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  مقدمة  - أوالً
احلق يف التنميـة،   املعنية بإعمال املستوى  الرفيعةالعمل هذه الوثيقة نتائج فرقة تدمج  -١

  ).٤٤، الفقرة A/HRC/12/28(وتقدَّم وفقاً لطلب الفريق العامل املعين باحلق يف التنمية 
ر الفريق العامل أنه ينبغي هلا أن تنظـر         ، قرّ ٢٠٠٤ يف عام    ،عند إنشاء فرقة العمل   و  -٢
يما يتـصل   العقبات والتحديات اليت تعترض حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية ف        ) أ(: ما يلي في

تقييمات األثر االجتماعي يف جماالت التجـارة والتنميـة علـى           ) ب(يف التنمية؛   باحلق  
أفضل املمارسات يف جمال إعمـال احلـق يف التنميـة           ) ج(الصعيدين الوطين والدويل؛    

)E/CN.4/2004/23 وقررت فرقة العمل أنه ينبغي هلا أن تنظـر يف موضـوع         ). ٤٩ ، الفقرة
ـ       أفضل املمارسات ضمن     ي تيـسر التركيـز يف     نطاق املوضوعني اآلخـرين للواليـة، لك

  . وحتليالهتا مناقشاته
 مـن   ٨، طلب الفريق العامل إىل فرقة العمل أن تنظر يف اهلـدف             ٢٠٠٥ويف عام     -٣

عايري لتقييمه  األهداف اإلمنائية لأللفية، املتعلق بالشراكة العاملية من أجل التنمية، وأن تقترح م           
 حتسني فعالية الشراكات العاملية فيما يتعلق بإعمال احلـق يف التنميـة             دفهببصورة دورية   

)E/CN.4/2005/25 ط‘٥٤، الفقرة‘.(  
، اعتمد الفريق العامل معايري احلق يف التنمية وطلب إىل فرقة العمل            ٢٠٠٦ويف عام     -٤

ويرهـا  بتطبيق هذه املعايري على شراكات خمتارة، هبدف تفعيلها وتطجترييب القيام على أساس    
أنشطة الـسياسات واألنـشطة     اإلسهام يف دمج احلق يف التنمية يف        من مث   بصورة تدرجيية، و  

املستويات الوطنية واإلقليمية والدولية، مبـا يف ذلـك         التنفيذية للجهات الفاعلة املعنية على      
). ٧٧، الفقـرة    E/CN.4/2006/26(املؤسسات املالية والتجارية واإلمنائية متعددة األطـراف        

 ؛٥٣، الفقــرة A/HRC/4/47 (٢٠٠٩-٢٠٠٧اســتمر تطبيــق املعــايري أثنــاء الفتــرة و
  ).٤٦، الفقرة A/HRC/12/28 و٤١، الفقرة A/HRC/9/17و
لوضـع معـايري   لقيمة احملتملـة  لوتقدم االستنتاجات والتوصيات تقييم فرقة العمل       -٥

ل على االنتقال بـاحلق يف      نهجها األساسي ملساعدة الفريق العام    انطالقاً من املنظور املتعلق ب    
على التنمية من االلتزام السياسي إىل املمارسة اإلمنائية، مبا ميهد الطريق القتراحاهتا بتعزيز العمل              

  ).٨٨-٧٥، الفقرات A/HRC/15/WG.2/TF/2(ريرها عن دورهتا السادسة النحو املبني يف تق

  الرئيسيةالنتائج موجز   - ثانياً  
املواءمة بني رؤيـة    عمال احلق يف التنمية، نظرياً وعملياً، يف        إلكرب  األي  التحديتمثل    -٦

ترمي إىل حتقيق رفـاه     ومترابطة  يري غري قابلة للتجزئة     كلية حلقوق اإلنسان، تنطوي على معا     
التنمية، اليت تتطلب سياسات اقتـصادية ثابتـة   بني مجيع األفراد والشعوب إىل أقصى حد، و    
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يسر التأكيد من حيث املبدأ على طابعيهما اللذين يعزز كـل  ولعله من األ. تعزز النمو العادل 
منهما اآلخر بدالً من تطبيق هذا املبـدأ علـى القـرارات املتعلقـة بالـسياسات العامـة                  

  املوارد وختصيص
تستلزم التنمية حتديد أولويات السياسات وإجراء عمليات املوازنة بني خمصصات          و  -٧

نية وبينها، مبا يتسق مع حقوق اإلنسان، يف إجراءاهتـا          املوارد واملنافع، ضمن الفترات الزم    
ويف عامل ما فتئ يزداد ترابطاً، تساعد العناصر الفاعلة األخرى احلكومية وغـري             . ونتائجها

 هبـذه واملسؤولية األوىل عن االلتـزام      .  حتديد تلك األولويات واملوازنات    علىاحلكومية  
 عـن طريـق     الت تقع على عاتق الـدول     األولويات وضمان التمتع حبقوق اإلنسان ما ز      

وتشكل هذه املفاهيم العامة األساس      .مبوجب ترتيبات دولية  الوطنية  وااللتزامات  لسياسة  ا
  .الذي يرتكز إليه موجز النتائج التالية

حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية فيمـا يتعلـق        العقبات والتحديات اليت تواجه       - ألف  
  باحلق يف التنمية

التنمية البشرية الـيت    مراحل   من    قابلة للقياس  ألهداف اإلمنائية لأللفية جمموعة   متثل ا   -٨
يعترب بلوغها يف غاية األمهية لبناء عامل أكثر إنسانية ومشوالً وإنصافاً وقابلية لالستمرار وفـق               

 حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفيةوتعوق  . التصور املطروح يف إعالن األمم املتحدة بشأن األلفية       
الـسياسات، وسـوء    كفاية  بشكل متفاوت هتديدات السلم واألمن، وتدهور البيئة، وعدم         

إىل  واالفتقار إىل بيئة خارجية داعمة تشمل حتسني ظروف التجارة الدولية بالنـسبة              ،احلكم
  .املتفق عليه دولياً، ومستويات املعونة  والقدرة على حتمل عبء الديون،لبلدان الناميةا
مسات مميزة من مسات حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك احلق يف التنمية، تعد             هناك أربع   و  -٩

لمعايري ل إدماج حمدد وواضح   )أ (:، وهي واجه حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية    تمبثابة حتديات   
واملبادئ املعترف هبا عاملياً وامللزمة قانونا يف االستراتيجيات الرامية إىل حتقيق األهداف اإلمنائية  

ترابط حقوق اإلنسان وعدم قابليتها للتجزئة يف إطـار صـياغة سياسـات             ) ب (ية؛لأللف
إنـشاء  ) ج (متماسكة واستراتيجيات تنمية كلية يف معاجلة خمتلف األهداف اإلمنائية لأللفية؛         

آليات مساءلة حمددة بوضوح على الصعيدين الوطين والدويل وتعتمد بطبيعتها على املشاركة            
 وفعالة وإجراءات املطالبة حبقوق اإلنسان بالوسـائل القـضائية أو           وتكون متيسرة وشفافة  

الستفادة من إطار حقوق اإلنسان إلشراك اجملتمع املدين يف         لتعبئة اجملتمع املدين    ) د( و غريها؛
املسامهة يف اجلهود اإلمنائية ورصدها بغية حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفيـة علـى أسـاس               

  .احلقوق احترام
 التنمية إىل عـرض واضـح ودقيـق         والعاملون يف جمال  ج واضعو السياسات    وحيتا  -١٠

 الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان ذات الصلة من أجل تعبئـة           إزاءلألهداف اإلمنائية لأللفية    
.  على الصعيدين الـوطين والـدويل       هذه الصكوك  وتعزيز وتكثيف اجلهود الرامية إىل تنفيذ     
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 هيئات املعاهدات واإلجراءات اخلاصة يف      أجنزتهلعمل الذي   ذا إلطار أن يستند إىل ا     هلوينبغي  
ويتطلب إحراز تقدم هام يف     . )١( االستراتيجيات والسياسات الرامية إىل تنفيذ األهداف      توجيه

سد الفجوات حتقيق األهداف وإعمال احلق يف التنمية عمالً فعاالً لتعزيز القدرات املؤسسية، و  
ه الفشل يف املساءلة ومتكينها من حمتوى حملـي والـسيطرة           ة أوج يف جمال املعلومات، ومعاجل   

  .عليها وطنياً
، حيتـاج    اإلمنائية لأللفيـة   وباإلضافة إىل مقابلة التزامات حقوق اإلنسان باألهداف        -١١

 التنمية إىل أدوات عملية، تـشمل مبـادئ توجيهيـة           والعاملون يف جمال  واضعو السياسات   
 عمليـات مثـل     إىلمعايري ومبادئ حقوق اإلنسان     ومؤشرات موضوعية تساعد على ترمجة      

، نظرت فرقة العمل يف ورقة حلقة دراسية عـن          ٢٠٠٥ويف عام   . تقييمات األثر االجتماعي  
  اإلمنائيـة لأللفيـة    األهـداف  مـن    ٨مؤشرات تقييم االلتزامات الدولية يف سياق اهلدف        

)E/CN.4/2005/WG.18/TF/CRP.2 (إطار رصد  القائل بأن   شاطرت رأي اخلبرية االستشارية     و
 ، غري مناسب من منظور احلق يف التنمية، ألسباب تشمل افتقاره ملؤشرات كميـة             ٨اهلدف  

لتحديات احلاليـة الـيت تواجههـا    ا ملعاجلةوأهداف ذات أطر زمنية حمددة، ولتدابري مناسبة      
فرقة العمل  وأكدت  . عملية التنمية يف  السياسة العامة، باإلضافة إىل عدم امتالك زمام التحكم         

احلاجة إىل وضع إطار مفاهيمي بشأن مؤشرات حقوق اإلنسان ميكن أن يقاس باالستناد إليه              
  .سري تنفيذ سياسات إعمال حقوق اإلنسان واملسؤولية الدولية

جمموعات البحث والدعوة اليت تطبق مبـادئ       وتشغيل  وأوصت فرقة العمل بإنشاء       -١٢
 واليت ميكنها أن تبادر إىل اإلعـالم      نس على التنمية،    والبعد املتعلق بنوع اجل    حقوق اإلنسان 

إلمنائية ستراتيجيات ا االاألهداف اإلمنائية لأللفية يف سياق      وتنفيذ   واملشاركة يف صياغة     النشط
وشجعت على اتباع هنج يقوم . القطرية مبا يف ذلك وضع ورقات استراتيجيات احلد من الفقر  

ادئ حقوق اإلنسان لدى ختصيص النفقـات املتعلقـة         على املشاركة ويستند إىل معايري ومب     
  .بالقطاع االجتماعي يف امليزانيات العامة

ض السكان الفقراء واملستضعفني للخطر، تتطلب      وعند حدوث صدمات مفاجئة تعرّ      -١٣
اجلهود الرامية إىل حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية أحياناً اللجوء مؤقتاً إىل تدابري مؤسسية يف              

ومن منظور احلق   . بكات أمان اجتماعي كمنح التحويالت واإلعانات ملن يستحقها       شكل ش 
يف التنمية، فإن مسألة القدرة املؤسسية على دعم شبكات األمان االجتماعي، ال سـيما يف               

عد دويل من منظـور احلـق يف        رفاه الناس هلا بُ   على  سياق معاجلة آثار الصدمات اخلارجية      
__________ 

تاج، أصدرت مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان منـشوراً بعنـوان   منذ صياغة فرقة العمل هذا االستن    )١(
Claiming the MDGs: A Human Rights Approach) هنج قائم على : حنو حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية

؛ وأصدر برنامج األمم املتحدة اإلمنائي منشوراً       ٢٠٠٨جنيف،  /، األمم املتحدة، نيويورك   )حقوق اإلنسان 
حقوق اإلنـسان   (Human Rights and the Millennium Development Goals: Making the Linkبعنوان 

 .Governance Centre, Oslo, 2007 ،)ربط الصلة: واألهداف اإلمنائية لأللفية
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االت، ينبغي للمؤسسات التجارية واإلمنائية املتعددة األطـراف أن         ويف مثل هذه احل   . التنمية
  .تتخذ خطوات لدعم اجلهود الوطنية بغية تسهيل وتعزيز هذه التدابري

لحق يف التمتع مبستوى معيشة مناسب، مبا       هي املقابل ل  ألمان االجتماعي   شبكات ا و  -١٤
دويل اخلاص باحلقوق االقتصادية    يف ذلك الضمان االجتماعي وفق التعريف الوارد يف العهد ال         

ومن الضروري، ال سيما    . صكوك منظمة العمل الدولية   يف صّك من    واالجتماعية والثقافية و  
يف أوقات األزمات ويف سياق الفقر املزمن، أن تؤمِّن الدولة، مبساعدة جهود التعاون الدويل              

وعدم اختاذ تدابري   . الثقافيةإن اقتضى األمر، متتع كل فرد باحلقوق االقتصادية واالجتماعية و         
وبـالرغم مـن   .يف هذا الشأن يضر بتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية وإعمال احلق يف التنمية      

صـلة  ، فإنه يصبح أكثر     ٢٠٠٤ديسمرب  /صياغة فرقة العمل هذا االستنتاج يف كانون األول       
  .٢٠٠٨ يف أعقاب األزمة املالية العاملية لعام باملوضوع

والتنميـة علـى الـصعيدين       ت األثر االجتماعي يف جماالت التجـارة      تقييما  -باء   
  والدويل الوطين

اسية الرفيعة املـستوى الـيت      أثناء الدورة اخلامسة للفريق العامل وخالل احللقة الدر         -١٥
على ضـرورة إجـراء تقييمـات األثـر          ركيز، جرى الت  (E/CN.4/2004/23/Add.1) سبقته

حملدِّدة للسياسات ومعاجلة االضطرابات النامجة عن انتـهاج        االجتماعي يف توجيه القرارات ا    
السياسات اجلديدة كعنصر من العناصر اهلامة يف إعمال احلق يف التنمية على الـصعيدين              

مسألة توسيع مفهوم ومنهجيـة تقيـيم األثـر         يف  فرقة العمل   ونظرت  . الوطين والدويل 
قد يلزم من سياسـات تكميليـة       االجتماعي كي تتضمن بوضوح حقوق اإلنسان وحتديد ما         

  ).٢٤ و٢٣، الفقرتان E/CN.4/2005/WG.18/2(إلعمال احلق يف التنمية يف السياق العاملي الراهن 
 أدوات منهجية هامة لتشجيع صياغة السياسات املعتمدة على         اتتقييمهذه ال توفر  و  -١٦

السياسات واالتفاقات   التوزيع واألثر االجتماعي يف حتليل إصالحات        يفاألدلة بإدخال األثر    
وميكن أن يوفر ذلك أداة مفيدة يف حتقيق اتساق السياسات على الـصعيدين             . حتليالً مسبقاً 

احلـق   حسبما يقتـضي     الوطين والدويل ويف التشجيع على التمسك مبعايري حقوق اإلنسان،        
  .التنمية يف
ة على تـدخالت     لتحديد النتائج املترتب   تاود أ ا األثر االجتماعي، بوصفه   اتتقييمو  -١٧

 رفـاه النـاس     يفتد إىل حبث أثر االتفاقات التجارية       متتطور ومل   ت تبعينها يف اجملتمع، ما زال    
تقييمات ألن الديناميات املعقدة الـيت      هذه ال ومن الالزم توخي احلذر عند إجراء       . مؤخراً إال

تحليل العالقـة   حتكم املعامالت االقتصادية على الصعيدين الوطين والدويل ال تسمح دائماً ب          
  .السببية بشكل حمدد بوضوح من خالل تقييمات األثر االجتماعي
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مـن إدراج معـايري     االستفادة  صانعي السياسات والعاملني يف جمال التنمية       بوسع  و  -١٨
ومبادئ حقوق اإلنسان وترسيخها يف اإلطار واملنهجية املعيارية إلجـراء تقييمـات األثـر              

سات عديدة كانت قد شرعت يف وضع منهجيات لتقيـيم       وبالرغم من أن مؤس   . االجتماعي
منظمة التعـاون والتنميـة يف امليـدان        األثر االجتماعي، فإن فرقة العمل اعترفت بأن هنج         

االقتصادي والبنك الدويل يقدم إطاراً حتليلياً مفيداً، يشتمل على مؤشرات لقيـاس درجـة              
كن للتقييمات أن تكون مؤثرة إال إذا       وال مي . )٢(التمكني، ويأخذ حقوق اإلنسان يف االعتبار     

كان مثة طلب حقيقي على البيانات الكمية املناسبة وتوافرت لدى السلطات اإلرادة الالزمة             
  .ق نتائج التحليل ذي الصلةطبيلت

حيتم إطار احلق يف التنمية أن ينُتج عـن تقييمـات األثـر االجتمـاعي حتديـد                 و  -١٩
 واملستضعفني واختاذ تدابري خاصـة      ملعتمدة على الفقراء  االضطرابات اليت حتدثها السياسات ا    

ينبغي تشجيع الدول على إجراء تقييمات      و.  الفئات من السكان   جلرب األضرار اليت تلحق هبذه    
 ،ا من اجلوانب االجتماعيـة    يف الفقر وحقوق اإلنسان وغريه     التجارة   تفاقاتامستقلة آلثار   
 سياق آلية اسـتعراض الـسياسات التجاريـة          التقييمات بعني االعتبار يف    هذهوينبغي أخذ   

ما تدعو إليه احلاجة من     " التقييمات مع    هذهسيتسق استخدام   و. واملفاوضات التجارية املقبلة  
 منـو   مـن بذل جهود إجيابية لتأمني حصول البلدان النامية، ال سيما أقلها منوا، على نصيب              

ا تقّر بذلك ديباجـة إعـالن       ، كم "التجارة الدولية يتمشى واحتياجات تنميتها االقتصادية     
على وسيكون لتقييم أثر حقوق اإلنسان قيمة مضافة        . ملنظمة التجارة العاملية  املنشئ  مراكش  

 وينبغي  .)٣(التنميةبالنظر إىل احملتوى املعياري للحق يف        دة هلذا التقييم  الرغم من التجربة احملدو   
ملة اخلاصة أو التفضيلية الواردة يف اتفاقات       عناية كافية لألحكام املتعلقة باملعا    أن تويل   لدول  ل

منظمة التجارة العاملية بغية تعزيز فعاليتها كوسيلة لتحقيق التناسق بـني حقـوق اإلنـسان               
  .ومتطلبات التجارة املتعددة األطراف

__________ 

دليل عملي للتقييم املسبق ألثر الفقـر، منظمـة         : تعزيز النمو الداعم للفقراء   انظر شبكة احلد من الفقر،       )٢(
؛ البنك الدويل، الفريق املعين باحلد من الفقر وإدارة         ٢٠٠٧، باريس،   والتنمية يف امليدان االقتصادي   التعاون  

؛ وإدارة  ٢٠٠٣، واشنطن، العاصـمة،     ، دليل املستعِمل لتحليل الفقر وأثره االجتماعي      التنمية االجتماعية 
جتماعية يف املشاريع اليت يـدعمها  إدماج األبعاد اال : دليل مرجعي للتحليل االجتماعي   االجتماعية،   التنمية

: متــاح علــى العنــوان اإللكتــروين التــايل. (٢٠٠٣ واشــنطن، مقاطعــة كولومبيــا، البنــك،
www.worldbank.org/socialanalysissourcebook.( 

السياق، بيد أنه مل يكن موضوع أي نقاش يف سياق تقييم األثـر،             يتناسب احلق يف التنمية متاما مع هذا        " )٣(
 .J. Harrison and A ."وقد يكون ذلك بسبب االفتقار إىل الوضوح يف كيفية تعريف حمتواه املوضـوعي 

Goller, “Trade and human rights: what does ‘impact assessment’ have to offer?”, Human Rights 

Law Review, vol. 8, No. 4 (2008), pp. 587–615. 
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  الشراكات العاملية  - جيم  
تعاون الدويل،   من األهداف اإلمنائية لأللفية، بتركيزه على ال       ٨يعترب اهلدف اإلمنائي      -٢٠

وعمال بتوصـيات   . إطاَر عملٍ يتسق مع املسؤوليات الدولية املبّينة يف إعالن احلق يف التنمية           
الفريق العامل، شاركت الفرقة العاملة يف حوار بناء وتعاونت مـع املؤسـسات املتعـددة               

، )٤٢-٣٧الفقرات (، والتجارة )٣٦-٢١الفقرات (األطراف املسؤولة عن املساعدة اإلمنائية 
) ٥٦-٥٢الفقرات  (، والقدرة على حتمل الديون      )٥١-٤٣الفقرات  (واحلصول على األدوية    

  ).٦٢-٥٧الفقرات (ونقل التكنولوجيا 

  املساعدة اإلمنائية  -١  

االستعراض املتبادل لفعالية التنمية املشترك بني اللجنة االقتصادية ألفريقيا وجلنـة املـساعدة               )أ(  
ة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي يف سياق الشراكة اجلديدة مـن            اإلمنائية التابعة ملنظم  
  أجل تنمية أفريقيا

تعترب أرقام املساعدة اإلمنائية يف املقام األّول من بني الوسائل األساسية، وال سـيما                -٢١
ذات  لوفاء بتعهـداهتا  بالنسبة إىل بعض البلدان النامية، لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، ول         

 جمموعة  ةمؤمتر قم ، و ٢٠٠٢لعام  مونتريي  ، وتوافق آراء    ٢٠٠١عام  لالصلة يف جولة الدوحة     
 . ومؤمتر قمة جمموعة العشرين يف لندن غلينيغلز يف ٢٠٠٥ لعام ةالثماني

الشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا       يف سياق    واالستعراض املتبادل لفعالية التنمية     -٢٢
بامللكيـة الوطنيـة    وال سيما املعايري املتعلقة     تنمية،  حق يف ال  معايري لل عدة  بحد كبري   إىل  يلتزم  

واملساءلة واالستدامة وميكن هلذا االستعراض أن يعزز ويطور عمليات ذات صلة يف سـياق              
 أفريقيا والكارييب واحمليط اهلادئ من وبلدانبني االحتاد األورويب من جهة  كوتونو املربم   اتفاق  

لية األفريقية الستعراض النظراء والعمليات اجلارية يف إطـار مؤسـسات           جهة أخرى، واآل  
). ٦٤ ، الفقـرة A/HRC/4/WG.2/TF/2( من الفقر احلّداستراتيجية ورقات بريتون وودز مثل   

حـديات الرئيـسية أمـام      االستشارية تقييمها القائل بأن الت    الفرقة العاملة اخلبرية    وشاطرت  
 والفساد، وهي أمور ال تزال    واألمن والنمو االقتصادي  السالم  م  تشمل انعدا  الشركاء األفارقة 

كما أن هذه التحديات تشمل وجود ثغرات       .  االقتصادية -تقوض النمو والتنمية االجتماعية     
  ).٣١، الفقرة E/CN.4/2005/WG.18/TF/3(يف قدرات مؤسسات احلكم 

نسان يف احلق يف التنمية     ل امتثال بدرجة أقل للمعيار املتصل بإدماج حقوق اإل        جِّوُس  -٢٣
احلكم يف االسـتعراض املتبـادل      عنصر   وميثل. السياسات اإلمنائية الوطنية والدولية   إطار  يف  

، وينبغي أن تدمج العملية وضع املعايري احملددة إقليمياً وذات الـصلة حبقـوق              امفيدإسهاماً  
، فضالً عن   )مللحقة به امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب والربوتوكوالت ا      (اإلنسان  

الورقة املتعلقة بالسياسات ذات التوجه العملي ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتـصادي        
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)A/HRC/4/WG.2/TF/2   ومن الضروري اإلشارة بوضوح إىل صكوك حقوق       ). ٦٤، الفقرة
ـ         . اإلنسان وتغطية حقوق اإلنسان كافة     ة وينبغي لالسـتعراض أن يكمـل اآلليـة األفريقي

  . )٤(النظراءالستعراض 
وأتاحت عملية إعداد تقارير االستعراض املتبادل فرصاً لتحسني إطار العمل وإدماج             -٢٤

تقييم بوقبلت الفرقة العاملة    .  إمنائية تستند إىل احلقوق     احلق يف التنمية وُنُهجٍِ    منمفاهيم نابعة   
 أكثر حتديداً، ومفيدة    "ري األداء معاي"و" حدود العمل "بأنه ينبغي أن تكون     االستشارية  اخلبرية  

إدماج معايري أداء   ومن شأن   .  السياسات وترتبط ارتباطاً واضحاً بالتعهدات القائمة      يضعالو
عزز إسهام االسـتعراض يف احلـق يف        اإلنسان وغريها من املعاهدات أن ي     حقوق  تستند إىل   

 يبدو، مستنداً إىل املعايري     افيم،  إطار االستعراض املتبادل  يف أحيان كثرية، ال يكون      و. التنمية
  ).٥٣، الفقرة A/HRC/8/WG.2/TF/CRP.5(القائمة ميدانياً 

بتقييمات ملدى التزام منظمة التعاون والتنمية      ضطلع  وميكن لالستعراض املتبادل أن ي      -٢٥
يف امليدان االقتصادي والبلدان األفريقية بتعهداهتا احملددة يف كل ميدان، وتلخـيص وتقـدمي              

وال تركز اآللية بالتحديد على الفقراء وعلـى  . عمل املتابعة القائم بدل السعي لتكراره  حتليل ل 
 اإلمنائيـة    األهدافَ لل جبعل أسئلة اآللية تتضّمن     هذا اخل  تداركوينبغي  . من هم أكثر هتميشاً   

 ، فـضال   والشواغل املتعلقة بعدم التمييز والفئات الضعيفة، وخباصة يف املناطق احملرومة          لأللفية
 والنـساء واألطفـال واملعـوقني       عن اجلماعات اإلثنية غري املهيمنة والـسكان الـريفيني        

)A/HRC/8/WG.2/TF/CRP.5 ٥٦ و٥٥، الفقرتان.(  
تكمن قيمة االستعراض املتبادل لفعالية التنمية من منظور احلق يف التنمية يف فعالية             و  -٢٦

وال يزال  . فريقية فيما يتعلق بفعالية املعونة    آلية املساءلة ويف تعزيز املوقف التفاوضي للبلدان األ       
عدم التعرض بشكل كاٍف للعديد من أبعاد احلق يف التنمية،          القلق يساور الفرقة العاملة إزاء      

اجلنسني، وإيالء األولوية   قضايا  صريح إىل حقوق اإلنسان، والتركيز على       بشكل  كاإلشارة  
العمل أيضاً إىل ضرورة إعادة النظـر يف        وخلصت فرقة   . للفئات السكانية الضعيفة واملهمشة   
 ضوء تزايد احتياجات البلدان األفريقية بسبب فـشل         يفأولويات السياسات العامة، وذلك     

  ).٦٤، الفقرة A/HRC/12/WG.2/TF/2( الدوحة واألزمة املالية الراهنة جولة

__________ 

)٤( )A/HRC/4/WG.2/TF/2   ويف وقت الحق، أصدرت منظمة التعاون والتنمية يف امليـدان          ). د(١٤، الفقرة
، سلـسلة البعـد   ج اجلهات املاحنة، التجارب والتحدياتُهُن: إدماج حقوق اإلنسان يف التنمية    االقتصادي  

الورقة املتعلقة بالـسياسات ذات   ؛  ٢٠٠٦ن االقتصادي، باريس،    اإلمنائي، منظمة التعاون والتنمية يف امليدا     
منظمة التعاون والتنمية   التوجه العملي بشأن حقوق اإلنسان والتنمية، الصادرة عن جلنة املساعدة اإلمنائية،            

حقـوق  "تقرير حمدث صادر عن جلنة املساعدة اإلمنائية بعنوان         ؛ و ٢٠٠٧يف امليدان االقتصادي، باريس،     
 .٢٠٠٧ منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، باريس، ،" وفعالية املعونةاإلنسان
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  إعالن باريس بشأن فعالية املعونة  )ب(  
 أساليب إنفاق وإدارة    تتناولة هو وثيقة غري ملزمة      إعالن باريس بشأن فعالية املعون      -٢٧

 وضـع مل ينشئ شراكة عاملية رمسية، بل       وهو  املساعدة اإلمنائية الرمسية بصورة أكثر فعالية،       
. إطاراً للشراكات الثنائية بني اجلهات املاحنة والدائنة، وفرادى البلدان املتلقيـة للمـساعدة            

.  من األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة   ٨ري مباشر باهلدف  وبالتايل فإن اإلعالن يتصل اتصاالً غ     
وسعت فرقة العمل املعنية بفعالية املعونة التابعة للجنة املساعدة اإلمنائية مبنظمة التعاون والتنمية        

 يف الـسلطة    التفاوتلوضع آلية تتناول أوجه     وبدعم من البنك الدويل     يف امليدان االقتصادي    
 املنتدى الرفيع املستوى الثالث بداية منامية وملمثلي اجملتمع املدين  ومتنح صوتاً أقوى للبلدان الن    

  .٢٠٠٨بشأن كفاءة املعونة املعقود يف أكرا يف عام 
 يف برنامج عمل    ا إليه ريورغم أن حقوق اإلنسان مل تذكر يف إعالن باريس، فقد أش            -٢٨
بيـد أن   . طنية واملساءلة للملكية الو احلق يف التنمية    دعم  ، وتتسق بعض مبادئه مع      مرتني أكرا

عدداً من مؤشرات وأهداف اإلعالن قبل منتدى أكرا قد تعمل يف الواقع ضد احلق يف التنمية                
ورحبت فرقة العمل باسـتعداد منظمـة       . وقد تؤدي إىل تآكل العمليات الدميقراطية الوطنية      

حلقوق اإلنسان، مبا   وينبغي  . التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ملعاجلة أوجه القصور هذه        
 بصفتها أهدافاً يف إعالن بـاريس ويف اإلعالنـات          بوضوحفيها احلق يف التنمية، أن ُتدَمج       

 إضايف إىل جانب األهداف واملؤشرات املقابلة، موينبغي إدماج إطار استعراض وتقيي. الوزارية
 وحقـوق اإلنـسان     م على أساسه نتائج اإلعالن فيما يتعلق بأثرها يف احلق يف التنميـة،            ُتقيَّ

  ).٨٧ و٨٦ ، الفقراتA/HRC/8/WG.2/TF/CRP.7(واألهداف اإلمنائية لأللفية 
. على نتائج التنميـة   صراحة  ال يركز   لكنه   املعونةز إعالن باريس على فعالية      ويركّ  -٢٩

لتعزيز فعالية التنمية وإعمال حقوق اإلنسان واملساواة بـني         ولذلك، فإنه أقل جدوى كإطار      
 وال يتناول إعـالن     ).١٤، الفقرة   A/HRC/8/WG.2/TF/CRP.1. (الستدامة البيئية اجلنسني وا 

 املشروطة وعـدم    املعونةأي   (املعونةباريس على النحو الوايف األسباب الرئيسية لعدم فعالية         
 ويطرح مشكلة أساسية من منظور احلق يف التنمية، وال سيما يف ضوء             ،)املعونةالتنبؤ بنتيجة   

، A/HRC/4/WG.2/TF/2(لشريكة يف إدارة شؤوهنا واتساق السياسات العامـة         حتكم البلدان ا  
جلنة املـساعدة  يف مساعدة اجلهات املاحنة  تقييدومع ذلك، أُحرز تقدم يف عدم      ). ٦٦الفقرة  

اإلمنائية التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي منذ إعالن بـاريس الـصادر يف             
 معايري احلق يف التنمية ومبادئ حقوق اإلنسان وممارسـتها أن تعـزز             وبإمكان. ٢٠٠٥ عام

 واملساءلة املتبادلة، اليت يـويل إليهـا        اخلاصة بتحكم البلدان يف إدارة شؤوهنا     مبادئ اإلعالن   
التنبؤ بتـدفقات  احملرز يف حتسني   لتقدم  ل كما جيب إيالء العناية   . برنامج عمل أكرا أمهية أكرب    

 من اجلهات  عدٌدال مؤخر فقد حتّو.)يف حالة املعونة غري املشروطةأقل بكثري رغم أهنا  (املعونة
لبلدان الشريكة ذات األولوية على املـدى      املعونة املقدمة إىل ا   املاحنة الرئيسية إىل برجمة خطط      
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واملطلوب هو إحراز تقدم مماثل     .  على املدى املتوسط   املعونةا يعزز التنبؤ بتعهدات     مباملتوسط،  
  . املعونةتنبؤ بصرف يف ال
باعتبـاره إطـاراً    املعونـة  إىل فعالية  مضافةقيمةميكن للحق يف التنمية أن يشكل    و  -٣٠

ـ        املـشروطية  أو اعتمـاد صـياغة   املعونـة ى فعاليـة   للمناقشة دون املغاالة يف التأكيد عل
)A/HRC/8/WG.2/TF/CRP.1   املعونـة ومثة توافق كبري بني مبـادئ فعاليـة         ). ١٩، الفقرة 
كفالة على  وامللكية الوطنية وااللتزام،    وبالتركيز على   . املبادئ اليت يتضمنها احلق يف التنمية     و

يساعد احلق يف التنمية البلدان النامية على إدماج حقوق    مواتية  إزالة عوائق املوارد وإتاحة بيئة      
ـ القائم تآزر  الوبالرغم من   . اإلنسان يف سياساهتا اإلمنائية    لبلـدان يف إدارة  م ابني مبادئ حتكُّ

شؤوهنا واملساءلة املتبادلة واحلق يف التنمية، ميكن أن يؤدي تنفيذها وتقييمها إىل جتاهل املبادئ     
ـ آليات  مية إذا مل تتوفر     األخرى للحق يف التن    خـرى  االنتـصاف األ  شكاوى أو سـبل     لل

)A/HRC/8/WG.2/TF/CRP.7 ٨٥، الفقرة.(  
وهو يضاعف مـن     ،يف إعالن باريس  له صداه    لتركيز على مبادئ احلق يف التنمية     وا  -٣١

إعالن مبدأ رئيسياً يف امللكية الوطنية ثل متوبينما . تطبيق معايري تقييم الشراكات العامليةمالءمة 
مـع   املعونـة تنـسيق    يفإحراز مزيد من التقدم     تشري جتارب البلدان على ضرورة      ،  باريس

بشروط واستعمال النظم القطريـة للـشراء        املعونةاألولويات الوطنية، مبا يكفل عدم تقييد       
، A/HRC/8/WG.2/TF/CRP.1؛ ٨٦، الفقــرة A/HRC/8/WG.2/TF/CRP.7(إلدارة املاليــة او

أوجه الـنقص   ، اختذ برنامج عمل أكرا خطوات ملعاجلة بعض         السياق ويف هذا    ).٢٠الفقرة  
تـشجيع حكومـات    ، و امللكية الوطنية القائمة يف شراكات التعاون اإلمنائية بالتشديد على        

ـ         ممارسة دور قيادي أقوى   البلدان النامية على      ا يف سياسـاهتا اإلمنائيـة ومـشاركة برملاناهت
 برنامج العمل حيزاً لإلجراءات والعمليات احمللية       ويضع.  يف وضع هذه السياسات    هاومواطني

ـ   اجلهات املاحنة واليت تقوّ    توّجههااالعتماد على النظم اليت     تقليص  ويهدف إىل    ساءلة ض امل
  .للمعونةاحمللية يف البلدان املتلقية 

  اآللية األفريقية الستعراض النظراء  )ج(  
اإلعالن بشأن الدميقراطية   وتنمية  الحلق يف   مت الفرقة العاملة بالصلة الوثيقة بني ا      سلّ  -٣٢

رؤساء دول وحكومات منظمـة      جملس   هقتصاد وإدارة الشركات الذي اعتمد    والسياسة واال 
اآلليـة األفريقيـة   وسلّمت كذلك بإمكانيـة اسـتخدام       . ٢٠٠٢يقية يف عام    الوحدة األفر 

ــراء ــتعراض النظ ــة   الس ــق يف التنمي ــال احل ــرز يف إعم ــدم احمل ــد التق  يف رص
)E/CN.4/2005/WG.18/TF ٣١، الفقرة .(  

تقيـيم واسـتعراض    تتيح   آلية فريدة من نوعها      النظراءواآللية األفريقية الستعراض      -٣٣
استقاللية هذه اآللية   وحتفظ  . األفريقي عن طريق الشراكة بني بلدان اجلنوب      أسلوب اإلدارة   

كما . ج منافع وحوافز ميكن أن تقوي املساءلة احملليةدرِالدول وجتعلها منفتحة على التدقيق وُت
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أن تتيح وضع معايري قابلة للتنفيذ لقياس التقدم احملرز يف جمال التنمية وحيزا             ميكن هلذه اآللية    
  .  ملشاركة اجملتمع املدينواسعا
استبيان اآلليـة الـذي يوجـه       تنقيح  املقترحات الرامية إىل    بوسلّمت فرقة العمل      -٣٤

هـذا التنقـيح     ستهدفيوينبغي أن   . يةتقارير االستعراض الالتقييمات القطرية الذاتية وعملية     
ومواءمته مـع    تقليص حجم هذا االستبيان وجعله أداة أكثر كفاءة وفعالية يف جمال التقييم؛           

وإدماج معايري حقـوق اإلنـسان      عمليات أخرى، مثل ورقات استراتيجية احلد من الفقر،         
  . بشكل صريح

ومن شأن  . وميكن كذلك حتسني عملية اآللية يف جمايل متابعة برنامج العمل وتنفيذه            -٣٥
نفيـذ  تركيز اآللية املنصب حالياً على التوجه بتوصيات إىل الدول األعضاء وعلى ضـمان ت             

فرصة إلدخال عناصـر احلـق يف   أن يتيح  التوصيات اليت تصدر عقب كل استعراض قطري        
التنمية، مع إمكانية وضع أوليات واضحة، ومؤشرات قابلة للقياس، والتوصل إىل إدماج هذه             
العناصر بشكل أفضل يف خطط التنمية القائمة، والقيام باستعراض موسع للسياسات العامـة             

  .رز يف جمال التنميةورصد التقدم احمل
 التعاون بني اآللية    زيادة فإن من شأن     ،إصالحات هياكل االحتاد األفريقي   ويف إطار     -٣٦

األفريقية الستعراض النظراء والشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا واالحتاد األفريقـي أن             
اإلنـسان،  سن اإلدماج الفعال للعمل يف إطار اآللية مع املؤسسات األفريقيـة حلقـوق              حت
سيما اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب، مبا يكفل إعمـال احلـق يف التنميـة                وال

، A/HRC/8/WG.2/TF/2( من امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والـشعوب         ٢٢املادة   مبوجب
  ). ٥٤الفقرة 

  التجارة  -٢  

منطقة البحر الكارييب واحمليط    و ااتفاق الشراكة واتفاقات الشراكة االقتصادية بني بلدان أفريقي         )أ(  
  اهلادي من جهة واالحتاد األورويب من جهة أخرى

) احلوافز، واملساعدة اإلضافية(يتضمن اتفاق كوتونو آليات لكل من التدابري اإلجيابية       -٣٧
 ومنطقة البحـر    ابلدان أفريقي -سياسات االحتاد األورويب  ل)  املعونة ووقفاجلزاءات  (والسلبية  

يف احلق يف التنمية بشكل صـريح       يرد  ومل  . حقوق اإلنسان يف جمال   حمليط اهلادي   الكارييب وا 
ـ املربمة   يف اتفاقات الشراكة االقتصادية      أواتفاق كوتونو،     بـني االحتـاد األورويب      االحق

  .منطقة البحر الكارييب واحمليط اهلاديو اواجملموعات اإلقليمية داخل بلدان أفريقي
لتزامات اتفاق كوتونو اليت يعـزز      اليالء املزيد من االهتمام      فرقة العمل إ   واقترحت  -٣٨

عايري احلق يف التنمية، وحبذت فرقة العمل وضع معايري مرجعية لرصد التنمية            املبعضها بعضاً و  
وحبذت فرقة العمل كذلك مواصلة توفري معاملة خاصة وتفاضلية هلذه . يف االتفاقات الالحقة

ف لبلدان حمددة، وتوفري موارد إضافية لتعزيز       دمي تعويض تكيُّ  مت باحلاجة إىل تق   البلدان وسلّ 
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، A/HRC/8/WG.2/TF/2(القدرة يف جمال التجارة، وإىل وجود رصـد وتقيـيم مـستقلني             
وأعربت فرقة العمل عن القلق إزاء احلواجز غري التعريفية القائمة أمام التجارة،            ). ٦٤ الفقرة

 املتعلقة بالصحة البشرية وصحة النبات، واحلواجز التقنية مثل التدابري التقييدية إىل حد اإلفراط    
ورغم أن األحكام املتعلقة حبقوق اإلنسان املدرجة يف        . أمام التجارة، وإجراءات قواعد املنشأ    

االتفاقية ينظر إليها بصورة متزايدة على أهنا إجراءات تتعلق باملشروطية وعقابية، مثل سحب             
 هلا ما يربرها يف بعض األحيان عندما تأيت رداً على انتهاكات األفضليات التجارية، فقد يكون

بيد أن اتباع هنج إجيايب قد يكون أكثر فائدة يف تقدمي مسامهة هيكليـة يف               . حقوق اإلنسان 
تنويـع  متكينية   بيئة   إجيادوميكن أن تشمل التدابري اإلجيابية الرامية إىل        . إعمال احلق يف التنمية   
تجارة، وتقدمي الدعم لنقابات العمال، وبناء القدرات املؤسـسية  الراض التجارة، واملعونة ألغ 

)A/HRC/12/WG.2/TF/2 ٢٣، الفقرة.(  
يف الـشفافية ويف استـشارة شـركاء        كانت هناك ثغرات وأوجه نقص واضحة       و  -٣٩

وحقوق اإلنسان هي جزء من اتفاقات الشراكة       . احلكومة واألطراف الفاعلة يف اجملتمع املدين     
  .كوتونولتطبيق األحكام ذات الصلة يف اتفاق مة اإلمكانية العادية بسبب االقتصا
وتنقيح وينبغي أن تكون عمليات إبرام اتفاقات الشراكة االقتصادية والتصديق عليها             -٤٠

اتفاق كوتونو عمليات شفافة تتضمن فحصاً برملانياً دقيقاً وتـشاوراً مـع اجملتمـع املـدين          
)A/HRC/12/WG.2/TF/2 وستكون املشاورات املتعلقة باالسـتعراض الثـاين       ). ٦٦رة  ، الفق

 فرصة لتقييم أحكام االتفاق املتصلة حبقـوق        ٢٠١٠التفاق كوتونو املزمع إجراؤها يف عام       
وأعربت فرقة العمل عن    . اإلنسان وللنظر يف االقتراحات املتماشية مع معايري احلق يف التنمية         

 عن هذه االتفاقات قد تـؤدي إىل تقـويض املوقـف            الرتعة اإلقليمية النامجة  من أن   القلق  
التفاوضي العام للشركاء التجاريني األضعف، ومن مث فإن دعم جهود التنمية هلؤالء الشركاء             

  ).٦٩، الفقرة A/HRC/12/WG.2/TF/CRP.1(ُيعد أولوية من األولويات 
املعقدة سياسات  الوالحظت فرقة العمل وجود مشاكل تتعلق باالتساق بني خمتلف            -٤١

االحتاد األورويب واملفوضية األوروبية، وال سيما فيما يتعلق بكيفية التعامـل مـع             اليت يتبعها   
 من اتفاق كوتونو وإبرام ٨حقوق اإلنسان والشفافية يف سياق احلوار السياسي مبوجب املادة        

يف درجـة   املقوق اإلنـسان    العامة املتعلقة حب  ألحكام  لوينبغي  . اتفاقات الشراكة االقتصادية  
من خـالل   لتعكس عدم جتزئة حقوق اإلنسان      بصورة عملية   االتفاق أن تكون أوسع نطاقاً      

على النحو املنصوص   والثقافية،  توسيع نطاق تغطيتها ليشمل احلقوق االقتصادية واالجتماعية        
  .الديباجةعليه يف 

 ينبغي هلذه   ،ومن وجهة النظر املثلى   . تقييمات األثر إجراء  وينص اتفاق كوتونو على       -٤٢
ـ   عتبارات  يف االعتبار حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك اال       التقييمات أن تأخذ     احلق يف  املتعلقـة ب

عايري املرجعية  املا يعزز حيز رصد     مبالتنمية ومعايري التعاون يف كل من جمايل التجارة والتنمية،          
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 وأعرب عنه أعضاء    لتنمية، كما اقترحت ذلك بلدان أفريقيا والبحر الكارييب واحمليط اهلادي         ل
  .الربملان األورويبيف 

   األدوية األساسيةاحلصول على  -٣  

  الفريق احلكومي الدويل املعين بالصحة العامة واالبتكار وامللكية الفكرية  )أ(  
الفريق احلكومي الدويل املعين بالصحة      ٢٠٠٦ يف عام    أنشأت مجعية الصحة العاملية     -٤٣

جل وضع استراتيجية عاملية وخطـة عمـل حتركهـا        أمن   يةالعامة واالبتكار وامللكية الفكر   
االحتياجات إلجراء البحوث الصحية األساسية وتطوير اجملال الصحي فيما يتعلق باألمراض           
اليت تؤثر على حنو غري متناسب يف البلدان النامية، ومن أجل تعزيز االبتكار وبناء القـدرات،      

ويهتم فريـق العمـل أساسـاً       . بئة املوارد وحتسني فرص احلصول على الرعاية الصحية وتع      
ويسعى من خالل االسـتراتيجية     . هاء املعين باحلصول على األدوية األساسية      - ٨ باهلدف

 حصول، لتيسري   ٢٠٠٨ني، اللتني اعتمدهتما مجعية الصحة العاملية يف عام         توخطة العمل العاملي  
وهتدف .  الطبية واألجهزةات الصحية   لى األدوية األساسية وتعزيز االبتكار يف املنتج      عالفقراء  

وأيسر خطط احلوافز إىل فك االرتباط القائم بني البحث وجعل املنتجات الصحية أرخص مثناً     
  ).٢٦، الفقرة A/HRC/12/WG.2/TF/CRP.1( مناالً
زت فرقة العمل على التآزر احملتمل بني االستراتيجية واخلطة واحلق يف التنميـة             وركّ  -٤٤

)A/HRC/12/WG.2/TF/CRP.1   ورغم عدم التمكن من تعديل هذه الوثـائق،        ). ٢٧، الفقرة
 مبادئ احلق يف التنمية يف تفسري مبادئ وعناصر تنفيذ االسـتراتيجية واخلطـة              اعتماد ميكن

)A/HRC/15/WG.2/TF/CRP.2   فرقة العمل أن هناك انـسجاماً بـني         ورأت). ١١، الفقرة 
 االستفادة وتعبئـة    فرصتكار وبناء القدرات وحتسني     ضعت لتعزيز االب  العناصر الثمانية اليت وُ   

 تنفيذ االستراتيجية يف حد ذاهتا، وواجبات الدولة يف اختاذ مجيع التدابري            ماملوارد ورصد وتقيي  
الضرورية لضمان تكافؤ الفرص بني اجلميع يف احلصول على اخلدمات الصحية، وفقـاً ملـا               

  .ة من إعالن احلق يف التنمي١-٨تقتضيه املادة 
مت فرقة العمل باإلشارة يف االستراتيجية واخلطة إىل التعهد املؤسسي ملنظمـة            وسلّ  -٤٥

 من  ١٢الصحة العاملية باحلق يف الصحة، بيد أهنا أعربت عن أسفها حلذف اإلشارة إىل املادة               
والحظت فرقة العمل بقلق    . العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية      

 من اعتماد تقدمي احلماية لألحكام املـضافة إىل اجلوانـب           ا مل حتذر  واخلطةالستراتيجية  أن ا 
 تشر إىلاملتصلة بالتجارة من حقوق امللكية الفكرية يف االتفاقات التجارية الثنائية، كما أهنا مل    

 أن هذه   بيد. األثر الذي تتركه االتفاقات الثنائية أو اإلقليمية يف إمكانية احلصول على األدوية           
األدوية يف البلدان الناميـة واحلـصول عليهـا         االستفادة من   الوثائق تتضمن عناصر إمكانية     

 ١٧ق العام رقـم     يلتعلووفقا ل . احملتوى املعياري للحق يف الصحة    نوعيتها، تتفق مع    كذلك  و
 الذي اعتمدته اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وخباصة أن حتـرص           
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الدول األعضاء على أال تعوق أنظمتها القانونية أو األنظمة املعنية حبماية امللكيـة الفكريـة               
قدرهتا على االمتثال اللتزاماهتا األساسية يف إطـار احلـق يف الغـذاء والـصحة والتعلـيم                 

)E/CN.4/2005/WG.18/TF/3   (؛  )٦٧، الفقرةA/HRC/12/WG.2/TF/2   وفيما ). ٧٤، الفقرة
املساءلة، تتطابق أنظمة الرصد والتقييم واإلبالغ يف اإلجـراءات الـيت تتخـذها          أيتعلق مببد 

احلكومات، باعتبارها صاحبة املسؤوليات الرئيسية، وكذلك األوساط الصناعية، مع معـايري           
وفيما يتعلق بدور صـناعة     . نه ميكن إدخال حتسينات على املؤشرات     أرغم  احلق يف التنمية،    

ستكشف مع   أكدت فرقة العمل ومنظمة الصحة العاملية فائدة أن تُ          الصيدالنية، املستحضرات
  الصيدالنية املستحضرات شركات   لصاحلأصحاب املصلحة املبادئ التوجيهية حلقوق اإلنسان       

بت فرقة   املشاركة، رحّ  أوفيما يتعلق مببد  .  واحلق يف الصحة   فيما يتعلق باحلصول على األدوية    
العمل العامليتني بشأن تنظـيم جلـسات علـى شـبكة           العمل بأحكام االستراتيجية وخطة     

اإلنترنت، ومشاورات إقليمية، ومشاورات مشتركة بني البلدان، ومشاركة املنظمات غـري           
احلكومية واخلرباء مشاركة مباشرة، وكذلك بتوفري التمويل الذي من شأنه أن يتيح مشاركة             

  .أقل البلدان منواً

   يف جمال أمراض املناطق املداريةالربنامج اخلاص للبحث والتدريب  )ب(  
على الرغم من أن حقوق اإلنسان واألهداف اإلمنائية لأللفية مل يتم االلتـزام هبـا                 -٤٦

يف الربنامج اخلاص للبحث والتدريب يف جمال أمراض املناطق املدارية، فإن هذا            بشكل صريح   
وتنفيذ حلـول عمليـة      أحباث   إجراء إىل   العموموجه  الربنامج على   ويهدف  . االلتزام ضمين 

املشاريع الـيت   فإن  واتساقاً مع معايري احلق يف التنمية،       . للعديد من األمراض املهملة يف العامل     
ـ تأر كيفية استخدام دواء ما وتوزيعه، وت      تقّراليت   احمللية   تاجملتمعاتديرها  ُوضعت مؤخراً     دكّ

ـ ملعايري اجلودة والكمية، وتسهر على حفظ       من مطابقته    ـ و. تسجالال تـدخالت  ؤدي  ت
يف وحتسني اخلـدمات العامـة، واإلسـهام    توزيع بعض العقاقري، إىل زيادة   اجملتمعات احمللية   

التمكني السياسي وإضفاء الطابع الدميقراطي، ومجيعها عناصر تسهم يف إعمـال احلـق يف              
  ).٢٥، الفقرة A/HRC/12/WG.2/TF/CRP.1(التنمية 
يف جمال األمـراض  عن طريق البحث والتطوير      الربنامج اخلاص لالبتكار  على أن أثر      -٤٧

، A/HRC/12/WG.2/TF/2(املعدية يظل حمدوداً نظراً إىل نقص متويله وارتفاع أسعار األدويـة      
ويف الوقت نفسه، فإن هياكل اإلدارة يف املؤسسات اخلاصة واملنظمـات غـري     ). ٧٩الفقرة  

دواعي القلـق أن    من  و. جلمهوراحلكومية األحدث عهداً ال تنص على مساءلتها أمام عامة ا         
اجلهود املبذولة لتمويل مبادرات مكافحة األمراض اليت تصيب الفقراء تعتمـد يف اجلانـب              

نظـم  األكرب منها على موارد تأيت من خارج املؤسـسات العامـة وتقـع بعيـداً عـن                  
  .احلكومية املساءلة

إىل احلقوق نظراً إىل    وخلصت فرقة العمل إىل أن استراتيجية الربنامج اخلاص تستند            -٤٨
وميكن . أن خاصيتها الرئيسية هي متكني البلدان النامية وتلبية احتياجات أشد السكان ضعفاً           
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تعزيز أوجه الشفافية واملساءلة، وال سيما يف جمال االتفاقات التعاقدية مع شركات األدويـة              
املـستقلة بتعزيـز    فيما يتعلق بالتسعري واحلصول على األدوية، وتوسيع نطاق االستعراضات          

ورحبت فرقة العمل باجلهود املبذولة يف إطار الربنامج لتـصميم وتنفيـذ            . املساءلة املتبادلة 
الربامج ذات الصلة بأساليب تعكس مبادئ احلق يف التنمية وتستخدم إطار احلق يف الـصحة               

  .بشكل صريح

  الصندوق العاملي ملكافحة اإليدز والسل واملالريا  )ج(  
نامج اخلاص والصندوق العاملي ملكافحة اإليدز والسل واملالريا إىل حتقيـق          يرمي الرب   -٤٩

هدف مشترك يتمثل يف مكافحة األمراض الرئيسية اليت تصيب الناس يف أشد مناطق العـامل               
ويسعى كالمها لتحسني االستفادة من الصحة والتنمية املتكافئة، وبصفة عامـة فـإن             . فقراً

وتشمل عناصر من معايري احلق يف التنمية، اليت اعتربهتا فرقة العمل           . ةإجراءاهتما تشاركية ومتكيني  
مناسبة جداً للعمل الذي يقوم به الصندوق العاملي، اإلنصاف واملشاركة الفاعلـة والنـشطة              

، A/HRC/12/WG.2/TF/CRP.1(واالحتياجات اخلاصـة للجماعـات الـضعيفة واملهمـشة          
  ).٢٠ الفقرة
عاملي يف القدرة الوطنية على التحكم يف األمـراض الثالثـة           الصندوق ال كان تأثري   و  -٥٠

 الصندوق  خصائصومت تأكيد   .  من األهداف اإلمنائية لأللفية    ٨مناسباً جداً يف سياق اهلدف      
شفافية والتزامه باحلكم الرشيد وشدة وعيه بشواغل حقوق اإلنسان مع          يف جماالت ال  العاملي  

  .وجود بعض القيود يف برجمته
وبرامج الصندوق العاملي تتفق يف جمملها مع مبادئ احلق يف التنمية، على            تأثري  وكان    -٥١

 اليت  تحدياتالوالحظت فرقة العمل كذلك     . الرغم من أهنا ال تعتمد هنجاً قائماً على احلقوق        
ويضطلع الصندوق بدور حيوي يف تطوير بيئة .  آليات الرصد املعنية باملساءلة املتبادلة  تواجهها

 العامة الرامية   اتر متكيناً لكل من الصحة والتنمية ويسهم يف جدول أعمال السياس          دولية أكث 
  .إىل تعزيز الصحة العامة وحقوق اإلنسان والتنمية

  القدرة على حتمل الدين  
 االقتراض وفقا لشروط القدرة على حتمل الدين شكالً مهماً من أشكال التعاون             يعدُّ  -٥٢

وجبه على وسائل وتسهيالت مناسبة لتعزيز تنميتها الـشاملة،         الدويل حتصل البلدان النامية مب    
 من األهداف   ٨دال من اهلدف     -٨وتدعو الغاية   .  من إعالن احلق يف التنمية     ٤عمال باملادة   

اإلمنائية لأللفية اجملتمع الدويل إىل املعاجلة الشاملة ملشاكل ديون البلدان النامية باختاذ تـدابري              
  . الدويل جلعل حتمل ديوهنا ممكناً يف املدى الطويلعلى الصعيدين الوطين و

  عـبءُ  أقل البلدان منواً هو    هالحظت فرقة العمل أن سبب تفاقم الفقر الذي تعاني        و  -٥٣
  اليت تدفعها تلك البلدان من أجل الوفـاء         مليارات الدوالرات   يصعب حتمله وأن   الدين الذي 

بـرامج   عن الشحيحةل جزء كبري من مواردها ؤدي إىل حتوتزاماهتا املتعلقة خبدمة الديون ت الب
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  حيد بشدة من آفاق إعمال احلـق يف التنميـة          التعليم والصحة والبنية األساسية، األمر الذي     
)A/HRC/12/WG.2/TF/2   التزام الدولة خبدمة الديون الوطنيـة       وجيب أن يوفّق   .)٨٧، الفقرة 

 مع التزاماهتا إزاء حقوق      من الفقر متشيا   البشرية واحلد  التنمية    الوطنية يف جمايل   ولوياتاألبني  
، E/CN.4/2005/WG.18/TF/3(ون قدسية العقود يف نظام التمويـل        اإلنسان واحلاجة إىل ص   

  ).٦٣الفقرة 
وتضع أعباء الديون الثقيلة عقبات كبرية أمام عدد قليل من البلدان النامية املنخفضة               -٥٤

هتـا يف جمـاالت احلقـوق       ية والوفـاء بالتزاما   الدخل، مما يعوقها عن حتقيق األهداف اإلمنائ      
ولئن كانت مبادرات ختفيف عبء الدين تسهم يف إعمال         . االقتصادية واالجتماعية والثقافية  

احلق يف التنمية، فإن إلغاء الديون غري كاف مبفرده، وجيب أن يقترن بتدعيم قدرات الدولـة                
واحلوكمة واحتـرام حقـوق اإلنـسان وتـشجيع النمـو املنـصف وتقاسـم منافعـه                 

)A/HRC/12/WG.2/TF/2 ٨٨، الفقرة.(   
إطار املبادرة املتعلقة بالبلدان الفقرية املثقلة بالديون        وجنم عن ختفيف عبء الدين يف       -٥٥

 مليـار دوالر مـن   ١١٧ واملبادرة املتعددة األطراف لتخفيف عبء الديون شطب أكثر من        
 ٤و) ٣(٢صة املـواد    الديون غري املسددة، مما يساهم بوضوح يف إعمال احلق يف التنمية، خا           

  من اإلعالن، عن طريق السماح بتحويل مدفوعات خدمة الدين لتنشيط البنية التحتيـة             ٨و
وطائفة من األهداف االجتماعية واالستثمار فيها، مع افتراض أن املوارد الالزمة ستنشأ على             

ـ ). ٨٩، الفقـرة    A/HRC/12/WG.2/TF/2(الصعيد الداخلي أو عرب التعاون الدويل        ي وينبغ
ن طريق إيالء كـل     ق يف آليات متويل التنمية، سيما ع      متحيص النظر يف طريقة إدراج هذا احل      

من املقرض واملقترض املزيد من االهتمام ملبادئ املشاركة واإلدماج والـشفافية واملـساءلة،             
واتفقت فرقة العمل مع مؤسسات بريتـون وودز        . وحكم القانون، واملساواة، وعدم التمييز    

ذا كان التخفيف من عبء الدين يرفع القيود عن املوارد اليت ميكن اسـتخدامها يف               على أنه إ  
حتقيق أهداف التنمية، فإنه يتعني إكمالـه بتمويـل إضـايف إذا أريـَد بلـوغ األهـداف                  

)A/HRC/15/WG.2/TF/2٥٢ ، الفقرة.(  
عمليـة إرسـاء   من شأن منح البلدان النامية صوتا أعلى ومتثيال أكـرب وحتـسني    و  -٥٦

واملساءلة يف املؤسسات املالية الدولية أن يساعد على إعمال احلـق يف             والشفافيةالدميقراطية  
نفس الدول اليت التزمت يف أماكن أخرى بـاحلق         سياسات هذه املؤسسات حتددها     ف. التنمية

 ملزمة قانونا يف جمـال احلقـوق االقتـصادية واالجتماعيـة            التزاماتوكذلك ب (ية  يف التنم 
 النظام املايل العـاملي طبقـا       يف إطار  التصرف مسؤولية   حمل معاً  تت ، فهي  ومن مثَّ  ،)والثقافية

  ).٦٤، الفقرة A/HRC/15/WG.2/TF/2(للحق يف التنمية 
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  وجيانقل التكنول  -٥  

  لمنظمة العاملية للملكية الفكريةجدول أعمال التنمية ل  )أ(  
بني الروابط القوية   ملكية الفكرية   تقييم جدول أعمال التنمية للمنظمة العاملية لل      يربز    -٥٧

 وصـية   ٤٥فجدول األعمال الذي يشتمل علـى       . حقوق امللكية الفكرية واحلق يف التنمية     
.  ترمي إىل إعمال احلق يف التنميـة        حديثة ةي مبادرة عاملية رئيس   ٢٠٠٧ والذي اعتمد يف عام   

ماً وإمنائيـاً يتمثـل يف   هي إحدى أدوات السياسة العامة اليت ختدم غرضاً عاامللكية الفكرية   و
  نـشر   يف لكنها أيضاً ميكن أن تؤثر سـلباً      . توفري حوافز لالستثمار يف التكنولوجيا اجلديدة     

. اسـم منـافع التكنولوجيـا     قد يقيد تق  ترتب عليها   إذ إن االحتكار املؤقت امل    التكنولوجيا  
ـ حقوق اإلنسان أو احلق يف ال     أي إشارة إىل    جدول أعمال التنمية    يتضمن   وال ، لكنـه   ةتنمي

وتؤيد فرقة العمـل    . هذا احلق مبتطلبات  يشتمل على العديد من األحكام اليت ميكن أن تفي          
ولويـات  األالنظر يف سياسات امللكية الفكرية يف إطار        الداعية إىل   جدول األعمال   ات  توصي

ألخـرى  اإلمنائية الوطنية، االقتصادية واالجتماعية؛ وإىل توخي التعاون الوثيق مع الوكاالت ا 
مؤمتر األمـم املتحـدة   وخباصة (عنية باألبعاد اإلمنائية للملكية الفكرية امللألمم املتحدة   التابعة  

ومنظمة الصحة العامليـة    ) اليونيب(وبرنامج األمم املتحدة للبيئة     ) األونكتاد(جارة والتنمية   تلل
ـ   ومن) اليونيدو (ةيمة األمم املتحدة للتنمية الصناع    ومنظ  لـم دة للتربيـة والع   ظمة األمم املتح

؛ )٥()سيما منظمة التجارة العامليـة    (ة  وغريها من املنظمات الدولية املعني    ) اليونسكو (والثقافة
جـارة مـن     اتفاق اجلوانب املتصلة بالت     يف  املرونات الواردة  املشورة بشأن استعمال  وإسداء  

حمـوره  منائي شـامل    هنج إ مهيتها احلامسة يف وضع     أذه العوامل   وهل. )٦(حقوق امللكية الفكرية  
 ويتضمن جدول األعمال أيضا أحكاما عن محاية املعارف التقليديـة والفولكلـور           . اإلنسان

  .والشفافية واملشاركة واملساءلة
نفيـذ  بغية املضي صوب ت   و. يف مرحلته األوىل  أعمال التنمية    جدولوما يزال تنفيذ      -٥٨

السياسات املتعلقة بلبحوث لية كبرية ء أمه ينسجم مع احلق يف التنمية، توصي فرقة العمل بإيال        
أهداف التنمية يف سياسات امللكية الفكرية بدال من جمرد نقـل            إلدماج   ج مبتكرة ُهووضع نُ 

 بالتنمية، خاصـة  توثيق التعاون مع الوكاالت املعنية      إىل البلدان النامية؛ و   نظم امللكية الفكرية    
تكرر و.  املدين؛ ووضع نظام للرصد والتقييم     نظومة األمم املتحدة واجملتمع   مل تابعة ال الوكاالت

تجـارة مـن    من اتفاق اجلوانب املتصلة بال٢-٦٦ فرقة العمل التأكيد على أمهية تنفيذ املادة     
  اليت هي إحدى االلتزامات القانونية اليت تقع على عاتق البلدان املتقدمة           حقوق امللكية الفكرية  

  .لوجيا إىل أقل البلدان منواتكنو حوافز لنقل التوفري بالنمو واليت تقضي

__________ 

 .٤٠التوصية  )٥(
 .١٤التوصية  )٦(
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  آلية التنمية النظيفة  )ب(  

 بتغري املناخ من    اعترفت فرقة العمل بقيمة آلية التنمية النظيفة من حيث البعد املتعلق            -٥٩
مـا دام نقـل     من األهداف اإلمنائية لأللفيـة       ٨واو من اهلدف     -٨ لغايةا و ق يف التنمية  احل

. التنمية املستدامة يف البلدان النامية    ب اخلاصة التوقعات   التكنولوجيا اخلضراء قادرا على حتسني    
 احلقوق،  منظور هنج قائم على   ، من    تورد إشارة حمددة إىل حقوق اإلنسان       هذه اآللية  ومع أن 

مة، و         لتمكني واالستدا كلـها  فإهنا تشتمل على عناصر اإلنصاف واملشاركة وا
ما تؤكد أمهية العناصر يف الرصـد       عناصر تؤكد صلتها الوثيقة بتعزيز احلق يف التنمية ك        
إجيابيـة يف إعمـال هـذا احلـق         الدقيق هلذه العناصر لضمان مسامهة اآللية مـسامهة         

)A/HRC/12/WG.2/TF/2 ،٨٥ و٨٣ الفقرتان.(  
ديدها علـى خفـض     تشبعض املنشورات   إىل اآللية يف    بني االنتقادات اليت وجهت       -٦٠

ألشخاص واجملتمعات  با اخلاصةحقوق اإلنسان   على    اآلثار السلبية  الوقاية من االنبعاثات دون   
مشاريع اآللية على عدد قليل فقط من البلدان النامية مثل            وتوزيع  واحلد من تلك اآلثار    احمللية

، األمر الذي يعكس اجتاه تدفقات االسـتثمار         توزيعا ال يتسم بالعدل    الربازيل والصني واهلند  
بشأن اآللية الذي   كما تضمن القرار    ). ٣٩الفقرة  ،  A/HRC/15/WG.2/TF/2(األجنيب املباشر   

اختذ يف اجتماع كوبنهاغن لألطراف يف بروتوكول كيوتو خطوات للنهوض بالتوزيع العادل            
. وإن كان من الالزم االضطالع باملزيد من أنشطة التدريب وبناء القدرات يف البلدان النامية             

األخرى ومن أوجه القصور    . نبعاثاتاللفبعض مشاريع اآللية ال يترتب عليها خفض حقيقي         
 وقلة الـشفافية  دقيقةأخر يف عملية املوافقة الاحلق يف التنمية زيادة عدد حاالت الت      من منظور   

واإلنصاف وعدم التمييز واملشاركة واملساءلة رغم اختاذ العديد من التدابري مؤخرا لتحـسني             
 آلية سـوقية،  باعتبارهاو.  الشفافيةعزيزلت خطوات  اختاذ املنهجية وعملية املوافقة، مبا يف ذلك     

تدامة  كانت أكثر فاعلية يف تقليص تكاليف التخفيف منها يف املسامهة يف التنميـة املـس          قدف
  .ونقل التكنولوجيا اخلضراء

  أثـر   بتخفيف خاصةدابري   شواغل حقوق اإلنسان عند اعتماد ت      تبديد بعض وميكن    -٦١
ـ عن طريق سبل  غازات الدفيئة والتكيف مع تغري املناخ    ن قبيـل تقيـيم اآلثـار البيئيـة     م

واالجتماعية على نتائج مشاريع اآللية، واالضطالع بعملية أكثر شفافية وتقوم على املشاركة            
من خالل تواصل أفضل مع أصحاب املصلحة ومتكـني أصـحاب املـصلحة             بشكل أكرب   

الالزمة كما ينبغـي أو     عندما ال ُتتبع اإلجراءات     اللجوء إىل سبل االنتصاف     املتضررين من   
  .عندما تنتهك النتائج حقوق اإلنسان اخلاصة باجملتمعات احمللية

غازات الدفيئة وتعزيز التنميـة املـستدامة ونقـل         أثر  وتظل اآللية مهمة يف ختفيف        -٦٢
وينبغي تدعيمها عرب زيادة فعاليتها وضـمان       . التكنولوجيا رغم االنتقادات اليت وجهت إليها     

ومن شأن املفاوضات على    . ماعية والبيئية وإدراج منظور احلق يف التنمية فيها       سالمتها االجت 
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 أن يتيح فرصة إدراج مكونات هذا ٢٠١٠اتفاق جديد بشأن تغري املناخ يف املكسيك يف عام 
  .احلق يف التنمية يف اآللية

  اإلمنائية من االلتزام السياسي إىل املمارسة: االستنتاجات والتوصيات  - ثالثاً  
أنه إذا  يف  املوحدة أعاله اليت خلصت إليها فرقة العمل        ية للنتائج   الرسالة الرئيس تتمثل    -٦٣

كانت الدول األعضاء هي وحدها القادرة على حتويل احلق يف التنمية من التزام سياسـي إىل        
يل اجملتمع الـدو  ميكننا استخالص الدروس املالئمة لفائدة      ممارسة إمنائية، فإننا، بصفتنا خرباء،      

عرب إجراء دراسة مفصلة للطريقة اليت َيرى هبا هذا احلقَّ العديُد من اجلهات الفاعلة والعمليات     
كامن القوة ومواطن الضعف يف األهـداف اإلمنائيـة         وتتعلق الدروس املستخلصة مب   . اإلمنائية

التجارة ا  تناول قضاي  ومقاومة   ،العدالة االقتصادية ل  يسبلأللفية والعقبات اهليكلية اليت تعترض      
  مفهـوم   وغموض ، وضرورة أدوات القياس ومآزقها    ،واإلقراض من منظور احلق يف التنمية     

مـن االلتـزام إىل   الالزمـة للتحـول    واحلوافز تالسياسا، وعدم اتساق    "الشراكة العاملية "
هذه األفكار األسـاس    وتوفر  .  وضرورة التوازن بني املسؤوليات الوطنية والدولية      ،املمارسة
 يف التقرير عن الدورة السادسة لفرقة العمل        ة لالقتراحات املتعلقة بالعمل املقبل الوارد     املنطقي

)A/HRC/15/WG.2/TF/2 ٨٨-٧٤، الفقرات.(  

  مكامن قوة األهداف اإلمنائية لأللفية ومواطن ضعفها  - ألف  
يما يف   من غري املرجح حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، س        هأشري مرارا وتكرارا إىل أن      -٦٤

ومع ذلك، فمن منظور احلق     . أفريقيا جنوب الصحراء، حىت قبل األزمة املالية العاملية الراهنة        
يف التنمية، كان حشد املوارد وااللتزام السياسي من لدن وكاالت األمم املتحدة واحلكومات             

التنمية باحلق يف   بصورة غري مباشرة    تعلق  يتطورا إجيابيا يف جمال وضع األولويات، وهو جمال         
وميكـن  . "احلق يف التنمية واقعاً يلمسه اجلميع     جبعل  "لكنه فُصل رمسيا عن التزام قمة األلفية        

.  باحلجم الذي نعرفه اليوم انتهاك سافر للحق يف التنميـة          االحتجاج بالقول إن وجود الفقر    
ويتسق تقسيم األهداف إىل غايات قطاعية مع النهج األساسي للحـق يف التنميـة القائـل                

 ويتطلب، مثلمـا جـاء يف       ،باالعتراف بأن الفقر مفهوم أوسع من عدم امتالك دخل كاف         
تكافؤ الفرص للجميع يف إمكانية وصوهلم إىل املـوارد         " من إعالن احلق يف التنمية،       ٨ املادة

  ".األساسية والتعليم واخلدمات الصحية والغذاء واإلسكان والعمل والتوزيع العادل للدخل
فقـد  .  العمل أيضا أن األهداف منفصلة عن إطار حقـوق اإلنـسان           وتدرك فرقة   -٦٥

استرعت مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان االنتباه إىل هذه الفجوة وركـزت             
ليال شامال عـن    ترابطهما عرب توزيع رسوم بيانية تبني التداخل فيما بينهما ونشرت حت          على  

، مثلما فعل برنامج األمم  اإلمنائية تساهم يف األهدافالكيفية اليت ميكن هبا حلقوق اإلنسان أن   
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وتستكمل فرقة العمل مهمتها يف الوقت الـذي        ). E/CN.4/2004/23/Add.1(املتحدة اإلمنائي   
فيه الدول األعضاء والوكاالت الدولية جممل هيكلية األهداف، خاصة يف االجتماع   تستعرض  

 هبدف استعراض التقدم صوب حتقيقها      ٢٠١٠ سبتمرب/الرفيع املستوى املزمع عقده يف أيلول     
مواتية للفريق العامل كي يتطرق     أن الفرصة   ويبدو  . األهداف اإلمنائية الدولية األخرى   وحتقيق  

أن تكون اهليكلية اجلديدة الرامية إىل تركيز       يكفل  إىل الشواغل اليت عربت عنها فرقة العمل ول       
  .امية إحلاحا أكثر انسجاما مع احلق يف التنميةاالنتباه على تلبية أشد احتياجات البلدان الن

عرب غري أنه ال ميكن إزالة التوتر القائم بني أهداف االقتصاد الكلي وحقوق اإلنسان                -٦٦
وتـشاطر  . ٨  اهلدف املتوخى يف من النوع   شراكة  تضي  معينة ويق سياسات  بتنظيم  التزام عام   

ذ إجراءات بشأن مبـادرات أساسـية يف   من شأن البطء يف اختا"فرقة العمل الرأي القائل إن   
أن يقلل بشدة احتمال حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفيـة         يون  والتجارة والد  جماالت املساعدة 

 ٨استمرار التكاسل يف اجملاالت احلامسة هذه اليت يتناوهلا اهلـدف           "وإن  " ٢٠١٥حبلول عام   
رى لفائدة معظم البلدان النامية يثري      واليت تؤثر يف إمكان حتقيق األهداف اإلمنائية السبعة األخ        

الشراكة العاملية املنـصوص عليهـا يف       النمو  شكوكا يف اجلدية اليت تعاجل هبا األمم املتقدمة         
وتقـع املـساءلة    . )٧(" من مساءلة متبادلة ومسؤولية مشتركة      وما يقترن هبا ضمناً    ٨اهلدف  

، وينبغي تـدارك أوجـه القـصور يف    يف صميم احلق يف التنميةاملتبادلة واملسؤولية املشتركة  
احلق يف التنمية يف اهليكلية اجلديدة املتوقع أن يتمخض عنـها اجتمـاع      منظور  األهداف من   

  .سبتمرب/أيلول

  العقبات اهليكلية أمام العدالة االقتصادية  - باء  
مية التنسبيل  العقبات اهليكلية اليت تعترض     من بني الشواغل املتعلقة باحلق يف التنمية          -٦٧

، وغالباً ما يفسَّر هذا الشاغل بأنه حماولة للضغط مـن جانـب             املنصفة على الصعيد العاملي   
. عادة يف شكل تدفقات من املعونـة " بلدان الشمال"بغرض نقل املوارد من     " بلدان اجلنوب "

اهلدف املتمثل يف ختصيص    ُيعزى اإلخفاق يف إعمال احلق يف التنمية إىل عدم حتقيق           وغالبا ما   
هذه التـصورات  و.  يف املائة من الدخل القومي اإلمجايل للمساعدة اإلمنائية الرمسية  ٠,٧بة  نس

بالعقبات اهليكلية  مهمته  ‘ أوالً ‘فبلدان منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي      . مضللة
كـم  التنمية يف سياق التعديالت املتفاوض عليها واملتعلقة بالقواعد اليت حت         سبيل  اليت تعترض   

علـى  التجارة واالستثمار األجنيب املباشر واهلجرة وامللكية الفكرية ويف القرارات اليت تـؤثر             
ـ   " جداول أعمال التنمية  "وتشهد مشاركتها يف    . تدفق رأس املال والعمالة    ام على هذا االهتم

د من املفاوضات التجارية يدل أيضا على حدو     " اإلمنائية" جولة الدوحة    بيد أن مجود  . املشترك

__________ 

)٧( J. Vandemoortele, K. Malhotra & J.A. Lim, Is MDG 8 on track as a global deal for human 

development? UNDP Bureau for Development Policy, New York, 2003, pp. 14–15. 
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ألطراف ا تخذها اليت ت  فاحلق يف التنمية يعاين معاناة شديدة من املواقف املتصلبة        . هذا االلتزام 
وال ميكن لاللتزام الرمسي باحلق يف التنمية مبفـرده       . يف املفاوضات على جداول أعمال التنمية     

  .ستفيد منها مجيع األطرافيفضي إىل نتيجة يأن 
حتقيق الوعود املتعلقة باحلق يف التنمية على إجـراء         ف  وجبانب االلتزام املشترك، يتوق     -٦٨

لبيـان الـوارد يف     رحبت فرقة العمل با   قد  و. تقييم نزيه للنهج املتبع يف جمال فعالية املساعدة       
بأن املساواة بني اجلنسني واحترام حقوق اإلنسان واالستدامة        ، والذي يقر    برنامج عمل أكرا  

  الفقراء من النساء والرجـال واألطفـال  حياةعلى  ر دائم   لتحقيق أث البيئية أركان ال بد منها      
 معاجلة منهجية ومتسقة مجيع سياساتنا هذه القضايا عاجلتمما له أمهيته احليوية أن  و. وإمكاناهتم

فعاليـة  إعادة نظر منهجية يف     ويتطلب إعمال احلق يف التنمية      ).  أعاله ٢٧ انظر أيضا الفقرة  (
  .البيان عليها ذلكملتعلقة بالسياسة العامة واليت ينطوي ا مجيع اآلثار املساعدة يف ضوء

ومتثل املساعدة جزءا صغريا نسبيا من التنمية؛ فهي مل تضع اجملتمعات املتلقية علـى                -٦٩
ويدعو . )٨(ول إن ضررها كان أكثر من نفعها      مسار مستدام للتنمية، بل إن البعض جيادل بالق       

 الرمسية بصورة أكثر سخاًء للبلدان اليت أعلنت التزامها         تقدمي املساعدة اإلمنائية  " إىل   ٨اهلدف  
 فعلت فرقة مثلما )٩( يف املساعدة  اًيلفية دورا رئيس  ، وقد أدى مشروع األ    "بتخفيف وطأة الفقر  

مث إن اإلشارة يف إعالن احلق      . )١٠(حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية   العمل املعنية بالقصور عن     
 تنميتـها الـشاملة     فـز  حل ن النامية بالوسائل والتسهيالت املالئمة    يف التنمية إىل تزويد البلدا    

فيـه فرقـة    تسلم  ويف الوقت الذي    . تؤيد بقوة احلجة الداعية إىل زيادة املساعدة      ) ٤ املادة(
 الدول املاحنة يف الوفاء     استمرارعلى أمهية   بالتقييدات اليت تواجه املعونات، فإهنا تشدد       العمل  

يف جولة الدوحة وتوافق آراء مـونتريي ومـؤمتر قمـة     على نفسها   ها  بااللتزامات اليت قطعت  
 الذي عقد يف غلينيغلز ومؤمتر قمة جمموعة العشرين الذي عقد يف لندن لزيادة             ةجمموعة الثماني 

 عامـل    امتالك البلدان زمام أمورهـا     وتشاطر فرقة العمل مؤمتر أكرا اقتناعه بأن      . املساعدة
، بل وينبغي هلا، أن      اليت حيق للدول   ت اإلمنائية الوطنية املالئمة   اساالبيان السي دد  وحي. يأساس

على تحسني املستمر لرفاهية مجيع السكان ومجيع األفراد         إىل ال  هتدفاليت   "أي تلك تضعها،  
 "نهاة ع  التوزيع العادل للفوائد النامج    النشطة واحلرة واهلادفة يف التنمية وىف     م  أساس مشاركته 

__________ 

 ,D. Moyo, Dead Aid: Why Aid is Not Working and How There is a Better Way for Africaانظـر   )٨(

Farrar, Straus and Giroux, New York, 2009; W. Easterly, The White Man’s Burden: Why the 

West’s Efforts to Aid the Rest Have Done So Much Ill and So Little Good, Penguin Press, New 

York, 2006. P. Collier, The bottom billion: why the poorest countries are failing and what can be 

done about it, Oxford University Press, Oxford/New York, 2007.  
 ,”Investing in development: a practical plan to achieve the Millennium Development Goals“انظر  )٩(

UNDP, New York, 2005.  
تعزيـز  :  لأللفيـة ٨؛ اهلدف ٢٠٠٩تقرير فرقة العمل املعنية بفجوة األهداف اإلمنائية لأللفية لعام   "انظر   )١٠(

 .٢٠٠٩، برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، نيويورك، "ألزماتالشراكة العاملية من أجل التنمية يف أوقات ا
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ينبغي للدول أن تتخذ خطوات إلزالة العقبات اليت تعتـرض          "،   ذلك وإضافة إىل ). ٢ املادة(
االقتصادية  والناشئة عن عدم مراعاة احلقوق املدنية والسياسية، فضال عن احلقوق سبيل التنمية

 ومل ُتستكشف كما ينبغي تداعيات هذه املعـايري علـى         ). ٦املادة  ( "واالجتماعية والثقافية 
هي تعين على األقل أن مسؤولية و. " العامةحيز السياسات"على و امتالك البلدان زمام أمورها

تنمية وأنه ينبغي    البلدان النامية بانتهاج سياسات تنسجم مع احلق يف ال         كاهل على   تقععظيمة  
 للمزيد من التعاون واملساعدة الدوليني ما دامت سياساهتا وممارساهتا تعكـس            أن تكون أهالً  
 ولكـن   "املـشروطية "طئا باعتباره يؤيد    فسري ذلك تفسريا خا   وينبغي عدم ت  . تلك املسؤولية 

 بـني املـاحنني      مـسؤوليات مـشتركة     وجود التقدم يف إعمال هذا احلق يتوقف على       بأن
  .النامية والبلدان

  من منظور حقوق اإلنسانتناول قضايا التجارة والديون مقاومة   - جيم  
ألونكتـاد  ولفرقة العمل، أعمال ية يف ساعدت املشاركة الفعالة ملنظمة التجارة العامل     -٧٠

غري أنه جيـب    . باعتباره مؤسسة كاملة العضوية، مساعدة كبرية يف التعامل مع هذه القضية          
ـ                لنظـام   ياالعتراف بأنه مل ُيطلب إىل فرقة العمل قط أن تنظر يف اإلطار املؤسسي األساس

فَتر تـشجيع املفوضـية      فقدوعالوة على ذلك،    . جتاري مفتوح، أي منظمة التجارة العاملية     
اتفاق كوتونو واتفاقات الشراكة االقتـصادية،      على إشراك فرقة العمل يف دراسة       األوروبية  

، فإن هـذا    املشتركة لبلدان املخروط اجلنويب   ورغم االهتمام األويل الذي أبدته بلدان السوق        
فإن لق مبسالة الديون،    باملثل، وفيما يتع  و. دعوةٌ رمسية إلدراج تلك الشراكة    االهتمام مل تعقبه    
ملؤسسات بريتون وودز بصفتها مؤسسات أعـضاء،       واليت حظيت بالتقدير    املشاركة الفعالة   

خاصة اضطالعها مبـسؤولية تنظـيم اجتمـاع خـاص لفرقـة العمـل بـشأن الـدين                
)A/HRC/15/WG.2/TF/2   مبا يف ذلك مشاركة شخصية من مـديري         )٦٤-٤٩، الفقرات ،

كانت قيمة بالنسبة ألعمال    ع يف البنك الدويل وصندوق النقد الدويل،        الدوائر املعنية باملوضو  
. فرقة العمل حيث مسحت هلا جبمع املعلومات، وإن مل تتح هلا إجراء اختبار جترييب للمعـايري               

أن تعمد فرقة العمل إىل تقييم خطة عمل أفريقيا، وهـي  وخالفاً لذلك، اقتراح البنك الدويل     
اول قضية املعونة والتجارة والتخفيف مـن عـبء الـدين ودور            إطار استراتيجي شامل يتن   

 ٢٧، الفقرة   A/HRC/4/47(اجلهات الفاعلة من غري الدول اليت تدعم تنمية أفقر بلدان القارة            
وباملثل، . ، لكن الفريق العامل مل يقبل االقتراح      )٨٧-٨٦، الفقرتان   A/HRC/4/WG.2/TF/2و

 األمريكية الذي يتعامل أيضا مع قـضايا الـدين          درست فرقة العمل مصرف التنمية للبلدان     
لكن مل ُتـسند إليهـا أي مهـام واضـحة يف            . والتكامل اإلقليمي والتنمية البشرية والبيئة    

  .الصدد هذا
والبحـر  وال شك يف أن مثة أسبابا وجيهة دفعت اجلماعة األوروبية وبلدان أفريقيا               -٧١

لسوق املشتركة لبلـدان املخـروط اجلنـويب        الكارييب واحمليط اهلادئ والدول األعضاء يف ا      
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ومصرف التنمية للبلدان األمريكية ومنظمة التجارة العاملية واملؤسسات املاليـة الدوليـة إىل             
. مساعدة فرقة العمل بأساليب غري احلوار حول تطبيق معايري احلق يف التنمية على سياسـاهتا              

 تقيد إمكان مشاركة هـذه املؤسـسات        وقد ذُكّرت فرقة العمل مرارا بالقيود القانونية اليت       
وجود هلذه املقاومة من املؤسـسات املعنيـة باحلـصول علـى األدويـة       وال. بفعالية أكرب 

  .التكنولوجيا ونقل
مجيع  متس   هاليت تعاجل يف إطار   احلق يف التنمية أن القضايا       بني السمات اليت متيز      ومن  -٧٢

يت تؤثر يف التنمية وزيادة رفاهية السكان كافة        جوانب االقتصاد العاملي والسياسة احلكومية ال     
املؤسـسات العامليـة    السمة ال ختلو من عناصر التـوتر؛ ف       هذه  و. واألفراد مجيعهم باستمرار  

الذين واإلقليمية اليت أنشئت ألغراض غري حقوق اإلنسان واملسؤولون يف احلكومات الوطنية            
وسيتعني على الفريق العامل    .  من املقاومة  قد ختضع سياساهتم وممارساهتم للمساءلة ال مفر هلم       

ضمان أن يكون للحق يف التنمية أثره يف املمارسـة          مع هذا الواقع لدى سعيه إىل       يتعامل  أن  
وسواء اختذ الرصد شكل مبادئ توجيهية أو وثيقة قانونية دوليـة ملزمـة، فإنـه               . اإلمنائية

ا أمام آليـات إعمـال احلـق        عائق) ما عدا بعض االستثناءات   ( ضروري، وستكون املقاومة  
  .التنمية يف

  زالقهضرورة قياس التقدم وم  - دال  
تطور جهودها يف   ) A/HRC/15/WG.2/TF/2/Add.2(توضح فرقة العمل يف تقريرها        -٧٣

تتخـوف  و.  يف إعمال احلق يف التنميـة      اً،ونوعماً  جمال وضع أدوات لتقييم التقدم احملرز، ك      
زى ذلك، افتراضاً، إىل قلقهـا مـن أن اإلجـراءات         ويع،  "املؤشرات"بعض احلكومات من    

. ، تصبح عرضة للحكم عليها من جانب آخـرين        هي من اختصاصات الدولة   الداخلية، اليت   
 ليس اهلدف منه ترتيب البلدان أو حىت احلكم عليها          على أن وضع مؤشرات على هذا النحو      

ة من األدوات املنهجية الدقيقـة  وإمنا إمداد الفريق العامل مبعايري فرعية عملية يف شكل جمموع     
واخلطوات املقبلة لتشجيع   حيرز فيها تقدم من عدمه      اليت ميكن استعماهلا يف حتديد البلدان اليت        

  .إعمال احلق يف التنمية
 فالتوقعات املفرطة جيب أال توضع على     . ومن املهم أيضا التأكيد على حدود القياس        -٧٤

تفضي إىل مبـادئ توجيهيـة أو       يما إذا كانت س   ، س المات املرجعية  املؤشرات والع  حساب
مـضبوطا ويوفـق بـني      املؤشرات جيب أن يكون     وأي استعمال لتك    .  ملزم قانونا  مقياس

االنتقائية والشمولية وبني القابلية لالستخدام ومتثُّل مجيع االلتزامات الكامنة يف احلق يف التنمية             
زامات واالستحقاقات الـيت     جلميع االلت  وال تؤيد فرقة العمل تقدمي وصف شامل      . متثّال تاما 

  . هذا احلق وإمنا تقدمي أمثلة توضيحية ميكن للفريق العامل أن يبين عليهاقتضيهاي
 أوال، تفسح اجملال أمـام آليـة         فهي، .ن اثنني وحتقق أدوات القياس غرضني رئيسيْ      -٧٥

باألسـاس املفـضل    ويتوقف القرار املتعلق    .  رمسية وإما مستندة إىل معاهدة     للرصد إما غري  
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بيد أن احلق يف التنمية لن يكون مفيدا يف تغـيري           . للقياس على القرارات السياسية للحكومة    
 أدوات قياس معـدة      عن التنمية باستعمال    أنشطة املسؤولني  املقاربات إىل التنمية ما مل تقيَّم     

ت هو اخلطـوة    دوااألوامتالك  ،   على مجيع مقاييس التنمية     األمر ويصُدق هذا . إعدادا مهنيا 
ما الذي تريدون منا    ":  التنمية الذي يطرحه ممارسو  األوىل عند اجلواب عن السؤال املشروع       

 هذا السؤال، فمـن غـري       لىوما مل جتب املعايري واملعايري الفرعية ع      " ؟ خمتلف على حنو فعله  
ق يف  ثانيا، أكدت احلكومات على أن احل     . املرجح أن يتقدم احلق يف التنمية على أرض الواقع        

وتقيَّم حقـوق إنـسان    .التنمية جيب أن يعامل على قدم املساواة مع حقوق أخرى لإلنسان    
احلق يف وما مل خيضع .  اليت ترصدها، باستعمال مؤشراتهيئات املعاهداتى، يف ممارسة أخر

.  على قدم املساواة مع حقـوق أخـرى        عاَمل مؤشرات، فإنه لن ي    خدامالتنمية للتقييم باست  
  . إىل االستعراض الدوري الشاملق ضم هذا احل على مشاهبةوتنطبق حجة

  "الشراكة العاملية"مفهوم غموض   - هاء  
طلب الفريق العامل إىل فرقة العمل أن تصرف معظم تركيزها إىل الشراكة العامليـة                -٧٦

فسرته وقد  . ، واليت تعكس مفهوماً غامضاً    ٨بالصيغة املستخدمة يف اهلدف     من أجل التنمية،    
 العمل بأنه يعين نظم معاهدات، وترتيبات والتزامات، واستراتيجيات وآليات قائمة على            فرقة

تعدد أصحاب املصلحة، ومؤسسات متعددة األطراف متثّل اجلهود العاملية أو اإلقليمية ملعاجلة            
؛ ٨نتيجة مباشرة لاللتزام باهلدف     يعترب   منها   ومل َيثبت أن أياً   . ٨القضايا اليت يطرحها اهلدف     

وليس ألي منها والية لتـشجيع      . متيل إىل االعتقاد بأهنا تساهم يف حتقيق هذا اهلدف        لكنها  
ومع ذلك، فهي جزء من جمموعة من أصحاب املصلحة املعنيني بـاحلق يف             . احلق يف التنمية  

التنمية واعترفت أحيانا بأن هذا احلق وجيه لكنها اعتربته عموما بأنه مسألة تتعلـق بتبـادل                
  . يتعلق بالسياسة بني الوكاالت وليس توجيها املعلومات

املصلحة واملكلفني باملهـام    وهذه اجملموعة املختارة مما يفترض أهنم ميثلون أصحاب           -٧٧
نتيجة لطلب الفريق العامل إىل فرقة العمـل أن تركـز علـى             هي  املعنيني باحلق يف التنمية     

ميثاق رابطة أمم   ( ميكن حبثها     صكوك إقليمية أخرى   ونظرت فرقة العمل أيضا يف    . ٨ اهلدف
جنوب شرق آسيا وامليثاق العريب حلقوق اإلنسان اللذان يتضمنان مادة تنص صراحة علـى              

، A/HRC/8/WG.2/TF/2(، لكن الدول املعنية اعتربت ذلك سـابقا ألوانـه           )احلق يف التنمية  
 يف احلسبان، فإن وإذا كان ال بد من أخذ املكلفني مبهام وثيقي الصلة باملوضوع         ). ٨٢الفقرة  

الفريق العامل سيحتاج إىل حتديد السبل الوجيهة الكفيلة بوضع الدول أمام مـسؤولياهتا إزاء              
شعوهبا واألشخاص املتضررين من سياساهتا يف بلدان أخرى واملؤسسات املتعددة األطـراف            

خمتلـف  وسعت فرقة العمل إىل توضيح      . اليت تتوقف والياهتا وبراجمها على قرارات أعضائها      
مسؤوليات الشراكات هبذا املفهوم قصد العمل مع أصحاب املصلحة الذين ليسوا حىت اآلن             

  .احلوار أطرافا يف
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  املمارسة من االلتزام إىلالسياسات واحلوافز الالزمة للتحول عدم اتساق   - واو  
أن الـدول مل تـدرج   مما يضاعف من تعقيد موضوع املسؤولية عن احلق يف التنمية         -٧٨
ففي مجيع الشراكات   . الشراكات ذات الصلة  زاماهتا هبذا احلق يف عملية اختاذ القرارات يف         الت

الشراكات األخرى اليت    واليت ُدرست بناء على طلب الفريق العامل ومجيع          ١٢البالغ عددها   
شر أي منها إىل احلق يف التنميـة يف قراراهتـا أو            ييف االعتبار دون والية صرحية، مل       أِخذت  
من الصعب توقع إدراج اعتبارات احلـق يف التنميـة كمـا هـي يف               و. ا التأسيسية وثائقه

  .وبراجمها سياساهتا
ما مل تكن هناك حوافز احلق يف التنمية املتعلقة بشواغل الدراج إلدافع وال ميكن إجياد   -٧٩

وقد يتباين هذا احلق مع معظم استراتيجيات التنمية األخرى بسبب عدم وجود            . للقيام بذلك 
وحيثما كـان   . ختاذ تدابري بعيدة املدى استنادا إىل االلتزامات السياسية والقانونية به         الحوافز  

هناك التزام قانوين، كما هي احلال يف أفريقيا، مل تتصرف الدول األطراف، عمومـا، بـأي                
. طريقة ملموسة، ومل تقدم هيئات املعاهدات تقارير مفصلة عن الوفاء بااللتزامات القانونيـة            

بيد أن اللجنة األفريقية    . تأخذ احلكومات األفريقية التزامها باحلق يف التنمية على حممل اجلد         و
حلقوق اإلنسان والشعوب مل ختطُ أي خطوات ذات شأن يف سبيل رصد هذا احلق ومساءلة               
الدول األطراف، ما عدا االستثناء امللحوظ املتمثل يف قرار بارز حديث العهد جـدا يتعلـق                

. )١١(حلق يف التنمية نتيجة طرد مجاعة من السكان األصليني من حممية لألحياء الربية            بانتهاك ا 
ومل تكن املؤسسات املعنية بتشجيع التعاون الدويل وفقا للحق يف التنمية قادرة على تعـديل               

فالعديد من سياساهتا، مثل تلـك املتعلقـة        . سياساهتا أو سلوك شركائها حمتّجةً به صراحة      
 اجلنسني وأنشطتها لفائدة السكان املستضعفني تساهم يف إعمال هذا احلق، لكن      باملساواة بني 

ويف اسـتراتيجيات إمنائيـة     . قيمته وحدها ال ميكن اعتبارها دافعا لتلك السياسات والربامج        
المتثـال للمعـايري    لأخرى، مثل ورقات استراتيجية احلد من الفقر، مثة حـوافز واضـحة             

وال ميكن للحق يف    .  يترتب عليها متويل موجَّه أو إعفاء من الدين        واإلجراءات، اليت غالبا ما   
واملزية الكربى الحترام   . ملن يرون املبادئ اليت يتأسس عليها ملزمة       التنمية أن يكون ملزما إال    

هذا احلق وجود بيئة عاملية ووطنية أكثر اتساما باإلنصاف لضمان حتسني رفاهيـة اجلميـع               
اع القرار يف جمال التنمية نادرا ما حتدده القيمة اإللزامية لفكـرة            غري أن سلوك صن   . باستمرار

__________ 

والتجمع الدويل حلقوق األقليات بالنيابـة عـن جملـس رعايـة     ) كينيا( ألقليات النهوض حبقوق امركز )١١(
 الذي أصدرته اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والـشعوب،         ٢٧٦/٢٠٠٣، القرار   اإلندورويس ضد كينيا  

. www.minorityrights.org/download.php?id=748: ، وهو متاح على الرابط التايل     ٢٠١٠فرباير  /شباط
، جّرمت اللجنة حكومة كينيا بانتهاك حقوق اإلندورويس، وهم جمتمع حملي مـن             ٢٠٠٩مايو  /ويف أيار 

السكان األصليني، مبا فيها حقهم يف التنمية، وذلك بطردهم من أراضيهم من أجل إنشاء حممية لألحيـاء                 
 . يف أديس أبابا٢٠١٠يناير /اد األفريقي القرار يف اجتماعه الذي عقد يف كانون الثاينوأقر االحت. الربية
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وهذه أيضا مسألة ينبغي للفريق العامل أن يأخذها يف احلسبان عند بته يف طريقة              . من األفكار 
  .للمضي قدما

إىل األخذ بنهج شـامل     الدويل  ) اخللقي أو القانوين  (سلطة مفهوم االلتزام    بتجاوز  و  -٨٠
على التعامل مـع    اإلنسان وحيترم حقوق اإلنسان، ينبغي أن يقوم احلافز         وره  للتنمية يكون حم  

احلق جبدية على األدلة وعلى إثبات املزايا اليت ميكن جنيها باإلشارة صـراحة إليـه يف                هذا  
ة أعاله خطو النتائج املوحدة   األنشطة املستعرضة يف    تشكل  و. أنشطة وسياسات إمنائية حمددة   

 بأنه على الرغم من التسامح      راسخاًتعتقد فرقة العمل اعتقاداً     و. األدلةهذه  إجياد  صوب  أوىل  
احملمود مع قبول هذا احلق باعتباره أمراً مفيداً للممارسة اإلمنائية، بل ورغم ما أبـدي مـن                 
مقاومة هلذا احلق، فقد كان االنطباع األعّم لرد الفعل هو اإلقرار بالتطابق بني أهداف تلـك          

وتتمثل اخلطوة التالية يف إجياد األدلة علـى أن         . ى املعياري للحق يف التنمية    السياسات واحملتو 
، حتث فرقة العمل الفريق العامل علـى أن         لذلكو. تلك السياسات املعدلة ذات تأثري إجيايب     

ينظر يف تطبيق املعايري بواسطة مناذج لتقدمي التقارير تراعي السياقات املختلفة وأن جيمع األدلة              
علـى  يف التنمية،   اإلجراءات اليت يتخذها مؤيدو احلق      يف  ،  ت، إن ُوجد  ق القائمة الفروعلى  

  .)١٢(الرئيسي التقريرالنحو املوصى به يف 

  التنمية  احلق يفنية والدولية يف جمالطسؤوليات الو بني املضرورة التوفيق  - زاي  
 الـسياسي الـذي   األخرية اليت تود فرقة العمل التطرق إليها قريبة من الشأن      املسألة    -٨١
بيد أهنا حبثت تاريخ اجلهود الرامية إىل       . باعتبارها هيئة للخرباء  يدخل يف نطاق اختصاصها      ال

توضيح مفهوم احلق يف التنمية وهي تدرك متاما أن التوفيق بني البعدين الوطين والدويل هلـذا                
ـ                ر وألن  احلق كان حمور االهتمام ألن جمموعات متنوعة من الدول تفضل ُبعـدا علـى آخ

وحيدو فرقة العمل كل األمل يف أن ُيعتـرب هـذان    . اإلعالن واضح بأن كال البعدين أساسي     
قوق اإلنسان تكون داعمة حلوعلى السياسات الوطنية أن .  متعارضنياالبعدان متكاملني وليس

عدم استفادة العديد مـن     وتعزى  . الظلم االجتماعي وطنيا ودوليا   ترفع  أن  يف جمال التنمية و   
مم، خاصة يف أفريقيا، من زيادة رفاهية سكاهنا زيادة كبرية إىل اهلياكـل غـري العادلـة                 األ

لالقتصاد العاملي اليت جيب التصدي هلا من خالل برامج إمنائية حقيقية، أي إدخال تعديالت              
على شروط التبادل التجاري واالستثمار واملساعدة تكون مثرةَ التفاوض واالتفاق وتـسمح            

مية بتجاوز ما خلفه التاريخ من أضرار وأن تستفيد من مواردها الطبيعية والبشرية             للبلدان النا 
  .خري استفادة

والتحدي األعظم املقبل الذي يتمثل يف جتسيد احلق يف التنمية على أرض الواقع هو                -٨٢
وترابطها وفقـا ملـا جـاء يف        " مجيع جوانب احلق يف التنمية    "أن تؤمن مجيع الدول بتالحم      

__________ 

 .٧٣الفقرة  )١٢(
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وعلى من يؤيدون البعد الدويل ويـرون أن احلـق          .  من إعالن احلق يف التنمية     ٩  املادة
 أن يدخلوا تعديالت على سياساهتم الوطنيـة ويأخـذوا          -  ألسباب سياسية  -   مجاعي

أما من يشددون على أن هذا احلق هو يف األساس . احلقوق الفردية املعنية على حممل اجلد
طنية قائمة على حقوق اإلنسان، فعليهم أن يسامهوا  خالل انتهاج سياسات وحق لألفراد من

يف ضمان أن يسود املزيد من العدالة يف االقتصاد السياسي العاملي عرب املوافقة علـى نتـائج                 
التعاون الدويل الفعـال،  "أن بخمتلف الربامج اإلمنائية انسجاًما مع التصريح الوارد يف اإلعالن         

وسـائل  هـذه البلـدان بال   يف إمـداد  أساسي  عاملية،تكملة جلهود البلدان النامباعتباره 
  .، والعمل على حتقيق تلك النتائج" تنميتها الشاملةفزوالتسهيالت املالئمة حل
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  املرفق

املعلومات األساسية والدراسات االستشارية وغريها     ورقات  التقارير و     
من املواد املرجعية لفرقة العمل رفيعة املستوى املعنية بإعمـال احلـق            

  التنمية يف

املعلومات ورقاتالدراسات االستشارية و    تقارير البعثات التقنية  الدورات والتقارير
  األساسية والبحوث

  الدورة السادسة
  ٢٠١٠يناير / كانون الثاين٢٢-١٤

• A/HRC/15/WG.2/TF/2 

• A/HRC/15/WG.2/TF/2/Add.1 
 )دمج النتائج(

• A/HRC/15/WG.2/TF/2/Add.2 
لفرعية للحـق   املعايري واملعايري ا  (
  )التنمية يف

• A/HRC/15/WG.2/TF/CRP.1)  جدول
املنظمة العاملية للملكية الفكريةأعمال  

ــف  ــة، جني ــشأن التنمي ١٧-١٣ب
 )٢٠٠٩يوليه /متوز

• A/HRC/15/WG.2/TF/CRP.2 
احلصول على األدوية األساسـية،(

١٦يونيه و / حزيران ٢٤-١٩جنيف،  
  )٢٠٠٩يوليه /متوز

• A/HRC/15/WG.2/TF/CRP.3 Rev.1 )ــة آلي
 )، بقلم ماركوس أوريالنا النظيفةالتنمية

• A/HRC/15/WG.2/TF/CRP.4)  معايري
احلق يف التنمية، تقرير استشارة اخلـرباء،

 )٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١٨-١٧

• A/HRC/15/WG.2/TF/CRP.5)  معايري
احلق يف التنمية، بقلم ماريـا غـرين

  )وسوزان راندولف

  الدورة اخلامسة
  ٢٠٠٩أبريل /اننيس ٩-١

• A/HRC/12/WG.2/TF/2 

• A/HRC.12/WG.2/TF.2/Corr.1  

• A/HRC/12/WG.2/TF/CRP.1 
احلصول على األدوية األساسية، جنيف،(

 )٢٠٠٨ نوفمرب/ تشرين الثاين١٣-١٢

• A/HRC/12/WG.2/TF/CRP.2 )ـاق اتفـ
ـارس/ آذار ٢٦-٢٥كوتونو، بروكسل،    م

  )٢٠٠٩ أبريل/ نيسان٣٠-٢٩و

• A/HRC/12/WG.2/TF/CRP.3/Rev.1 
 )اتفاق كوتونو، بقلم ماريا فان ريزن(

• A/HRC12/WG.2/TF/CRP.4/Rev.1 
الصندوق العاملي ملكافحـة اإليـدز(

والسل واملالريا، والربنامج اخلاص من
أجل البحث والتدريب يف جمال أمراض

 )املناطق املدارية، بقلم جيمس لوف

• A/HRC/12/WG.2/TF/CRP.5/Rev.1 
ومي الدويل املعينالفريق العامل احلك  (

بالصحة العامة واالبتكـار وامللكيـة
الفكرية التابع ملنظمة الصحة العامليـة،

 )بقلم ليزا فورمان

• A/HRC/12/WG.2/TF/CRP.6)  معايري
 )احلق يف التنمية، بقلم راجيف ماهلوترا

• A/HRC/12/WG.2/TF/CRP.7) معــايري
احلق يف التنمية، تقرير عن اجتماع اخلرباء،

 )٢٠٠٩يناير /انون الثاين ك٢٩-٢٧

• A/HRC/12/WG.2/TF/CRP.7/Add.1 
  )مراجع خمتارة(
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املعلومات ورقاتالدراسات االستشارية و    تقارير البعثات التقنية  الدورات والتقارير
  األساسية والبحوث

  الدورة الرابعة
  ٢٠٠٨يناير / كانون الثاين١٥-٧

• A/HRC/8/WG.2/TF/2  

• A/HRC/8/WG.2/TF/CRP.1) ــالن إع
باريس بشأن فعالية املعونـة، بـاريس،

 )٢٠٠٧سبتمرب / أيلول١٤-١٣
• A/HRC/8/WG.2/TF/CRP.2 )االستعراض

تبادل لفعالية التنمية املـشترك بـنيامل
اللجنة االقتصادية ألفريقيا وجلنة املساعدة
اإلمنائية التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف

١٤-١٣امليدان االقتصادي، بـاريس،     
 س أبابـا،  ـ، أدي ٢٠٠٧سبتمرب  /أيلول
 )٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول١٦-١٢

• A/HRC/8/WG.2/TF/CRP.3) ــة اآللي
 الستعراض النظراء، أديس أبابا،األفريقية

 )٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول١٦-١٢
• A/HRC/8/WG.2/TF/CRP.4) ــاق اتف

٢١-١٩كوتونـــو، بروكـــسل، 
  )٢٠٠٧سبتمرب /أيلول

• A/HRC/8/WG.2/TF/CRP.5) ــة اآللي
ــراء، ــتعراض النظ ــة الس األفريقي
واالستعراض املتبادل لفعالية التنميـة

ألفريقيااملشترك بني اللجنة االقتصادية     
وجلنة املساعدة اإلمنائية التابعة ملنظمـة
التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي

 )يف سياق نيباد، بقلم برونوين مانيب
• A/HRC/8/WG.2/TF/CRP.6) ــاق اتف

 )كوتونو، بقلم جيمس ثوو غايت
• A/HRC/8/WG.2/TF/CRP.7) ــالن إع

باريس بشأن فعالية املعونـة، بقلـم
  )روبرتو بيسيو

  لدورة الثالثةا
  ٢٠٠٧يناير / كانون الثاين٢٦-٢٢

• A/HRC/4/WG.2/TF/2  

  - • A/HRC/4/WG.2/TF/CRP.1) ــة وثيق
معلومات أساسية بشأن معايري التقييم
الدوري للشراكات اإلمنائية العاملية من

حتليالت أولية: منظور احلق يف التنمية   
لالستعراض املتبادل لفعاليـة التنميـة

ة االقتصادية ألفريقيااملشترك بني اللجن  
وجلنة املساعدة اإلمنائية التابعة ملنظمـة
التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي
يف سياق نيبـاد واآلليـة األفريقيـة
الستعراض النظراء وإعـالن بـاريس

 )بشأن فعالية املعونة

  الثانيةالدورة 
  ٢٠٠٥نوفمرب / الثاينتشرين ١٨- ١٤

• E/CN.4/2005/WG.18/TF/3  

- • E/CN.4/2005/WG.18/TF/2)  مذكرة
فرقة العمـل الرفيعـة: مفاهيم أولية 

 )املستوى املعنية بإعمال احلق يف التنمية
• E/CN.4/2005/WG.18/TF/CRP.1 

احلق يف التنميـة واالسـتراتيجيات(
العملية لتنفيذ األهداف اإلمنائية لأللفية،

 )، بقلم فاتح عزام٨وخاصة اهلدف 
• E/CN.4/2005/WG.18/TF/CRP.2 

 مـن األهـداف اإلمنائيـة٨اهلدف  (
مؤشرات لرصد التنفيذ، بقلم: لأللفية

 )بار - ساكيكو فوكودا
• E/CN.4/2005/WG.18/TF/CRP.3 

 )موجز الرسائل الواردة(
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املعلومات ورقاتالدراسات االستشارية و    تقارير البعثات التقنية  الدورات والتقارير
  األساسية والبحوث

  الدورة األوىل
  ٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول١٧-١٣

• E/CN.4/2005/WG.18/2  

- • HR/GVA/TF/RTD/2004/2) مــذكرة
لعمـل الرفيعـةفرقة ا : مفاهيم أولية 

 )املستوى املعنية بإعمال احلق يف التنمية
األهـداف"مذكرة معلومات أساسية     •

:اإلمنائية لأللفية واحلـق يف التنميـة      
، بقلـم"القضايا والقيود والتحديات  

 شيفا كومار. ك .أ
تقييم اآلثار"مذكرة معلومات أساسية     •

االجتماعية يف جمايل التجارة والتنميـة
، بقلم"وطين والدويل على الصعيدين ال  

 روبرت هاوز
نظرة إىل األهداف اإلمنائية لأللفية من" •

، مـسامهة يف"زاوية حقوق اإلنسان  
جهود فرقة العمل املعنية بالفقر والتنمية
االقتصادية املنبثقة عن مشروع األلفية،

 بقلم فيليب ألسنت
املبادئ التوجيهية الطوعية لدعم إعمال •

 يف سياق األمناحلق يف الغذاء تدرجيياً   
 الغذائي القومي، من إعداد الفاو

ربط األهداف اإلمنائية لأللفية بصكوك •
 حقوق اإلنسان ذات الصلة وأحكامها

الـيت) A/59/565(مذكرة األمني العام     •
حتيل تقرير فريقه الرفيع املستوى املعين

 .بالتهديدات والتحديات والتغيري

        
  


