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   مقدمة-  أوالً

   جنيـف يف الفتـرة   عقدت فرقة العمل الرفيعة املستوى املعنية بإعمال احلق يف التنمية دورهتا اخلامسة يف   - ١
  .٩/٣لقرار جملس حقوق اإلنسان اً ، وفق٢٠٠٩أبريل / نيسان٩ إىل ١من 

، الذي أيده اجمللـس االقتـصادي       ٢٠٠٤/٧وأنشأت جلنة حقوق اإلنسان فرقة العمل، مبوجب قرارها           - ٢
ح العضوية  ، ضمن اإلطار الذي وضعه الفريق العامل احلكومي الدويل املفتو         ٢٠٠٤/٢٤٩واالجتماعي، يف مقرره    

من قرار  ) أ(١٠املعين باحلق يف التنمية، وذلك بقصد مساعدته يف االضطالع بواليته، على النحو املبني يف الفقرة                
 . ١٩٩٨/٧اللجنة 

 من األهداف اإلمنائية لأللفية،     ٨، إىل فرقة العمل أن تبحث اهلدف        ٢٠٠٥/٤وطلبت اللجنة، يف قرارها       - ٣
 .اً بغية حتسني فعالية الشراكات العاملية املتعلقة بإعمال احلق يف التنميةوأن تقترح معايري لتقييمه دوري

 خطة عمل فرقة ،٦٣/١٧٨اجلمعية العامة، يف قرارها أقرت ، و٩/٣وأقر جملس حقوق اإلنسان، يف قراره   - ٤
، على النحو الذي أوصى به الفريق العامـل يف تقريـره عـن دورتـه التاسـعة                  ٢٠١٠- ٢٠٠٨العمل للفترة   

)A/HRC/9/17 ٤٣، الفقرة( . 

  تنظيم الدورة - ثانياً
  لدورة مديرة شعبة البحوث واحلـق يف التنميـة يف املفوضـية الـسامية حلقـوق اإلنـسان                  حت ا افتت  - ٥

 .وبعد ذلك، ألقى رئيس الفريق العامل املعين باحلق يف التنمية أرجون سينغوبتا كلمة ترحيبية .كران. ج. فمارسيا 

اً ، ستيفن ماركس رئيـس    ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ١ يف   يف اجتماعها األول   ،بالتزكيةعمل  وانتخبت فرقة ال    - ٦
 ).األول املرفق انظر (عملها وبرنامج) A/HRC/12/WG.2/TF/1(وأقرت جدول أعماهلا اً، ومقرر

 وركزت فرقة العمل يف الدورة على تنفيذ املرحلتني الثانية والثالثة من خطة عملها على النحو املـبني يف              - ٧
 .  من تقرير الفريق العامل٤٣الفقرة 

الهتا إلثراء مداوعلى فرقة العمل عدد من وثائق ما قبل الدورة ووثائق املعلومات األساسية اً وكان معروض  - ٨
 ).انظر املرفق الثالث(

  البيانات اليت أدلت هبا املؤسسات األعضاء واملراقبون -  ثالثاً
يف استعراض وحتـسني اإلطـار      املتواصلة  منائي مبشاركة فرقة العمل     رحب ممثل برنامج األمم املتحدة اإل       - ٩

وُوجِّه االنتباه إىل التقرير اخلاص بالفجوة . اخلاص بتقييم حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية من منظور احلق يف التنمية
أقر بالتقدم احملـرز يف     ، والذي   ٢٠٠٨سبتمرب  / الصادر يف أيلول   ، من األهداف اإلمنائية لأللفية    ٨يف حتقيق اهلدف    

عدة جوانب، رغم الوجود املستمر لفجوات كبرية يف الوفاء بااللتزامات العاملية يف جماالت املعونـة والتجـارة                 
وعلى الرغم  . وختفيف عبء الديون واحلصول على التكنولوجيات اجلديدة واحلصول على األدوية بأسعار معقولة           
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العاجلة يف العد االستجابة ر ضرورة تعزيز الشراكات العاملية وإجياد سبل من ضعف االقتصاد العاملي، أوضح التقري
وال ميكن أن يتحقق التآزر املطلوب لتحقيـق          من أجل سد الثغرات املوجودة يف التنفيذ       ٢٠١٥التنازيل حنو عام    

ومنصفاً وشامالً أكثر نظام متعدد األطراف للتعاون الدويل يكون عاملياً إال عن طريق اً، األهداف املعترف هبا دولي
 . متانة، وخيدم مصاحل البلدان النامية واملتقدمة النمو على السواء

عن تأييده ملا ذهب إليه ممثل برنامج األمم         )األونكتاد(وأعرب ممثل مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية          - ١٠
، وإىل حد كبري، يف صميم ندرجتقة العمل إىل أن القضايا املطروحة على جدول أعمال فراً املتحدة اإلمنائي، مشري 
 .خاصة أمهية ذا إجنازاًيعّد توسيع فرقة العمل لنطاق عملها يف السنوات األخرية أن ورأى . والية األونكتاد وعمله

الضوء على أمهية تفعيل احلق يف التنمية، على         وألقت كوبا كلمة باسم حركة عدم االحنياز، سلطت فيها          - ١١
مؤمتر القمة الرابع عـشر  كلّ من  مبا يف ذلك من خالل وضع اتفاقية على حنو ما أكده من جديد        سبيل األولوية، 

. للحركة يف هافانا، واملؤمتر الوزاري الذي ُعقد بني مؤمتري القمة يف طهران، واجلمعية العامة لألمـم املتحـدة                 
وحاجتها إىل ممارسة   اً،  بلدان النامية حتديد  وأثبتت األزمات االقتصادية واملالية العاملية الراهنة مرة أخرى ضعف ال         

وتأمل احلركة أن تتمكن فرقة العمل من زيادة حتسني معايري احلق يف التنمية على حنو . احلق يف التنمية بشكل كامل
يعزز البعد الدويل لذلك احلق، مبا يف ذلك ما يتعلق بالعقبات اخلارجية اليت تعترض التنمية واليت حتد من قـدرة                    

لذلك، توقعت احلركة أن يغطـي نطـاق   اً وتبع. ل على ضمان التنفيذ الكامل لكل حقوق اإلنسان للجميع       الدو
الصيغة النهائية للمعايري التعاون الدويل، والنظم التجارية واملالية الدولية، مبا يف ذلـك االتفاقـات التجاريـة،                 

ء على الفقر، ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات واملساعدة الرمسية املخصصة للتنمية، وختفيف عبء الديون، والقضا
 . من األهداف اإلمنائية لأللفية٨واملسائل األخرى احملددة يف اهلدف 

 يف التنمية االقتصادية العاملية وصعوبة معاجلة األزمة املالية الراهنة وأشارت الصني إىل استحالة املضي قدماً  - ١٢
ن يكون لدى اجمللس فهم واضح ألمهية احلق يف التنمية وللحاجة امللحة إىل وينبغي أ . من دون تنمية البلدان النامية    

من إضاعة الوقت يف مناقشة ما إذا كان احلق يف التنمية ينطوي على التزامات وطنية أو دولية، وعلى  إعماله، بدالً
يون ونقـل   كما رحبت الصني بتوسيع التركيز املواضيعي ليشمل ختفيف عـبء الـد           . حقوق فردية أو مجاعية   

 . عملية وتتميز بالشموليةالتنمية التكنولوجيا، وأعربت عن أملها يف أن تكون معايري احلق يف 

ورحب ممثل مؤسسة فريدريش ايربت بتقرير اجتماع اخلرباء بشأن مسائل القياس املتعلقة باحلق يف التنمية   - ١٣
)A/HRC/12/WG.2/TF/CRP.7(، يف األكادمييني من أوسع جمموعة خربات من االستفادة إىل العمل فرقة وبسعي 

 عن دور القانون الدويل ٢٠٠٨ووجه االنتباه إىل نشرة صادرة عن املؤسسة يف عام . هبا املنوطة بالوالية االضطالع
 .يف إعمال احلق يف التنمية

ـ                - ١٤   جلمعيـة  يف قـرار ا   اً  ولفت نيكو شريفري االنتباه إىل اإلشارة املرجعية إىل معيـار دويل ملـزم قانون
الهتمـام  اً ونظر. تتضمن عناصر هامة من احلق يف التنميةاً ، وأشار إىل عدة صكوك ملزمة قانون   ٦٣/١٧٨العامة  

إعـالن جديـد     وضع:صك قانوين جديد، ذكر قائمة من أربعة خيارات ميكن استكشافهابوضع اجلمعية العامة 
جمموعة مبـادئ  وضع رين إلعالن احلق يف التنمية؛     ش مبناسبة الذكرى السنوية اخلامسة والع     ٢٠١١ُيعتمد يف عام    

بروتوكول اختياري ألحد عهـدي حقـوق       وإعداد  توجيهية ميكن أن تكون ذات طابع ملزم يف بعض األحيان؛           
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وأشارت كوبا، باسم حركة عدم االحنياز، . معاهدة منفصلة حلقوق اإلنسانوإبرام اإلنسان القائمني أو لكليهما؛     
لعمل ال تتضمن وضع أي نوع من التوصيات أو األفكار بشأن الشكل القانوين الذي ينبغي أن إىل أن والية فرقة ا

ويف رأي كوبا، يتضح من قرارات اجلمعية العامة وجملس األمن          . يتخذه أي صك عن احلق يف التنمية يف املستقبل        
عملية حتـددها الـدول     لاً  أن وضع صك منفصل يف شكل اتفاقية أمر ضروري سُيقترح يف الوقت املناسب، وفق             

إن الفرقة ال تنوي أن تبدي رأيها بشأن وضع           املقرر لفرقة العمل مع هذا الرأي قائالً       -  واتفق الرئيس . األعضاء
. وجهات نظرهم حول هذا املوضـوع      قد أعلنوا عن     نوااكصك قانوين، على الرغم من أن العديد من أعضائها          

من والية فرقة العمل،    اً  جزءاً  ال يشكل حالي  اً  صك ملزم قانون  وضع   ووافق رئيس الفريق العامل على أن النظر يف       
من والية فرقة العمل، ستكون الفرقة اً جزءغري أنه إذا كان ذلك . ق العامل سيقوم ببحث هذا املوضوع    وأن الفري 

 .يف وضع جيد ملساعدة الفريق العامل يف هذا الصدد

  العروض واملناقشات -  رابعاً
 وار مع الشراكات العاملية املستعرضة يف الدورات السابقة استمرار احل-  ألف

  اآللية األفريقية الستعراض النظراء - ١

إىل اً  بلد٢٩إىل انضمام اً قدم رميوند أتوغوبا آخر املعلومات عن اآللية األفريقية الستعراض النظراء، مشري  - ١٥
رات اإلجيابية فأشار إىل عملية مراجعة الدسـتور  وقدم أمثلة عن التطو. اآللية واستكمال ستة بلدان الستعراضاهتا  

إىل مقترحات قُدمت بعد عملية االستعراض اً وهو أمر ُيعزى أساساً،   عام ١٦للمرة الثانية خالل    (اجلارية يف غانا    
، وحتسني مجع البيانات يف نيجرييا، وهو عنصر قياس أساسي يف رصد وتقييم األنشطة الـيت                )اخلاصة بذلك البلد  

 اليت ميكن هبا لفرقة العمل أن تستخدم اآللية كيفيةالوختم السيد أتوغوبا بتقدمي توصيات عن . ا احلكومةتضطلع هب
 . لتحسني عملها

 عدم وجود ممثل عن املنظمات املسؤولة عن هذه اآللية، فاقترح النظر يف             إىلوأشار رئيس الفريق العامل       - ١٦
 .  خاصة اللتماس آرائها وتعاوهناطرائق أخرى للحوار، مبا يف ذلك النظر يف بعثة

  إعالن باريس بشأن فعالية املعونة - ٢

عرض ممثل منظمة التعاون االقتصادي والتنمية يف امليدان االقتصادي نتائج الدراسة االستقـصائية الـيت                 - ١٧
سـبتمرب  /أكرا الرفيع املستوى الذي ُعقد يف أيلول       أجريت واملشاورات اليت جرت يف الفترة اليت سبقت اجتماع        

، فالحظ أوجه القصور فيما يتعلق بامللكية والشراكات اليت تتسم بالشمول والربامج القائمة على النتائج،               ٢٠٠٨
عن بعض التقدم احملرز يف القدرة على التنبؤ باملساعدات، ويف عدم ربط املعونة بشروط، ويف هنُج الـدول                    فضالً

يف العالقة بني الوكاالت املاحنة والبلـدان الـشريكة، يتـسم           وهناك تغيري ملموس    . الضعيفة ومشروطية املعونة  
وشددت منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي علـى أمهيـة     . بالشفافية وبدرجة أكرب من الثقة واملساءلة     

لنتائج املقرر أن ا   -  والحظ الرئيس . إمساك البلدان النامية بزمام املبادرة فيما يتعلق جبدول أعمال إعالن باريس          
اإلجيابية تتضمن االعتراف الصريح بأولوية فعالية التنمية كمقياس من مقاييس فعالية املعونـة، واملـساواة بـني                 

 . من معايري احلق يف التنميةاً اجلنسني، وحبقوق اإلنسان، واالستدامة البيئية، واليت تشكل يف جمملها جزء
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بني اللجنة االقتصادية املشترك ، االستعراض املتبادل لفعالية التنمية  - ٣
ألفريقيا وجلنة املساعدة اإلمنائية التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف         

   امليدان االقتصادي

ركز عرض منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي على األغراض والسمات الرئيسية والتطورات               - ١٨
وخالل السنوات الثالث املاضية، أجرت منظمة التعاون والتنمية . ستعراض املتبادل لفعالية التنميةاالاألخرية لعملية 

يف امليدان االقتصادي وجلنة األمم املتحدة االقتصادية ألفريقيا، بالتعاون الوثيق مع أمانة الشراكة اجلديدة من أجل            
واحلكومات يف نيباد ، االستعراض الثاين الذي قُدمت نتائجه يف تقرير موجز إىل رؤساء الدول )نيباد(تنمية أفريقيا 

ومشلت األولويات الرئيسية املـستقبلية ألفريقيـا       . ٢٠٠٩يناير  /أثناء مؤمتر قمة االحتاد األفريقي يف كانون الثاين       
وشركائها مواصلة بذل اجلهود لتحقيق اإلصالحات السياسية واالقتصادية، والتركيز على النمو وحتقيق األهداف             

ومن املهم أن يضمن الشركاء اإلمنائيون، الوفاء بااللتزامات القائمـة        . مل اإلقليمي اإلمنائية لأللفية، وتسريع التكا   
وأشارت منظمة التعاون والتنميـة يف امليـدان   . اليت قطعوها على أنفسهم بشأن حجم املساعدات وفعالية املعونة 

ناخ وتعزيز متثيل أفريقيا يف عمليات االقتصادي إىل أمهية تعزيز اهتمام أفريقيا باملفاوضات املتعلقة بالتجارة وتغري امل
 .السياسات الدوليةصنع 

  اتفاق كوتونو - ٤

 على األولويات الرئيسية التفاق كوتونو، مبا فيها القضاء ،يف عرضه ،الضوءألقى ممثل املفوضية األوروبية   - ١٩
.  على حقوق اإلنسان يف التنميةعلى الفقر وحتقيق التنمية املستدامة ومدى اتساقه مع احلق يف التنمية والنهج القائم

وبالنسبة التفاقات الشراكة االقتصادية، أوضحت املفوضية األوروبية عدة نقاط لتبديد املفاهيم اخلاطئة واحلقائق،             
ورأت . )A/HRC/12/WG.2/TF/CRP.3(يف ذلك ما ورد يف الدراسة اليت أعدها مستشار فرقة العمل            مبا  ،  احملرفة

 رغم غياب إشارة واضحة، فإن اتفاقات الشراكة االقتصادية تستند يف بعض األحيـان إىل       املفوضية األوروبية أنه  
احلق يف التنمية من خالل اإلشارة إىل احلكم الرشيد، وسيادة القانون، واحلوار االجتماعي، والتعاون مع الشركاء               

 . األساسية يف جمايل العمل والبيئةاالجتماعيني، والتعاون يف صنع القرار، ومراعاة الطرفني لالتفاقيات واألحكام

مـارس  / آذار ٢٦ و ٢٥عن البعثة الفنية اليت اضطلعت هبا فرقة العمل يومي          اً  وقدم السيد شريفري تقرير     - ٢٠
 يف بروكسل، وعن املناقشات القيِّمة اليت جرت يف مديريات التنمية والتجارة، وبرنامج املعونة األوروبية،               ٢٠٠٩

ولألسف، مل تتمكن فرقة العمل من االجتماع مع أمانة .  وممثلي املنظمات غري احلكوميةوكذلك مع فرادى اخلرباء
باجلزء الثاين من البعثة قبـل هنايـة        القيام  بلدان أفريقيا والبحر الكارييب واحمليط اهلادئ، وبالتايل فهي تسعى إىل           

لبعثة، الحظت الفرقة قلق بلـدان      وخالل ا . أبريل من أجل إدراج وجهات نظرها يف تقييم اتفاق كوتونو         /نيسان
السلطة ) أ: (أفريقيا والبحر الكارييب واحمليط اهلادئ، وقلق اخلرباء وممثلي املنظمات غري احلكومية فيما يتعلق مبا يلي

األثر السليب احملتمل على بلـدان أفريقيـا        ) ب(الفعلية يف جمال صنع القرار فيما بني الشركاء يف اتفاق كوتونو؛            
العام لألفضليات التجارية؛   ن املعاملة يف إطار النظام      مللتخلي عن املعاملة األفضل     كارييب واحمليط اهلادئ    والبحر ال 

. متاسك سياسات االحتاد األورويب يف جماالت التنمية والتجارة والزراعة ومصائد األمساك وحقوق اإلنـسان             ) ج(
لى اجلوانب اإلجيابية التفاق كوتونو وكذلك للعالقة بني وقال السيد شريفري إنه يتفق مع ممثل املفوضية األوروبية ع

 .يف جمال إدماج حقوق اإلنسان  شامالًكونه اتفاقاًلاتفاقات الشراكة االقتصادية واتفاق كوتونو 
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مشلت النتائج  قد  و. ويف غياب املستشار، تكلم السيد شريفري بإجياز عن الدراسة املتعلقة باتفاق كوتونو             - ٢١
وإىل وصيات الواردة يف التقرير احلاجة إىل متويل إضايف لبلدان أفريقيا والبحر الكارييب واحمليط اهلادئ    الرئيسية والت 
سيما يف سـياق األزمـات العامليـة،     حلقوق اإلنسان يدعِّم مجيع اتفاقات الشراكة االقتصادية، وال      إطار واضح   

 . وضرورة املراعاة الكاملة للحق يف التنمية

شة اليت تلت ذلك، أكد مكتب أمانة بلدان أفريقيا والبحر الكارييب واحمليط اهلادئ يف جنيف  وخالل املناق   - ٢٢
أن هذه البلدان اليت تستعد الستعراض منتصف املدة التفاق كوتونو، حتتاج إىل دعم تقين لتطوير قـدرهتا علـى                   

 .إدماج احلق يف التنمية

هلا ما يّربرها يف    كون  يسحب األفضليات التجارية، قد     وقال السيد شريفري إن اإلجراءات العقابية، مثل          - ٢٣
 على انتهاكات حقوق اإلنسان، بيد أنه أضاف أن اتباع هنج إجيايب قد يكون أكثر               بعض األحيان عندما تأيت رداً    

يئـة  تشمل التدابري االجيابية الرامية إىل خلق ب  كن أن   ميو. فائدة يف تقدمي مسامهة هيكلية يف إعمال احلق يف التنمية         
أمـا  . متكينية تنويع التجارة، واملعونة من أجل التجارة، وتقدمي الدعم لنقابات العمال، وبناء القدرات املؤسسية             

من اتفاقات اً بالنسبة التفاقات الشراكة االقتصادية وحقوق اإلنسان، فقد أشار إىل أن حقوق اإلنسان تشكل جزء
نسان الواردة يف اتفاق كوتونو على مجيع االتفاقات، حىت من          لسريان أحكام حقوق اإل   اً  الشراكة االقتصادية نظر  

 .دون إدراج إشارة صرحية إىل حقوق اإلنسان يف كل اتفاق

وأوضحت املفوضية األوروبية أنه بينما ال تنص اتفاقات الشراكة االقتصادية صراحة على شرط احترام                 - ٢٤
ة انتهاك حقوق مه، وكذلك تعليق االتفاقات، يف حالحقوق اإلنسان، فإن اتفاق كوتونو يسمح بتعليق مجيع أحكا

بيد أنه أكد أن اختاذ عدم احترام حقوق اإلنسان كمربر لسحب املعونة أو إلهناء األفضليات التجاريـة               . اإلنسان
املفوضية األوروبية أن العديد مـن   ورأت .يف البلد املعين أمر يتسم بالتعقيدالفئات  أضعف  على  اً  دون التأثري سلب  

ملعايري اإلضافية اليت اقُترحت يف دراسة اخلبري االستشاري، هي معايري ذات صلة وثيقة باملوضوع، رغم أن املنطق                 ا
وتتعلق هذه املعايري بتغري املناخ، واملراقبة الدميقراطية، ومحاية النساء . املتبع للوصول إىل هذا االقتراح قد ُيطعن فيه

لإلطار املرجعي يف تقييم مدى متشي االتفاقات مع احلق يف          وضع منهجية   كما تتعلق ب  والفئات الضعيفة األخرى،    
مع اً ذلك تدرجييتم  من التسرع يف حترير التجارة، وشددت على ضرورة أن ياألوروبيةوحذرت املفوضية . التنمية

من البلدان  اً  ددإىل أن ع  اً  وأشَري أيض . مراعاة العواقب السلبية اليت ميكن أن تؤثر على بعض القطاعات يف كل بلد            
بيد أن النقاش يتغري مع مرور الـزمن،        . النامية عارض بشدة مناقشة تكامل التجارة والتنمية مع حقوق اإلنسان         

لتجارة والتنمية  املتبادل بني ا  يشجع التعزيز   اً  وتأمل املفوضية األوروبية أن تتمكن من التوصل إىل هنج أكثر متاسك          
  .وحقوق اإلنسان

 كات العاملية اإلضافية واحلوار مع السوق املشتركة للجنوبتقييم الشرا -  باء

                                                                                                          باإلشارة إىل البعثة التقنية إىل فريق العمل احلكومي الدويل املعين بالصحة العمومية واالبتكار وامللكيـة                 -   ٢٥
       لتدريب                                  الربنامج اخلاص من أجل البحث وا          وإىل     ،                                                             الفكرية، وإىل الصندوق العاملي ملكافحة اإليدز والسل واملالريا       

الحظ ستيفن ماركس أن التزام هذه    ،    ٢٠٠٨      نوفمرب  /             يف تشرين الثاين      أجريت                                 يف جمال أمراض املناطق املدارية، اليت 
يف آليات األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، جتاوز التوقعات األولية للبعثة من حيث اً عمومن مل تنخرط إوالشراكات، 
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بني احلق يف التنميـة     تقارب  حددت خالصة تقرير البعثة عدة نقاط       و. االستعداد لفتح حوار وإبداء االهتمام به     
 .وعمل هذه الشراكات

  املعين بالصحة العمومية واالبتكار وامللكية الفكريةالدويلفريق العمل احلكومي  - ١

ية أوضح األمني التنفيذي لفريق العمل احلكومي الدويل املعين بالصحة العمومية واالبتكار وامللكية الفكر              - ٢٦
نقاش دويل حول العالقة بني حقوق امللكيـة الفكريـة   من خالل يف العرض الذي قدمه كيفية تطور فريق العمل       

واالبتكار والصحة العمومية، وعلى خلفية اجلهود الرامية إىل احلد من الفقر وحتسني فرص احلصول على الرعاية                
تكار والصحة العمومية التابعة ملنظمة الصحة العاملية،       ونشرت اللجنة املعنية حبقوق امللكية الفكرية واالب      . الصحية

حوافز مهمة  تقدم  ، خلصت فيه إىل أن حقوق امللكية الفكرية         ٢٠٠٦يف عام   اً  ، تقرير ٢٠٠٤اليت أنشئت يف عام     
يها املرضى حمدودي   ليست حافزاً فعاالً يف احلاالت اليت يكون ف       لتطوير أدوية جديدة وتكنولوجيات طبية، لكنها       

جل وضع استراتيجية عاملية أ، أنشأت مجعية الصحة العاملية الفريق العامل من ٢٠٠٦مايو /ويف أيار. د أو فقراءالعد
وخطة عمل حتركها االحتياجات إلجراء البحوث الصحية األساسية وتطوير اجملال الصحي فيما يتعلق باألمراض              

تعزيز االبتكار وبناء القدرات، وحتسني فرص احلصول اليت تؤثر على حنو غري متناسب يف البلدان النامية، ومن أجل 
 . على الرعاية الصحية وتعبئة املوارد

 بني للتآزر جماالت عدة حتدد اليت ،)A/HRC/12/WG.2/TF/CRP.5(وعرضت ليزا فورمان نتائج دراستها   - ٢٧
 يتعلـق  فيما واسع نطاق على روالتشاو املشاركة ذلك يف مبا التنمية، يف واحلق العمل وخطة العاملية االستراتيجية

وتبني أن بعض جوانب اخلطة تتعارض مع احلق . بالغاإلو تقييمالو رصدال نظم وإنشاء واخلطة، االستراتيجية بوضع
يف التنمية، مبا يف ذلك عدم التحذير من القواعد اإلضافية يف جوانب حقوق امللكية الفكرية املتصلة بالتجـارة،                  

 مشاركة املنظمات غري احلكومية، وإمكانية الوصول الفعلي إىل جلسات االسـتماع      علىاملفروضة  وبعض القيود   
وشكل الفريق العامل مبادرة هامة على صعيد       . عن الطابع الكمي احملض للمؤشرات      على شبكة اإلنترنت، فضالً   

 أمـور، بإضـافة     السياسة العامة مع إمكانية حتقيق تقدم يف إعمال احلق يف التنمية والصحة، وقد أوصى يف مجلة               
، واالعتراف حبق احلصول على األدوية      جتسد احلق يف الصحة    صرحية يف االستراتيجية العاملية وخطة العمل     عبارات  

األساسية يف إعمال احلق يف الصحة يف الدساتري الوطنية والسياسات اإلمنائية الدولية، وزيادة إشراك البلدان النامية 
 . ق أهداف اخلطةيف تقييم التقدم احملرز يف حتقي

يف إطار اتفاق يد مرونة السياسات العامة يتقوالحظت السيدة فورمان اإلعراب عن بعض الشواغل بشأن   - ٢٨
على الرغم من أن ذلك االتفاق يشمل جمموعة مـن ترتيبـات            ،  جوانب حقوق امللكية الفكرية املتصلة بالتجارة     

بيد  .صون احلق القانوين للدول يف استخدام تدابري املرونة        أكد   ٢٠٠١املرونة، إضافة إىل أن إعالن الدوحة لعام        
 . أن استخدام أوجه املرونة يف املمارسة العملية ال يزال موضع نزاع

بار وجيمس الف، اتفق ممثل منظمة التجارة العاملية مع الـرأي            -   على تعليقات سكيكو فوكودا    ورداً  - ٢٩
، الذي حيظى بـدعم     ٢٠٠١ع منذ اعتماد إعالن الدوحة يف عام        القائل بأن أوجه املرونة مقبولة على نطاق واس       

كامل من البلدان النامية والبلدان املتقدمة النمو، رغم احلاجة إىل تعزيز بناء القدرات يف البلدان النامية على تنفيذ                
 . واستخدام البنود اخلاصة باملرونة يف اتفاق جوانب حقوق امللكية الفكرية املتصلة بالتجارة
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إن فقـال   . وعرض ممثل األونكتاد دور املؤمتر يف جمال ضمان احلصول على األدوية، واحلق يف التنميـة                - ٣٠
يف نقل التكنولوجيا ويف األبعاد اً  رئيسيدوراًيلعب ومن أصحاب املصلحة يف خطة عمل الفريق العامل، األونكتاد 

ترمي إىل تشجيع إنتاج األدوية     بتأييد األونكتاد وهي    حتظى   أملانيا    من وأشار إىل مبادرة  . اإلمنائية للملكية الفكرية  
وُسلط الضوء يف خطة العمل على . هذه البلدانيف البلدان النامية أو مصانع عالمات جتارية يف وعية اليت ال حتمل الن

يف املسائل وقدم األونكتاد املساعدة يف اجلوانب التنظيمية و. هذه املبادرات اليت تتماشى مع مفهوم احلق يف التنمية
 .املتعلقة بنقل التكنولوجيا

معية جلوأوضح األمني التنفيذي للفريق العامل أن االستراتيجية العاملية وخطة العمل اعُتمدتا مبوجب قرار   - ٣١
للدول األعضاء يف منظمة الـصحة      اً  مجاعياً  لكنهما متثالن قرار  اً،  غري ملزمتني قانون  بالتايل  الصحة العاملية، ومها    

ومع أن أمانة الفريق العامل غري مكلفة بتنسيق مشاركة أصـحاب           . ة جيسد التزامها بالتصرف بناء عليهما     العاملي
وتفاوضت الدول األعـضاء علـى      . املصلحة، فإهنا تتفاعل بنشاط مع املنظمات غري احلكومية والقطاع اخلاص         

 . صحاب مصلحة، يف جوانب حمددةالصناعات املتعلقة بالصحة أاعتربت واالستراتيجية العاملية وخطة العمل، 

كما أُبلغت فرقة العمل بعمل املنظمة العاملية للملكية الفكرية يف جمال الصحة العمومية، الذي يركز على                 - ٣٢
وأشار املراقبون إىل أمهية االسـتراتيجية      . كيفية مسامهة نظام امللكية الفكرية يف االبتكار واحلصول على األدوية         

، وأعربوا عن قلقهم إزاء املواقف غري املتناسبة للبلدان النامية والبلدان املتقدمة يف التفـاوض               العاملية وخطة العمل  
بشأن االتفاقات التجارية، واستمرار العقبات اليت حتول دون احلصول على األدوية، واستخدام جوانب املرونة يف               

 عندما صادرت سلطات هولندا أدوية بدون       حقوق امللكية الفكرية املتصلة بالتجارة كما حصل يف اآلونة األخرية         
ويف هذا السياق، أشَري إىل أن فرقة العمـل      . عالمات جتارية أثناء عبورها هولندا يف طريقها من اهلند إىل الربازيل          

تنظر يف إضافة معايري بشأن إعمال احلق يف الصحة بضمان احلصول على األدوية األساسية وبوضع سياسة تسعري                 
 . وقتراعي هذه احلق

                                    البحث والتدريب يف جمال أمراض املناطق أجل                الربنامج اخلاص من   -  ٢
                 والسل واملالريا اإليدز                         والصندوق العاملي ملكافحة  ،       املدارية

ل البحث والتدريب يف جمال أمراض املناطق املدارية رئيس وحدة اكتـشاف            جالربنامج اخلاص من أ   ثل  م  - ٣٣
الرعاية والتمكني والبحث  :وضح أن للربنامج ثالث وظائف استراتيجية هيالعقاقري والتجديد يف املنتجات، الذي أ

: وينصب تركيزه على املبادئ الثالثة األوىل من االستراتيجية العاملية وخطة العمل وهي           . ألمراض املهملة جمال ا يف  
وبيَّن التعاون  . نهاحتديد أولويات البحث والتطوير، وتشجيع البحث والتطوير، وبناء القدرة على االبتكار وحتسي           

الواسع النطاق بني الربنامج ومصانع املستحضرات الصيدالنية يف جمال تطوير العقاقري لعالج األمراض اليت تصيب               
وتتعلق إحدى االستراتيجيات الرئيسية للربنامج بالتمكني عن طريق تعزيز القدرة . اًالناس يف أشد مناطق العامل فقر

وسلط الضوء على جمموعة من الشبكات العاملية لتعزيز القـدرات،          .  البلدان النامية  املنتجات يف  على التجديد يف  
وهناك استراتيجية أخرى تتعلق بالتمكني مـن      . قليمية لتشجيع املزيد من االبتكار    جمموعة من الشبكات اإل   وعلى  

كلت التدخالت املوجهة وش. خالل البحث، مع التركيز على حصول اجملتمعات احمللية الفقرية على الرعاية الصحية
بشكل خاص، بدأ مبعاجلة العمى النهري، وأثبت فعاليته يف معاجلة جمموعـة              فعاالًاً  حبثياً  إىل اجملتمعات احمللية هنج   

  .املناطق املنخفضة الدخلالصحية اليت هتم متنوعة من الشواغل 
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واملالريـا  اإليـدز والـسل     ق العاملي ملكافحة    وعرض جيمس الف نتائج أحباثه عن الربنامج والصندو         - ٣٤
)A/HRC/12/WG.2/TF/CRP.4( .لكنه مل يصل إىل النطاق األوسع ملسائل البحث اً، ووسَّع الربنامج نطاقه تدرجيي

اليت ختص البيئات اليت تعوزها املوارد، مثل توافر بعض نظم العالج واهلياكل األساسية الالزمة لتحقيق الفعالية يف                 
وبالنسبة للصندوق العاملي، أكد املستـشار شـفافيته        . ة يف املناطق املدارية الفقرية    احلصول على الرعاية الصحي   

. يف الوقت نفسه إىل بعض القيود يف برجمته       اً  شواغل حقوق اإلنسان، مشري   شدة وعيه ب  والتزامه باحلكم الرشيد و   
، مثل "مفتوحة املصدر"يدة إىل النموذج اجلديد لالبتكار والوصول، الذي يركز على تطوير مناذج جداً وأشار أيض

. استخدام اإلدارة اجلماعية للحقوق يف براءات االختراع من أجل توسيع فرص احلـصول علـى التكنولوجيـا                
وباملقارنة مع املعايري القائمة للحق يف التنمية، ميكن اعتبار الربنامج اخلاص والصندوق العاملي متسقني مع مبادئ                

التمحيص، باالستناد إىل معايري تكميلية، ميكن أن يعمِّق النظرة النقدية يف تقيـيم          لكن املزيد من    . احلق يف التنمية  
ومن شأن هذه املعايري أن تشمل معرفة ما إذا كانت املبادرات تدعم وضع معاهـدة بـشأن البحـث                   . الربنامج

تجميـع  ل الدعم    وتقدمي والتطوير يف جمال الطب احليوي، والفصل بني مبادرات البحث والتطوير وأسعار األدوية           
 . للشفافية يف ترتيبات الترخيص لرباءات االختراعوكذلك تقدمي الدعم الشامل براءات االختراع، 

  للمخروط اجلنويبالسوق املشتركة - ٣

السوق املـشتركة   اهتمام  للمخروط اجلنويب،   أكدت باراغواي، بصفتها الرئيس احلايل للسوق املشتركة          - ٣٥
االجتماع من خالل   على حقوق اإلنسان    هذه السوق   وتتجلى القيمة اليت تعلقها     . لعملمبواصلة احلوار مع فرقة ا    

الـسوق  كبار املوظفني يف إدارات حقوق اإلنسان ووزارات اخلارجية يف بلدان           اً  الذي يعقده يف باراغواي حالي    
 .، وعلى جدول أعماهلم النظر يف احلوار املرتقب مع فرقة العملاملشتركة

 لعاملية للملكية الفكرية  ااملنظمةالتنمية يف جدول أعمال  - ٤

علومات أساسية عن جدول    املنظمة العاملية للملكية الفكرية م    قدم املدير بالنيابة جلدول أعمال التنمية يف          - ٣٦
أعمال التنمية، مبا يف ذلك توصيات بشأن تعميم مراعاة البعد اإلمنائي، والربط بني امللكيـة الفكريـة وسياسـة        

 . البلدان الناميةإىلة، ونقل التكنولوجيا املنافس

وأشار ممثل األونكتاد إىل أن أحكام املعاهدات بشأن نقل التكنولوجيا ليست إلزامية، بل صيغت بعبارات   - ٣٧
 من االتفـاق اخلـاص      ٢- ٦٦وهناك استثناء رئيسي يف املادة      . تدعو إىل بذل قصارى اجلهود لنقل التكنولوجيا      

لزم البلدان املتقدمة بتوفري احلوافز لنقل التكنولوجيـا إىل أقـل           ية  الفكرية املتصلة بالتجار  جبوانب حقوق امللكية    
 . ومن املهم تقييم مدى تنفيذ هذا احلكم من منظور احلق يف التنمية. اًالبلدان منو

لقواعـد،  ظام براءات االختراع يدعم االبتكار القائم على ا       وترى املنظمة الدولية للملكية الفكرية أن ن        - ٣٨
. مزيد االبتكار واإلبـداع من أجل اً املاليني من براءات االختراع يف اجملال العام، وهي متاحة جمان   وتذكّر بوجود   

بيد أن العديد من البلدان النامية ال تستطيع االستفادة من هذه الرباءات وقد حان الوقت كي تستفيد هذه البلدان     
 .  إىل حتقيقهمنها، وهذا ما يسعى جدول أعمال التنمية
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 النظيفةآلية التنمية  - ٥

املناخ وبروتوكول كيوتو، قـدم ممثـل       تغري  بشأن  بغياب ممثل عن أمانة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية           - ٣٩
تارخيية عن آلية التنمية النظيفة، وعن املبدأ األساسي للمسؤوليات املشتركة واملتباينة يف الوقت نفسه حملة األونكتاد 
 . أطرافهافيما بني

إىل اتفاقية حقـوق    اً  مشرياً،  والحظ السيد شريفري وجود بعد قوي يتعلق بقضايا حقوق اإلنسان عموم            - ٤٠
 حقوق األجيال املقبلة، والدراسات الـيت جتريهـا         إىلما تشري   اً  الطفل والصكوك املتعلقة بتغري املناخ، واليت كثري      
وأشار إىل . اث بشأن أبعاد تغري املناخ فيما يتعلق حبقوق اإلنساناملفوضية السامية حلقوق اإلنسان وعدة معاهد أحب

أن فرقة العمل تنظر يف هذا الصدد فيما ميكن أن تسهم به يف احملافل ذات الصلة، مبا يف ذلك مؤمتر تغري املنـاخ                       
 . املقبل الذي سيعقد يف كوبنهاغن

ة املرتبطة بنقل التكنولوجيا، مثل تلك اليت تنشأ  ودعا ممثل منظمة اليونسكو إىل النظر يف املسائل األخالقي          - ٤١
 . فيما يتعلق بنقل التكنولوجيا امللوِّثة إىل البلدان النامية

  .  واحلـق يف التنميـة      وتغـري املنـاخ    صلة وثيقة بني آلية التنمية النظيفة     وجود  والحظ ممثل األونكتاد      - ٤٢
 ارتفاع بسبب توقاً إىل مناقشة هذا املوضوع       أكثر و،وفانوات ملديف مثل رية،ـالصغ اجلزرية الدول تكون ورمبا

وقد شدد  . فحق هذه الدول يف الوجود بات على احملك       . املناخية األمناط يف الواضح والتغري البحر سطحمستوى  
يف لوجود واحلق   يف ا ق  احلرئيس وزراء بابوا غينيا اجلديدة يف مؤمتر األمم املتحدة املعين بتغري املناخ يف بايل، على                

معايري يف آلية التنمية النظيفة لضمان أن تستفيد من االستثمار أية كما أشار ممثل األونكتاد إىل عدم وجود . التنمية
جمموعة معينة يف اجملتمع، لكن هناك الكثري من التركيز على كمية التخفيض اليت ميكن أن حيققها أي بلد، وهـي                    

  .كمية ُيعوَّض البلد مقابلها بأرصدة الكربون

والحظت السيدة سولومون أن هذه اآللية تتعلق إىل حد كبري باستثمارات القطاع اخلاص، مـشرية إىل                  - ٤٣
وما مل يراَع البعـد املتعلـق حبقـوق    . العجز التقليدي للقانون الدويل حلقوق اإلنسان عن تنظيم القطاع اخلاص      

يت حتدث عادة يف استثمارات القطاع اخلاص يف         يتمثل يف تكرار هذا النوع من املشاكل ال        اًاإلنسان، فإن مثة خطر   
وفيما يتعلـق باألهـداف     . البلدان النامية، اليت ال توضع هلا القوانني الكافية يف الدول املضيفة أو الدول األصلية             

التخفيفية لآللية، فإن قياس مدى النجاح من زاوية خفض االنبعاثات ال يبني اآلثار األخرى والعوامل اخلارجية،                
 ما يف العالقة بني تغري املناخ وحقـوق         ويبدو أن هناك تناقضاً   . دا على سبيل املثال حقوق اإلنسان والتشرّ      ومنه

ففي حالة بنـاء سـد لتلبيـة    . اإلنسان من جهة، واستراتيجيات التخفيف من حدة تغري املناخ، من جهة أخرى        
رئيسية يف الوقت نفسه تتعلق مبا ينطـوي     االحتياجات من الطاقة النظيفة، على سبيل املثال، تكون هناك شواغل           

 . وتدهور للبيئة احمللية عليه السد من تشريد للشعوب األصلية
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 لتخفيف عبء الدين واملبادرة املتعلقـة       األطرافاملبادرة املتعددة     - ٦
بالبلدان الفقرية املثقلة بالديون التابعتني للبنك الدويل وصـندوق         

 النقد الدويل

يل يف االجتماع عرب الفيديو فأكد من جديد دعمه ملواصلة العمل على معايري احلـق يف      شارك البنك الدو    - ٤٤
ورغم أنه ليس لدى البنك الدويل موقف رمسي بشأن احلق . التنمية، مبا يف ذلك العمل على التقييم الكمي والنوعي

دد من معايري احلـق يف التنميـة        ميكن حتديد أوجه التآزر بني ع     اً،  يف التنمية نفسه، والذي يعتربه غري ملزم رمسي       
 العمل على حقوق اإلنسان وتغري املناخ؛) أ (: ما يليوأنشطة البنك الدويل ذات الصلة حبقوق اإلنسان، مبا يف ذلك

العمل يف املؤسسة املالية الدولية وأداة تقييم اآلثار على         ) ج(مواصلة العمل على مؤشرات حقوق اإلنسان؛       ) ب(
التابعة للجنة املساعدة اإلمنائية اصلة املشاركة يف عضوية فرقة العمل املعنية حبقوق اإلنسان مو) د(حقوق اإلنسان؛ 

، ٢٠٠٩يف عام ) ه( مبا يف ذلك العمل على مسألة فعالية املعونة؛          - ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي       
لتبّين ه أن يوفر األطر املؤسسية واملوارد الالزمة الصندوق االستئماين لبلدان الشمال األورويب، الذي من شأن إنشاء

واقترح ممثل البنك الدويل أن تواصل فرقـة        . اإلمنائية ألنشطة البنك  كيف ميكن حلقوق اإلنسان أن حتّسن النتائج        
يـة يف   العمل حتديد الفوائد العملية واألمهية التنفيذية للمعايري، وأن تركز على تبيان القيمة املضافة للحق يف التنم               

احلد من الفقر، وأن تستكشف بشكل دقيق وعملي الصلة بني ختفيف عبء الديون وحقوق اإلنسان، وأن تنظر يف 
 . الروابط بني عملها وعمل اخلبري املستقل املعين بآثار الديون اخلارجية

رة ختفيف الديون املتعددة    وقدم البنك الدويل اخللفية التارخيية ملبادرة البلدان الفقرية املثقلة بالديون ومباد            - ٤٥
وهي ذراع البنك الدويل  مؤسسةُ األعمال التجارية الدولية،    ١٩٩٦وقد أطلقت املبادرةَ األوىل يف عام       . األطراف

بعرض ختفيف عبء الـديون،     اً  الدائنني إىل القيام طوع   داعية  ، وصندوق النقد الدويل،     املعين باإلقراض التساهلي  
وهتدف املبادرة إىل توفري بداية جديدة للبلدان الـيت         . ألطراف أو التجاري أو الثنائي    سواء على املستوى املتعدد ا    
وُتستخدم العائدات احملررة . التصدير وعلى إيراداهتا املالية على عائداهتا مناً جداً كبرياً تشكل الديون اخلارجية عبئ

. من شأهنا أن حتافظ على حقوق اإلنسان وتعززهايف تلبية احتياجات اإلنفاق للبلدان، مبا يف ذلك يف امليادين اليت        
 لتخفيف عبء الديون بشكل أعمق وأسرع ١٩٩٩يف عام ملبادرة املتعلقة بالبلدان الفقرية املثقلة بالديون مت تعزيز او

 .جملموعة واسعة من البلدان بعد مناقشات مستفيضة مع منظمات اجملتمع املدين

ت مفصلة عن حجم ختفيف الديون املقدم إىل البلدان املنخفضة الدخل وقدم صندوق النقد الدويل معلوما  - ٤٦
وعن الديون املستحقة، مع اإلشارة إىل أن الديون املستحقة ملؤسسات أخرى متعددة األطراف وجلهات أخـرى                

الصندوق قائمة ببعض التحديات     ووضع. مشاركة يف مبادرة ختفيف عبء الديون املتعددة األطراف أعلى بكثري         
 املبادرة أوهلا أن بقية البلدان الفقرية املثقلة بالديون يف نقطة ما قبل اكتمال:  يواجهها يف تنفيذ هاتني املبادرتنياليت

وتـوفري   اإلدارة الرشـيدة     مبا يف ذلك احلفاظ على السلم واألمن، وحتسني       اً،  تواجه حتديات غري اقتصادية أساس    
مكان ختفيف حدة هذه التحديات عن طريق إدخال تغيريات على ومل يكن باإل. اخلدمات األساسية على حنو فعال   

يبلغ بلدان يف اآلونة األخرية، وكان من املتوقع أن اً غري أن بعض البلدان حققت تقدم. اإلطار التنفيذي للمبادرات
يطرح وثانيها أن ضمان مشاركة كاملة من جانب الدائنني اآلخرين . ٢٠٠٩نقطة االكتمال قبل هناية عام آخران 

وعلى الرغم  . هناك مسألة ضمان استمرار التمويل الكامل للمبادرتني      اً،  وأخري. مشكلة كربى يف تنفيذ املبادرتني    
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من التحديات منها ضـمان     اً  املبادرتني بنجاح، ال تزال البلدان اليت ُخففت أعباء ديوهنا تواجه عدد          اكتمال  من  
 . القدرة على حتمل الديون ألمد طويل

والذي يراعي حقوق اإلنسان يف إطار احلد من الفقر يف البلدان الفقرية     اً  تعلق بالنهج األوسع نطاق   وفيما ي   - ٤٧
اً ومشلت األنشطة حبوث  . لدان خمتارة ة هذه املنظمة يف ب    عن أنشط اً   منظمة اليونسكو عرض   املثقلة بالديون، قدم ممثل   

ثقايف، ومراعاة حقوق اإلنسان يف  -  جتماعي ركزت على دراسات حاالت إفرادية، وتطبيق هنج اأفريقيايف غرب 
امليزنة، وإدراج املعايري الدنيا حلقوق اإلنسان يف ورقات استراتيجية احلد من الفقر؛ ومكافحة الفقر املرتبط بنوع                

وأجرت اليونسكو دورات تدريبية ملديري امليزانية الوطنية إلدخال عنصر حقوق اإلنـسان يف امليزانيـة               . اجلنس
للمفاوضات، علـى أسـاس     اً  مثالياً  على عملية جديدة لتحديد األولويات يف امليزانية، وأعدت خمطط        والتشجيع  

. اجملتمـع أضعف فئات   االلتزامات املتعلقة حبقوق اإلنسان، ودعمت تعزيز املساءلة فيما يتعلق باجملتمعات احمللية و           
  . ن تفيد يف وضع املعايري األساليب املستخدمة يف إطار هذا العمل ميكن أأناليونسكو  وارتأت

والحظ رئيس الفريق العامل أن البنك الدويل وصندوق النقد الدويل قاما بعمل كبري لتخفيـف عـبء                   - ٤٨
  وقد يعين هنج حقوق اإلنسان أنه، وحتت أي ظرف مـن الظـروف،             . برامج وخمططات مبتكرة   االديون، وعرض 

اء والصحة والتعليم ويف مستوى معيشي الئـق ويف الـضمان   إىل حد انتهاك احلق يف الغذتقييد اإلنفاق ال ينبغي   
واستفسر الرئيس . مصاعب هائلة للفقراء والضعفاءيف تسبب يفالقصور يف برامج الضمان االجتماعي . االجتماعي

بوضع كني،  رومتشاعن إمكانية أن يقوم البنك الدويل وصندوق النقد الدويل وجمتمع حقوق اإلنسان، متضامنني              
  . عادة جدولة الديون، مبا يتيح تغطية احلد األدىن من النفقات األساسية لضمان حقوق اإلنسانبرنامج إل

ووافق ممثل صندوق النقد الدويل على ضرورة محاية بعض أنواع اإلنفاق بغض النظر عن الوضع العـام،               - ٤٩
الديون، ألنه حيث احلكومات على من آلية لتخفيف عبء اً جزءأكثر منه من السياسة املالية اً أمر اعتربه جزء وهو

 مع ضمان عدم تدخل الـشركاء يف التنميـة يف تلـك             ،وضع ميزانياهتا اخلاصة هبا مبا يتفق مع أهدافها اإلمنائية        
أن نقاط اإلجناز اليت حتفز املبادرة املُعَّززة املتعلقة بالبلدان الفقرية املثقلة بالديون تتضمن             اً  والحظ أيض . األولويات
تخفيف عـبء  نتيجة ل حتسن البلدان تقدمي بعض اخلدمات االجتماعية، حبيث ُتستخدم املوارد املتوفرة  اشتراط أن 

الديون، إىل جانب التزامات عملية استراتيجية احلد من الفقر، يف دفع جدول أعمال التنمية إىل األمام، من خالل                 
 أن تذهب املدى الذي ميكن  السيد سينغوبتا أنعلى ذلك، الحظاً ورد. اإلنفاق على اجملاالت االجتماعية الرئيسية

  . ، يف ظل اقتصاد معومل، يتوقف على النظام الدويلنفاقإلإليه الدول يف تقييد ا

اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية     اً   السيد ماركس إىل املوقف الذي أعربت عنه مرار        وأشار  - ٥٠
عين بآثار الديون اخلارجية، وهو أن سياسات املؤسسات املاليـة الدوليـة            اخلبري املستقل امل  وأعرب عنه   والثقافية  

مبوجب العهد الدويل   اً  واجبات ملزمة قانون  اليت تقع على عاتقها     ومنظمة التجارة العاملية حتددها نفس احلكومات       
يات ومؤشـرات   ويتطلب ذلك، على سبيل املثال، تطابق غا      . اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية    

مع احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وتعميم مراعاة املساواة بـني       اً  فعلياً  األهداف اإلمنائية لأللفية تطابق   
ويندرج تعزيز اجلهود الرامية إىل تـوفري       . اجلنسني، وتوجيه ما يكفي من اجلهود خلدمة الفئات املهمشة واحملرومة         

  يف صلب ما تراه فرقة العمل إعمـاالً        ، بشدة، إىل جانب تدابري ختفيف عبء الديون       املوارد اليت حيتاجها الفقراء   
  . للحق يف التنمية



A/HRC/12/WG.2/TF/2
Page 14 

  

على عدد من األسئلة، الحظ ممثل صندوق النقد الدويل أن التزامات الدول جتاه مواطنيها تـشمل                اً  ورد  - ٥١
لغياب القـدرات   اً   بعض األحيان نظر   يفاً  ، وإن كان ذلك صعب     وتدعمه رفاههمارة املوارد العامة بطريقة تعزز      إد

كما الحظ أن دور املشروطية هو مراعاة التكييف املطلوب عند وجود مشكلة يف . ولوجود قيود خارجيةالالزمة  
ما إذا كان من احملتمل أن تستمر صدمة خارجية طويالً إذا ما كان ميكن              إطار السياسة العامة لبلد ما، أو مراعاة        

مع احلكومة على ما اً ويف هذه احلالة، تكون املشروطية اتفاق. و مستدام وإىل أجل غري مسمىآثارها على حنمتويل 
وللخروج من دوامة الديون، حتتاج البلدان النامية إىل مساعدات خارجيـة      . اًمفروضاً  ينبغي القيام به، وليس أمر    

ومن الشواغل الرئيسية املشتركة    . ة احلالية إىل موارد إضافية يف ظل األزمة املالي      اً  لتسريع تنميتها، وهي حتتاج أيض    
اً بني البنك الدويل وصندوق النقد الدويل أن هناك حاجة ليس فقط إىل احلفاظ على مستويات التمويل بل وأيض                 

  . إىل زيادهتا، لتجنب التراجع يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية

  معايري احلق يف التنمية -  جيم

املعايري وحتسينها تدرجيياً،   ومات أساسية عن والية فرقة العمل فيما يتعلق بتطوير          قدم السيد ماركس معل     - ٥٢
 وجه اخلصوص، طلب    ني وعلى ة واخلمس ـذات الصلة اليت تقدم هبا الفريق العامل يف دورته التاسع         وتال التوصية   

ارمة من النـاحيتني التحليليـة   الفريق العامل من فرقة العمل االستفادة من اخلربات الفنية الالزمة جلعل املعايري ص   
لذلك تقرر عقد . ىل املشاركني يف تنفيذ الشراكات اإلمنائيةالتجربة العملية إواملنهجية، وتوفري أدوات موجهة حنو 

  . اجتماع للخرباء الدوليني لتحقيق هذه األهداف

ء وبالنيابة عن أحد مستشاري فرقـة العمـل، عـرض الـسيد مـاركس نتـائج اجتمـاع اخلـربا                     - ٥٣
)A/HRC/12/WG.2/TF/CRP.7( س االمتثال قياب يتعلق فيما ةـوالكمي النوعية لألدواتاملنهجية  بالقضايا اخلاص

. كنيدي هارفارد كلية يف ٢٠٠٩ يناير/الثاين كانون ٢٩ إىل ٢٧ من الفترة يف ُعقد الذياحلق يف التنمية،  ألحكام
  :ناوهلا اجتماع اخلرباء وهي وأشار إىل ثالث جمموعات من التحديات املنهجية اليت ت

 من كاملة جمموعة وتشمل التقنية، والياهتا ضوء يف للشراكات مفيدة أدوات تكون أن ينبغي اليت املعايري  )أ(
  لأللفية؛ اإلمنائية األهداف من ٨ اهلدف أثارها اليت املواضيع

  ، دون احلكم على الشراكة؛للحوار ولتقييم فعالية الشراكاتاً املعايري اليت ينبغي أن تكون أساس  )ب(
 من األهداف اإلمنائية لأللفية وأن      ٨ضرورة أن تركز املعايري على الشراكتني الراميتني إىل حتقيق اهلدف             )ج(

  .٨تستهدف يف هناية املطاف إعداد معايري أو مبادئ توجيهية متماسكة وشاملة ال تكون خاصة باهلدف 

للدراسة املتعلقة بتطبيق معايري احلق يف التنمية على آلية حمددة           اًفريدريش ايربت شرح   وقدم ممثل مؤسسة    - ٥٤
للتعاون اإلمنائي الثنائي، هي تعاون أملانيا وكينيا، واليت أظهرت املصفوفة اليت وضعت من أجلها مـدى أمهيـة                  

  .املؤشرات يف االستجابة للمعايري

ي بني مفهومي املعايري الفرعية واملؤشرات،   ويف املناقشة اليت تلت ذلك، قيل إنه ال وجود الختالف أساس            - ٥٥
أوجه  وينبغي أال تعيق  . ألن كليهما يشري إىل أدوات لقياس التقدم احملرز لبلوغ األهداف اليت حددهتا هذه املعايري             

.  من األهداف اإلمنائية لأللفية نشاط فرقة العمل يف وضع املعايري وتطبيقها٨القصور يف غايات ومؤشرات اهلدف   
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ثمـر  ُت املناقشات أن فرقة العمل غري قادرة على إعادة النظر يف مجيع الشراكات، بيد أنه من املتوقع أن                   وكشفت
نصائح ملموسة وتوفر أدوات يف شكل معايري تشغيلية ومؤشرات مالئمة ميكن أن تعتمـدها اجلهـات املعنيـة                  

 بشكل الثنائي أو ياإلقليم أو ألطرافا املتعددة املستويات على شراكة ُترس ومل. الستخدامها على أرض الواقع   
ينبغـي أن    ،معايري احلق يف التنمية    لتحديد الشراكات استخدام من بدالًو لذلك،. التنمية يف احلقصريح يف إطار    
  .الصحيح هويكون العكس 

ويتناول تقييم الشراكات بعض الثغرات ويعرض بعض املبادئ اهلامة لبلوغ األهـداف الـيت أنـشئت                  - ٥٦
  أكرب من اجملاالت الـيت يـشملها       اً  بل ويغطي عدد  ،  ويتناول احلق يف التنمية هذه املبادئ     . ت من أجلها  الشراكا
اً وبالنظر إىل تطور أولويات اجملتمع الدويل، ينبغي أن تتناول املعايري أيض          .  من األهداف اإلمنائية لأللفية    ٨اهلدف  

 .تغري املناخ، واألزمات االقتصادية واملالية العاملية

   االستنتاجات- خامساً 
تدرك فرقة العمل أن أعماهلا تندرج يف سياق جديد يتسم بأزمة مالية عاملية مل يسبق هلا مثيل يف التاريخ                     - ٥٧

وتؤثر كال هاتني املسألتني على األولويات اليت حددهتا فرقة         . تغري املناخ العاملي  من آثار   لتخفيف  لوبإحلاح متزايد   
  . نميةالعمل إلعمال احلق يف الت

وتواجه كل البلدان وفئات السكان     . وقد ترتبت على األزمة املالية عواقب جسيمة على احلق يف التنمية            - ٥٨
                  أسـعار الـسلع      يف     اخنفاضال، وأفرزهتا األزمة يف شكل هروب لرأس امل   داخل هذه البلدان نتائج الصدمات اليت     

مجيعهـا  خلّفت   املالية، وقد          تحويالت  ال   يف           سريع            ، وتراجع               سواق الصادرات  أل          وتقلص    ،      لتصدير        املعدة ل          األساسية  
ولئن كانت البلـدان  . آثاراً مباشرة وغري مباشرة على األسر الفقرية وعلى قدرة احلكومات على الوفاء بالتزاماهتا 

 وخططاً للتحفيز، فإن البلدان الفقرية ال متتلك املوارد أو        للتصدي للتقلبات الدورية    املرتفعة الدخل تنفذ سياسات     
يفرض عليها اختاذ إجراءات    متاماً  ومن مث، فالدول تواجه اليوم حتدياً جديداً        . حّيز السياسات العتماد ُنهج مماثلة    

ومن منظور احلق يف التنمية، تعتقـد       . فردية ومجاعية ألجل إعمال احلق يف التنمية على املستويني الوطين والدويل          
  :هذا التحديمواجهة يلي حىت يتسىن هلا فرقة العمل أنه ينبغي على الدول أن تقوم مبا 

  االمتناع عن فرض سياسات من شأهنا أن تعوق إعمال احلق يف التنمية؛  )أ(  
 احملافظة على مستوى املساعدة اإلمنائية وغريها من تدفقات املوارد وزيادهتا؛  )ب(

  ؛احلمائية التجاريةالتخلي عن   )ج(
 ية كتغري املناخ واملساواة بني اجلنسني؛احملافظة على برامج اجملاالت ذات األول  )د(

تعزيز فعالية احلكم العاملي الرشيد يف اجملـالني  لع تكرر األزمات املالية و    ـنملة  ـاختاذ تدابري فعال    )ه(
  .املايل واالقتصادي

  



A/HRC/12/WG.2/TF/2
Page 16 

  

ـ يف مسألة تغري املناخ    أصبحت  األدلة العلمية الدامغة والفهم األفضل لآلثار االقتصادية املترتبة         بو  - ٥٩ دارة ص
ومبا أن آثار تغري املناخ قد بدأت تظهر بالفعل على الصعيد العاملي، وال سيما لدى البلدان . جدول األعمال الدويل

وميثل تغري املنـاخ    . والفئات السكانية الضعيفة، فإنه من الضروري وضع هنج دويل متكامل ملواجهة هذا التحدي            
لتنمية البشرية، مع ما خيلفه من آثار على مـوارد امليـاه، واألمـن              هتديداً خطرياً وحمتمل الدوام على الرفاهية وا      

معاجلة ال بد من    و. الغذائي، والزراعة، وصحة اإلنسان، والتنوع البيولوجي، واهلجرة، والتجارة واألمن العامليني         
 فيه فرقة العمل حبث تغري املناخ على إعمال احلق يف التنمية، وهذا يف الوقت الذي تواصلخيلفها اآلثار اخلطرية اليت 

  .املعايريصقل مسأليت الشراكات العاملية و

  الشراكات العاملية - ألف 

  اآللية األفريقية الستعراض األقران - ١

ال تزال فرقة العمل تنظر إىل اآللية األفريقية الستعراض األقران على أهنا آلية فعالة من شأهنا أن تتيح يف                     - ٦٠
 بني بلـدان اجلنـوب      الً ومستق اًاستعراَض أقراٍن طوعي  ) NEPAD(نمية أفريقيا   إطار الشراكة اجلديدة من أجل ت     

 ولقدرة اآللية على وضع معايري قابلة للتنفيذ لقياس التقدم احملرز يف جمال             ،لربنامج التنمية املتعلق بالبلدان األفريقية    
ويف هذا الصدد، فإن العملية     .  التنمية احلق يف عدة من أبعاد     تكون متداخلة مع أبعاد      ،التنمية يف البلدان األفريقية   

   ،اجلارية حالياً ملراجعة آلية تقييم االستبيان بغية تقليص حجمه وجعله أداة أكثر كفاءة وفعالية يف جمال التقيـيم                 
  .ال يبدو أهنا تراعي املعايري املتعلقة باحلق يف التنمية مراعاة تامة

 ،ضات جديدة وإىل تركيز مؤمتر القمة املخصص لبحث اآللية        استعراأي  وإذ تشري اللجنة إىل عدم إجراء         - ٦١
 على التقارير املرحلية املتعلقة بتنفيذ برامج العمل الوطنية يف البلدان اليت            ،٢٠٠٩يناير  /د يف كانون الثاين   وواملعق

 البلـدان   إىلالتوجه بتوصـيات    سبق هلا أن أجرت استعراضاهتا، فإهنا تعترب أن تركيز اآللية املنصب حالياً على              
األعضاء وعلى ضمان تنفيذ التوصيات اليت تصدر عقب كل استعراض قطري يشكل فرصة إلدخال عناصر احلق                
يف التنمية بشكل صريح، مع إمكانية وضع أوليات واضحة، ومؤشرات قابلة للقياس، والتوصل إىل إدماج هـذه                 

وسع للسياسات العامة ورصد التقدم احملرز يف العناصر بشكل أفضل يف خطط التنمية القائمة، والقيام باستعراض م
  .جمال التنمية

  إعالن باريس بشأن فعالية املعونة - ٢

العديد من البلدان النامية إعالن باريس بشأن فعالية املعونة أداة حتركها اجلهات املاحنة إىل درجة أن   يعترب    - ٦٢
  . احمللية أو املساءلة املتبادلةىل امللكيةإتنفيذه وتقييم فعاليته ال يستندان بالقدر الكايف 

وترحب فرقة العمل باإلشارة املرجعية الواردة يف برنامج عمل أكرا بشأن املساواة بني اجلنسني وحقوق                 - ٦٣
 باعتبارها تتفق مع احلق يف التنمية، ولكنها تأسف لعدم تناول الربنامج بشكل كامل              ،اإلنسان والتنمية املستدامة  
  .ة يف تقاريرها السابقةومباشر للشواغل الوارد
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  االستعراض املتبادل لفعالية التنمية - ٣

تكمن قيمة االستعراض املتبادل لفعالية التنمية من منظور احلق يف التنمية يف فعالية آلية املساءلة ويف تعزيز   - ٦٤
ملتعلق بأفريقيـا أن     ا ٢٠٠٩وأثبت استعراض عام    . املوقف التفاوضي للبلدان األفريقية فيما يتعلق بفعالية املعونة       

عملية مفيدة يف تقييم املساءلة املتبادلة وفعالية التنمية، وذلك على الرغم من عدم التعرض بشكل كاٍف للعديد من 
 وإيالء األولوية ،أبعاد احلق يف التنمية، كاإلشارة الصرحية إىل حقوق اإلنسان، والتركيز على املساواة بني اجلنسني  

وخلصت فرقة العمل أيضاً إىل ضرورة إعادة النظر يف أولويات الـسياسات    . ة واملهمشة للفئات السكانية الضعيف  
  . العامة، وذلك على ضوء تزايد احتياجات البلدان األفريقية بسبب فشل جولة الدوحة واألزمة املالية الراهنة

  وإىل أنه ُيتوقع أن تترك     وخلصت فرقة العمل أيضاً إىل أنه مل يتسن بعُد الوفاء بعدد كبري من االلتزامات               - ٦٥
  . يف أفريقيايةاألزمة االقتصادية الراهنة أثراً سلبياً على أداء التنم

  اتفاق كوتونو - ٤

ينبغي أن تكون عمليات إبرام اتفاقات الشراكة االقتصادية والتصديق عليها ومراجعة اتفـاق كوتونـو                 - ٦٦
.  اجملتمع املدين حىت تكون متماشية مع احلق يف التنميـة          عمليات شفافة تتضمن فحصاً برملانياً دقيقاً وتشاوراً مع       

دول الالبحر الكارييب واحمليط اهلادئ، واجلماعة األوروبية و      ووتنطبق هذه الشروط بالقدر نفسه على دول أفريقيا         
   .، وكذلك على الربملان األورويب فيهااألعضاء

 فرصـة   ٢٠١٠كوتونو واملزمع إجراؤها يف عام      وستكون املشاورات املتعلقة باالستعراض الثاين التفاق         - ٦٧
  .لتقييم أحكام االتفاق املتصلة حبقوق اإلنسان وللنظر يف االقتراحات املتماشية مع معايري احلق يف التنمية

على تصدير السلع األساسية، والتحويالت تعتمد بلدان أفريقيا والبحر الكارييب واحمليط اهلادئ ملّا كانت و  - ٦٨
ساعدة اخلارجية، فهي تعاين حالة من الضعف الناجم أساساً عن ارتفاع أسعار األغذية وتدين أسـعار           املالية، وامل 

وسـتتعزز  . السلع األساسية واستمرار األزمة املالية، وهو ما من شأنه أن يقلص آفاقها يف إعمال احلق يف التنمية                
وتقدمي معونة فعالة للربامج بري لتحفيز االقتصاد، للتصدي للتقلبات الدورية وتداهذه اآلفاق إذا أمكن تنفيذ تدابري 

  .املتعلقة بالتجارة

وتتيح املفاوضات احلالية اليت ترمي إىل إبرام اتفاقات شراكة اقتصادية جديدة فرصة لتعزيز هنج حقـوق                  - ٦٩
. تفاقـات  ولضمان سريان هذا النهج على هذه اال       ،اإلنسان يف جمال التنمية على النحو املكرس يف اتفاق كوتونو         

اإلقليمية النامجة عن هذه االتفاقات قد تؤدي إىل تقويض املوقف التفاوضي الرتعة وتشعر فرقة العمل بالقلق لكون 
ومن . اجلماعة األوروبيةالعام لدول أفريقيا والبحر الكارييب واحمليط اهلادئ يف إطار عالقة الشراكة اليت تقيمها مع 

  . التجاريني األضعف يعد أولوية من األولوياتمث، فإن دعم جهود التنمية للشركاء

ن يستفيد من احلضور الرمسي ملمثل جمموعة دول اء ميكن أحلوار املتواصل مع الشركا وترى فرقة العمل أنّ  - ٧٠
عـة  نيابـة عـن اجملمو  أفريقيا والبحر الكارييب واحمليط اهلادئ ومن عقد اجتماع مع أحد املفاوضني الرئيـسيني      

، طاملا أن فرقة العمل  الواقع، فمهمة فرقة العمل وتقييمها التفاق كوتونو مها عمليتان غري مكتملتنيويف. الكاريبية
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ومن مث، ففرقة العمل . تسرب بشكل كامل آراء دول أفريقيا والبحر الكارييب واحمليط اهلادئ، وخباصة آراء أمانتهامل 
  .كمال احلوار من أجل است٢٠٠٩أبريل /ستعود إىل بروكسل يف هناية نيسان

   وامللكية الفكريةالفريق احلكومي الدويل العامل املعين بالصحة العامة واالبتكار - ٥

 وامللكيـة الفكريـة،     الفريق احلكومي الدويل العامل املعين بالصحـة العامـة واالبتكـار       يعترب إنشاء     - ٧١
من هاء  -٨نية املسامهة مسامهة كبرية يف حتقيق الغاية        واالستراتيجية وخطة العمل العامليتني تطوراً إجيابياً ينطوي على إمكا        

األهداف اإلمنائية لأللفية فيما يتعلق باالبتكار يف جمال املنتجات الصحية واحلصول على هذه املنتجـات ملعاجلـة                 
  . األمراض يف البلدان النامية

 وخطة العمل العامليتني استراتيجية يف ةوتويل فرقة العمل أمهية خاصة لتحقيق االنسجام بني العناصر الثماني  - ٧٢
 ،من جهة، وهي العناصر اليت وضعت لتعزيز االبتكار، وبناء القدرات، وحتسني إمكانية الوصول، وتعبئة املـوارد        

 يف حد ذاهتا، وواجبات الدولة يف اختاذ مجيع التدابري الضرورية لضمان تكـافؤ              ستراتيجيةورصد وتقييم تنفيذ اال   
 من إعالن احلق يف التنمية، من ١- ٨ احلصول على اخلدمات الصحية، وفقاً ملا تقتضيه املادة    الفرص بني اجلميع يف   

  .جهة أخرى

طائفة من اجملاالت لتحقيق إمكانية احلصول على األدوية        يف  جراءات  اإلوتطالب فرقة العمل أيضاً باختاذ        - ٧٣
، وذلك كجزء من املضمون املعياري للحق يف         بأسعار معقولة وعلى درجة من اجلودة      ايف البلدان النامية وإتاحته   

 واخلطة بشأن احلـق يف الـصحة،        ستراتيجيةوتقر فرقة العمل وتدعم اإلشارة املرجعية اليت أدرجتها اال        . الصحة
 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية       ١- ١٢ولكنها تأسف لعدم إشارهتا إىل االلتزامات الواردة يف املادة          

  . الثقافيةواالجتماعية و

 وخطة العمل العامليتني بني أهداف      ستراتيجيةاالُتوازن  أن  أنه ينبغي   وعالوة على ذلك، ترى فرقة العمل         - ٧٤
ويف . احلق يف الصحة على الفوائد التجارية     رجيح  الصحة العامة وفوائد التجارة وتنسق بينها، كما ترى ضرورة ت         

 عنـه ألول مـرة يف دورهتـا الثانيـة     هذا الـصدد، فهـي تؤكـد مـن جديـد دعمهـا الـذي أعربـت             
)E/CN.4/2005/WG.18/TF/3   الذي اعتمدته جلنـة احلقـوق االقتـصادية         ١٧للتعليق العام رقم    ) ٦٧، الفقرة 

، وخباصة املبدأ الذي ينص على ضرورة أن حترص الدول األعضاء على أالّ             ٢٠٠١واالجتماعية والثقافية يف عام     
من األنظمة املعنية حبماية امللكية الفكرية قدرهتا على االمتثال اللتزاماهتا األساسية تعوق أنظمتها القانونية أو غريها 

 العاملية مل حتذر من اعتمـاد     ستراتيجيةوتالحظ فرقة العمل بقلق أن اال     . يف إطار احلق يف الغذاء والصحة والتعليم      
يف ) TRIPS-plus (امللكيـة الفكريـة   اجلوانب املتصلة بالتجارة من حقـوق       تقدمي احلماية لألحكام املضافة إىل      

أهنا مل تدرج أية إشارة مرجعية حمددة عن األثر الذي تتركه االتفاقات الثنائية أو         كما  االتفاقات التجارية الثنائية،    
  . اإلقليمية على إمكانية احلصول على األدوية

 بشأن تنظيم   طة العمل العامليتني   وخ ستراتيجية اال وفيما يتعلق مببدأ املشاركة، ترحب فرقة العمل بأحكام         - ٧٥
ملنظمات غـري   ا ومشاورات مشتركة بني البلدان، ومشاركة       ،ومشاورات إقليمية على شبكة اإلنترنت،    جلسات  

   .، وكذلك توفري التمويل الذي من شأنه أن يتيح مشاركة أقل البلدان منواً مشاركة مباشرةاحلكومية واخلرباء
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ترحب فرقة العمل بتطابق أنظمة الرصد والتقييم واإلبالغ يف اإلجراءات اليت             املساءلة، وفيما يتعلق مببدأ    - ٧٦
 مع معـايري احلـق يف       ،األوساط الصناعية كذلك  تتخذها احلكومات، باعتبارها صاحبة املسؤوليات الرئيسية، و      

  .ولو أن املؤشرات املستخدمة ترتضي بعض التحسيناتالتنمية، 

 يف جمال أمراض املنـاطق  الربنامج اخلاص للبحث والتدريب   - ٦
  لصندوق العاملي ملكافحة اإليدز والسل واملالرياوااملدارية 

 الربنامج اخلاص استراتيجيةعلى الرغم من أن مفهوم احلق يف التنمية مل يتم استخدامه بشكل صريح، فإن   - ٧٧
ن النامية من خـالل إقامـة        تقوم على احلقوق لكون معاملها الرئيسية ترمي إىل النهوض جبهود البلدا           استراتيجية

ـ ربامج ذات الوتدعم فرقة العمل بذل املزيد من اجلهود لوضع وتنفيذ          . الشراكات وبناء القدرات   بطـرق  صلة ال
  .الصحةإطار حق اإلنسان يف تدعو صراحة إىل إعمال اليت بادرات املتعكس مبادئ احلق يف التنمية و

ربنامج اخلاص، وال سيما يف جمال االتفاقات التعاقدية مع شركات وميكن تعزيز أوجه الشفافية واملساءلة يف ال  - ٧٨
األدوية فيما يتعلق بالتسعري واحلصول على األدوية، اليت ال ُيكشف عنها يف الوقـت احلاضـر، وتوسـيع نطـاق                    

  .واصاالستعراضات املستقلة لتعزيز املساءلة املتبادلة يف جماالت من قبيل تسعري املنتجات اليت يطورها شركاء خ

 وبالتايل مسامهته يف - وتالحظ فرقة العمل أن أثر الربنامج اخلاص على االبتكار يف جمال األمراض املعدية   - ٧٩
. مقارنة مع حجم التحدي املفروضه، حمدوداً نظراً لنقص متويليظل  - ٨هاء من اهلدف اإلمنائي  -  ٨حتقيق الغاية 

حتصل  اخلاصة واملنظمات غري احلكومية األحدث عهداً، واليت  ويف الوقت نفسه، فإن هياكل اإلدارة يف املؤسسات       
القلق أن اجلهـود    وإنه ملن دواعي    . على قدر أكرب بكثري من املوارد، ال تنص على مساءلتها أمام عامة اجلمهور            

منها املبذولة على الصعيد العاملي لتمويل مبادرات مكافحة األمراض اليت تصيب الفقراء تعتمد يف اجلانب األكرب                
  . على موارد تأيت من خارج املؤسسات العامة وتقع بعيداً عن أنظمة املساءلة احلكومية

قدمه الصندوق العاملي ملكافحة اإليدز والسل واملالريا لتعزيـز         يالدعم الذي   وافق  وترحب فرقة العمل بت     - ٨٠
ىل أن برامج الصندوق العاملي تتفق يف       وختلص فرقة العمل إ   . األنظمة الصحية يف البلدان النامية مع احلق يف التنمية        

وتالحظ فرقة العمل أيضاً . جمملها مع مبادئ احلق يف التنمية، على الرغم من أهنا ال تعتمد هنجاً قائماً على احلقوق
  .حتديات آليات الرصد املعنية باملساءلة املتبادلة

   بشأن التنمية العاملية للملكية الفكريةجدول أعمال املنظمة - ٧

 هبدف ٢٠٠٧بشأن التنمية هو مبادرة هامة وضعت يف عام املنظمة العاملية للملكية الفكرية جدول أعمال   - ٨١
معاجلة األبعاد التنموية للملكية الفكرية وإمكانية احلصول على التكنولوجيا العاملية من أجل التنمية، وهو ما تشري     

 حلق يف التنمية، ترى فرقة العمل ضـرورة أالّ يقتـصر          ومن منظور ا  . ٨واو من اهلدف اإلمنائي      -  ٨إليه الغاية   
واسعاً من  طيفاً  ، بل ينبغي له أن يغطي       نقل التكنولوجيا على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت     سبل  استكشاف  

  .مسائل نقل التكنولوجيا، مبا فيها امللكية الفكرية
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إعمال احلق يف التنميـة تكمـن   ة ألغراض أمهية جدول أعمال املنظمة بشأن التنميوترى فرقة العمل أن     - ٨٢
بصورة رئيسية يف احتمال تعزيز نقل التكنولوجيا إىل البلدان النامية وما يتصل بذلك من زيادة يف فرص احلصول                  

 ويف  ة،أن يشترك اشتراكاً حراً يف حياة اجملتمع الثقافي       "يف  على املعرفة والتكنولوجيا، مبا يتفق مع حق كل إنسان          
  .)١("اإلسهام يف التقدم العلمي ويف الفوائد اليت تنجم عنه و،الفنوناالستمتاع ب

  آلية التنمية النظيفة - ٨

، أن آلية التنمية ٨واو من اهلدف اإلمنائي  -  ٨الغاية متشياً مع هنجها الواسع جتاه ترى فرقة العمل،   - ٨٣
عملية نقل التكنولوجيا بقدر ما أن يف التنمية لبعد املتعلق بتغري املناخ يف جمال احلق لبالنسبة قّيم النظيفة ترتيب 

 ١-٤ويف هذا الصدد، تويل فرقة العمل أمهية للمادة . اخلضراء ميكن أن تعزز آفاق التنمية املستدامة يف البلدان النامية
ك نقل  ذل، اليت تطلب من كل األطراف أن تشجع تطوير وتطبيق ونشر، مبا يفتغري املناخبشأن التفاقية اإلطارية من ا

التكنولوجيات واملمارسات والعمليات اليت تكبح أو ختفض أو متنع االنبعاثاث البشرية املصدر من غازات الدفيئة، 
  . وأن تتعاون على القيام بذلك

فز التنمية املستدامة من خـالل خفـض        حلوتنظر فرقة العمل إىل آلية التنمية النظيفة على أهنا مثال هام              - ٨٤
ويعـد  . لبلدان الصناعية اليت تسعى إىل حتقيق أهداف احلد من االنبعاثـات          لشيء من املرونة    االنبعاثات وإتاحة   

ومع ذلك، ففرقة العمـل     . من نتائج اآللية  نتيجة مدهشة   ثالث سنوات فقط    ظرف   مشروعاً يف    ١ ٣٩١تسجيل  
  . فقط من املشاريع املسجلة٢,٢٧تشعر بالقلق لكون حصة أفريقيا ال متثل سوى 

صلتها الوثيقة عناصر تؤكد ، وكلها هذه اآللية عناصر اإلنصاف واملشاركة والتمكني واالستدامة تتضمنو  - ٨٥
تؤكد أمهية الرصد الدقيق هلذه العناصر لضمان مسامهة اآللية مسامهة إجيابية يف إعمال         كما  بتعزيز احلق يف التنمية     

  .هذا احلق

األساس الذي تقوم عليه اآللية، ستمثل العملية حلظـة   ن املقبل الذي قد ُيراجع فيه       غويف اجتماع كوبنها    - ٨٦
   .يف احلق يف التنميةأكمل هامة ميكن فيها تصور عناصر جديدة وفق طريقة تتيح لآللية أن تساهم مسامهة 

املؤسسات املسؤولة عن املبادرة املتعلقة بالبلدان الفقرية املثقلـة         -٩
  ء الديونبالديون واملبادرة املتعددة األطراف لتخفيف عب

ذي الحظت فرقة العمل أن سبب تفاقم الفقر الذي تعاين منه أقل البلدان منواً إمنا يعود إىل عبء الديون ال  - ٨٧
الدوالرات ألجل سداد التزاماهتا املتعلقة خبدمة الديون يـؤدي إىل    ملليارات  يصعب حتمله، وأن دفع بعض البلدان       

 التعليم والرعاية الصحية والبنية األساسية، وهو ما من شأنه أن حيد حتول جزء كبري من مواردها النادرة عن برامج
   .بشدة من آفاق إعمال احلق يف التنمية

                                                      

 . ٢٧إلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، املادة ا )١(
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بشكل كبري يف إعمال    اجليدة التصميم يساهم    ختفيف عبء الديون    ات  وترى فرقة العمل أن جناح مبادر       - ٨٨
 لتمكني البلدان النامية املتأثرة من االستفادة من احلق يف التنمية، وهي تدرك أن إلغاء الديون ال يكون لوحده كافياً

حقـوق  ، واحتـرام    بل يتعني أن يكون مصحوباً بتعزيز قدرات الدول، وحتسني احلكم الرشيد          . احلق يف التنمية  
   . وتقاسم املنافع النامجة عن ذلك،اإلنسان، وتشجيع النمو القائم على العدالة

 إطار املبادرة املتعلقة بالبلدان الفقرية املثقلة بالديون وعملية إلغاء وتكتسي عملية ختفيف عبء الديون يف     - ٨٩
  الديون يف إطار املبادرة املعززة املتعلقة بالبلدان الفقرية املثقلة بالديون أمهية بالغة يف إعمـال احلـق يف التنميـة،     

سري على توظيف الديون املعفى  ت من إعالن احلق يف التنمية، ذلك ألهنا٨ و٤و) ٣(٢فيما يتصل باملواد وال سيما 
  .يط وحتسني جماالت البنية التحتية والصحة واإلسكان وطائفة من األهداف االجتماعية األخرىعنها من أجل تنش

وتشكل التحديات غري االقتصادية وجهاً بارزاً آخر من أوجه العالقة بني احلق يف التنمية ومبادرة ختفيف                  - ٩٠
 واحلكـم   ، والرتاعات املسلحة  ، التحديات املتصلة مبسائل عدم االستقرار السياسي      عبء الديون، وال سيما منها    

  . الرشيد، وهي يف مجلتها عوائق تقف أمام احلق يف التنمية

  لمخروط اجلنويبالسوق املشتركة ل - ٨

له صـلة   ) MERCOSUR( لمخروط اجلنويب لاملشتركة   سوق لل ختلص فرقة العمل إىل أن برنامج التنمية        - ٩١
احلق يف التنمية، وذلك لكونه جيمع بني أهداف حتريـر التجـارة والتعـاون والتكامـل                يهة بشكل خاص ب   وج

   .االقتصاديني وبني الغايات املتصلة بتعزيز الدميقراطية وحقوق اإلنسان يف املنطقة

رد فيه من تشديد     ومبا و  لمخروط اجلنويب لاملشتركة   سوق لل وباملثل، ففرقة العمل ترحب بربنامج حقوق اإلنسان        -٩٢
  .على أمهية تعزيز وضمان احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، مبا يف ذلك وضع مؤشرات لرصدها وتقييمها

املشتركة لبلدان املخروط  سوق الن إقامة حوار مععوتؤكد املالحظات األولية أعاله على الفائدة النامجة   - ٩٣
، A/HRC/9/17(استجابة لطلب الفريـق العامـل   بعثت هبا  الرسالة اليت وعلى متابعة ردها اإلجيايب على اجلنويب
  )).ج(٤٣الفقرة 

  معايري احلق يف التنمية - باء 

 يف ضوء االستنتاجات اليت توصل إليها الفريق العامل يف دورته الثامنة            جيري تنقيح معايري احلق يف التنمية       - ٩٤
 ٤١، الفقرتان A/HRC/9/17( دورته التاسعة عنر الفريق العامل وبرنامج عمل فرقة العمل، وفقاً ملا ورد يف تقري       

وعلى وجه اخلصوص، ستقدم فرقة العمل إىل الفريق العامل قائمة منقحة مبعايري احلق يف التنمية إىل جانب ). ٤٢و
عاون الدويل  تعرض مقترحات بشأن العمل املقبل، مبا يف ذلك أوجه الت         ساملعايري الفرعية التشغيلية املتطابقة معها و     

  )). ج(٤٣الفقرة (اليت مل تتسن تغطيتها يف ذلك احلني، لينظر فيها الفريق العامل 
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؛ ومع ذلك، فقد قررت     ٢٠١٠ومن مث، فمن غري املتوقع أن تقدم فرقة العمل اقتراحاهتا املنقحة قبل عام                - ٩٥
معايري حىت تتسىن هلا يف دورهتا العاشرة       أن تتقاسم مع الفريق العامل نتائج عملها اجلاري بشأن التنقيح املقترح لل           

   ).انظر املرفق الرابع(ة للدول األعضاء يوتراالستفادة من اآلراء امل

كل استعراض للمعايري املقترحة إىل     صبو  وتقر فرقة العمل باألمهية اليت يوليها الفريق العامل لضرورة أن ي            - ٩٦
احلق يف التنمية واليت ميكن أن تأخذ يف هناية املطاف أشكاالً         وضع جمموعة شاملة ومتماسكة من املقاييس املتعلقة ب       

شكل أساساً للنظر يف مقياس تتطور لت متنوعة، مبا يف ذلك وضع مبادئ توجيهية بشأن إعمال احلق يف التنمية، وأن
هـذا  ويف  . )٥٢، الفقرة   A/HRC/4/47(قانوين دويل ذي طبيعة إلزامية، عرب عملية مشاركة قائمة على التعاون            

من األهداف اإلمنائيـة     ٨الصدد، فإن حتليل الشراكات العاملية املتعلقة بالتنمية بغية تغطية خمتلف جوانب اهلدف             
لأللفية من منظور احلق يف التنمية يعد مسامهة حامسة يف العملية، وسيتواصل طوال املرحلة الثالثة من أجل سـد                   

  .املعايري القائمةمزيد صقل الثغرات املتبقية أو 

وتقر فرقة العمل بضرورة وضع املعايري احملددة على أساس حتليلي دقيق، من الناحية املفاهيمية والناحيـة                  - ٩٧
وجيب أن ُتستبعد من هذا األساس كل أوجه التعسف أو التحيز السياسي عند اختيـار               . املنهجية على حد سواء   

بالقدر الكايف حىت جتد فيها خمتلف اجلهـات صـاحبة   ويف الوقت نفسه، يتعني أن تكون املعايري تشغيلية  . املعايري
  .اخلاصةعملها ، املغزى الذي يدفعها إىل تطبيقها يف جماالت اجملتمع اإلمنائياملصلحة، وال سيما 

وال ُتدرج املعايري   . املعايري الفرعية التشغيلية املتطابقة معها    وطلب الفريق العامل أن ترفق املعايري املنقحة ب         - ٩٨
نظراً لعزم فرقة العمل على االستفادة من اخلربة الالزمة الستكمال          ) انظر املرفق الرابع  (مع املعايري املنقحة    الفرعية  

من الفريق العامل بشأن املشروع احلايل      تعقيبات  هذا اجلزء من واليتها يف إطار املرحلة الثالثة، وذلك بعد تلقيها            
  .للمعايري املنقحة

املعايري اليت وضعتها   ) ب(إعالن احلق يف التنمية؛     ) أ: (اليت مت اقتراحها على ما يلي     وتقوم املعايري املنقحة      - ٩٩
خربة فرقة العمل يف تطبيق املعايري ) ج(املتعلق بأعمال دورته السابعة؛  فرقة العمل وأيدها الفريق العامل يف تقريره 

الصادرة عن مشاورة اخلرباء بشأن القضايا التوصيات ) د( لأللفية؛ ٨على شراكات خمتارة يف إطار اهلدف اإلمنائي 
  . إعدادها لدعم عمل فرقة العمل يف دورهتا اخلامسةمفوضية حقوق اإلنسانطلبت الورقات اليت ) ه(املنهجية؛ 

تقع مسؤولية إعمال احلق يف التنمية على عاتق عدد من أصحاب املصلحة؛ وقد يـتغري نطـاق هـذه                   و  - ١٠٠
إعالن احلق يف التنمية االلتزامات الفردية واجلماعية للدول، على الرغم من          سرد  وي. الةاملسؤولية تبعاً للمعيار واحل   

وتعترب أنشطة املؤسسات الدولية وغريها من الترتيبات الثنائية        . عدم التصريح بشكل كاٍف بااللتزامات اجلماعية     
لقضايا املتصلة بالتجارة والديون وتدفق رك يف متويل التنمية، مبا يشمل ااواملتعددة األطراف، وال سيما تلك اليت تش

   . ونقل التكنولوجيا، أنشطة حامسة للغاية يف إعمال احلق يف التنمية،املعونة

رقة العمل أن من ترى فوكخطوة أوىل حنو إقامة إطار دقيق الختيار املعايري وحتسني ما سبق اقتراحه منها،   - ١٠١
لحق يف التنمية، وذلك انطالقاً من قراءة لإلعالن، وتـشكيل هـذه          املفيد حتديد العناصر أو اخلصائص الرئيسية ل      

ولتحديد عناصر هذا احلق، راعت فرقة العمل أيضاً ما أسفرت عنه مداوالت الفريق العامل             . املعايري على أساسها  
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ت بعد اعتماد يف خمتلف دوراته من بلورة هلذا احلق على أساس املضمون املعياري، وآليات املتابعة املبكرة اليت أنشئ
حق من  ألي  وباختيار العناصر الرئيسية    . ، وتقارير اخلرباء املستقلني بشأن احلق يف التنمية       ١٩٨٦اإلعالن يف عام    

عن طريق تصنيف واضح إمنا يتم احلقوق، فإن تيسري عملية حتديد املعايري املالئمة وتدابريها الكمية والنوعية املناسبة 
مقبولية النهج النقدي على قدرتـه علـى   توقف وت. )٢( تيسري مثل هذا االختيار يف وملموس قد يكون أكثر فائدة    

نطاق كل منها، يف حدود اإلمكان، مع       ال يتداخل   بعبارة أخرى    وأتستبعد كل منها األخرى،     ) أ(حتديد عناصر   
قياس الكامل، يف تقوم على أساس القراءة الشاملة لإلطار املعياري حبيث ينعكس امل) ب(نطاقات العناصر األخرى؛ 

حدود اإلمكان، على اختيار عناصر احلق وعلى ما يتعلق هبذا احلق من معايري ومعايري فرعية أو على التدابري الكمية 
   .والنوعية ذات الصلة واليت من شأهنا دعم تنفيذ املعايري احملددة

ملعايري واملعـايري الفرعيـة     ا ا تتمحور حوهل وقد حددت فرقة العمل ثالثة عناصر رئيسية للحق يف التنمية             - ١٠٢
. وهذه العناصر هي التنمية الشاملة اليت حمورها اإلنسان، والبيئة التمكينية، والعدالة االجتماعية واإلنصاف. املنقحة

   .وقد ُحددت املعايري املنقحة واملقترحة تبعاً لكل عنصر من هذه العناصر

 بأن التنمية عملية اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية        نميةويف فقرة الديباجة، يسلم إعالن احلق يف الت         - ١٠٣
شاملة تستهدف التحسني املستمر لرفاهية السكان بأسرهم واألفراد مجيعهم على أساس مشاركتهم، النشطة واحلرة 

 للتنميـة   وهو يقر بأن اإلنسان هو اهلدف الرئيسي      . واهلادفة، يف التنمية وىف التوزيع العادل للفوائد النامجة عنها        
 ويتميز اإلعالن بنظرته الشاملة من حيث اهتمامه على حد سواء .املشارك النشط يف احلق يف التنمية واملستفيد منهو

وعلى املستوى العملي، تقوم التنمية الشاملة اليت حمورهـا         . بنتائج التنمية وبالعملية اليت تعتمد عليها هذه التنمية       
رابط حقوق اإلنسان يف التنمية، أي أنه من الواجب النظر إىل املقاييس املتصلة تالحم وت) أ: (اإلنسان على ما يلي

باحلقوق املدنية والسياسية واحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية على أهنا كل متكامل ينبغي أن ينعكس تبعاً               
 التنمية، واليت ميكن حتديدها     تائج عملية نأمهية  ) ب(؛  ))١(٩و) ٢(٦و) ١(١املواد  ( التنمية   استراتيجيةلذلك يف   

 إىل ١من  (٢و) ١(١املواد (العملية اليت تتحقق من خالهلا هذه النتائج فضالً عن أمهية نتائج مع إعمال يف التنمية، 
عملية التنمية املستدامة اليت ) ج(؛ )وبعبارة أخرى تكامل العملية والنتائج يف إعمال حقوق اإلنسان   )) (٢(٨و) ٣

   )).٣(٢املادة (العدالة وهتدف إىل التحسني املستمر ملستوى الرفاهية تشجع النمو مع 

 من اإلعالن، اليت يتعني مبوجبها على       ٣من املادة   املكون للحق يف التنمية مستمد      وعنصر البيئة التمكينية      - ١٠٤
مال هذا احلق إعماالً الدول أن تتخذ خطوات فردية ومجاعية لتهيئة بيئة متكينية، على املستوى الوطين والدويل، إلع

الناشئة إلزالة العقبات اليت تعترض سبيل التنمية و      وهي بذلك تنص على ضرورة أن تتخذ الدولة خطوات          . كامالً
. ))٣(٦املـادة    ( عن احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية     عن عدم مراعاة احلقوق املدنية والسياسية، فضالً      

أنه حىت وإن كان اإلعالن يقر بأن الدولة هي اجلهة الرئيسية الـيت  يف  املوضوع أحد اجلوانب املتصلة هبذاتمثل  وي
  )).٢(٤املادة (يقع على عاتقها واجب محاية احلق، فإنه يشدد على أمهية التعاون الدويل يف إعمال احلق يف التنمية 

                                                      

هذا هو النهج الذي اعتمدته مفوضية حقوق اإلنسان يف حتديد املؤشرات املتعلقة بتعزيز ورصد تنفيذ                )٢(
 .HRI/MC/2008/3انظر على سبيل املثال الوثيقة . لصاحل اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات حقوق اإلنسانحقوق اإلنسان 
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ـ الة االجتماعية واإلنـصاف العدينبثق العنصر أو الطابع املمّيز للحق يف التنمية، املتمثل يف حتقيق         و  - ١٠٥ ن ، ع
وتعترب العدالة )). ١ (٦ و٥املادتان (التأكيد الذي يركز فيه اإلعالن على ضرورة استئصال كل املظامل االجتماعية 

لة إلطار احلق يف التنمية، وتقتضي من احلكومـات الوطنيـة اختـاذ             االجتماعية جانباً حيوياً من اجلوانب املشكِّ     
وهي تشدد على الواجب األخالقي الذي يفرض استئصال املظامل وتفكيك اهلياكل . ة بشأهناإجراءات فردية ومجاعي

إدامة أوجه املؤسسية اليت هلا صلة رئيسية مبا يصدر عن اجلهات املسؤولة الرئيسية من تقصري وأخطاء تساعد على             
املـادة  ( إلعمال احلق يف التنمية      وأخرياً، ينبغي . على املستوى الوطين واملستوى الدويل على حد سواء       الالمساواة  

 إىل املوارد األساسية والتعلـيم      الوصول  جماالت ميع يف أمام اجل ضمن، يف مجلة أمور، تكافؤ الفرص       ي أن)) ١(٨
وهناك ثالثة عناصر على األقل قد يـتعني        . كن والعمل والتوزيع العادل للدخل    سواخلدمات الصحية والغذاء وال   

التركيز على مبدأ عدم التمييـز      ) أ: ( هبذه اخلاصية اليت يتميز هبا احلق يف التنمية، وهي         إدراجها يف املعيار املتعلق   
مجيع أشكال العنصرية والتمييز العنصري، والسيطرة واالحـتالل        مجلة أمور من بينها القضاء على        وعلى إدراج 

؛ )٥املادة  (ها  ديدات األجنبية ضد   والته اإلقليمية والسالمة   تنيوالوحدة الوطني على السيادة   ن، والعدوان   ااألجنبي
أمهية التقاسم العادل للمنافع النامجة عن      ) ج(؛  ))١(٨املادة  (املساواة بني اجلنسني وحقوق املرأة يف التنمية        ) ب(

الصعوبات وطأة هذه اخلاصية أيضاً التركيز على شبكات األمان االجتماعي يف جمال التخفيف من شمل وت. التنمية
   .ابات اليت تظهر يف أوقات األزمة االقتصادية واإلجهاد والكوارث الطبيعيةومن آثار االضطر

   التوصيات- سادساً 
   الشراكات العاملية-  ألف

تقترح فرقة العمل مواصلة احلوار مع الشراكات اليت سبق استعراضها بغية اسـتخالص الـدروس                 - ١٠٦
وبوجـه  . شراكات على إدماج مبادئ احلق يف التنمية      املتعلقة بامتثاهلا ملعايري احلق يف التنمية وتشجيع هذه ال        

   :خاص، توصي فرقة العمل مبا يلي

 نطاق احلوار حىت  اآللية األفريقية الستعراض األقران من أجل توسيعتشكيل بعثة تقنية بشأن  )أ(  
 أن  يشمل مؤسسات أفريقية أخرى، مبا فيها اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب، وذلك هبدف ضمان             

تكون االستعراضات القطرية واالستبيانات، والعملية التحضريية لالجتماع الرفيع املستوى بشأن إعالن باريس 
، وخطط العمل الوطنية القائمة على التزامات الدول األفريقية املعنية يف جمال احلق ٢٠١١املزمع عقده يف عام 

  يف التنمية؛
ملربمة بني حمفل منطقة البحر الكارييب لدول أفريقيا ومنطقـة        تقييم اتفاقات الشراكة االقتصادية ا      )ب(  

البحر الكارييب واحمليط اهلادئ واجلماعة األوروبية وغريها من أمثال هذه االتفاقات هبدف وضع توصيات، إذا لزم                
  األمر، تتعلق بتنفيذ احلق يف التنمية، وذلك يف ضوء التحضري لالستعراض الثاين التفاق كوتونو؛ 

املعين بالصحة العامة واالبتكار وامللكيـة  احلكومي الدويل عقد لقاء جديد مع الفريق العامل     )ج(  
  .خلبري االستشاري وأيدهتا فرقة العملمن التوصيات اليت تقدم هبا االفكرية ملناقشة توصيات حمددة 
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  :وتوصي فرقة العمل أيضاً بإقامة حوار مع كل من  - ١٠٧

يف املـؤمتر الـذي     إسهام  ، وذلك بغية تقدمي     ملية للملكية الفكرية  املنظمة العا جدول أعمال     )أ(
 بشأن امللكية الفكرية والتحديات العاملية، مبا يف ذلـك  ٢٠٠٩يوليه / متوز١٤ و١٣سينعقد يف جنيف يومي   

   املؤمتر؛املشاركة يف
النظيفة والنظر يف تغري املناخ، وذلك ملناقشة آلية التنمية بشأن اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية   )ب(  

وحتـسباً هلـذا    . ٢٠٠٩ديسمرب  /إمكانية املسامهة يف املؤمتر املعين بتغري املناخ الذي سيعقد يف كانون األول           
احلوار، تقترح فرقة العمل إعداد دراسة بشأن مسائل احلق يف التنمية اليت تنشأ يف سياق تغري املناخ، تتضمن                  

تستفيد من آلية التنمية النظيفة والكيفية اليت تتم هبا هذه االستفادة،           معرفة ما إذا كانت أشد البلدان فقراً س       
  .وتقدم مقترحات بشأن املعايري واملعايري الفرعية املتعلقة هبذا الشأن

وتؤكد فرقة العمل من جديد على جدوى عقد حوار مع السوق املشتركة للمخروط اجلنويب وتقترح،                 - ١٠٨
هليئة، تكليف بعثة تقنية باالجتماع مع موظفني كبار من الدوائر املعنية حبقوق            بعد تلقيها لدعوة رمسية من هذه ا      

اإلنسان ومن وزارات الشؤون اخلارجية يف البلدان األعضاء يف السوق املشتركة للمخروط اجلنويب الستكشاف              
  . لتنميةخرباِت وأفضل ممارسات هذه السوق املشتركة والدول املنتسبة إليها يف جمال إعمال احلق يف ا

ترح فرقة  ورهناً مبوافقتها، تق  البنك الدويل وصندوق النقد الدويل،      من خالل مشاورات مالئمة مع      و  - ١٠٩
املبادرة املتعلقة بالبلدان الفقرية املثقلة بالديون واملبـادرة املتعـددة          العمل مجع وحتليل املعلومات اليت ختص       

  .إعمال احلق يف التنميةمهة هذين الربناجمني يف مسا، وذلك لتحديد سبل األطراف لتخفيف عبء الديون

   وصقلها مواصلة تطوير املعايري-  باء

فرقة العمل بأن التطبيق اجلاري للمعايري من خالل إقامة حوار مع املؤسسات املسؤولة عن              فيما تقر     - ١١٠
ا تعطي األولوية القصوى حتديد الشراكات يساهم يف حتسني مستوى املعايري وتعزيز إعمال احلق يف التنمية، فإهن

 تقدمي قائمة هنائية باملعايري اليت ختدم األغراض املبينة يف ٢٠١٠جلانب حتسني املعايري، وذلك حىت يتسىن يف عام 
  .٩/٣اجمللس األحكام ذات الصلة بقرار 

وتؤكد فرقة العمل من جديد على ضرورة االعتماد على اخلربة الالزمة لضمان دقـة املعـايري مـن                  - ١١١
ركة يف تنفيذ شراكات إمنائية بغية      االناحيتني التحليلية واملنهجية ولتوفري أدوات جتريبية املنحى للجهات املش        

 صياغة معـايري    وبناًء على ذلك، تقترح فرقة العمل     . ستوى املطلوب فيما يتعلق جبودة املعايري     املالوصول إىل   
املستمدة من ، على اخلربة املتخصصة، مبا فيها تلك ذه الغايةفرعية تشغيلية تتفق مع املعايري واالعتماد، حتقيقاً هل

  . األوساط األكادميية ومؤسسات البحوث ووكاالت األمم املتحدة ذات الصلة
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  املرفق األول

  جدول األعمال
  افتتاح الدورة  - ١

  انتخاب الرئيس  - ٢

  إقرار جدول األعمال وبرنامج العمل  - ٣

  ٩/٣ اليت أيدها جملس حقوق اإلنسان يف القرار ٢٠١٠- ٢٠٠٨تنفيذ خطة العمل للفترة   - ٤

  ؛مواصلة احلوار مع الشراكات العاملية املختارة اليت اسُتعرضت يف الدورات السابقة  )أ(    
تقييم شراكات عاملية إضافية يف جماالت احلصول على األدوية األساسية، وختفيف وطأة              )ب(    

  ؛مع السوق املشتركة للمخروط اجلنويب ونقل التكنولوجيا، إضافة إىل احلوار ،الديون
 ٨معايري التقييم الدوري للشراكات اإلمنائية العاملية، على النحو احملدد يف اهلدف رقـم           )ج(    

  ؛من األهداف اإلمنائية لأللفية
  .اقتراحات ملزيد من العمل  )د(    

  .اعتماد التقرير، مبا يف ذلك االستنتاجات والتوصيات  - ٥
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  املرفق الثاين

  مة املشاركنيقائ
  :أعضاء فرقة العمل

  )غانا(راميوند أتوغوبا 
  )اليابان( بار - ساكيكو فوكودا 
  )الواليات املتحدة األمريكية(ستيفن ماركس 
  )الربازيل(فالفيا بيوفيسان 

  )هولندا(نيكو شريفري 

  :املؤسسات األعضاء
  برنامج األمم املتحدة اإلمنائي

  البنك الدويل
  صندوق النقد الدويل

  ر األمم املتحدة للتجارة والتنميةمؤمت
  منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة

  منظمة التجارة العاملية

  :األخصائيون/اخلرباء
  جيمس الف

  راجيف ماهلوترا
  ليزا فورمان

  مارغو سالومون

  رئيس مقرر الفريق العامل، أرجون سينغوبتا، حضر الدورة بصفة مراقب

  :املراقبون
، أملانيا، إندونيسيا، باكستان، الربازيل، بنغالديش، األرجنتني أذربيجان،: اء يف جملس حقوق اإلنسانالدول األعض

البوسنة واهلرسك، سويسرا، الصني، الفلبني، قطر، كندا، كوبا، ماليزيا، مصر، املكسيك، اململكة املتحدة لربيطانيا 
  .اهلند، هولندا، اليابان، وآيرلندا الشماليةالعظمى 

اجلزائر، اجلماهريية العربية الليبية، اجلمهورية التشيكية،     باراغواي، الربتغال، بلجيكا، تايلند، تركيا،    : أخرىول  د
  ، قـربص،   )البوليفاريـة  - مجهوريـة   (رواندا، رومانيا، سنغافورة، السويد، شيلي، صربيا، غواتيماال، فرتويال         

  . ممثالً أيضاًالكرسي الرسويلان ككما .كوت ديفوار، كوستاريكا، املغرب، هاييت، هندوراس
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  :هيئات األمم املتحدة واملنظمات احلكومية الدولية
  اهلادئ جمموعة دول أفريقيا والبحر الكارييب واحمليط

  املفوضية األوروبية
  االقتصادي منظمة التعاون والتنمية يف امليدان

  منظمة الصحة العاملية
  املنظمة العاملية للملكية الفكرية

   :                                                           غري احلكومية ذات املركز االستشاري لدى اجمللس االقتصادي واالجتماعي       املنظمات
   وواجباتهمركز البحوث املتعلقة حبقوق اإلنسان

        إيربت ش            مؤسسة فريدري
                       احلركة اإلنسانية اجلديدة

                                          املنظمة الدولية للبلدان الناطقة بالفرنسية
                   شبكة العامل الثالث
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  املرفق الثالث

  قائمة بالوثائق
  العنوان    الرمز

A/HRC/12/WG.2/TF/1   جدول األعمال املؤقت  
A/HRC/12/WG.2/TF/CRP.1   Technical mission report, Global Partnerships on Access 

to Essential Medicines, Geneva, 12-13 November 2008 

A/HRC/12/WG.2/TF/CRP.2   Technical mission report, Cotonou Agreement, Brussels, 
25-26 March 2009 

A/HRC/12/WG.2/TF/CRP.3/Rev.1   The Cotonou Agreement, Study by Maria van Reisen 

A/HRC/12/WG.2/TF/CRP.4   The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and 
Malaria, The Special Programme for Research and 
Training on Tropical Diseases and the Right to 
Development, Study by James Love 

A/HRC/12/WG.2/TF/CRP.5   Desk review of the Intergovernmental Working Group 
on Public Health, Innovation and Intellectual Property 
from a right to development perspective, Study by Lisa 
Forman 

A/HRC/12/WG.2/TF/CRP.6   Implementing the Right to Development – A review of 
the task force criteria and some options, Study by 
Rajeev Malhotra 

A/HRC/12/WG.2/TF/CRP.7   Methodological issues of qualitative and quantitative 
tools for measuring compliance with the right to 
development, Report on Expert Meeting, Cambridge, 
MA, USA, 27-29 January 2009 

A/HRC/12/WG.2/TF/CRP.7/Add.1   Methodological issues of qualitative and quantitative 
tools for measuring compliance with the right to 
development: selected bibliography 
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  ق الرابعاملرف

  معايري احلق يف التنمية
  مشروع النسخة املؤقتة بصيغتها املنقحة يف الدورة اخلامسة لفرقة العمل،

  ٢٠٠٩أبريل / نيسان٩- ١

  التنمية الشاملة اليت حمورها اإلنسان 

  تالحم وترابط حقوق اإلنسان يف التنمية  
أصحاب املصلحة ذوي الصلة على يقاس إعمال احلق يف التنمية مبدى اعتماد سياسات ومبادرات   )أ(  

أو /، مبا فيها تلك اليت تتصل باحلق يف التنمية، يف وضع حمتوى االستراتيجيات و             الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان   
   ؛)عدلامل) ب(، واملعيار )٢(٩ و٦و) ٣(٣املواد (رصد وتقييم تنفيذها لالشراكات اإلمنائية واألدوات 

تعامل وق اإلنسان يف وضع وتنفيذ السياسات العامة، يكون هنجاً          هنج شامل جتاه حق   درج  ُي...   )ب(  
مبقتضاه احلقوق املدنية والثقافية واالقتصادية والسياسية واالجتماعية على أهنا حقوق مترابطة ومتالمحة ومتساوية             

اسق السياسات  ستخدم يف حتديد األهداف اإلمنائية واالستراتيجيات املتطابقة معها لضمان تن         من حيث األمهية، وتُ   
  ؛))١(٩و) ٢(٦و) ٣(٢املواد (يف مجيع جوانب العالقة اليت تربط بني الشركاء 

  العملية والنتائج القائمة على حقوق اإلنسان  
 ج مبادئ اإلنصاف وعـدم التمييـز      ادمإعلى حقوق اإلنسان يف التنمية، و     اتباع هنج قائم    .. .  )ج(  

  ؛))د(املعيار (جيات اإلمنائية ستراتياالواملشاركة والشفافية واملساءلة يف 
 سواء بصورة   - ن مشاركة مجيع األفراد والفئات مشاركة حرة وهادفة ونشطة          از وضم يتعز.. .  )د(  

املادتان ( يف صياغة وتنفيذ ورصد السياسات الرامية إىل تعزيز التنمية           - حبرية  ختارون  مباشرة أو بواسطة ممثلني يُ    
  ؛))٢(٨و) ٣(٢

 لضمان مشاركة قطاعات اجملتمع املهمشة واألكثـر ضـعفاً والـسكان      ةصد خا وبذل جه ...   )ه(  
  ؛))٢و١(٨املادة (من عملية وضع السياسات وتنفيذها املستبعدين املتضررين 

  التنمية املستدامة  
نص على التوزيع العادل لفوائد التنمية وكذلك االستخدام املـستدام لـرؤوس األمـوال         ال...   )و(  

وتعد تدابري منع . حلالية واألجيال القادمة على حد سواءالوصول إليها بالنسبة لألجيال امكانية واملوارد الطبيعية وإ
، )٣(٢املادة  (نضوب املوارد والتخفيف من اآلثار السلبية لتغري املناخ والتكيف معها تدابري ضرورية             ترّدي البيئة   

   ؛))ف(و) أ(املعياران 
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  البيئة التمكينية

  الدوليانلتعاون واملساعدة ا  
 إتاحة املوارد البشرية واملالية الكافيـة والتكنولوجيـا         ، على بشكل فردي ومجاعي  السهر،  ...   )ز(  

، ٦ و٤و) ٣(٣املواد (لصياغة وتنفيذ استراتيجيات التنمية الشاملة اليت هتدف إىل اإلعمال الكامل حلقوق اإلنسان 
  ؛))ن(واملعيار 
جتاري ومايل يقوم على قواعد وميكن التنبؤ به ومفتوح وغري          يف زيادة تطوير نظام     اإلسهام   ...  )ح(  

وصف ذلـك   ب ، نطاق الفرص املتاحة للبلدان النامية يف االقتصاد العاملي        متييزي ومن شأنه أن يقر بضرورة توسيع      
 مـن تقريـر الفريـق العامـل يف دورتـه الـسابعة              ٤٦الفقـرة    (وسيلة حيوية لتعزيز إعمال احلق يف التنمية      

E/CN.4/2006/26   من تقرير الفريق العامل يف دورته التاسعة         ٤٢، الفقرة A/HRC/9/17    ؛ اهلدف اإلمنائي الثامن
   ؛)٧ و٤و) ٣(٣لأللفية؛ املواد 

مع رهناً بوجود آليات مساءلة فّعالة،      باملسؤوليات املشتركة واملتبادلة بني الشركاء،      اإلقرار  ...   )ط(  
  ؛))و( املعيار املعدل. (كيز بشكل خاص على هشاشة أقل البلدان منواًمراعاة قدراهتا ومواردها اخلاصة والتر

ال سيما عن طريق احلد من خمـاطر        يف احلفاظ على بيئة اقتصادية عاملية مستقرة،        اإلسهام  ...   )ي(  
  ؛قلبات أسعار السلع األساسيةأمام ت احليطةتوخي األزمات املالية الدولية، و

  ليةحيز السياسات الوطنية واالستقال  
احترام حق كل دولة يف حتديد سياساهتا اإلمنائية اخلاصة من خالل إجياد بيئة متكينية على املستوى                ...   )ك(  

الوطين ميكن فيها للدول القومية أن تنفذ سياسات إمنائية مبا يتماشى مع أولوياهتا اخلاصة وفق طريقة تنسجم مع إعمـال                    
  ؛)املعدل) ك(واملعيار ) ٣(٢املادة . ( النامجة عن ذلكمجيع احلقوق، ومع ضمان توزيع عادل للفوائد

  سيادة القانون واحلكم الرشيد  
احلكم الرشيد وسيادة القانون والتدابري الفعالة يف جمال مكافحة الفساد من خالل إقامة تعزيز ...   )ل(  

علة ذات الـصلة عـن      مؤسسات مالئمة على املستويني الدويل والوطين، وذلك بغية مساءلة مجيع األطراف الفا           
   ؛)املنقح) ج(، واملعيار ١٠ و٣ و٢املواد . (األعمال اليت تقوم هبا

لطرائق واإلجراءات الكفيلة بتحديد املسؤوليات يف جمال العمل وإنـشاء آليـات            استنباط ا ...   )م(  
ولة، وكذلك اختاذ مؤسسية يف جمال إبالغ اجلمهور باملعلومات وإمكانية حصوله عليها، ورصد وتقييم اجلهود املبذ

  ؛))١(املعيار (األضرار على املستويني الوطين والدويل على حد سواء جلرب التدابري الفعالة 
  السلم واألمن ونزع السالح  
يف منع الصراعات وصون السلم واألمن سواء بني الدول أو داخلها، وذلك علـى              اإلسهام  ...   )ن(  

عتقاد الراسخ بأن إنكار احلق يف التنمية هو على السواء سبب           أساس يقوم على احترام حقوق اإلنسان وعلى اال       
  ؛)٧املادة (ونتيجة المتداد دائرة العنف وعدم االستقرار السياسي على نطاق واسع 
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ن احترام وإعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية للفئات الضعيفة، وال سيما النـساء            اضم...   )س(  
  ؛))س(و) م(و) ه(املعايري (واألطفال، خالل الرتاعات املسلحة 

  بناء السالم والتعمري بعد انتهاء الصراع؛إدماج اجلهود الرامية إىل إعمال احلق يف التنمية يف عملييت ...   )ع(  

  العدالة االجتماعية واإلنصاف

  عدم التمييز واإلدماج  
نس أو اللغة أو األصل ن عدم التمييز حبظر كل أنواع التمييز اليت تقوم على العرق أو اجلاضم ...  )ف(  

   ؛))د(، واملعيار )٣(٦ و٥املادتان (القومي أو الدين 
شرائح السكان ضعفاً وهتميشاً، وذلك باختاذ تدابري أكثر د األولويات اليت تراعي حقوق يحتد...   )ص(  

 ،٥املادة  (لية التنمية؛   استباقية من أجل إعمال حقوق اإلنسان املتعلقة هبا وتيسري سبل مشاركتها الفعالة واهلادفة يف عم              
  ؛ )املعدل) ه(واملعيار 
  املساواة بني اجلنسني وحقوق املرأة  
ز املساواة بني اجلنسني وحقوق النساء والفتيات، مع مراعاة تزايد هشاشتهن يف أوقات             يتعز...   )ق(  

  ؛))ط(، واملعيار )١(٨املادة ( االقتصادية والرتاعات املسلحة اتاألزم
  ميةتقاسم فوائد التن

   ؛))ف(، واملعيار ٨ و٦ و٢املواد (ص على التوزيع العادل واملنصف لفوائد التنمية الن...   )ر(  
لالستجابة الحتياجات الفئات الضعيفة من السكان يف أوقات الكوارث شبكات أمان اء نشإ...   )ش(  

  )).س(املعيار (الطبيعية واألزمات االقتصادية وغريها من األزمات 
 -  -  -  -  -  

  
  


