ان يكتسيها يوم اعتماد اإلعالن؛    نفس األمهية اليت ك   
  .)٦(قة من أجل إعمال احلق يف التنميةمجاعياً بإصرار وبطريقة متس

يف نيويورك حقوق اإلنسان مفوضية ، نظمت ٢٠١١ديسمرب /كانون األولويف   - ١٢
مائدة مستديرة للخرباء مبناسبة االحتفال بالذكرى السنوية لإلعالن بشأن احلـق يف            اجتماع  
حقوق اإلنسان يف االقتصاديات والتنمية علـى       : البشر أوىل باالهتمام  "ع  موضوعن   التنمية

جوزيف ستيغليتس احلـائز علـى جـائزة        االقتصادي  األخصائي ، افتتحها "الصعيد العاملي 
على احلاجة إىل إيالء بالغ االهتمام إىل النهج القائمة          وسلطت املناقشات الضوء   .)٧(نوبل

وعلى أعلـى   لى املشاركة النشطة واحلرة واهلادفة      على حقوق اإلنسان، مع التركيز ع     
املستويات من املساءلة وعدم التمييز ومراعاة مواطن الضعف والتمكني السياسي واالقتصادي           

 باملعايري والقواعد الدولية حلقوق اإلنسان وكذلك       الصريحللناس والتوزيع العادل واالرتباط     
  .التعاون الدويل الفعال لدعم احلق يف التنمية

ونظمت حركة عدم االحنياز، بتعاون مع مفوضية األمم املتحدة الـسامية حلقـوق               -١٣
اإلنسان ومؤسسة فريدريش إيربت ومنظمة الشمال واجلنوب يف القرن احلادي والعـشرين            

 وأكد االجتماع   ٨".أمهية احلق يف التنمية يف سياق التحديات العاملية       "موضوعها  حلقة نقاش   
وعلى أمهية جتديد االلتزام السياسي إلعماله       لإلعالن بشأن احلق يف التنمية     على األمهية احلالية  

__________ 
 .A/HRC/19/45، ٢٢ الفقرة )٦(
 .www.OHCHR.org/EN/NewsEvents/Pages/PeopleAtTheCentre.aspx :انظر املوقع اإللكتروين )٧(
 :انظر املوقع اإللكتروين )٨(

www.ohchr.org/EN/Issues/Development/Pages/ApaneldiscussionNAMincooperationwith 

OHCHR.aspx.  
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وسـط  سيما يف ضوء االنتفاضات الشعبية يف الـشرق األ         واخلروج من املأزق السياسي، ال    
احلـق يف   مراعـاة   وشدد املشاركون يف النقاش أيضاً على احلاجة إىل تعميم          . ومشال أفريقيا 

ى حقوق اإلنسان يف وضع السياسات اإلمنائية، من أجل االنتقال إىل التنمية والتفكري القائم عل
  .إطار عملي وباجتاه عوملة حمورها التنمية

، قدمت مفوضية األمم املتحدة السامية حلقـوق        ٢٠١١ديسمرب  /ويف كانون األول    -١٤
ة يف  اإلنسان عرضاً مبناسبة الذكرى السنوية اخلامسة والعشرين لإلعالن بشأن احلق يف التنمي           

مركز األمم املتحـدة لإلعـالم يف         بالتعاون مع  اجمللس األسترايل للتنمية الدولية    حدٍث نظمه 
وسلطت ممثلة املفوضية الضوء على أمهية اإلعالن وعلى احلاجة إىل حتليل األزمـات             . كانبريا

ييم تقيف  اعتبارات حقوق اإلنسان  إدراجوأشارت إىل احلاجة إىل. االقتصادية من هذا املنظور
 إىل التحديات اليت يواجهها إعمال احلق ووجهت االنتباه بوجه خاص. التقدم احملرز يف التنمية

  . احمليط اهلادئ منطقةيف التنمية يف
 بياناًإعالن احلق يف التنمية     وتضمن االحتفال العاملي بالذكرى اخلامسة والعشرين العتماد          -١٥
  .)١٠(بناء مستقبلهاالساعية إىل الشعوب ملطالب ىل االستجابة قادة العامل إفيه دعا  ،)٩(األمني العاممن 
حقوق املنحدرين من أصل    وخصصت احللقة الدراسية الثانية بشأن تشجيع وتعزيز          -١٦

، يوماً للنقاش حول    ٢٠١٢فرباير  /أفريقي يف أمريكا الوسطى، اليت نظمتها املفوضية يف شباط        
 وأثناء النقاش، مت تبادل أفكـار حـول         .تنميةمسألة املنحدرين من أصل أفريقي واحلق يف ال       

كيفية إدماج النهج القائم على حقوق اإلنسان يف التنمية من أجل املنحدرين من أصل أفريقي          
  .بحر الكارييبال ومنطقة يف أمريكا الوسطى

 احلق يف التنمية لفائدة أساتذة      عن، نظمت املفوضية حماضرة     ٢٠١٢مارس  /ويف آذار   -١٧
وطالب من جامعات االحتاد الروسي، الذين زاروا مفوضية األمم املتحدة السامية حلقـوق             
اإلنسان ضمن إطار برنامج التوجيه يف جمال حقوق اإلنسان لربنامج ماجـستري يف حقـوق               

 اليت تواصل   وهذا مثال على العديد من العروض واإلحاطات واحملاضرات       . اإلنسان للمفوضية 
 واجلامعـات   األكادمييةواملؤسسات  اجملتمع املدين   حمافل  يف  تنظيمها  مفوضية حقوق اإلنسان    

  .عامة اجلمهور بشأن احلق يف التنميةولفائدة 
األمني العام املساعد حلقوق اإلنسان يف االجتمـاع     ، شارك   ٢٠١٢مارس  /ويف آذار   -١٨

 ومنظمة التجارة العاملية ومـؤمتر األمـم        اخلاص الرفيع املستوى مع مؤسسات بريتون وودز      
". االتساق والتنسيق والتعاون يف سياق متويل التنمية      "حول موضوع    املتحدة للتجارة والتنمية  

وذكر املشاركون يف االجتمـاع  . ذه املسألةهلقوق اإلنسان وُوّجه االنتباه إىل البعد اخلاص حب     
ومن مث كـان    .  لوضع األولويات  قدم معايري  وتُ حداً أدىن من املعايري   تقيم  أن حقوق اإلنسان    

__________ 
 .www.ohchr.org/EN/Issues/Development/Pages/DevelopmentIndex.aspx انظر )٩(
 .=www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=40608&Cr=sustainable+development&Cr1 انظر أيضاً )١٠(
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اتساق سياسات حقوق اإلنسان مهماً بوجه خاص، بالنسبة للدول بقدر ما هو مهم بالنسبة              
لكفالة التصدي على حنو ذي مصداقية ومتسق       لألمم املتحدة واجلهات الفاعلة الدولية األخرى،       

  . واملقياسساساألخط  مبثابة نحقوق اإلنساحيث تكون للتحديات االجتماعية واالقتصادية، 
واشتركت مفوضية حقوق اإلنسان يف رعاية حدٍث جانيب خالل االجتماع اخلاص             -١٩

هتيئة بيئة مؤاتية من أجل استثمار منتج       : تنمية حمورها اإلنسان  "الرفيع املستوى حول موضوع     
ات االجتماعية  االنتباه بوجه خاص إىل احلاجة إىل منع حدوث االضطراب  وُوّجه". وعمل الئق 

 واحلاجة إىل حتويل سياسات االقتـصاد       ،امليزانية على حساب حقوق اإلنسان    خفض  نتيجة  
 وتقييم السياسة االقتصادية باستخدام املنظور األخالقـي        اإلنسانالكلي باجتاه تنمية حمورها     

  .)١١(الشبكي اهبذه املناسبة على موقعهاملفوضية مقاالً  توَنشر. ملعايري حقوق اإلنسان
حلقة نقـاش يف    جلنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان         وعقدت  -٢٠
وكان اهلدف  .  بشأن املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان واحلق يف التنمية        ٢٠١٢مارس  /آذار

الرئيسي من هذا النقاش هو منح املؤسسات فرصة تبادل املعلومات واخلربات بشأن أنشطتها             
 جتارب آليات وهيئات األمم     واالطالع على  فيما خيص احلق يف التنمية،       على املستوى احمللي  
املقّررة اخلاصة املعنية مبسألة الفقـر      من جانب كل من     عروض  وقدمت  . املتحدة ذات الصلة  

 واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان     ، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي    ،املدقع وحقوق اإلنسان  
  .كاراغواتايلند والكامريون ونييف 
لبعثة األمم املتحدة يف    التابعة   حقوق اإلنسان    شعبة، نظمت   ٢٠١٢مارس  /ويف آذار   -٢١

جنوب السودان دورة تدريبية ملدة يومني لفائدة منظمات اجملتمع املدين بشأن حقوق اإلنسان             
 مجلة املناقشات إىلواستند نطاق . ودور هذه املنظمات يف إعمال خطة تنمية جنوب السودان     

وهتدف خطة البعثة الثالثية    . يف اإلعالن بشأن احلق يف التنمية     الوارد   تعريف التنمية     منها رأمو
وَتـدرب املـشاركون علـى      . والنمو االقتصادي واحلد من الفقر    إىل حتقيق األمن والتنمية     

وتعلم املشاركون  . املهارات والتقنيات والنهج لرصد أهداف التنمية املنصوص عليها يف اخلطة         
 وعكـف .  كيفية العمل مع شركاء آخرين يف جنوب السودان لتعزيز احلق يف التنميـة             أيضاً

املشاركون يف احللقة أيضاً على دور اجلهاز التشريعي والتنفيذي والقضائي يف تعزيز ومحايـة              
احلق يف التنمية واإلعمال التدرجيي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية علـى النحـو             

  . الدستور االنتقايل جلنوب السوداناملنصوص عليه يف
وقدمت املفوضية السامية إسهاماٍت يف العديد من األحداث، من قبيل تنظيم حلقـة               -٢٢

ة جمللس حقوق نقاش بشأن تعميم حقوق اإلنسان والتعاون الدويل خالل الدورة التاسعة عشر   
ليوم الـدويل   السامية يف ا  وحلقة النقاش الرفيعة املستوى اليت استضافتها املفوضة         )١٢(اإلنسان

  ".االستفادة من إمكانات املرأة يف أوقات األزمة"للمرأة، حول موضوع 

__________ 
 .www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/People-centredDevelopmentWhattheArabSpringtaughtus.aspxانظر  )١١(
  . www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=11894&LangID=Eرانظ )١٢(
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وحثت املقررة اخلاصة املعنية بالعنف ضد املرأة، أسبابه وعواقبه، خالل زيارهتا جلزر              -٢٣
، احلكومة وشركاء البلد يف التنمية على تنفيذ برامج خاصـة           ٢٠١٢مارس  /سليمان يف آذار  

وتستند البعثـة إىل     .)١٣(دف النساء وحقهن يف التنمية واحلق يف حياة خالية من العنف          تسته
اإلقرار بالتحديات املستمرة اليت تواجهها جزر سليمان يف القضاء على الفقـر والتخلـف،              

 .وكذلك اجملهودات اليت تبذهلا احلكومة، مع شركائها يف التنمية، لبلوغ هذا اهلدف املهم

ضية الدعم يف أعمال السكرتارية إىل الفريق العامل املفتوح باب العضوية           وقدمت املفو   -٢٤
. ٢٠١٢ مايو/ أيار ١١ إىل   ٧ يف جنيف من     ة عشر ةاملعين باحلق يف التنمية، الذي عقد دورته الثالث       

وخالل الدورة، ركز الفريق العامل على قراءة أوىل للمعايري اليت اقترحتها فرقة العمل الرفيعة              
مقترحات ملعايري  فضالً عن   حتسني املعايري املقترحة،    بشأن  ع اآلراء هبذا الشأن أو      املستوى ومج 

وافتتحت املفوضة السامية الدورة وشددت على أن مبادئ العدالة والكرامة والتحرر           . إضافية
وجيب اعتبار حقوق اإلنسان    . من اخلوف ومن العوز كانت املبادئ الرئيسية للحق يف التنمية         

عاملية من أجل تنمية ترمي إىل حتقيـق        اللشراكة  ض عليه ا  تنهىن عنها، بل أساساً     أصوالً ال غ  
اإلدماج الكامل للحق يف التنمية يف مجيع       من األمهية مبكان    وكان  . رفاه كافة الناس دون متييز    

جماالت عمل منظومة األمم املتحدة واملؤسسات التجارية واملاليـة الدوليـة، وكـذلك يف              
للمنظومة، من قبيل متابعة مؤمتر األمم املتحدة الرابع املعين بأقل البلدان منواً            العمليات الكربى   

 لألونكتاد ومؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة واالستعراض الـشامل          ةوالدورة الثالثة عشر  
املفوضـة  وبّينت . ٢٠١٥ سنوات وخطة التنمية ملا بعدللسياسة العامة الذي جيري كل أربع     

احلـوار احلكـومي    وكسر اجلمود املخّيم على     نه جيب إهناء التسييس واالستقطاب      السامية أ 
ذي استحداث إطار عملي هو وينبغي أن يكون اهلدف املشترك . الدويل بشأن احلق يف التنمية  

بسبل من خالل التزام مفتوح ومستمر،      بصورة كلية   إلعمال احلق يف التنمية     منحى تشغيلي   
 .)١٤(مات فئات أوسعمشاركة وإسهاتشجيع منها 

احمليط اهلادئ،  منطقة  اتفاقات جتارية يف    التفاوض بشأن   ووبينما جيري حترير التجارة       -٢٥
وُيتيح مشروع املبـادئ    . عن مثل هذه العمليات والنقاشات    النظر يف حقوق اإلنسان     يغيب  

لذي وضـعه   حقوق اإلنسان ا يفالتوجيهية املتعلقة بتقييمات أثر اتفاقات التجارة واالستثمار        
طريقة جديدة لدعم الدول املهتمة عن طريق تقـدمي          )١٥(اءرر اخلاص املعين باحلق يف الغذ     املق

فحسب ة النقاش يف دائرحقوق اإلنسان وليس من شأن ذلك أن ُيدخل . حمددةمساعدة تقنية 
مهـم  وهذا  . التمتع حبقوق اإلنسان  يف  األثر السليب احملتمل التفاقات التجارة      بل ميكن أن يصّد     

وتبدي العديد من دول احمليط اهلـادئ الـيت         . بالتحديد يف حالة الدول اجلزرية الصغرية النامية      
 .يف حقوق اإلنسانبتقييم األثر كذلك ُتجري حالياً مفاوضات متصلة بالتجارة اهتماماً 

__________ 
 .www.OHCHR.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=11983&LangID=E انظر )١٣(

 . www.OHCHR.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=12120&LangID=eانظر )١٤(

 . A/HRC/19/59/Add.5انظر )١٥(
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، شرعت مفوضية حقوق اإلنسان يف مـشروع بـشأن          ٢٠١١أغسطس  /ويف آب   -٢٦
ومتثلـت األهـداف    . حقوق اإلنسان يف  التحرير العام للتجارة     على   املترتبةتقييمات اآلثار   

 ومناذج من مـواطن التـأثر     هذه اآلثار   عن  اإلمجالية للمشروع يف مجع املزيد من املعلومات        
اصـة  املناقشات التجارية القُطريـة وتلـك اخل      احملتملة والدعوة إلدماج حقوق اإلنسان يف       

ز برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ملنطقة احمليط اهلـادئ،       وباالشتراك مع مرك   .اتفاقات التجارة ب
ويشمل املـشروع،   . ُوضع مشروع أمشل من أجل انضمام فانواتو إىل منظمة التجارة العاملية          

فضالً عـن   احملتملة،  التأثر  الذي جيري تنفيذه، البحث وإعداد اخلرائط والتعرف على مواطن          
 .ميدانية مقررةزيارة 

حقوق اإلنسان، مبا فيهـا احلـق يف   مراعاة ية بذل جمهوداهتا لتعميم   تواصل املفوض و  -٢٧
آلية تعميم مراعاة حقوق اإلنـسان التابعـة        بوسائل منها   التنمية، يف منظومة األمم املتحدة،      

الثالثـة  ووافقت اللجنة الربناجمية الرفيعة املستوى، يف دورهتا        . جملموعة األمم املتحدة اإلمنائية   
، على إدراج اتساق السياسات املتعلقـة حبقـوق   ٢٠١٢مارس /يف آذاردة  املعقووالعشرين،  

يف جدول األعمال ومناقشة مواضيع حقوق اإلنسان ذات الصلة، عند          اعتيادي  اإلنسان كبند   
بيانات الـدعوة املـشتركة ويف       االقتضاء، وإدماج حقوق اإلنسان بطريقة أكثر انتظاماً يف       

جملس الرؤساء التنفيذيني ملنظومة األمـم املتحـدة        عن   على نطاق املنظومة  الصادرة  الرسائل  
 .املعين بالتنسيق

، وجهت املفوضة السامية رسالة إىل مجيع رؤساء إدارات         ٢٠١٢يونيه  /يف حزيران و  -٢٨
األمم املتحدة واهليئات والربامج والصناديق والوكاالت املتخصصة، وكذلك إىل املؤسـسات       

للتعـرف علـى الفـرص      منها  ية متعددة األطراف، سعياً     املالية الدولية واملؤسسات التجار   
والعقبات من أجل تعميم مراعاة احلق يف التنمية تعميماً كامالً يف الواليـات والـسياسات               

 .واألنشطة والربامج التنفيذية للمنظمات املعنية

  استنتاجات وتوصيات  -ثالثاً  
  حلقوق اإلنسان  الساميةخالل الفترة اليت يشملها االستعراض، واصلت املفوضية          -٢٩

بذل جمهوداهتا لتعزيز احلق يف التنمية بواسطة البحث والتحليل والدعوة العامة والتعـاون        
وال تزال هناك عقبات تقف أمام إعمال احلـق يف          . التقين وتعميم وتيسري احلوار الدويل    

 وهناك حاجة   .سيما، التسييس واالستقطاب املستمرين يف احلوار احلكومي الدويل        التنمية، ال 
  حلق يف التنمية وضمان اتـساق الـسياسات       مٍ ا إىل توسيع نطاق الفئات املستهدفة يف دع      

القائمة على حقوق اإلنسان يف الشراكة العاملية من أجل التنمية، اليت تـستلزم تعميمـاً               
  . ملتحدةلكافة حقوق اإلنسان، مبا فيها احلق يف التنمية، يف عمل منظومة األمم ا كامالً

        


