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  مقدمة  -أوالً  
أُنشئ الفريق العامل املفتوح العضوية املعين باحلق يف التنمية مبوجب قـرار جملـس                -١

، وأنـيط   ١٩٩٨/٢٦٩ ومقرر اجمللس االقتصادي واالجتماعي      ١٩٩٨/٧٢حقوق اإلنسان   
إعماله، كمـا   احلق يف التنمية و   عزيز  والية رصد واستعراض التقدم احملرز يف ت      بالفريق العامل   

الن احلق يف التنمية، على الصعيدين الوطين والدويل، وتقدمي توصية          ورد ذلك بالتفصيل يف إع    
التركيز كل عام على قبات اليت تعوق التمتع به كامالً، مع      لعيف هذا الشأن، فضالً عن حتليل ا      

التزامات حمددة يف هذا اإلعالن، واستعراض التقارير وأي معلومات أخرى تقدمها الـدول،             
ووكاالت األمم املتحدة وسائر املنظمات الدولية واملنظمات غري احلكومية ذات الصلة بشأن            

؛ وتقدمي تقرير عن مداوالته يف كـل دورة إىل جلنـة            العالقة بني أنشطتها واحلق يف التنمية     
يشمل املشورة املقدمة   ) اليت أصبحت فيما بعد جملس حقوق اإلنسان      (حقوق اإلنسان سابقاً    

إىل مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان بشأن إعمال احلق يف التنمية ويقترح برامج      
  .ان اليت يهمها األمر هبدف تعزيز احلق يف التنميةممكنة للمساعدة التقنية بناء على طلب البلد

، جتديد والية الفريق العامل املعين باحلق       ٩/٣وقرَّر جملس حقوق اإلنسان، يف قراره         -٢
، وأن يعقـد الفريـق      ٤/٤يف التنمية إىل أن يستكمل املهام املسَندة إليه مبوجب قرار اجمللس            

 .سة أيام عمل، ويقدم تقاريره إىل اجمللس      العامل دورات سنوية تستغرق كل واحدة منها مخ       
، النظر يف متديد وقـت      ٢١/٣٢وباإلضافة إىل ذلك، قرر جملس حقوق اإلنسان، يف قراره          

  .االجتماع املخصص للفريق العامل، حسب االقتضاء
، الطلب املوجه إىل فرقـة      ٩/٣ و ٤/٤وأقر جملس حقوق اإلنسان، مبوجب قراريه         -٣

املعنية بإعمال احلق يف التنمية من الفريق العامل املعين باحلق يف التنمية            العمل الرفيعة املستوى    
استنتاجاهتا وتقـدمي قائمـة     ] توحيد"[لتوايل، والرامي إىل    يف دورتيه الثامنة والتاسعة، على ا     

 وتقدمي اقتراحات عامـة     ةتنفيذيمنقحة مبعايري احلق يف التنمية وما يتصل هبا من معايري فرعية            
يد من العمل تشمل جوانب التعاون الدويل اليت مل تشملها التغطيـة حـىت ذلـك                بشأن املز 

  ".الوقت، لينظر فيها الفريق العامل
أن تستخدم، حسب االقتـضاء،      "٩/٣وقرر جملس حقوق اإلنسان، مبوجب قراره         -٤

ن ، أن ينظر فيها الفريق العامل وينقحها ويقرها، لوضع جمموعة شاملة ومتماسكة م             ما املعايري
يتخذ الفريق العامل اخلطوات    "، وأنه بعد االنتهاء من ذلك،       "املقاييس إلعمال احلق يف التنمية    

املالئمة لضمان احترام هذه املقاييس وتنفيذها عملياً، وهو ما قد يتخذ أشكاالً متنوعة منـها          
وضع مبادئ توجيهية بشأن إعمال احلق يف التنمية، وقد يتطور ليشكل أساسـاً للنظـر يف                

  ".قياس قانوين دويل ذي طبيعة ُملزِمة عن طريق عملية مشاركة قائمة على التعاونم
، أقر جملس حقوق اإلنسان توصية الفريق العامل يف دورته          ١٢/٢٣ومبوجب القرار     -٥

العاشرة والداعية، يف مجلة أمور، إىل تركيز فرقة العمل على توحيد استنتاجاهتا وتقدمي قائمة              
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وإبـراز  فرعية تنفيذيـة     يف التنمية، إىل جانب ما يقابل ذلك من معايري           منقحة مبعايري احلق  
اقتراحات عمل املستقبل، مبا يف ذلك جوانب التعاون الدويل اليت مل تتم تغطيتها حـىت اآلن؛                
فضالً عن وجوب أن تتناول املعايري واملعايري الفرعية املنقحة السمات األساسـية للحـق يف               

متسق، كما هي حمددة يف إعالن احلق يف التنميـة، مبـا يف ذلـك               التنمية على حنو شامل و    
 من ٨ باإلضافة إىل تلك املذكورة يف اهلدف اإلمنائي ،الشواغل ذات األولوية للمجتمع الدويل  

األهداف اإلمنائية لأللفية، وأن تفي باألغراض احملدَّدة يف مجيع األحكام ذات الصلة من قرار               
  .٩/٣جملس حقوق اإلنسان 

 ١٨/٢٦ و ١٥/٢٥ و ١٢/٢٣وأعاد جملس حقوق اإلنـسان، مبوجـب قراراتـه            -٦
، تأكيد القرار الذي اختذه يف دورته التاسعة والداعي إىل أن تـستخدم             ٢١/٣٢ و ١٩/٣٤و

املعايري وما يتصل هبا من معايري فرعية تنفيذية، حسب االقتضاء، عدا نظر الفريق العامل فيها               
 ،شاملة ومتسقة من املقاييس إلعمال احلـق يف التنميـة         وتنقيحها وإقرارها، لوضع جمموعة     

والداعي أيضاً إىل اختاذ الفريق العامل اخلطوات املالئمة لضمان احترام املقاييس العملية املشار              
 إليها أعاله وتطبيقها عملياً، وهو ما قد يتخذ أشكاالً متنوعة، منها وضع مبادئ توجيهيـة              

ل أساساً للنظر يف مقياس قـانوين دويل ذي          يتطور ليشكّ  بشأن إعمال احلق يف التنمية، وقد     
  .طبيعة ُملزمة عن طريق عملية مشاركة قائمة على التعاون

، بإطالق عملية نظر الفريق     ٢١/٣٢ورحب جملس حقوق اإلنسان، مبوجب القرار         -٧
جعتـه  العامل يف مشروع معايري احلق يف التنمية وما يتصل هبا من معايري فرعية تنفيذية، ومرا              

كما أقر توصيات الفريق العامل يف      . وتنقيحه، من خالل القراءة األوىل ملشروع هذه املعايري       
دورته الثالثة عشرة والرامية، يف مجلة أمور، إىل مواصلة عمله، يف دورته الرابعة عشرة، بشأن               

  .النظر يف مشروع املعايري الفرعية التنفيذية
 ١٣رته الرابعة عشرة جبنيـف يف الفتـرة مـن           وعقد الفريق العامل وفقاً لذلك دو       -٨
  .٢٠١٣مايو /أيار ١٧ إىل

  تنظيم أعمال الدورة  -ثانياً  
حتدثت ممثلة املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، يف بياهنا االفتتاحي، باسم املفوضـة              -٩

يف السامية حلقوق اإلنسان، فذكَّرت باألمهية اليت يعلقها إعالن وبرنامج عمل فيينا على احلق              
عاملية : وكانت ثالثة موضوعات رئيسية يف ُصلب املؤمتر العاملي املعين حبقوق اإلنسان          . التنمية

وأبرزت عدداً من التحديات    . حقوق اإلنسان، وأمهية املشاركة الدميقراطية، وضرورة التنمية      
 مبا يؤثر بشدة تغيُّر املناخ، وتردي البيئة، وفقدان التنوع األحيائي،    : األساسية اليت تواجه العامل   

على حقوق اإلنسان لألجيال احلاضرة واملقبلة؛ وتزايد أوجه املساواة، والتغريات الدميغرافيـة            
 فضالً عن األزمـات املتعـددة،       - السياسية واالقتصادية    -جلغرافية  وتغري مالمح العالقات ا   



A/HRC/24/37 

5 GE.13-15493 

 كلها أمور تضع مطالب جديدة على احلوكمة على مجيع املستويات وتـستدعي سياسـات             
وإعالن احلق يف التنمية يكرِّس منوذجاً شامالً لتنميـة         . متماسكة وقائمة على حقوق اإلنسان    

وهو يسلِّم بأن لكـل شـخص احلـق يف          . ترمي إىل حتسني رفاه اجلميع    حمورها اإلنسان و  
املشاركة يف عملية تنمية ميكن فيها إعمال مجيع حقوق اإلنسان إعماالً كامالً، واملسامهة فيها       

وأشار البيان إىل أن احلق يف التنمية ال يقتصر على اإلعالنات ونتائج مـؤمترات              . ع هبا والتمت
واملشاركة الدميقراطيـة احلقيقيـة ميكـن      . القمة أو النقاشات السياسية داخل األمم املتحدة      

املـشاركة  ‘مدى حتديـد    " من حيث    - حسب عبارات إعالن احلق يف التنمية        -تقاس   أن
وُيعد احلوار العاملي حول أهداف التنميـة  ". للسياسة العامة والقانون‘ دفةالنشطة واحلرة واهلا 

  .)١(امة للمشاركة الشعبية ذات املغزى يف احلوكمة العامليةه فرصة ٢٠١٥ ملا بعد
، أعاد الفريق العامل انتخـاب      ٢٠١٣مايو  / أيار ١٣املعقودة يف   األوىل  ويف اجللسة     -١٠

  . مقررة-التزكية رئيسة ب) النكا سري(تامارا كوناناياكام 
بوالية الفريق العامل واإلطار العام      )٢( املقررة يف بياهنا االفتتاحي    -وذكّرت الرئيسة     -١١

وباملداوالت الـيت   العملية،  فرعية  العراض مشروع املعايري واملعايري     الذي ُينتظر أن يتم فيه است     
 ١٩ و١٨ الدورتني يف يومي ماع غري الرمسي الذي ُعقد بنيجتجرت يف الدورة السابقة، واال    

، بغية حتسني فعالية الدورة الرابعة عشرة، وباملشاورات غري الرمسية اليت           ٢٠١٣أبريل  /نيسان
وأخربت الفريق العامل بأن اجلمعية العامة كانت، وألول        . جرت بغية اإلعداد هلذا االجتماع    
، ٢٠١٢يـسمرب   د/ كـانون األول   ٢٠ املؤرخ   ٦٧/١٧١مرة، قد دعت، يف قرارها األخري       

 عن معلومات مستوفاة، والـدخول يف حـوار         عوضاًاملقرر اخلاص إىل تقدمي تقرير شفوي،       
وأشارت إىل أن إعالن احلق يف التنمية ُيعـرف التنميـة           . تفاعلي يف دورهتا الثامنة والستني    

بعبارات واسعة وشاملة كعملية معقدة ومتعددة األبعاد ومتكاملة وحيوية ختلق، من خـالل             
عالت متعددة يف اجملاالت االقتصادي واالجتماعي والثقايف والسياسي، تقدماً مستمراً من           تفا

حيث العدالة االجتماعية، واملساواة، والرفاه، واحترام الكرامة املتأصـلة يف مجيـع األفـراد              
ونظراً لكون اإلنسان ومجيع الناس هم الفاعل املركزي وليس املفعول . واجملموعات والشعوب

عملية التنمية، فإن التنمية عملية ذاتية وبالتايل ال ميكن فرضها من اخلارج، ولكن جيب              به يف   
أن تقوم على املشاركة على أساس املساواة وعدم التمييز، يف عملية تنمية اقتصادية واجتماعية      

وهبذا اخلصوص، أشـارت إىل     . وثقافية متكاملة، طبقاً لتطلعات الشعوب يف التقدم والرفاه       
مجيع جوانب احلق يف التنمية، املبينـة يف هـذا          "من اإلعالن اليت تنص على أن       ) ١(٩ املادة

وشـددت  ". اإلعالن، متالمحة ومترابطة وينبغي النظر إىل كل واحد منها يف إطار اجلميـع            
__________ 

 :كامل لبيان املفوضة السامية انظر املوقع التايللالضطالع على النص ال )١(
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=13320&LangID=E. 

 :تايل املقررة االفتتاحي متاح على املوقع ال-بيان الرئيسة  )٢(
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Development/Pages/14thSession.aspx. 
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 املقررة على عزمها على ضمان أن يظل الفريق العامل حيـرز تقـدماً يف سـبيل                 -الرئيسة  
يف صميم  ساس توافق اآلراء حول املبادئ والقيم املشتركة اليت هي          االضطالع بواليته على أ   

  .إعالن احلق يف التنمية
) انظر املرفق األول  (واعتمد الفريق العامل رمسياً، يف جلسته األوىل، جدول األعمال            -١٢

كان قد وضعهما يف اجتماعه غري الرمسي ملا بـني          اللذين  وبرنامج عمل دورته الرابعة عشرة      
وقبل اعتمادمها، الحظت الواليات املتحدة األمريكية، وإن مل تعترض على اعتماد           . الدورتني

واختذ كل . برنامج العمل، أن ذلك ال يعين أنه قد مت التوصل إىل اتفاق حول مسألة املؤشرات
من االحتاد األورويب وسويسرا موقف الواليات املتحدة األمريكية مـشريين إىل أن اعتمـاد              

باسم حركـة   (وأعربت مجهورية إيران اإلسالمية     . ال ُيخل مبناقشة املؤشرات   برنامج العمل   
وكوبا ومصر عن موافقتها علـى برنـامج العمـل، مـشرية إىل أن قـرار                ) عدم االحنياز 

وذكّـرت  .  مل يكلف الفريق العامل بـالنظر يف املؤشـرات         ٢١/٣٢حقوق اإلنسان    جملس
نت قد لوحظت يف االجتماع غري الرمسي ملا بني  املقررة بأن املواقف ذات الصلة كا   -الرئيسة  

الدورتني وناشدت الفريق العامل مواصلة مهمة النظر يف مشروع املعايري الفرعية التنفيذيـة،             
وفقاً لتوصية الفريق العامل يف دورته الثالثة عشرة، اليت أقرها جملس حقوق اإلنسان مبوجب              

   .لفريق العامل، يف غياب توافق يف اآلراء داخل ا٢١/٣٢قراره 
عن اجتماع الفريق العامل غري الرمسي       )٣( املقررة معلومات أيضاً   -وقدمت الرئيسة     -١٣

، عمالً بقـرار جملـس     ٢٠١٣أبريل  / نيسان ١٩ و ١٨ملا بني الدورتني، الذي ُعقد يف يومي        
ويف ذلك االجتماع كان الفريق العامل قد وضع مشروع برنامج          . ٢١/٣٢حقوق اإلنسان   

مشروع املعايري الفرعية التنفيذية    أدرج  على هذا املشروع، و   وافق  ته الرابعة عشرة    عمل لدور 
اليت سيتم استعراضها يف كل اجتماع، وحدد منظمات األمم املتحدة وغريها من املنظمـات              
الدولية ذات الصلة اليت ستتلقى دعوة خاصة للمسامهة يف النظر يف مشروع املعايري الفرعيـة               

وقد متحورت النقاشات يف االجتماع ملا بـني        . ا صلة بعمل املنظمات املعنية    التنفيذية اليت هل  
اخلرباء املراد  ) ٢(املسائل اليت سُتناقش يف دورته الرابعة عشرة؛        ) ١: (الدورتني حول ما يلي   

. املنهجية اليت سُتعتمد لضمان مشاركتهم الفعلية، مع مراعاة القيـود الزمنيـة           ) ٣(دعوهتم؛  
 األوىل  ةق عام على أن الفريق العامل سيقوم، يف دورته الرابعة عشرة بقـراء            وكان هناك تواف  

وكان هناك أيضاً اتفاق عام على أمهية مسامهة اخلـرباء يف           . ملشروع املعايري الفرعية التنفيذية   
غري أن املواقف قـد  . عملية النظر يف مشروع معايري احلق يف التنمية واملعايري الفرعية التنفيذية        

 خبصوص ما إذا كان جيب استعراض املؤشرات الواردة يف تقرير فرقة العمل الرفيعـة               تباينت
واملنهجيـة  . املستوى إىل جانب مشروع املعايري الفرعية التنفيذية، ونوع اخلرباء املراد دعوهتم        

  .اليت سُتعتمد مبسامهة اخلرباء
__________ 

 املقررة الشفوي عن اجتماع الفريق العامل غري الرمسي ملا بني الدورتني متاح على املوقـع                - الرئيسة   تقرير )٣(
 .http://www.ohchr.org/EN/Issues/Development/Pages/14thSession.aspx: التايل
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ررة الشفوي فطلبـت     املق -وعلّقت الواليات املتحدة األمريكية على تقرير الرئيسة          -١٤
تدوين كونه مل ينبثق عن االجتماع غري الرمسي أي اتفاق أو نتيجة، األمر الذي يفسر كونـه    

واقترحت . دار تبادل مفيد لوجهات النظر ولكن مل حيصل أي اتفاق حول مسألة املؤشرات            
أّيده كـل   سويسرا استخدام قائمة املؤشرات احلالية ملزيد صقل املعايري الفرعية، وهذا اقتراح            

وطلبـت مجهوريـة إيـران      . والواليات املتحدة األمريكيـة   وأستراليا  من االحتاد األورويب    
يف طريقه إىل   اإلسالمية، باسم حركة عدم االحنياز، توضيحاً حول ما إذا كان الفريق العامل             

وكررت اإلعراب عن موقف حركـة      . االبتعاد عن اعتماد جدول األعمال وبرنامج العمل      
وطلبت . الفريق العامل مل يكلف بوالية مناقشة ما يسمى باملؤشرات        عن كون   ياز و عدم االحن 

وقالـت  .  من الفريق العامل املضي يف مناقشة املعايري الفرعية التنفيذيـة           ومصر سري النكا 
 املقررة إن برنامج العمل كان قد اعُتمد رمسياً كما مت حتديد املسائل قيـد النظـر                 -الرئيسة  

  . الفريق العامل على التقيد بربنامج العمل واإلطار الزمين احملددوحثت. بشكل واضح
، ركّز الفريق العامل على القراءة األوىل ملشروع املعـايري الفرعيـة            لدورةوخالل ا   -١٥

التنفيذية للحق يف التنمية، الذي اقترحته فرقة العمل الرفيعة املستوى، ومجـع اآلراء وصـقل        
 ،ولذلك الغـرض  . ضالً عن املقترحات لوضع معايري فرعية إضافية      املعايري الفرعية املقترحة، ف   

، )CRP.5 و A/HRC/WG.2/14/CRP.4( الفريق العامل ورقتا غرفة اجتماع    كان معروضاً على    
، وتتـضمنان، علـى التـوايل،       ٢١/٣٢أعدهتما األمانة عمالً بقرار جملس حقوق اإلنسان        

من مسامهات وقليمية، اإلموعات اجملوكومية احلموعات اجملوردت من احلكومات ومسامهات 
جهات معنية أخرى ذات صلة، من بينها وكاالت وصناديق وبرامج ومؤسـسات األمـم              

وقد أعدت األمانة   . املتحدة، فضالً عن مؤسسات وحمافل أخرى متعددة األطراف ذات صلة         
  .٢١/٣٢الورقتني عمالً بقرار جملس حقوق اإلنسان 

  ملخص املداوالت  -ثالثاً  

  البيانات العامة  -ألف  
أشارت مجهورية إيران اإلسالمية، باسم حركة عدم االحنياز، إىل أن اجملتمع الدويل              -١٦

وعلى الرغم  . يواجه أزماٍت مالية ومناخية واقتصادية هتدِّد التنمية وتؤدي إىل مزيد من الفقر           
لية على حنو مالئـم     من االضطرابات على األسواق املالية، مل تتطرَّق الترتيبات املؤسسية احلا         

ومن الضروري إدراج جدول أعمال متني يف جمال التنمية على الصعيد الوطين،            . هلذه املسائل 
لسياسات لووضع إطار دويل وإقامة تعاون مما من شأنه أن يعزِّز التنمية إىل جانب حيِّز مالئم          

 لبانة مالئمة للتنمية يتط   وخلق حيِّز مالئم للسياسات العامة وإقامة بيئة اقتصادية عاملي        . العامة
ملـا بعـد    اإلمنـائي   عمـال   األإصالحات بنيوية على الصعيد الدويل يكون خطاب جدول         

وأعادت حركة عدم االحنياز تأكيد أن احلق يف التنمية حق فـردي            .  هلا  مالئماً ٢٠١٥ عام
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لـه  ومجاعي يستتبع املسؤولية الوطنية ومسؤولية الدول عن خلق بيئة متكينية من أجـل إعما             
ومن األساسي إقامة توازن بني املسؤوليات الوطنية والدولية، وضمان وصول          . إعماالً كامالً 

. البلدان النامية إىل املوارد ومشاركتها يف صنع القرار العاملي من أجل إعمال احلق يف التنمية              
ـ             اج ودعت احلركة إىل إجراء إصالحات بنيوية وإنشاء آليات داخل األمم املتحدة لتقييم إدم

واحلق يف التنمية ال يقلّ أمهيةً عن غريه من حقوق اإلنسان ومعايريه . احلق يف التنمية يف عملها
  .الفرعية جيب أن تتطور لتتحول إىل معيار قانوين دويل

واحلق . وأكد االحتاد األورويب من جديد تعهده بالتنمية املستدامة والقضاء على الفقر  -١٧
يع احلقوق وعدم قابليتها للتجزئة ويتطلَّب من سياسات حقوق         يف التنمية يقوم على ترابط مج     

وشدَّد االحتاد األورويب على أن الـدول       . اإلنسان والتنمية جعل اإلنسان يف حمور اهتماماهتا      
  .تتحمل املسؤولية الرئيسية عن هتيئة األوضاع الوطنية والدولية املواتية إلعمال احلق يف التنمية

هنا كانت قد اختذت خطوات لتنفيذ احلـق يف التنميـة علـى     وقالت سري النكا إ     -١٨
الصعيد الوطين وحققت نتائج فعَّالة من قبيل التنمية الريفية، وارتفاع معدَّالت حمو األميـة،              

غري أن املسؤولية الوطنية وحدها ال تكفي والعنصر الدويل أساسي          . والرعاية الصحية اجملانية  
ن وقالت باكـستان إ   .  األمم املتحدة  ذلك تعميم هذا احلق يف    إلعمال احلق يف التنمية، مبا يف       

مسائل شاملة لعدة جماالت من مسائل األزمة االقتصادية العاملية جيب أن ينظر فيها الفريـق               
  .العامل قصد إقامة بيئة متكينية للتنمية

وقالت الواليات املتحدة األمريكية إهنا مصممة على الدخول يف نقاش بّناء جلعـل               -١٩
وأضافت أهنا مل تنضم إىل توافق يف اآلراء بشأن التفاوض يف . د وال يقسِّمحلق يف التنمية يوحِّ  ا

معاهدة ملزمة وأهنا تعتقد أن الفريق العامل عليه أن ينظر يف قصر املعايري واملعايري الفرعية على             
.  التنميـة عدد قليل من العناصر احليوية اليت تركِّز على جوانب حقوق اإلنسان يف احلـق يف       

وهي ترى أن املؤشرات تتفق مع املمارسة يف جمال التنمية وهي ضرورية لتقييم أهم أثر هلـا                 
واملؤسسات املالية الدولية ليست هلا التزامات حبقوق اإلنسان        . على حياة أكرب عدد من الناس     

 عاتق  والدول هي األخرى ليست هلا حقوق اإلنسان، واملسؤولية األولية عن التنمية تقع على            
وعلى الفريق العامل أن يوحِّد معايريه مع حقوق حمددة ويشدد على عـدم التمييـز               . الدول

وقالت الواليات املتحدة األمريكية إهنـا ال       . واملنظور اجلنساين وحقوق املرأة واحلكم الرشيد     
تؤيد فكرة املعايري الفرعية بشأن صندوق النقد الدويل ومنظمات التجارة العامليـة والبنـك              
الدويل، كما أهنا ال تؤيد مناقشة معاهدات حمددة من قبيل االتفاق املتعلِّق باجلوانب التجارية              

وجيب أن ُيناقَش ذلك يف عملية حكومية دولية مـستقلة، مـثالً يف             . حلقوق امللكية الفكرية  
  .٢٠١٥  عامملا بعداإلمنائي عمال األسياق جدول 

بدأ عاملي ينبع من تدوين حقـوق اإلنـسان         ويف رأي سويسرا أن احلق يف التنمية م         -٢٠
واحلق يف التنمية ميكن أن جيلب التنمية وحقوق اإلنسان معاً واإلعمال الكامل حلقوق             . ككل

وحتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية يتطلَّب متاسك      . اإلنسان للجميع هو اهلدف النهائي للتنمية     
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وتتحمل الـدول املـسؤولية   . يف التنميةالسياسات العامة من أجل شراكة عاملية تراعي احلق    
وقد دعا املنتدى   . الرئيسية عن هتيئة األوضاع الوطنية والدولية املواتية إلعمال احلق يف التنمية          

وتـوخِّي  . الرابع الرفيع املستوى لفعالية املساعدات إىل التعاون الدويل ملواجهة حتدي التنمية          
وسويسرا ال تعتقد   . لشراكة من أجل التنمية   هنج يقوم على حقوق اإلنسان ضروري لتعزيز ا       

أن صكاً ملزماً قانونياً بشأن احلق يف التنمية هو احلل، ولكن من شأنه أن يـدعم مواصـلة                  
وبإمكان املعايري واملعايري الفرعية أن تفـضي إىل اتفـاق          . احلوار والبحث عن حلول عملية    

  .سياسي بشأن املبادئ التوجيهية للشراكة العاملية
عملية التنمية ليـست    إن  قالت الصني إن احلق يف التنمية حق غري قابل للتصرُّف و          و  -٢١

وعلى اجملتمع الدويل أن يعزِّز الشراكة من أجل التنمية وحيسِّن آليـات احلوكمـة              . متوازنة
. وأضافت أن األمم املتحدة تلعب دوراً قيادياً يف وضع إطار فعَّال للتنمية املـستدامة             . العاملية

  .تمع الدويل أن حيترم تنوُّع الدول لدى اختاذ القرارات املتعلِّقة بالتنميةوعلى اجمل
وتعميم احلـق يف    . وترى النرويج أن احلق يف التنمية معقَّد ويتأثَّر باالجتاهات العاملية           -٢٢

التنمية جيب أن يكون متوازياً مع حقوق اإلنسان األخرى وجيب أن يقرِّب أكثـر حقـوق                
وجيب أن تقوم   . واحلّد من الفقر والتنمية يتطلبان احلكم الرشيد      . يف التنمية اإلنسان من احلق    

وحقوق اإلنسان حتتاج إىل تعميم ومراعاة . جيب أن تكون شفافةوكما التنمية على املشاركة 
والتنمية حق من حقوق اإلنسان، وعلى الدول مسؤولية محاية حقـوق           . يف عمليات التنمية  

وجيب أن تكـون    . هلا باستخدام أقصى ما ميكن من املوارد املتاحة       اإلنسان واحترامها وإعما  
واملسؤوليات الوطنية والدولية على حدٍّ سواء . حقوق اإلنسان اإلطار للتعاون ألغراض التنمية

  .حيوية يف قيام بيئة متكينية
عمال هذه األوقات املتقلقلة نتيجةً لألزمة االقتصادية يعدُّ إيف ظل وقالت السنغال إنه   -٢٣

التزامه يربهن على   أن  وعلى اجملتمع الدويل    . احلق يف التنمية ضرورة أكثر من أي وقت مضى        
السياسي ويعطي احلق يف التنمية القدر العايل من األمهية الذي يستحقه، وال سيما يف سـياق         

وأعربت عن أملها يف أن متضي العملية احلاليـة         . ٢٠١٥جدول األعمال اإلمنائي ملا بعد عام       
زائـر  وشدَّدت أيضاً إندونيسيا واجل   . قدماً من أجل اعتماد صك ملزم قانوناً يف هناية املطاف         

ومجهورية فرتويال البوليفارية وجنوب أفريقيا وكوبا على احلاجة إىل صك ملزم قانوناً بشأن             
  .احلق يف التنمية

وأعادت كوبا تأكيد احلاجة إىل ختصيص املزيد من الوقت للفريق العامـل قـصد                -٢٤
التشكيك وقالت إن الغرض الوحيد من املؤشرات هو السماح للبلدان املتقدِّمة ب    . تعجيل عمله 

وكوبا ال تعترض على مناقشة حرية التعبري واحلوكمة ولكـن          . يف مستويات إعمال احلقوق   
هناك مسائل أهم بكثري ميكن التركيز عليها، ومن بينها النظام الدويل غـري العـادل وغـري                 

وذلك هو السبب الذي من أجله جيب التطرُّق ملسأليت احلوكمة الدولية وسيادة            . الدميقراطي
ونزع السالح ونزع السالح النووي وثيقا الصلة هبذا املوضوع         . ن على املستوى الدويل   القانو
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وال بد للفريق العامل أيضاً من مناقشة التعاون الدويل احلقيقي          . بقدر ما أهنما يهّمان السالم    
واحلاجز . أيضاً نقل التكنولوجيا والتعاون والتجارة    يهم  الذي ال يقتصر على املساعدات وإمنا       

رئيسي أمام التنمية احلقيقية يف كوبا هو احلصار االقتصادي والتجـاري الـذي تفرضـه               ال
  .الواليات املتحدة والذي متَّ التسليم به أيضاً أثناء االستعراض الدوري الشامل

وقالت أستراليا إهنا ال تؤيد إعطاء الفريق العامل أيام عمل إضافية وطلبت أن متضي                -٢٥
وأعربت عن قلقها إزاء إنـشاء أداة دوليـة         . بناء توافق يف اآلراء   العملية خطوة خطوة قصد     

جديدة بشأن احلق يف التنمية ودعت إىل مزيد التوافق يف اآلراء حول تعريف ونطاق احلق يف                
وجملس حقوق اإلنسان ليس مناطاً بوالية تتعلق بالتنمية أو بالتجارة؛ وعليه أن يركز             . التنمية

  .اإلنسانعلى الوالية اخلاصة حبقوق 
ويف رأي اهلند أن مشروع املعايري واملعايري الفرعية التنفيذية يركز بشكل ال لزوم له                -٢٦

والواقع أنه ال بد للمعايري واملعايري الفرعية أن تركـز علـى            . على مسؤوليات وطنية فردية   
ـ               ة اجلوانب الدولية وعلى االحتياجات اخلاصة بالبلدان النامية، مـن قبيـل املعاملـة اخلاص

والتفاضلية، واملسؤوليات املشتركة وإن كانت متباينة، واحلاجة إىل إجياد حيـز للـسياسات       
وأعربت إندونيسيا عن قلقها إزاء عدم إعمال احلق يف التنمية وشددت على الضرورة             . العامة

  . امللحة لتعزيز التعاون الدويل يف مواجهة األزمات املتعددة األبعاد
ال البوليفارية إن إعمال احلق يف التنمية ضـروري إلعمـال           وقالت مجهورية فرتوي    -٢٧

حقوق اإلنسان كافة، وأعربت عن أسفها ألن هذا احلق قد تصدت له بعض البلدان، مبا يف                
ذلك من خالل تدابري قسرية أُحادية الطرف تنتهك بشكل صارخ احلقوق األساسية لـبعض              

هدد بشكل مباشر البلدان الناميـة وأقـل        والنظام الرأمسايل االفتراسي ي   . البلدان يف اجلنوب  
  . البلدان منواً

أنه متعهد بالنهوض باحلق يف     ) األونكتاد(وقال مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية         -٢٨
مسائل لبحث  الوصل واألونكتاد، بوصفه جهة. يق العامليؤيد عمل الفرإنه  التنمية وإعماله و  

  . ائل مترابطة، يضع التنمية يف صلب عملهالتجارة والتنمية وما اتصل هبا من مس
 العامل الثالث إن العامل اليوم يتميز بتنمية غري مالئمة وبـالفقر            -وقال مركز أوروبا      -٢٩

ومفاهيم من قبيـل    . ية اجلديدة راألمر الذي يربهن على فشل السياسات التحر      والالمساواة،  
التركيز على احترام حق الشعوب يف      وجيب بالعكس   . املعايريحذفها من   النمو واملنافسة جيب    

تقرير املصري، وسيادة الدول، والدميقراطية على الصعيدين الـوطين والـدويل، ومـسؤولية             
إن مسائل سـائدة    " منظمة األمل الدولية  " وقالت املنظمة غري احلكومية      .املؤسسات الدولية 

رى علـى أرض    تتعلق باألمن الغذائي والصحة وغري ذلك من حاالت حقوق اإلنسان األخ          
ووضع صك ملزم قانوناً قد ال يكون طريقـة         . الواقع جيب أن يعطيها الفريق العامل األولوية      

ودعت هذه املنظمة إىل تكريس يوم جلهود التنميـة يف جملـس            . فعالة ملعاجلة هذه املشاكل   
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من شأنه أن خيلق بيئة مالئمة إلعمال       مما  حقوق اإلنسان أو استعراض دوري خاص بالتنمية،        
  .احلق يف التنمية

الفريق العامل للمنظمات الكاثوليكية املعنية     متحدثة باسم   ريتاس،  اوقالت مؤسسة ك    -٣٠
ودعـت إىل   ". معـايري "علـى   " ارامتراتب" إهنا تفضل    ،باحلق يف التنمية والتضامن الدويل    

ـ       ااستعراض دوري للتقدم احملرز يف حتقيق هذه الب        نح رامترات، األمر الذي من املفروض أن مي
 إنه ال   "فريدريش إيربت "وقالت مؤسسة   . رامتراهتا الفرعية اخلاصة هبا   االدول املرونة لوضع ب   

ميكن جتاهل االلتزامات يف جمال حقوق اإلنسان عند الدخول يف اتفاقات دولية يف ميـادين               
وقال جملس هنود أمريكا اجلنوبية أنه ال بد من االعتراف حبق الشعوب األصـلية يف               . أخرى
  . املصري، وأعرب عن قلقه إزاء قلة مشاركة الشعوب األصلية يف وضع الصكوك الدوليةتقرير

استعراض التقدم احملرز يف إعمال احلق يف التنمية، مبا يف ذلك دراسـة معـايري        -باء  
  احلق يف التنمية واملعايري الفرعية التنفيذية، ومراجعتها وتنقيحها

انية والثالثة والرابعة واخلامسة والسادسة املعقودة      نظر الفريق العامل، يف اجللسات الث       -٣١
مايو، يف مشروع املعايري الفرعية التنفيذية للحق يف التنميـة،          / أيار ١٥ إىل   ١٣يف الفترة من    

 لتقرير فرقة العمل الرفيعة املستوى املعنية بإعمال احلق يف التنمية           ٢الواردة يف مرفق اإلضافة     
الـسياسات   "١حتت اخلاصية   ) A/HRC/15/WG.2/TF/2/Add.2(عن أعمال دورهتا السادسة     

وكذلك يف االقتراحات الرامية إىل إضـافة معـايري   " اإلمنائية الشاملة اليت تركز على اإلنسان   
  . فرعية يف إطار املعايري اجلديدة اليت اقترحت يف دورة الفريق العامل األخرية

 املقررة إىل الفريـق     -مت الرئيسة   وقبل االستعراض املوضوعي للمعايري الفرعية، قد       -٣٢
وردت منذ دورة الفريق العامل األخرية من مسامهات  تتضمنان )٤(العامل ورقيت غرفة اجتماع 

من منظمات  مسامهات  احلكومات وجمموعات احلكومات واجملموعات اإلقليمية، فضالً عن        
راحات ذات الـصلة     املقررة استعراضاً موجزاً وأبرزت االقت     -وقدمت الرئيسة   . غري حكومية 

ختتلف إىل حٍد كبري يف هنجها، وهي تتراوح        سامهات  باملناقشة يف الدورة احلالية، فقالت إن امل      
أن ت إحدى املسامهات    وقد الحظ . بني االقتراحات املفصلة والتقييمات أو التعليقات العامة      

 لقيـاس اخلـصائص     مالًتوفر إطاراً جيد البناء وشا    ع املعايري واملعايري الفرعية التنفيذية      مشرو
 بـشكل عـام    ةمؤيدت  وإن كان ت مسامهة أخرى،    وعلق. األساسية املميزة للحق يف التنمية    

، للمنهجية والنهج، ألنه ليس هناك متاسك يف الطريقة اليت صيغت هبا املعايري واملعايري الفرعية             
موسة وعملية  إعادة صياغتها، مبا يف ذلك عن طريق تقدمي تفاصيل مل         واقترحت هذه املسامهة    

   .ر لكل معيار من املعايري الفرعيةأكث
__________ 

 :  متاحة على املوقع التايل٢٠١٣ و٢٠١٢امهات املقدمة يف عامي مجيع املس )٤(

http://www.ohchr.org/EN/Issues/Development/Pages/HighLevelTaskForceWrittenContributions.aspx. 
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على الصلة بـني    ت إحدى املسامهات    ومن بني االقتراحات اليت مت التقدم هبا، ركز         -٣٣
 إعـادة تنظـيم     تالتضامن الدويل واحلق يف التنمية وطابعهما املعزز أحدمها لآلخر، واقترح         

تصل بذلك  امقترحة مببادئ احلق يف التنمية وما       حبسب قائمة   تنفيذية  املعايري واملعايري الفرعية ال   
عن الرأي وأن املعايري واملعـايري      ت مسامهة أخرى    وأعرب. من مواد يف إعالن احلق يف التنمية      

الفرعية تفتقر إلشارة صرحية للمساواة بني اجلنسني، وعلقت بـالقول إن احلقـوق املدنيـة               
وق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وال بد      والسياسية ال تقل أمهية يف عملية التنمية عن احلق        

ومشلت اقتراحات أخرى مزيد االهتمام حبقـوق الـشعوب         . من أن تنعكس بشكل أفضل    
بالتنمية، بإضافة معيار جديد بشأن االعتراف بالتضامن الدويل        فيما يتصل   األصلية واألقليات   

نوناً بـشأن احلـق يف   كحق من حقوق اإلنسان، واعتماد وتنفيذ صك دويل شامل وملزم قا       
 -الرئيسة  والتسليم حبق األشخاص والشعوب يف السالم، حسب ما جاء على لسان            التنمية،  
  . ورقيت غرفة االجتماعلعرضها لدى اختتام املقررة 
وعند دراسة املعايري الفرعية التنفيذية، شدد العديد من املتحدثني على احلاجـة إىل               -٣٤

وأشار املتحدثون إىل أن . ليت اقترحتها فرقة العمل الرفيعة املستوىالنظر املتزامن يف املؤشرات ا  
مـر  األمشروع املعايري الفرعية الذي حددته فرقة العمل الرفيعة املستوى ليست عمليـة وأن              

نـهج  المتشياً مع املمارسة املتبعة يف جمال التنمية ومع         سيحتاج إىل عناصر أو مؤشرات عاملية       
ار عدد من املتحدثني اآلخرين بعض املشاغل واالعتراضات قائلني إن          وأث. على النتائج القائم  

عن نطاق والية الفريق العامل وكانت أيضاً خارجة عن نطاق والية فرقة            ة  املؤشرات خارج 
وقالوا إن املؤشرات لن ختدم إال غرض       . عمال احلق يف التنمية   بإالعمل الرفيعة املستوى املعنية     

نامية، عوضاً عن املسامهة يف وضع جمموعة شاملة ومتناسـقة مـن     احلكم على أداء البلدان ال    
  .املعايري إلعمال احلق يف التنمية، طبقاً لقرارات جملس حقوق اإلنسان

 املقررة أعضاء الفريق العامل االمتناع عـن إدخـال أي لغـة             -وناشدت الرئيسة     -٣٥
بشأهنا وال يوجد خبصوصها عناصر هلا صلة باملؤشرات مل مينح جملس حقوق اإلنسان والية  أو

أي توافق يف اآلراء يف الفريق العامل، ومواصلة العمل على دراسة مشروع املعايري الفرعيـة               
 مـن   ١٤وووجهت نظر الفريق العامـل إىل الفقـرة         . ٢١/٣٢التنفيذية وفقاً لقرار اجمللس     

ية عن أعمال دورهتـا     اإلضافة الثانية لتقرير فرقة العمل الرفيعة املستوى إلعمال احلق يف التنم          
، اليت ميزت املعـايري الفرعيـة التنفيذيـة عـن           )A/HRC/15/WG.2/TF/2/Add.2(السادسة  
وينبغي للمعايري واملعايري الفرعية أن تكون مستدامة نسبياً ومناسبة لـإلدراج يف            . "املؤشرات

فاعلة اإلمنائية  جمموعة من املبادئ التوجيهية أو أن تكون صكاً ملزماً قانوناً ميكن لألطراف ال            
. أن تستخدمه على املدى البعيد عند تقييم مدى حتمل مسؤولياهتا أو مسؤوليات اآلخـرين             

وهتدف املؤشرات، من جهة أخرى، إىل املساعدة على تقييم االمتثـال للمعـايري واملعـايري               
  ".الفرعية، وهي تقتصر بالتايل على سياق ما وختضع للتغري مع مضيء الوقت
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ر يف املعايري الفرعية التنفيذية، قالت مجهورية إيران اإلسـالمية متحدثـة            ولدى النظ   -٣٦
باسم حركة عدم االحنياز، إن حقوق اإلنسان مترابطة وال بد من معاجلتها بطريقة متكاملة،              
مبا يف ذلك مجيع احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والبعض منها مل ينعكس يف قائمة              

ودعت سويسرا إىل استخدام لغة حلقوق اإلنسان       . ملعايري الفرعية التنفيذية  مشروع املعايري وا  
وأضافت أنه ال بد، منذ البداية، من       . من قبيل احلق يف الغذاء واحلق يف املاء واحلق يف الصحة          

حتديد اإلشارات املرجعية إىل عدم التمييز، واملساواة بني اجلنسني، واملستوى املعيشي الالئق،            
واقترحـت  . جوانب احلقوق املدنية والسياسية مثل احلق يف احلياة وحرية التعبري         والبعض من   

مجهورية إيران اإلسالمية، متحدثة باسم حركة االحنياز، معايري فرعية خمتلفة فيمـا يتعلـق              
ودعت أيضاً إىل تقـدمي     . بامتثال خمتلف النظم السياسية املتعددة األطراف لاللتزامات الدولية       

وسجلت الواليـات املتحـدة     . لية والتقنية وبناء القدرات لصاحل البلدان النامية      املساعدة املا 
مشرية إىل أن حقوق اإلنـسان      . األمريكية حتفظها على لغة حمددة فيما يتعلق بالبلدان النامية        
وأشـارت مجهوريـة إيـران      . عاملية وهتم البلدان النامية والبلدان املتقدمة على حٍد سـواء         

ة باسم حركة عدم االحنياز، إىل إعالن احلق يف التنمية الذي جاء فيـه أن               اإلسالمية، متحدث 
  . العمل املستدام الزم لتشجيع تنمية البلدان النامية بشكل أسرع

 العامل الثالث على املعيار الفرعي املتعلق باحلد مـن خمـاطر            -وعلق مركز أوروبا      -٣٧
 العوملة يشهد هيمنة للمالية وتركيزاً لـرأس        خذ يف األزمات املالية الداخلية، فقال إن العامل اآل      

املال يف كيانات معينة مثل املصارف وشركات التأمني، األمر الذي له تأثري حقيقي على حياة          
وفيما يتعلق بتقلب أسعار السلع األساسية الوطنية، شدد املغرب على ضرورة مكافحة        . الناس

 يؤدي ذلك إىل تقلب أسعار املنتجات الزراعية    املضاربة يف األسواق العاملية، وبالتحديد عندما     
وحذرت الواليات املتحدة األمريكية من أن تدابري السياسات العامة اليت تسعى إىل            . والغذائية

رى السوق، واقترحت عوضاً عن ذلك التركيز على        ف جم التخفيف من تقلب األسعار قد حترّ     
ويف هذا السياق، قال    . ات أمان اجتماعية  معاجلة تأثري تقلب األسعار، وذلك مثالً بإجياد شبك       

ـ  ٦٦/١٨٨األونكتاد إنه ال بد من مراعاة قـرار اجلمعيـة العامـة               كـانون   ٢٢ ؤرخ امل
 الذي يتطرق للتقلب املفرط يف أسعار األغذية ويف األسـواق املاليـة             ٢٠١١ديسمرب  /األول

ذكور يبدأ باإلشـارة إىل     وأشار أيضاً إىل أن قرار اجلمعية العامة امل       . وأسواق السلع األساسية  
  . اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان

وناقش الفريق العامل أيضاً عدداً من املسائل مثل نقل التكنولوجيا، وحقوق امللكية              -٣٨
الفكرية، والوقود اإلحيائي، والفجوة الرقمية، واملوارد الطبيعية، ومصادر الطاقة املتجـددة،           

  .  فيما يتصل باحلق يف التنميةوالسلم واألمن، والكوارث الطبيعية
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  االستنتاجات والتوصيات  -رابعاً  
اعتمد الفريق العامل بتوافق اآلراء، يف اجللسة األخرية من دورته الرابعة عـشرة            -٣٩

، استنتاجاته وتوصياته، وفقاً لواليته اليت حددهتا جلنـة         ٢٠١٣مايو  / أيار ١٧املعقودة يف   
  .١٩٩٨/٧٢حقوق اإلنسان يف قرارها 

  االستنتاجات  -ألف  
 اللـتني   CRP.5 و A/HRC/WG.2/14/CRP.4أخذ الفريق العامل علماً بالوثيقتني        -٤٠

تتضمنان اآلراء والتعليقات املفصلة املقدمة من احلكومـات واجملموعـات احلكومـات            
واجملموعات اإلقليمية وغريها من اجلهات املعنية، تطبيقاً لالستنتاجات والتوصيات املتفق          

  . دورهتا الثالثة عشرةعليها يف
  . وأعرب الفريق العامل عن تقديره جلميع الذين شاركوا مبسامهاهتم ومدخالهتم  -٤١
 املقررة وأثىن على أدائهـا  -ورحب الفريق العامل بالعرض الذي قدمته الرئيسة         -٤٢

  . املقتدر يف توجيه مداوالت الفريق العامل
االفتتاحية اليت أبديت نيابة عن املفوضـة  وأحاط الفريق العامل علماً باملالحظات      -٤٣

السامية ومبشاركة مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، مبا يربهن على التزامها لتعزيز            
ظومة األمـم   واحترام إعمال احلق يف التنمية وبتعزيز دعم اهليئات ذات الصلة التابعة ملن           

  . ٤٨/١٤١مع قرار اجلمعية العامة املتحدة هلذا الغرض، متشياً 
وأحاط الفريق العامل علماً باستمرار عملية دراسة معايري احلق يف التنمية واملعايري              -٤٤

، ومراجعتـها   A/HRC/15/WG.2/TF/2/Add.2الفرعية التنفيذيـة الـواردة يف الوثيقـة         
وتنقيحها، من خالل القراءة األوىل ملشروع املعايري واملعايري الفرعية التنفيذية، يف إطـار             

  .١ة اخلاصي
وسيمضي الفريق العامل قُدماً يف دراسة معايري احلق يف التنمية واملعايري الفرعيـة               -٤٥

التنفيذية املتصلة هبا، ومراجعتها وتنقيحها، وفقاً للوالية اليت أسندها له جملـس حقـوق              
  .٢١/٣٢اإلنسان يف قراره 

يف هذا الـسياق،    وسلم الفريق العامل باحلاجة إىل مسامهة اخلرباء وشدد جمدداً،            -٤٦
على أمهية مزيد إشراك وكاالت األمم املتحدة وصناديقها وبراجمهـا ومؤسـساهتا ذات             
الصلة، فضالً عن املؤسسات واملنتديات املتعددة اجلهات املعنية األخـرى، واملنظمـات            

  . الدولية واجلهات املعنية األخرى
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  التوصيات  -باء  
  :أوصى الفريق العامل مبا يلي  -٤٧

صلة عمله يف الدورة اخلامسة عشرة على دراسة مـشروع املعـايري         موا  )أ(  
  الفرعية التنفيذية يف القراءة األوىل للمعايري الفرعية التنفيذية املتبقية؛

طلب أن تضع على موقعها     بالتوجه إىل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان         )ب(  
تعليقات واآلراء اليت   الن  الشبكي، وعلى ذمة الفريق العامل، ورقيت غرفة اجتماع تتضمنا        

أدلت هبا خالل الدورة احلكومات وجمموعات احلكومات واجملموعات اإلقليمية وغريهـا           
  من اجلهات املعنية األخرى، على التوايل؛

التوجه كذلك إىل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان بطلب أن تضع على             )ج(  
قبلة، يف شكل ورقيت غرفة اجتماع،      موقعها الشبكي وعلى ذمة الفريق العامل يف دورته امل        

مجيع املسامهات األخرى املقدمة من احلكومات وجمموعـات احلكومـات واجملموعـات            
  اإلقليمية وكذلك مدخالت اجلهات املعنية األخرى؛

 املقررة إىل عقد مشاورات غري رمسية مع احلكومـات          -دعوة الرئيسة     )د(  
اجلهات املعنية ذات الصلة، حتضرياً للدورة      وجمموعات احلكومات واجملموعات اإلقليمية و    

  اخلامسة عشرة للفريق العامل؛
 -توجيه الدعوة إىل املفوضية السامية والتوجـه بطلـب إىل الرئيـسة               )ه(  

املقررة، بدعم من املفوضية السامية حلقوق اإلنسان لتكثيف جهودمها لتشجيع مـشاركة            
  .  أعاله٤٦عامل، متشياً مع الفقرة مجيع اجلهات املعنية الفعالة يف عمل الفريق ال
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  املرفق األول

  جدول األعمال    
  .افتتاح االجتماع  -١
  . املقرر-انتخاب الرئيس   -٢
  .إقرار جدول األعمال وبرنامج العمل  -٣
استعراض التقدم احملرز يف إعمال احلق يف التنمية، مبا يف ذلك دراسة معـايري احلـق يف                   -٤

  ).A/HRC/15/WG.2/TF/2/Add.2( التنفيذية ومراجعتها وتنقيحها واملعايري الفرعية التنمية
  .اعتماد االستنتاجات والتوصيات  -٥
  . اعتماد التقرير  -٦
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