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 مقدمة

، على أن ٢٠٠٤فرباير /اتفـق الفريق العامل املعين باحلق يف التنمية، يف دورته اخلامسة املعقودة يف شباط    -١
امل، يوصي جلنة حقوق اإلنسان بإنشاء فرقة عمل رفيعة املستوى معنية بإعمال احلق يف التنمية، يف إطار الفريق الع

واتفق الفريق  . ١٩٩٨/٧من قرار اللجنة    ) أ(١٠ملساعدته يف االضطالع بواليته على النحو املشار إليه يف الفقرة           
، على توصية اللجنة بتمديد والية الفريق العامل        ٢٠٠٦يناير  /العامل، يف دورته السابعة املعقودة يف كانون الثاين       

 ).٧٧ و٧٦، الفقرتان E/CN.4/2006/26ر انظ(وفرقة العمل الرفيعة املستوى لسنة أخرى 

 أن جيدد والية الفريق العامل ٢٠٠٦يونيه / حزيران٢٩ املؤرخ ١/٤وقرر جملس حقوق اإلنسان يف قراره  -٢
ملـدة سنة، وطلب إىل فرقة العمل الرفيعة املستوى أن جتتمع هبدف تنفيذ التوصيات ذات الصلة الواردة يف تقرير                   

السابعة، وطلب إىل الفريق العامل أن جيتمع ملدة مخسة أيام عمل يف األشهر األوىل من الفـريق العامل عن دورته      
 .٢٠٠٧عام 

وعقدت فرقة العمل الرفيعة املستوى املعنية بإعمال احلق يف التنمية دورهتا الثالثة يف جنيف يف الفترة من                  -٣
مل، كانت والية فرقة العمل النظر يف معايري وعلى حنو ما طلبه الفريق العا. ٢٠٠٧يناير / كانون الثاين٢٦ إىل ٢٢

 من منظور احلق - ٨ على النحو احملدد يف اهلدف اإلمنائي لأللفية رقم -التقييم الدوري للشراكات اإلمنائية العاملية 
سات يف التنمية، هبدف تفعيل هذه الشراكات وتطويرها تدرجيياً، وبالتايل املسامهة يف دمج احلق يف التنمية يف السيا

واألنشـطة التنفيذية للجهات الفاعلة ذات الصلة على الصعيد الوطين واإلقليمي والدويل، مبا يف ذلك املؤسسات                
 ).٧٧، الفقرة E/CN.2006/26(املالية والتجارية واإلمنائية املتعددة األطراف 

  تنظيم الدورة-أوالً 

  افتتاح الدورة-ألف 

 تشارين، مديرة شعبة العمليات     -توى، السيدة ماريا فرانسيسكا إيز      افتتح دورة فرقة العمل الرفيعة املس      -٤
 مقرر الفريق العامل املعين باحلق يف       -والـربامج واألحبـاث يف املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وتالها رئيس            

مما جيسد االهتمام   ، الذي أشار إىل األحداث اهلامة املتعلقة باحلق يف التنمية،           )مصر(التنمية، السيد إبراهيم سالمة     
ومن هذه األحداث املؤمتر التذكاري الذي نظمه اجمللس القومي املصري          . املـتزايد باملوضـوع من جهات خمتلفة      

، وحضرته أساساً جهات فاعلة وطنية،   ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ٣ و ٢حلقـوق اإلنسـان يف القاهرة يومي        
 ٢٠٠٦نوفمرب  / تشرين الثاين  ٣٠تيفتونغ يف جنيف يف     واجـتماع اخلرباء الذي نظمته مؤسسة فريدريك إيربت س        

وأشار إىل الدعم الواسع الذي حيظى به احلق يف التنمية يف جملس حقوق اإلنسان              . وحضرته وكاالت إمنائية وطنية   
وختاماً، قدم أعضاء فرقة العمل وممثلي املؤسسات       . اجلديـد، ممـا يعد بإمكانات كبرية إلحراز تقدم يف العملية          

 .ية واإلمنائية واملالية احلاضرين يف االجتماعالتجار
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  املقرر- انتخاب الرئيس -باء 

يناير / كانون الثاين  ٢٢انتخبـت فـرقة العمل الرفيعة املستوى بالتزكية، يف جلستها األوىل املعقودة يف               -٥
 . مقرراً-رئيساً ) الواليات املتحدة األمريكية(، السيد ستيفن ماركس ٢٠٠٧

 ول األعمال إقرار جد-جيم 

ويرد .  وبرنامج عملها  (A/HRC/4/WG.2/TF/1)ويف اجللسة نفسها، أقرت فرقة العمل جدول أعماهلا          -٦
 .جدول األعمال، بصيغته املعتمدة، يف املرفق األول

  احلضور-دال 

 ؛ وستيفن )الفلبني(سوليتا كوالس   : حضـر الـدورة أعضاء فرقة العمل الرفيعة املستوى التالية أمساؤهم           -٧
؛ وخورخي  )هولندا(؛ ونيكوالس شريفري    )أوغندا(؛ ومارغاريت سيكاغيا    )الواليات املتحدة األمريكية  (ماركس  

 ).كولومبيا(بارغاس غونساليس 

برنامج األمم  : وشارك ممثلون عن املؤسسات واملنظمات التجارية واإلمنائية واملالية التالية بصفتهم خرباء           -٨
مم املتحدة للتجارة والتنمية، ومنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة، وصندوق           املتحدة اإلمنائي، ومؤمتر األ   

 .النقد الدويل، والبنك الدويل، ومنظمة التجارة العاملية

وفضالً عن ذلك، شارك اخلرباء التالية أمساؤهم يف عمل         .  مقرر الفريق العامل االجتماع    -وحضر رئيس    -٩
وسوزان ماثيوز  ) ريق الشخصيات البارزة يف اآللية األفريقية الستعراض النظراء       ف(كريس ستالز   : فـرقة العمـل   

 ).مدرسة لندن لالقتصاد(، ومارغو سالومون )جامعة تيلربغ(

: وحضر اجتماع فرقة العمل الرفيعة املستوى، بصفة مراقبني، ممثلو الدول التالية األعضاء يف جلنة حقوق اإلنسان                -١٠
نـتني وأملانـيا وإندونيسيا وأوروغواي وبنغالديش وبولندا وتونس واجلزائر ومجهورية كوريا            االحتـاد الروسـي واألرج    

ومجهوريـة كوريـا الشـعبية الدميقراطـية وجنوب أفريقيا ورومانيا وزامبيا وسري النكا والسنغال وسويسرا والصني                 
السعودية وموريشيوس ونيجرييا واهلند    وغواتـيماال وفرنسـا وفنلندا وكندا وكوبا واملغرب واملكسيك واململكة العربية            

 .وهولندا واليابان

إسبانيا وأفغانستان وألبانيا : وكانت الدول التالية ممثلة أيضاً يف فرقة العمل الرفيعة املستوى بصفة مراقب       -١١
وتايلند وآيرلندا وإيطاليا وبربادوس وبلجيكا وبوتان والبوسنة واهلرسك وبيالروس ) اإلسالمية - مجهورية(وإيران 

وتركيا واجلمهورية الدومينيكية ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة والدامنرك ورواندا وزمبابوي وسلوفاكيا           
وقربص وكرواتيا وكمبوديا   ) البوليفارية - مجهورية(وفرتويال  وفلسطني  وسـلوفينيا وشـيلي وصـربيا وعمان        

والنمسا ونيبال ونيكاراغوا وهاييت والواليات املتحدة      والكونغو والكويت وليسوتو ومدغشقر ومصر وموريتانيا       
 .وكان الكرسي الرسويل ممثالً أيضاً. األمريكية
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أمانة اآللية األفريقية الستعراض : وكانـت هيئات األمم املتحدة واملنظمات احلكومية الدولية التالية ممثلة        -١٢
لنظراء يف غانا، واملنظمة الدولية للفرنكوفونية، ومنظمة       النظراء، وجملس إدارة اآللية األفريقية الوطنية الستعراض ا       

 .التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، وجلنة األمم املتحدة االقتصادية ألفريقيا

وكانـت املنظمات غري احلكومية التالية، ذات املركز االستشاري لدى اجمللس االقتصادي واالجتماعي،              -١٣
، وهيئة الفرنسيسكان الدولية، ومؤسسة فريدريك وب األصلية والقبلية اآلسيويةشبكة الشع: ممـثلة بصفة مراقب  

 .إيربت ستيفتونغ، واخلدمة الدولية حلقوق اإلنسان، ومنظمة اإلنسانية اجلديدة، وجامعة نيو ساوث ويلز

  الوثائق-هاء 

ملعلومات األساسية كي   ُعـرض على فرقة العمل الرفيعة املستوى عدد من وثائق ما قبل الدورة ووثائق ا               -١٤
 .وترد يف املرفق الثاين قائمة كاملة بالوثائق. تسترشد هبا يف مداوالهتا

  البيانات اليت أدلت هبا الدول األعضاء واملؤسسات-واو 

يف بيان باسم االحتاد األورويب والبلدان املنتسبة، أثىن املراقب عن أملانيا على العمل املمتاز الذي تقوم به                  -١٥
العمل الرفيعة املستوى من أجل دعم الفريق العامل املعين باحلق يف التنمية يف ممارسته لواليته، ال سيما يف                  فـرقة   

جهوده الرامية إىل احلفاظ على تركيز عملي أكثر يف تناول احلق يف التنمية من خالل وضع معايري للتقييم الدوري        
للشراكات اليت اختريت للنظر فيها يف هذا االجتماع، مما         وأعرب كذلك عن تقديره     . للشراكات اإلمنائية العاملية  

ويف هذا الصدد، أشار إىل املزايا احملتملة لدراسة        . يـدل عـلى إمكانـات كبرية للتداؤب واستخالص الدروس         
الشراكات الثنائية، إضافة إىل الشراكات القائمة على اتفاق قانوين رمسي بشأن التعاون يف جمال التنمية، مثل اتفاق 

ورحب املراقب أيضاً   . كوتونـو املربم بني االحتاد األورويب ودول أفريقيا ومنطقة البحر الكارييب واحمليط اهلادئ            
باإلشـارة إىل احتمال حتليل الروابط القائمة بني معايري احلق يف التنمية واتباع هنج قائم على حقوق اإلنسان إزاء        

 .التنمية

، رحبت املراقبة عن كوبا باجتماع فرقة العمل الرفيعة املستوى،          ويف بـيان باسـم حركة عدم االحنياز        -١٦
، ولعمل فرقة   ٢٠٠٤وأعربـت عـن دعم احلركة املستمر للنهج الذي اتبعه الفريق العامل يف دورته اخلامسة يف                 

 وقالت إن اجملتمع الدويل ال يزال يصارع من أجل إعمال فعلي هلذا احلق غري القابل              . العمـل الرفـيعة املستوى    
ويف إشارة إىل القمة التاسعة عشرة حلركة       . للتصرف، بعد مرور عشرين عاماً على اعتماد إعالن احلق يف التنمية          

 بشأن احلق ٦١/١٦٩ وإىل قرار اجلمعية العامة ٢٠٠٦سبتمرب /بلدان عدم االحنياز اليت عقدت يف هافانا، يف أيلول
يف التنمية إىل درجة سائر حقوق اإلنسان، ومن ذلك         يف التنمـية، أكدت من جديد دعوة احلركة إىل رفع احلق            

وختمت املراقبة بإعراهبا عن األمل يف أن جيسد النقاش حتسناً يف التركيز على             . وضـع اتفاقـية بشأن هذا احلق      
 .، القائم على التعاون الدويل٨اجلوانب املتعلقة باحلق يف التنمية لدى تنفيذ اهلدف اإلمنائي لأللفية رقم 

وأعرب عن تطلعه .  املراقب عن اهلند بيان حركة عدم االحنياز، متمنياً لفرقة العمل التوفيق يف عملهاوأيد -١٧
 .إىل املسامهة بشكل ملموس يف الدورة املقبلة للفريق العامل
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وأعرب املراقب عن بنغالديش عن تقديره ملا قامت به فرقة العمل حىت اآلن، وتعهد بتقدمي الدعم الكامل  -١٨
وشدد على احلاجة إىل العمل على أن يكون احلق يف التنمية والتعاون الدويل يف جمال التنمية أمرين                 . د بلده من وف 

 .متالزمني يدعم أحدمها اآلخر

وأيد املراقب عن إندونيسيا املالحظات اليت أبديت باسم حركة بلدان عدم االحنياز، ورحب مبا تقوم به                 -١٩
وأعرب عن أمله يف أن تتواصل املناقشات يف التقدم، دون تشكيك يف           .  التنمية فـرقة العمل بشأن معايري احلق يف      

وأشار إىل السبل والوسائل ذات األولوية جلعل احلق يف التنمية على درجة            . مبدأ احلق يف التنمية أو إعادة لتأويله      
 .واحدة مع مجيع حقوق اإلنسان األخرى، مبا يف ذلك وضع صك ملزم قانونياً

املراقب عن الصني، يف معرض الترحيب باالجتماع التقدم املتواصل احملرز بشأن الوالية، إىل أمهية              وأشار   -٢٠
تفعيل احلق يف التنمية، واستشهد مبا قاله األمني العام اجلديد، بان كي مون قائالً إن املقياس احلقيقي لنجاح األمم     

 .د ملن هم يف أشد احلاجةاملتحدة ليس حجم الوعود، وإمنا هو مقدار ما حتقق من اجلهو

وأدىل املراقب عن اجلزائر بيان باسم اجملموعة األفريقية، مؤيداً بيان حركة عدم االحنياز، ومرحباً بالدورة،  -٢١
واختتم كالمه بتعهد اجملموعة األفريقية بتقدمي      . مشرياً إىل احلاجة إىل حتقيق نتائج ملموسة، وتنفيذ شراكة حقيقية         

 .والت فرقة العملالدعم الكامل ملدا

وقال إن من املهم    . وأيد املراقب عن جنوب أفريقيا البيان املدىل باسم اجملموعة األفريقية، واهلند والصني            -٢٢
إبقاء التركيز منصباً على أفريقيا يف إطار اجلهود الرامية إىل كشف األسباب الكامنة وراء عدم حتقيق الشراكات                 

ويف اخلتام، دعا إىل أن تكون املناقشة       . ت اليت أنشئت من أجلها هذه الشراكات      اإلمنائـية للنتائج املرجوة للجها    
 .مفتوحة وصرحية يف أثناء املداوالت

وذكر ممثل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي أن حتقيق االلتزامات العاملية العديدة يقتضي دعماً مبوارد إضافية               -٢٣
وأشار أيضاً  . ق نتائج إمنائية، وعمليات شفافة وشراكات استراتيجية      ويتطلب املساءلة، واإلدارة القائمة على حتقي     

. إىل أنه بسبب زيادة املعونة، ينبغي أن تكون املخصصات مطابقة للسياسة الوطنية، والتخطيط ولدورات امليزانية              
ددة وطنياً قائمة وفـيما يتعلق هبدف الربنامج اإلمنائي فيما يتعلق بتمكني البلدان من وضع استراتيجيات إمنائية حم              

على األهداف اإلمنائية لأللفية وتنفيذ هذه االستراتيجيات، سلط الضوء على خمتلف القيود يف جمال زيادة املعونة                
وأشار، معتمداً . وحدد دورها يف تيسري العالقة بني البلدان املاحنة واملستفيدة، إضافة إىل دعم بناء القدرات الوطنية

 ضرورة إحداث خفض كبري يف الدعم احمللي املشوه للتجارة يف البلدان األعضاء يف منظمة على احلق يف التنمية، إىل
وقال أيضاً إن املعاملة اخلاصة والتفضيلية ينبغي هلا أيضاً أن تزود البلدان            . التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي    

 .حديات اإلمنائية الكبريةالنامية باملرونة الالزمة يف جمال السياسة العامة عند مواجهة الت

وحتدث ممثل البنك الدويل عن االجتاهات األخرية السائدة داخل املؤسسة، مما يدل على ازدياد االهتمام                -٢٤
وأشار إىل  . أكـثر من ذي قبل باستكشاف وإقامة الروابط بني التنمية وحقوق اإلنسان، مبا فيها احلق يف التنمية                

، عن موضوع التنمية وحقوق )Development Outreach" (آفاق التنمية"بعنوان منشور للبنك الدويل صدر أخرياً 
وأشار كذلك إىل . اإلنسان، إضافة إىل تأييد املستشارة العامة لرأي قانوين صادر عن سلفها بشأن حقوق اإلنسان
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ية، وتركيزاً على   أن اإلدارة العلـيا للبـنك الدويل منكبة على التفكري بشأن كيفية جعل سياسة البنك أكثر فعال                
وأشار أيضاً إىل صندوق استئماين للعدالة وحقوق اإلنسان أنشئ مؤخراً، مببادرة . املبادئ الداعمة للحق يف التنمية

مشـتركة بـني البـنك الدويل وبلدان الشمال األورويب من أجل متويل األنشطة املتصلة بالبنك واملتعلقة حبقوق                 
 يف أن تستمر عملية التوعية يف أوساط املهنيني العاملني يف البنك الدويل وأن              ويف اخلتام، أعرب عن أمله    . اإلنسان

 .تكثَّـف وأن تطبَّق املعايري على مبادرات البنك يف املستقبل

  موجز املداوالت-ثانياً 

اتفقت فرقة العمل على التركيز على كل من الشراكات الثالث اليت اختريت للدراسة، إىل جانب عروض  -٢٥
ـ  . ا ممثلون عن املؤسسات املعنية وتعليقات يبديها أعضاء فرقة العمل، تليها مناقشة يشارك فيها املراقبون              يقدمه

وسـتختتم املداوالت العامة اليت ستستغرق ثالثة أيام مبناقشة بشأن تقييمات للشراكات املذكورة أعاله وبشأن               
 يف جلسات مغلقة ملناقشة واعتماد تقريرها، مع        بعد ذلك ستجتمع فرقة العمل ملدة يومني      . منهجية تطبيق املعايري  

 .االستنتاجات والتوصيات، حيث سيعرض على الفريق العامل املعين باحلق يف التنمية يف دورته الثامنة

والحظ ستيفن ماركس، رئيس فرقة العمل وجود دعوة مشتركة يف البيانات االفتتاحية من أجل التعاون                -٢٦
وأكد أن هذا املشروع التجرييب بشأن معايري احلق يف التنمية هو جهد أول، يرمي إىل               الوثيق بشأن هذه املوضوع     

 .حتقيق اهلدف الطموح املتمثل يف البت يف استراتيجية وحتديد منهجية، جتسدان مصاحل مجيع اجلهات املعنية

منائية العاملية من   وقـدم املوضـوع الرئيسي للدورة وهو تطبيق املعايري يف التقييم الدوري للشراكات اإل              -٢٧
االستعراض املتبادل لفعالية   اآللية األفريقية الستعراض النظراء، و    : منظور احلق يف التنمية على ثالث شراكات هي       

التنمـية املشترك بني اللجنة االقتصادية ألفريقيا وجلنة املساعدة اإلمنائية التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان                
ومن أسباب  . ق الشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا، وإعالن باريس بشأن فعالية املعونة           االقتصـادي يف سيا   

وُعدت . اختيار هذه الشراكات أهنا أثريت يف أثناء االجتماع الثاين لفرقة العمل، املركز على مسألة وضع املعايري               
ويظهر من بعض مبادئ االستعراض . يذهذه املبادرات مهمةً من حيث إهنا شراكات إمنائية ذات آليات رصد للتنف  

 .املتبادل وجود روابط وثيقة مع مبادئ متأصلة يف احلق يف التنمية، مثل املساءلة املشتركة وامللكية

واختري إعالن باريس ألنه قطع أشواطاً كبرية ومنهجية يف رصد التزامات الشراكات الدولية اليت تتداخل                -٢٨
وقد تشكل عملية تنفيذ هذه الشراكة فرصة كبرية لدمج مبادئ          . ا الفريق العامل  جزئياً مع االلتزامات اليت حدده    

حقـوق اإلنسان وفعالية املعونة وللعمل على أن تكون هذه املبادئ، إن ُجمعت، عامالً معززاً ألهداف احلق يف                  
 .التنمية

عملية تعاون بني بلدان اجلنوب     وختاماً، اختريت اآللية األفريقية الستعراض النظراء بوصفها مثاالً جيداً ل          -٢٩
تعـد أفريقية حبتة يف دوافعها ويف ملكيتها ويرى فيها الكثري أهنا متتلك إمكانات هائلة للتأثري يف اخلطاب املتعلق                   

وختم الرئيس كالمه بتقدمي اآللية األفريقية الستعراض النظراء بوصفها أوىل الشراكات اليت            . بالتنمـية يف أفريقيا   
 .سُينظر فيها
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  اآللية األفريقية الستعراض النظراء-ألف 

، عضو فريق الشخصيات البارزة يف اآللية األفريقية الستعراض         )جنوب أفريقيا (عـرض كـريس ستالز       -٣٠
النظراء، اإلجنازات واألهداف اخلاصة باآللية، اليت تتمثل واليتها يف العمل على أن تكون السياسات واملمارسات               

ركة مطابقة للقيم والقواعد واملقاييس السياسية واالقتصادية واملتعلقة بإدارة الشركات الواردة املتبعة يف الدول املشا
يف اإلعـالن اخلاص بالدميقراطية واإلدارة السياسية واالقتصادية للشركات الصادر عن الشراكة اجلديدة من أجل               

ة لآللية األفريقية وتنقسم إىل أربعة      ووصف خمتلف مراحل العملية، وركز على األهداف الرئيسي       . تنمـية أفريقيا  
جمـاالت للتركيز هي الدميقراطية واإلدارة السياسية؛ واإلدارة والتسيري االقتصاديان؛ وإدارة الشركات؛ والتنمية             

تعزيز : وتعد هذه األخرية ذات صلة خاصة باحلق يف التنمية، مبا فيها أهداف من قبيل             .  االقتصادية -االجتماعية  
 االقتصادية حنو القضاء على - الذات والقدرة على تنمية االكتفاء الذايت؛ وتسريع التنمية االجتماعية االعتماد على

الفقر؛ والوصول إىل املياه، والطاقة، والتمويل، واألسواق وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف املناطق الريفية؛             
 .كة الواسعةوالتقدم حنو حتقيق املساواة بني اجلنسني؛ وتشجيع املشار

 يف املائة من جمموع سكان أفريقيا، ُنفذت العملية إىل حد اآلن يف             ٧٥ويف هذه اآللية اليت ميثل أعضاؤها        -٣١
وفيما يتعلق  . غانـا، ورواندا، وكينيا، وموريشيوس، ونيجرييا، وجنوب أفريقيا، وبنن، ومجهورية ترتانيا املتحدة           

ة يف العملية، كانت للفريق فرصة إثبات كون األهداف املثالية لآللية           بـتجربة غانا، البلد الذي سيبلغ أبعد مرحل       
وختم كريس ستالز كالمه ببعض الدروس املستفادة، مثل االستعداد قبل البدء يف العملية، واملوافقة     . قابلة للتحقق 

 التركيز على األبعاد    التامة جلميع اجلهات الفاعلة املعنية، واحلاجة إىل جتنب اإلفراط يف تسييس العملية من خالل             
 .التقنية

وبعد الظهر، قدم ممثل لآللية األفريقية الستعراض النظراء منظور اآللية بشأن العملية، مكمالً بذلك عرض  -٣٢
وذكر ممثل اآللية كذلك . كريس ستالز وركز على خمتلف العقبات القائمة، من قبيل حمدودية القدرة واملوارد املالية

ية اليت ستنتج عن ذلك ستشكل فرصة مثالية لوضع وثيقة مرجعية واحدة بشأن استراتيجيات أن خطة العمل الوطن
 . النمو واحلد من الفقر، ميكن ألي بلد أن يتخذ إجراء على أساسها

وقام األمني التنفيذي جمللس إدارة اآللية األفريقية الوطنية الستعراض النظراء يف غانا بإطالع أعضاء فرقة                -٣٣
راقبني على التجربة الغانية املتعلقة بعملية اآللية األفريقية، مشدداً على التزام احلكومة وإرادهتا السياسية              العمل وامل 

وحتدث عن املنهجية اليت يستخدمها جملس إدارة اآللية األفريقية الوطنية          . من أجل إجناح عملية استعراض النظراء     
العملية، واجلهود الرامية إىل التثقيف والتحسيس وزرع روح        الستعراض النظراء، وعن اهلياكل املوضوعة إلدارة       

وختم كالمه بإشارة إىل التحديات القائمة مثل التمويل األويل، والعمل          . املسؤولية عن اآللية يف أوساط السكان     
 .على عدم تسييس العملية، ونشر املعلومات على نطاق واسع

ألفريقيا عن عمل منظمته من أجل دعم عملية اآللية األفريقية          وحتدث ممثل جلنة األمم املتحدة االقتصادية        -٣٤
وشدد على السمات الفريدة اليت تتميز هبا اآللية، بصفتها آلية ذاتية الرصد وطوعية             . الستعراض النظراء يف القارة   

وقال .  أفريقياالستعراض النظراء على أساس الثقة املتبادلة، هدفها الطموح هو تغيري طبيعة النقاش بشأن التنمية يف
وعلى الصعيد  . إن العملية ترمي كذلك إىل تعزيز آليات املساءلة الداخلية وحتسني مشاركة اجلهات ذات املصلحة             
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القطري، كشفت العملية أصالً أن املواطنني يرون يف احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، إضافة إىل احلق يف 
ية األفريقية الستعراض النظراء جتسد هنجاً قائماً على حقوق اإلنسان إزاء التنمية، ورأى أن اآلل. التنمية، حقوقاً هلم

وختم كالمه قائالً إن معايري احلق      . ألن الدول تتعهد ببعض االلتزامات على أساس خطة العمل الناجتة عن العملية           
ختصيص املوارد، واملساءلة يف إطار     املساءلة احمللية عن    : يف التنمـية ينـبغي أن تتعلق بتحسني ُبعدين من املساءلة          

 .الشراكات اإلمنائية الدولية

وأبدت مارغريت سيكاغيا، عضو فرقة العمل، تعليقات على اآللية األفريقية الستعراض النظراء، مسلطة              -٣٥
قية، الضـوء على أفضل املمارسات داخل العملية، مثل تبادل اخلربات والتعلم من النظراء فيما بني البلدان األفري                

والـُبعدين املـتعلقني بامللكية والتقييم الذايت، وإدراج اهليئات اإلقليمية الرئيسية يف العملية، واملشاركة الواسعة               
وأشارت أيضاً إىل الدور املثايل لآللية بصفتها شراكة بني بلدان اجلنوب قائمة على إعمال . للجهات ذات املصلحة

ها يف تعزيز الشراكات األخرى عرب تنسيق اجلهود الرامية إىل حتسني التماسك       األهداف اإلمنائية لأللفية، وإىل أمهيت    
يف النظم االقتصادية العاملية وفعاليتها يف دعم التنمية، وبالتايل االمتثال للتعريف املنصوص عليه يف اهلدف اإلمنائي                

 .٨لأللفية رقم 

 فشل العملية يف الدمج الكامل للنهج القائم على مسألة: ومن القضايا اليت ميكن تعزيزها من منظور املعايري -٣٦
حقـوق اإلنسـان مـن حيث جعل حقوق اإلنسان منظوراً منتظماً يشمل مجيع اجملاالت اليت تركز عليها اآللية                   
األفريقية الستعراض النظراء، واحلاجة إىل وضع تدابري ميكن اختاذها يف حالة عدم امتثال البلد اخلاضع لالستعراض                

ويف اخلتام، ذكرت أن اآللية األفريقية الستعراض النظراء، وهي مبادرة جديدة نسبياً، من أكثر . ستعراضلنتائج اال
 .املبادرات املدعومة على نطاق واسع والواعدة يف أفريقيا، وستستفيد جداً من دعم اجملتمع الدويل

ر احلاسم لإلرادة السياسية    ويف معـرض املناقشـة اليت أعقبت ذلك، ُسلط الضوء على قضايا منها الدو              -٣٧
لـلحكومات يف العملـية؛ وإمكانـية إقامة روابط وثيقة بني عملية استعراض النظراء من جهة وعملية ورقات                  
اسـتراتيجيات احلـد مـن الفقر وغريها من مبادرات احلد من الفقر من جهة أخرى؛ واملدى الفعلي للمشاركة       

حية العملية يف أثناء عملية التنفيذ؛ والقيمة املضافة لنهج قائم على           الواسـعة بالـنظر إىل القيود املفروضة من النا        
وختاماً، ورداً على مسألة    . احلقوق؛ وضرورة حتسني دعم القدرات واملوارد من أجل مواجهة زيادة حجم العمل           

 يف اهلدف   مـا إذا كانـت اآللية األفريقية الستعراض النظراء تعد شراكة إمنائية عاملية من حيث التعريف الوارد                
، مت توضيح العالقة القائمة بني الشراكة اجلديدة لتنمية أفريقيا بصفتها رؤية خلطة إمنائية              ٨اإلمنـائي لأللفية رقم     

ألفريقـيا، واآللـية األفريقية الستعراض النظراء بصفتها آلية للتنفيذ والرصد من أجل ضمان متاسك السياسات                
 هذا الصدد، فإن اآللية األفريقية الستعراض النظراء تشمل مجيع مستويات           ويف. اإلمنائية الكلية على صعيد أفريقيا    

 من مستوى وطين وإقليمي ودويل، هبدف إعداد املستوى الوطين للمشاركة يف عملية أكثر فعالية للتعاون -التنمية 
 .واحلوار على الصعيد اإلقليمي
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وجلنة  لجنة االقتصادية ألفريقيا  ة التنمية املشترك بني ال    ياالستعراض املتبادل لفعال   -بـاء   
 املساعدة اإلمنائية التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي

حتدث ممثل منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي عن احلالة الراهنة فيما يتعلق باالستعراض املتبادل  -٣٨
 والشركاء األفارقة قد أحرزوا تقدماً كبرياً، منذ إنشاء االستعراض وقال إن كالً من منظمة التعاون. لفعالية التنمية

، فيما يتعلق بالتوصل إىل نقطة تفاهم مشتركة بشأن جمايل التركيز األويل يف العمل اإلمنائي، ومها اإلدارة ٢٠٠٣يف 
ج تشاركي أكثر   ورأى أن التحول االستراتيجي يف التركيز من هنج تقنوقراطي حمض إىل هن           . واهلـياكل األساسية  

وختم باإلشارة إىل ورقة    . يشـمل اجملتمع املدين أمر إجيايب، ومثة إمكانية كبرية إلجياد انسجام مع احلق يف التنمية              
سياسة عامة عملية التوجه بشأن حقوق اإلنسان والتنمية ستنشرها منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي،               

 .مل املتعلق باالستعراض املتبادل، ورمبا للعمل املتعلق مبعايري احلق يف التنميةواليت ستكون ذات أمهية كربى للع

وذكر نيكولواس، عضو فرقة العمل، يف معرض تعليقه على هذه الشراكة أن بلدان منظمة التعاون والتنمية  -٣٩
وسلط الضوء على   . عيد دويل يف امليدان االقتصادي تبني عن إرادة تدرجيية يف التدقيق يف سياساهتا اإلمنائية على ص             

وجود جماالت أخرى يف السياسة العامة مشمولة من غري األداء يف جمال املعونة اإلمنائية مثل األداء والتجارة يف جمال 
الزراعة بأفريقيا؛ واإلدارة السياسية واالقتصادية؛ وتطوير القدرات؛ وتدفقات املعونة ونوعيتها؛ ومتاسك السياسة            

 السياسات األفريقية وسياسات منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي فيما يتعلق            العامـة يف كـل مـن      
ورأى أن االستعراض املتبادل قد أضاف قيمة، من حيث كل من املوضوع والدعم             . بـاألهداف اإلمنائية لأللفية   

ان هذا االستعراض أن يقيم     وعالوة على ذلك، بإمك   . السياسي الرفيع املستوى الذي حيظى به االستعراض املتبادل       
عمليات يف سياق اتفاق كوتونو للشراكة املربم بني االحتاد األورويب وبلدان آسيا ومنطقة البحر الكارييب واحمليط                

 .اهلادئ، واآللية األفريقية الستعراض النظراء والعمليات االستشارية

 على دمج حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك        وأشـار كذلك إىل أنه ال يوجد يف االستعراض املتبادل أي دليل            -٤٠
غري أنه رأى جماالً لتوصيات تراعي  . احلـق يف التنمـية، وال اهتمام خاص باحتياجات الفئات الضعيفة واملهمشة           

قضايا حقوق اإلنسان بشكل صريح أكثر ويف هذا الصدد، ميكن للشركاء أن يستندوا إىل اإلجنازات اليت حتققت                 
ضع مقاييس حقوق اإلنسان، إضافة إىل اجلهود املبذولة داخل منظمة التعاون والتنمية يف             يف أفريقيا فيما يتعلق بو    

وختم قائالً إن   . املـيدان االقتصـادي من أجل تعزيز التفاهم بشأن الروابط القائمة بني حقوق اإلنسان والتنمية              
نمية بأمهية حقوق اإلنسان، مبا فيها      االعتراف الصريح يف توافق آراء مونتريي الصادر عن املؤمتر الدويل لتمويل الت           

، وقد أوحت هذه الوثيقة من ناحية بإحداث االستعراض املتبادل، من شأنه أن يشكل )١١الفقرة (احلق يف التنمية 
 .حافزاً لبلدان منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي من أجل النظر إىل احلق يف التنمية نظرة أقل ريبة

ناقشة بشأن االستعراض املتبادل، تناولت القضايا الرئيسية اليت أثريت مسألة كيفية إدراج حقوق وخالل امل -٤١
: وفيما يتعلق هبذه املسألة أثريت االعتبارات التالية  . اإلنسان، مبا فيها احلق يف التنمية، ضمن العملية بطريقة هادفة         

لتنمية واالجتاه حنو التفعيل؛ إمكانية التقدم يف هذا        ضـرورة النأي عن التصورات املُسيسة وغري الدقيقة للحق يف ا          
املبدأ العام،  " تفكيك"الصـدد يف ضوء االعتراف العام اللتزامات مجيع األطراف املعنية بعالقة شراكة؛ وضرورة              

من البلدان مبعىن الزيادة يف توضيح االلتزامات اخلاصة الناشئة من احلق يف التنمية واآلثار املترتبة عليها بالنسبة لكل 
 .املاحنة والشريكة
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 إعالن باريس بشأن فعالية املعونة -جيم 

قـبل العرض املتعلق بإعالن باريس، أدىل ممثل منظمة التجارة العاملية ببيان موجز، تناول فيه املفاوضات                 -٤٢
الدوحة من احملادثات وأوضح أن مصلحة البلدان النامية هي أساس جولة . التجارية احلالية والقضايا املتصلة باملعونة

الـتجارية ملـنظمة التجارة العاملية وأن التجارة والتنمية متالزمتان، مبا أن باستطاعة التجارة القيام بدور هام يف                  
وشدد على عناصر التقارب وعلى املكاسب النامجة عن املفاوضات، واليت تشكل جوهر . التخفيف من وطأة الفقر

لفية، مشرياً إىل تدابري حرية الوصول إىل األسواق، والشفافية والتطبيق البسيط            من األهداف اإلمنائية لأل    ٨اهلدف  
وأكد أيضاً الدور األقوى الذي تقوم به البلدان األفريقية، كما يتجسد ذلك يف اجملاالت واألنشطة               . لقواعد املنشأ 

زعات التابعة ملنظمة التجارة العاملية،     وجرت اإلشارة إىل آلية تسوية املنا     . املندرجة يف إطار منظمة التجارة العاملية     
حيـث يزداد عدد الشكاوى من أقل البلدان منواً، وبقدر متناسب يزداد اللجوء إىل خدمات املركز االستشاري                 

 .ملنظمة التجارة العاملية

 أن غري. وأشار إىل نقص املوارد واخلربة يف بعض البلدان، بوصف ذلك نقصاً يف عملية املفاوضة التجارية  -٤٣
، ٢٠٠٦ديسمرب /ويف كانون األول. األعضاء يف منظمة التجارة العاملية اختذوا تدابري لتقدمي الدعم واملعونة الفعالني

 مليون دوالر ستخصص ٤٥ و٣٥أبلغ املدير العام ملنظمة التجارة العاملية الدول األعضاء بأن موارد تتراوح ما بني 
تعقب التمويل املقدم، رصد    : ثة مستويات من رصد فعالية املعونة وهي      وجيري النظر يف ثال   . يف السنوات القادمة  

 .األنشطة يف امليدان، والرصد على الصعيد الوطين

طبيعة ونوع الشكاوى اليت    : وتناولـت التعليقات اليت أثارها بيان منظمة التجارة العاملية املسائل التالية           -٤٤
لعاملية؛ احلاجة إىل التطرق عن كثب إىل أثر التجارة واملفاوضات          يقدمهـا أقل البلدان منواً لدى منظمة التجارة ا        

التجارية يف احلق يف التنمية؛ واآلثار املترتبة على وضع آلية للمعونة مقابل التجارة؛ واألمهية اليت تكتسيها بالنسبة                 
احلاجة "و" التنمية املستدامة "للحق يف التنمية اإلشارةُ يف ديباجة اتفاق مراكش املنشئ ملنظمة التجارة العاملية إىل              

، يف منو التجارة العاملية، البلدان منواًأقل   ضمان حصة للبلدان النامية، وال سيما        إىل ترمي   إجيابيةبـذل جهود    إىل  
للفقر وتقييمات األثر   " قبلي"؛ وختاماً، احلاجة إىل حتليل      "تتناسب مع احتياجاهتا ومستلزمات تنميتها االقتصادية     

 . ينبغي أن تعد أدوات مفيدة لتقييم أثر أي نوع من اإلصالح املؤثر يف حالة التنمية على امليداناالجتماعي اليت

وبشأن الشراكة الثالثة اليت نوقشت، حتدث ممثل منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي عن ارتباط    -٤٥
التوافق الكبري يف اآلراء؛    : ن عامالً مؤثراً هي   إعالن باريس باحلق يف التنمية، ذاكراً أربعة أسباب جتعل من اإلعال          

وتنتظم خارطة الطريق هذه املعدة للتغيري حول مخسة مبادئ         . رصـد الـتقدم؛ فعالـية املساءلة؛ وآليات املتابعة        
 مؤشراً لفعالية   ١٢، عالوة على    )امللكـية، والـتطابق، واملواءمة، واإلدارة من أجل النتائج، واملساءلة املشتركة          (
وأكد أن اإلعالن حل وسط بني البلدان، وال يتناول .  هدفاً لتشجيع التقدم، إضافة إىل أهداف قطرية١٢ونة، واملع

وختم كالمه قائالً إن الروابط بني  . كـل جوانب املعونة؛ فعلى سبيل املثال، ال تعد الوثيقة ُملغية للسياسة العامة            
حترير البلدان من التبعية اخلارجية وحتسني اإلدارة اجليدة، مما إعالن باريس واحلق يف التنمية توجد يف التشديد على 

 .جيعل بالتايل أوساط التنمية وحقوق اإلنسان يستحسنون العمل سوية بشأن استراتيجياهتا املتداعمة
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ورحـب سـوليتا كوالس، عضو فرقة العمل، بإعالن باريس من منظور كل من البلدان املاحنة والبلدان     -٤٦
يـرمي إىل حتسـني نوعية املعونة يف ضوء التعهد بتقدمي املزيد، إدراكاً للتحديات املتصلة بإدارة                الشـريكة، إذ    

وتتمثل السمات القوية يف حتديد مؤشرات      . اإلجـراءات وكفايتها، إضافة إىل املشاكل املتعلقة باملعونة املشروطة        
 .اء وتقييمهالتقدم، وحتديد جدول زمين وأهداف، إىل جانب وضع ترتيبات لرصد األد

أوالً، رغم تأكيد مبدأ    . غـري أن التقييم القائم على معايري احلق يف التنمية يثري أربعة جماالت مثرية للقلق               -٤٧
 ١٢ ويف مؤشر واحد من أصل       ٥٦ملكية البلد، ال تتجسد هذه امللكية إال يف أربعة التزامات بالشراكة من أصل              

جل النتائج، ولـه ستة التزامات بالشراكة، لكن مبؤشر واحد لقياس          ثانياً، هناك موضوع اإلدارة من أ     . مؤشـراً 
ثالثاً، هناك مسألة اإلدراج غري املنتظم لقضايا اجلنسني عرب إطار . ٢٠١٠التقدم وهدف ضعيف نسبياً ُحدد يف عام 

بكون املعونة غري أما املسألة الرابعة فتتعلق ). ٤٢الفقرة (إعالن باريس، مع إشارة واحدة فقط إىل قضايا اجلنسني 
مواصلة التقدم مع "، حيث يكتفي يف القياس بذكر ٢٠١٠املشروطة املؤشر الوحيد الذي ليس لـه هدف حمدد يف 

 ".مرور الزمن

ذلك أن  . وأثـار أعضاء فرقة العمل عدداً من القضايا اهلامة يف املناقشة اليت جرت بشأن إعالن باريس                -٤٨
ة املعايري يف حتسني فعالية اإلعالن؛ وأثار بعضها احلاجة إىل استمرارية املعونة بعض هذه القضايا عزز إمكانية مسامه

وقابلية التنبؤ هبا يف األجل الطويل، والقدرة على استيعاب املعونة، وكون عدم االمتثال لإلعالن الذي يعد وثيقة                 
اليت طلبت منظمة التعاون    ومت التشديد بشكل خاص على قيمة الدراسات        . غري ملزمة لن يؤدي إىل أي عقوبات      

والتنمية يف امليدان االقتصادي إىل معهد التنمية اخلارجية أن يعدها وتربط حقوق اإلنسان بكل من املبادئ اخلمسة 
 .إلعالن باريس

 الدروس املستفادة من منهجية لتطبيق املعايري -دال 

 املقرر خورخي   -األولني، قدم الرئيس    بعد تسليط الضوء على القضايا الرئيسية اليت نوقشت يف اليومني            -٤٩
. فارغاس غونساليس، عضو فرقة العمل، الذي عرض بعض األفكار بشأن استراتيجية لتطبيق معايري احلق يف التنمية

وذكر أن اهلدف من هذا احلق هو سد الفجوة الفاصلة بني البلدان األكثر تقدماً والبلدان األقل تقدماً وبني األغنياء 
ـ    وشبه احلق يف التنمية بنظام إيكولوجي يعمل بشكل متزامن         . ن أجل إحداث طبقة متوسطة كبرية     والفقـراء، م

 .ومتبادل على مستويات خمتلفة، الوطين منها واإلقليمي والدويل

وأوضح السيد فارغاس غونساليس أن املعايري التالية ينبغي مراعاهتا من أجل إعمال احلق يف التنمية على                 -٥٠
وأشار أيضاً  .  وهي املساءلة، والتمثيل السياسي، واقتسام السلطات، ووضع املؤسسات والشفافية         الصعيد الوطين 

وأشار إىل احلاجة إىل سياسة ضريبية تقدمية وتوزيعية، إضافة إىل مؤشرات           . إىل القطاع اخلاص وتنظيم األسواق    
ويف اخلتام، أشار إىل    . والصحة والتعليم تشمل األهداف اإلمنائية لأللفية، واملساواة بني اجلنسني، وحقوق الطفل،          

مثل استراتيجية اآللية األفريقية    (احلاجـة إىل تكـامل اقتصادي، وتعاون بني بلدان اجلنوب، وتقييم ذايت للنظراء              
 .، على الصعيدين اإلقليمي والدويل)الستعراض النظراء
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احلاجة : ملراقبون على القضايا التاليةوركزت املناقشة اليت أعقبت ذلك وشارك فيها أعضاء فرقة العمل وا -٥١
إىل تغطـية أوسـع للمجاالت، ال سيما اجملاالت اليت تشملها األهداف اإلمنائية لأللفية واليت حتظى باهتمام أقل؛                 

وأويل اهتمام خاص ملواصلة . الروابط املمكنة بني احلق يف التنمية وأنشطة احلد من الفقر؛ وتعريف الشراكة العاملية
احترام شراكة حلق كل دولة يف حتديد       "ويف هذا الصدد، نوقش بشكل موسع املعيار املتعلق مبدى          . ملعايريتنقيح ا 

االلتزامات "فسلط الضوء يف البداية على ضرورة حتديد مضمون         ". سياسـاهتا اإلمنائـية، وفقاً اللتزاماهتا الدولية      
تخدام اخلطة اإلمنائية الوطنية لبلد شريك بصفتها       مث اقترحت معايري فرعية هلذا املعيار، وهي مدى اس        ". الدولـية 

 من املادة ٣نقطة انطالق لسياسات الشراكة؛ واجتاه النسبة املئوية للمعونة غري املشروطة؛ والشرط الوارد يف الفقرة 
جيب عليها أن ترمي إىل التحسني      " مـن إعالن احلق يف التنمية، الذي ينص على أن السياسات الوطنية املعنية               ٢

املستمر لرفاه السكان كافة وجلميع األفراد، على أساس مشاركتهم النشطة واحلرة واهلادفة يف التنمية ويف التوزيع                
 ".العادل للمزايا الناجتة عنها

ولدى ختم اجلهود األوىل للفرقة يف تطبيق املعايري على الشراكات الدولية، حدد أعضاء فرقة العمل ثالثة                -٥٢
 أوالً، هناك تعاون حقيقي ووحدة يف اهلدف جتمع بني أعضاء فرقة العمل الذين ميثلون               .اجتاهـات واعـدة جداً    

. مؤسسات رئيسية معنية بالتنمية واملالية والتجارة والتعاون التقين، من جهة وبني اخلرباء املستقلني من جهة أخرى
رت فيها فرقة العمل من أجل اختاذ       ثانـياً، أدرك األعضـاء االهتمام الشديد الذي أبداه ممثلو الشراكات اليت نظ            

ثالثاً، . خطـوات جلعل السياسات واملمارسات أكثر مراعاة لقضايا احلق يف التنمية، اليت ظهرت من االستعراض              
هـناك االلتزام اليت تعهدت به الدول األعضاء من أجل تشجيع فرقة العمل يف هنجها العملي على تفعيل احلق يف                    

ومن شأن أثر هذه االجتاهات أن يؤدي إىل حتقيق . الشراكات العاملية من منظور هذا احلقالتنمية عرب أدوات لتقييم 
 .اهلدف األمسى املتمثل يف املسامهة يف حتويل املبادئ املتأصلة يف احلق يف التنمية إىل ممارسة إمنائية

  االستنتاجات والتوصيات-ثالثاً 

ات وبعد االستماع إىل وجهات نظر الوفود واملراقبني يف         بعد إمتام االستعراض األويل لثالث من الشراك       -٥٣
 .الدورة توصلت فرقة العمل إىل االستنتاجات والتوصيات املبينة يف الفقرات أدناه

  االستنتاجات-ألف 

متشـياً مـع الـنهج الذي توخته فرقة العمل يف سبيل االنتقال باحلق يف التنمية من جمرد املبادئ العامة                     -٥٤
 السياسية إىل أدوات تشغيلية حمددة تستخدم يف التنمية سلّمت الفرقة بالقيمة املضافة اليت تكتسيها               وااللـتزامات 

عملـية وضـع معايري حمددة تستند إىل إطار احلق يف التنمية وتطبيق تلك املعايري على الشراكات العاملية لغرض                   
 سبيل إدراج عناصر احلق يف التنمية بكل وضوح         وتطبيق هذه املعايري يسهل الشراكات الراهنة واملقبلة يف       . التنمية

وهذا اجلهد الرامي إىل إضفاء الصبغة التشغيلية على احلق يف التنمية يراعي            . يف أطرها التشغيلية اخلاصة بكل منها     
 .اعتبارات حقوق اإلنسان املعيارية والشواهد العملية اليت تربهن على مزايا تطبيق املعايري

ية املنوطة بفرقة العمل فإهنا ستقوم بتعميق عملها املتعلق باملعايري، من خالل التحليل             وإن تواصلت الوال   -٥٥
األعمق لثالث من الشراكات اليت مت تناوهلا أعاله وتقييم شراكات إضافية تعىن مبجاالت أخرى من التعاون الدويل 
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ربة املكتسبة من تدقيق وتطبيق املعايري      واالعتماد على اخل  .  من أهداف األلفية اإلمنائية    ٨كما هي حمددة يف اهلدف      
من شأنه أن يفضي إىل وضع جمموعة شاملة ومتماسكة من املقاييس لتقييم إعمال احلق يف التنمية والتوصية بإدخال 

 . حتسينات على ممارسة الشراكات اإلمنائية العاملية

ا الثالث قد برهن على أنه حىت املعايري        وإن اجلهـد األويل الذي بذلته الفرقة لتطبيق املعايري يف اجتماعه           -٥٦
الراهـنة اليت صيغت بعبارات عامة مكّنت فرقة العمل من تقييم مدى ما ينعكس من العناصر األساسية للحق يف                   

بيد . التنمية يف أطر الشراكة العاملية الراهنة والقيمة املضافة اليت يضفيها إطار احلق يف التنمية على هذه الشراكات              
ومثل هذه القائمة املرجعية من . رورة مبكان، أوالًَ، توضيح املعايري احملددة بربطها بقائمة مرجعية للتنفيذأن من الض

شـأهنا أن تتضمن معايري فرعية ونقاط أداء مرجعية تتم بلورهتا يف مرحلة الحقة ويتم االتفاق عليها يف سياقات                   
 . شراكات حمددة

  التطبيق التجرييب للمعايري-١

ر فرقة العمل بأن معايري احلق يف التنمية، كما مت االتفاق عليها بتوافق اآلراء يف الدورة السابعة للفريق تذكِّ -٥٧
وتشكل  )١(من ذلك اإلعالن) ١(٩العـامل، تقوم على أساس إعالن احلق يف التنمية هي مستمدة من روح املادة             

اإلمنائية، مجيعها هلا مغزى بالرغم مما جيدر أخذه        ولذلك، وعند تطبيقها على الشراكات      . معايري ال تقبل التقسيم   
 . بعني االعتبار من سياق تارخيي وسياسي وقانوين لكل شراكة وللبلدان اليت تسهم فيها

والتطبيق التجرييب األويل هلذه املعايري على ترتيبات الشراكة هذه واحلوار البناء مع ممثلي املؤسسات اليت                -٥٨
جدوى املعايري ورغبة املؤسسات املعنية يف النظر يف السبل املمكن أن تساعد على             ترصـد الشراكات برهن على      

 . تعزيز عملها بإيالء اهتمام أكثر لالعتبارات القائمة على أساس احلق يف التنمية

وتشـدد فرقة العمل على أن هذه املمارسة يراد هبا أن تكون جتريبية ولذلك مل تسفر إال على تقييمات                    -٥٩
ـ    ومع أن هذه االستنتاجات األولية هي      . دى انطباق هذه املعايري على الشراكات اليت كانت حمل نظر         مؤقـتة مل

استنتاجات مؤقتة إال أن فرقة العمل ترى أن من املمكن استخالص دروس مفيدة فيما خيص كل شراكة على حدة 
ة فيما يتصل بالشراكات اليت ُبحثت،      وتبعاً لذلك، انتهت الفرقة إىل االستنتاجات األولية التالي       . جرى استعراضها 

 . استناداً إىل العروض اليت قدمت أثناء االجتماع وإىل وثائق املعلومات األساسية اليت أتيحت

 اآللية األفريقية الستعراض النظراء  )أ( 

سبة يف اآللـية األفريقـية الستعراض النظراء ما جيعل فرقة العمل تشعر بالتشجيع باعتبارها آلية للمحا                -٦٠
الداخلية واإلقليمية حتظى بدعم واسع النطاق يف القارة األفريقية وخاصة بالنظر مللكيتها وألبعاد التقييم الذايت اليت 

وبغض النظر عن حقيقة أن تركيزها األويل ال يتجه إىل الشراكات اإلمنائية العاملية استناداً إىل األولويات . تتميز هبا

                                                      

مجيع جوانب احلق يف التنمية، املبينة يف هذا اإلعالن، متالمحة ومترابطة : " على ما يلي١-٩تنص املادة  )١(
 ". النظر إىل كل واحد منها يف إطار اجلميعوينبغي
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 املنظومة تتيح سبيالً للحوار البناء فيما بني األفارقة من أجل حتديد أوجه النقص              الـيت حددهتا فرقة العمل، فهذه     
 . مبساعدة من احلكومات املشاركة واحلكومات والوكاالت املاحنة

وعند قيام فرقة العمل بتطبيق املعايري ألول مرة، اهتدت إىل حتديد عدٍد من القضايا املمكن أن تؤخذ بعني  -٦١
وار متواصل يف سبيل تعزيز مسامهة اآللية األفريقية الستعراض النظراء يف إعمال احلق يف              االعتـبار كأسـاس حل    

أوالً وبغض النظر عن مكانة حقوق اإلنسان يف الشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا واإلعالن املتعلق                . التنمية
سان، مبا فيها احلق يف التنمية ال تربز كجزء بالدميقراطية واإلدارة السياسية واالقتصادية والتجارية، فإن حقوق اإلن

ثانياً، تشكل كفاءة واستقاللية فريق الشخصيات  . ال يـتجزأ من كافة أهداف اآللية األفريقية الستعراض النظراء         
ثالثاً، تعترب املشاركة الفعالة واهلادفة     . البارزة عاملني حامسني ميكن أن يعززا نوعية االستعراضات القطرية الفردية         

لطائفة عريضة من منظمات اجملتمع املدين، مبا يف ذلك املنظمات اليت متثل أفقر السكان، السمةً األكثر إجيابية من                  
وأخرياً، فإن التدابري املمكن أن يتخذها النظراء يف حالة عدم االمتثال . بني مسات اآللية ذات الصلة باحلق يف التنمية
 . فصاح عنهامن جانب بلد خيضع لالستعراض مل يتم اإل

وعلى الرغم من أن اآللية املشار إليها تواجه حتديات يف هذه املرحلة املبكرة إال أهنا تعترب واحدة من أفضل  -٦٢
املبادرات الواعدة بالتنمية األفريقية اليت تظهر منذ مدة طويلة، وأداة قيمة للنهوض هبدف برنامج الشراكة اجلديد                

واألفكار املتعلقة بالشراكة   .  االقتصادي عرب أحناء القارة وعرب العامل      -جتماعي  يف أفريقـيا املتمثل يف التحرر اال      
واالستقالل، واستعراض النظراء والتقييم الذايت تعزز الفعالية احملتملة لآللية األفريقية الستعراض النظراء يف حتقيق              

 متثلها معايري احلق يف التنمية وميثلها اإلطار التغيري حيث تقصر قوانني وممارسة البلدان عن االرتقاء إىل املقاييس اليت
القـانوين حلقوق اإلنسان لالحتاد األفريقي وخباصة امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب، الذي هو املعاهدة         

ولذلك تالحظ فرقة العمل مع التقدير أن مجيع املشاركني يف . الدولـية األوىل الـيت تـنص على احلق يف التنمية          
ماع الذين اخنرطوا يف عملية اآللية األفريقية الستعراض النظراء على املستويني اإلقليمي والوطين رحبوا بقيام               االجت

حـوار متواصـل حول كيفية زيادة تشجيع إعمال معايري احلق يف التنمية على صعيد العملية اليت تقوم هبا اآللية                    
 . األفريقية الستعراض النظراء

" ل لفعالـية التنمية يف سياق الشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا           االسـتعراض املتـباد   " )ب(
واملشـترك بـني اللجـنة االقتصادية ألفريقيا وجلنة املساعدة اإلمنائية التابعة ملنظمة التعاون        

 والتنمية يف امليدان االقتصادي

فيه الشمال واجلنوب يعترب إن من رأي فرقة العمل أن هذه العملية املنطوية على استعراض متبادل يشترك      -٦٣
ابتكارياً ويستحق اجلهد املبذول من حيث املوضوع ومن حيث ما يلقاه من دعم سياسي عايل املستوى على حد                  

عالوة على ذلك، فإن هذا االستعراض      . سواء، ناهيك أن هذا الدعم صادر أحياناً عن رؤساء الدول واحلكومات          
ات صالت به ويبلور تلك العمليات يف سياق اتفاق الشراكة بني دول            املتبادل بإمكانه أن يرتكز على عمليات ذ      

أفريقيا والكارييب واحمليط اهلادئ من جهة واالحتاد األورويب والدول األعضاء فيه من جهة أخرى، واآللية األفريقية 
اتيجية التقليل من   الستعراض النظراء والعمليات اجلارية يف إطار مؤسسات بريتون وودز مثل الورقة املتعلقة باستر            

 . الفقر
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أوالً، أن هذه العملية تتقيد إىل حد كبري        : وأفضى تقييم أويل أجرته فرقة العمل إىل االستنتاجات التالية         -٦٤
ثانياً، . بالعديد من املعايري اخلاصة باحلق يف التنمية وال سيما املعايري املتصلة بامللكية الوطنية واحملاسبة واالستدامة              

 بدرجة أقل للمعيار املتصل بإدماج حقوق اإلنسان يف احلق يف التنمية يف السياسات اإلمنائية الوطنية                سجل امتثال 
وأخرياً مل يكن هناك ما يدل      . ثالثاً، مل تركز اآللية بالتحديد على الفقراء وعلى من هم أكثر هتميشاً           . والدولـية 

والحظت فرقة العمل أن    .  املصلحة ذوي الشأن   داللة واضحة على املشاركة الناشطة واهلادفة من جانب أصحاب        
بإمكان الشركاء، أثناء اجلهود اليت تبذل إلدماج احلق يف التنمية، أن يعتمدوا بسهولة على املكاسب اليت حتققت                 

امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان    (ألفريقـيا يف جمـال وضـع املعايري احملددة إقليمياُ وذات الصلة حبقوق اإلنسان               
، وعمـل اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب، واألحكام الواردة يف دستور االحتاد األفريقي              والشـعوب 

فضالً عن الورقة املنتظر تقدميها املتعلقة بالسياسات ذات التوجه العملي ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان ) اجلديد
 . االقتصادي

 إعالن باريس بشأن فعالية املعونة )ج( 

شكل إعالن باريس تطوراً حمل ترحيب من منظور اجلهات املاحنة والبلدان الشريكة على حد سواء حيث ي -٦٥
والتقييم األويل املستند إىل املعايري يكشف عن القضايا الرئيسية املطروحة التالية . إنه يهدف إىل حتسني نوعية املعونة

ارة من أجل حتقيق النتائج حني يتعلق األمر باإلعالن عن تركيز ضعيف نسبياً على امللكية واإلد) أ: (ذات االهتمام
التزامات وحتديد املؤشرات الالزمة بالرغم من أن هذه املؤشرات وتلك االلتزامات تشكل موضوعني رئيسيني من               

واالمتناع املمنهج عن إدراج الُبعد     ) ٤٢يف الفقرة   (اإلشارة املختصرة   ) ب(أصـل املواضـيع الرئيسية اخلمسة؛       
حقيقة أن قضية املعونة غري املربوطة هي املؤشر الوحيد بال          ) ج(ساين يف اإلطار الذي يوفره إعالن باريس؛ و       اجلن

 .٢٠١٠هدف بالنسبة لعام 

وتالحظ الفرقة العاملة أن منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي قد كلفت معهد التنمية ملا وراء                 -٦٦
، مربهنة بذلك على االحتماالت القوية بشأن التالقي يف األهداف والتعزيز املتبادل البحار بإعداد ورقات حبثية قيمة

واملساءلة وامللكية املتبادلتان تبدوان مها املبدآن . بـني إعالن باريس وحقوق اإلنسان، مبا يف ذلك احلق يف التنمية          
ة هذه احلقوق أكرب اإلمكانية للمسامهة      اللذان يسمحان ملعايري احلق يف التنمية والتفكري يف حقوق اإلنسان وممارس          

باإلضافة إىل ذلك هناك حبوث أجرهتا الشبكة املعنية باملرأة للجنة . يف حتقـيق إعـالن باريس لنتائج إمنائية أفضل      
املسـاعدة اإلمنائـية التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي أظهرت أن هناك نطاقاً أوسع إلدراج                 

وأخرياً فإن قضية املعونة املربوطة حمورية . ت املتعلقة باملرأة بصورة منتظمة يف خمتلف مواضع إعالن باريساالعتبارا
بالنسبة إلطار احلق يف التنمية، خاصة يف ضوء ملكية البلدان الشريكة ومتاسك السياسات العامة وينبغي إيالء هذه 

 .شراكةالقضية االعتبار حىت تراعى مصاحل كافة األطراف يف ال

 مالحظات ختامية أولية بشأن الشراكات الثالث اليت قيِّمت )د( 

ختاماً وباالستناد إىل املداوالت اليت أجرهتا فرقة العمل يف اجتماعها الثالث ترى هذه الفرقة أن هناك جماالً  -٦٧
سه هناك عدد من ويف الوقت نف. فسـيحاً للتحسـني من أجل جعل هذه الشراكات تتقيد مبعايري احلق يف التنمية   

اجملاالت ميكن أن يساهم فيها منظور حقوق اإلنسان وخباصة املنظور القائم على أساس احلق يف التنمية يف حتسني                  
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واملساءلة وامللكية املتبادلتان، من بني املبادئ الرئيسية للشراكات الثالث مجيعها، يعتربان جمالني            . هذه الشراكات 
عالوة على ذلك تربز هذه املعايري فجوات ال يستهان هبا يف جماالت عدم .  التحسنيمن تلك اجملاالت اليت ُتسهم يف

التميـيز والتركيز على أفقر السكان وأكثرهم هتميشاً واستنساب مشاركة أصحاب املصلحة والتقييمات املتعلقة              
ت الدولية يف هذا    باألثـر الذي يلحق حبقوق اإلنسان وشبكات األمان االجتماعي ومدى الدعم املقدم من اجلها             

 .اجملال

وفرقة العمل ترحب باحلوار مع هذه الشراكات الثالث بغية استكشاف املزيد من نواحي الضعف والقوة            -٦٨
املستشفة من منظور معايري احلق يف التنمية وكذلك لتعزيز الدروس اليت استخلصتها فرقة العمل حىت اآلن من هذه 

 .ذه املعايري يف حد ذاهتاالعمليات وذلك ألغراض زيادة تدقيق ه

  تدقيق املعايري واالعتبارات املنهجية األخرى-٢

نظرت فرقة العمل يف العديد من القضايا املنهجية األولية اليت يلزم التصدي هلا بغية تعزيز صرامة املعايري                  -٦٩
خنبة من الشراكات برزت    وأثناء املناقشات اليت دارت يف اجللسة العامة بشأن تطبيق املعايري على            . الـيت ُتطـبق   
يتعلق الشاغل األول بالتداخل فيما بني املعايري بالنظر إىل حد ما إىل طبيعة حقوق اإلنسان ملا بينها                 . شواغل ثالثة 

من إعالن احلق يف    ) ١(٩و) ٢(٦مـن تـرابط وعدم قابلية للتقسيم على حنو ما جيري التشديد عليه يف املادتني                
أن تنفيذ املعايري اقتضى تطبيق شكل ما من التدابري النوعية والكمية كاملعايري الفرعية             والشاغل الثاين هو    . التنمية

. السابق ذكرها والنقاط املرجعية املتعلقة باألداء اليت تيسر حتديد مدى تقيد أصحاب املصلحة من الشركاء باملعايري
 .دي اللبس والتداخلوالشاغل الثالث هو أن بعض املعايري قد حتتاج إىل إعادة حتديدها لتفا

وبغض النظر عن هذه الشواغل، رئي أن أي تعديالت ُتدخل على املعايري ينبغي أن تتم بشكل شامل بعد           -٧٠
ومتشياً مع اهليكل املعياري إلعالن احلق يف       . إمتام العملية التجريبية وذلك بسبب عدم قابليتها للتقسيم كما تقدم         

املصلحة من الشركاء قد يسهل إىل حد كبري إذا ما جرت إعادة ترتيبها             التنمية، فإن تطبيقها من جانب أصحاب       
أو جتميعها بشكل أكثر منطقية وإرفاقها بقائمة مرجعية للتنفيذ تسهل التحليل األكثر تعمقاً للشراكات العاملية يف       

 .سياقها احملدد

مية والبعض اآلخر لـه ارتباط بعمليات ومت اخللوص إىل أن بعض املعايري هلا ارتباط بتهيئة بيئة متكينية للتن -٧١
ورأت فرقة العمل كذلك أنه     . وأخـرياً هـناك مجلة من املعايري هلا ارتباط بالنتائج اإلمنائية املنشودة يف حد ذاهتا              

يستحسن زيادة تدقيق املعايري وتطويرها التدرجيي من خالل تعيني معايري فرعية ونقاط مرجعية تتعلق باألداء كما                
وترى فرقة العمل أن هناك ما يربر منطقياً االنتقال إىل إطار مفاهيمي ثالثي للمؤشرات القائمة على                . تقدم ذكره 

أساس احلقوق تستخدم بشكل متزايد يف عامل حقوق اإلنسان مع التركيز على السمات اهليكلية املفضية إىل بيئة                 
ؤكد هذا النهج حقيقة أن احلق يف التنمية ميكن أن وي. متكينية أو هيكل متكيين يتمشيان مع معايري العملية والنتائج 

ولذلك . يقـاس كمياً ونوعياً بطرق متعددة شأنه كشأن بقية حقوق اإلنسان بغية تأمني إعماله بالشكل الفّعال               
عمدت فرقة العمل إىل إعادة ترتيب املعايري جلعلها أكثر اتساقاً مع هذه الطريقة يف التفكري وبغية الظفر بإطار يقبل 

 .وترد املعايري وقد أُعيد ترتيبها يف املرفق الثاين. القياس من أجل القيام بالقياس الدوري للشراكات اإلمنائية العاملية
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باإلضـافة إىل املعايري اليت أُعيد ترتيبها أدرجت فرقة العمل يف املرفق الثالث قائمة مرجعية للتنفيذ مؤقتة                  -٧٢
 عليها بل جتعل هذه املعايري أكثر جدوى يف اخلروج مبعلومات مفيدة  وتوضـيحية ال حتـيد عـن املعـايري املتفق         

والقائمة املرجعية للتنفيذ املتسمة مبتانتها ضرورية لتقييم البيئات والعمليات         . السـتعراض الشـراكات العاملـية     
ويعها سلفاً  وهناك العديد من معايري التنفيذ ذات الصلة باملوضوع تستخدم بالفعل ومت تط           . واحلصـائل اإلمنائـية   

 .لألغراض الراهنة

ويف هذا السياق، تبّينت فرقة العمل مسات بارزة عديدة يف الشراكات اإلمنائية الثالث اليت فحصتها وهي                -٧٣
من بني هذه السمات ما يتمثل يف آليات احملاسبة         . تعـتقد أن من املفيد الرجوع إليها يف عملية استعراض غريها          

وزيادة . الستعراض والرصد اإلقليميان ومجيعهما ينبغي إيرادها يف القائمة املرجعية للتنفيذ         احمللية والتقييم الذايت وا   
حبث الشراكات األخرى من شأنه أن يتيح الفرصة لتعيني السمات املمكن أن تشكل أفضل املمارسات وتربز على 

 .النحو املالئم إطار احلق يف التنمية

يب على الشراكات الثالث خلصت فرقة العمل إىل أن من الضروري           وعند تطبيق املعايري على أساس جتري      -٧٤
بلورة منهجية متسقة لتطبيق املعايري بشكل يسمح بالتعرف على أمثلة إضافية للممارسات احلسنة واخلطوات العملية لتعزيز    

اً مفاهيمياً ومنهجياً صارماً    وبوسعها على هذا النحو أن تضع إطاراً تشغيلي       . التقـيد باحلق يف التنمية يف الشراكات العاملية       
 .يكفل حتقيق النتائج العملية وذات التوجه العملي وهو ما حرص عليه الفريق العامل يف السنوات األخرية

ورأت فـرقة العمل أيضاً أن االستفادة من التجارب املماثلة يف جمال التنفيذ الفعلي ألطر الرصد األخرى    -٧٥
أوهلما أن تطبيق املعايري ميكن أن يتفادى االزدواجية اليت ال داعي هلا            :  اثنني من شأنه أن يساعد على تأمني هدفني      

هذه االعتبارات هي اليت أملت انتقاء      . وثانيهما أن اخلصائص املميزة للحق يف التنمية من وجهة عملية ستتكشف          
 .العمليات اليت نظرت فيها فرقة العمل يف اجتماعها احلايل

 عملية تدقيق املعايري وتطبيقها تقييماً أولياً ونوعياً للشراكات الثالث وكشفت عن على هذا النحو أتاحت -٧٦
وهذه العملية تستجيب لتوصية    . جوانـب القوة والفجوات احملتملة يف هذه الشراكات من منظور احلق يف التنمية            

. لتنفيذ وتطويرها تدرجيياً  الفريق العامل وجمللس حقوق اإلنسان بأن تقوم فرقة العمل بوضع هذه املعايري موضع ا             
كمـا أن ملكسب تقييم الشراكة اإلمنائية العاملية قيمتها بالنسبة للجهات الفاعلة يف الشراكات املعنية ذاهتا وميكن           

 .هلذه الشراكات أن تدخل هذه املعايري يف عملياهتا التقييمية

شف عن إمكانية التوفيق بني الشراكات      والتقييمات األولية اليت أجرهتا فرقة العمل للعمليات الثالث تك         -٧٧
وتبني املمارسة كذلك أن املعايري حباجة إىل املزيد من البلورة، من حيث . اإلمنائية العاملية ومتطلبات احلق يف التنمية

والغرض األساسي من عملية البلورة هذه هو جعل املعايري قابلة للتطبيق العملي            . هيكل املعايري واملنهجية لتطبيقها   
 تقيـيم الشـراكات اإلمنائية العاملية مبا يف ذلك تطبيقها من طرف اجلهات الفاعلة يف الشراكات نفسها ذات                   يف

عالوة على ذلك، هناك شراكات إمنائية أخرى ميكن أن تضع يف اعتبارها الدروس املستفادة وال سيما                . العالقـة 
 تكون هذه الفجوات مرتبطة مبضمون هذه       وقد. الفجـوات اليت كشفت عنها التقييمات اليت أُجريت حىت اآلن         

 من أهداف األلفية ٨الشراكات القائمة وقد تكون أيضاً مرتبطة بقضايا تربر الشراكات اليت تغطي جماالت اهلدف 
 .اإلمنائية اليت تستحق مزيداً من الدعم والعناية من قبل اجلهات املاحنة الدولية
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  متابعة استعراض الشراكات العاملية-٣

رى فرقة العمل أن معايري احلق يف التنمية جيب أن تطبق على كافة قضايا الشراكات اإلمنائية العاملية مبا يف ت -٧٨
وحتقيقاً هلذه . ٨ذلك التجارة واملعونة والديون ونقل التكنولوجيا واهلجرة وغري ذلك من القضايا احملددة يف اهلدف 

ملعايري على أوسع جمموعة ممكنة من القضايا مبا يؤدي إىل الغايـة يستحسن استعراض وتطبيق كل معيار من هذه ا   
 .تعيني شراكات إمنائية عاملية إضافية

والنتائج األولية لعملية تقييم هذه الشراكات الثالث اليت فُحصت حىت اآلن جتعل فرقة العمل تؤمن بأن                 -٧٩
وعلى هذا . ع التنفيذ الفّعال للحق يف التنميةاملتابعة ستفيد األطراف املعنية وجهود الفريق العامل الرامية إىل تشجي

النحو سيضيف النهج التدرجيي القائم على السري خطوة خطوة لبنة جديدة يف العمل الراهن، فيما جيري استخالص 
ويف ضوء االهتمام الذي أبداه ممثلو املبادرات اليت اسُتعرضت لتقصي          . الدروس من استعراض الشراكات األخرى    

تسمح لفرقة العمل بإجناز عمليات النظر يكون من املفيد مواصلة احلوار مع الشراكات الثالث مبا يف                الكيفية اليت   
 .ذلك اإلبقاء على االتصال مع األمانات املعنية ورصد التطورات

وفـيما يـتعلق بـاملوارد احملدودة واحلاجة إىل حتقيق آثار بّينة وقصوى حتبذ فرقة العمل التركيز والنهج      -٨٠
ورهناً بالنتائج اليت يتم التوصل إليها يف مرحلة        . راتيجيني يف تطبيق املعايري على الشراكات اإلمنائية العاملية       االسـت 

 كما بني ذلك    ٨أولـية، ينبغي النظر يف توسيع نطاق العملية التجريبية لتشمل جمموعة أعرض من أبعاد اهلدف                
ومتت اإلشارة إىل   ). ٧٩-٥٧، الفقرات   E/CN.4/2005/WG.18/TF/3(التحليل الذي أجرته يف اجتماعها الثاين       

وكرست فرقة . األمهية املركزية اليت تكتسيها التجارة والديون وعملية نقل التكنولوجيا إىل جانب الترتيبات الثنائية
العمـل اهـتماماً خاصـاً ملنظمة التجارة العاملية وغريها من آليات التجارة الدولية مبا يف ذلك مفاوضات جولة              

 .لدوحةا

باإلضافة إىل ذلك، وفيما سلمت فرقة العمل بأولوية الشواغل اإلمنائية ألفريقيا جنوب الصحراء رأت من  -٨١
ناحية أخرى، يف مرحلة بعينها من مراحل تطبيق املعايري لتقييم الشراكات العاملية من منظور احلق يف التنمية، أنه                  

ويف هذا الصدد، رأت فرقة العمل أن هناك جدوى . قاليم األخرىيتوجب إيالء االهتمام للشراكات اليت تشرك األ
حمتملة من استعراض الترتيبات اإلقليمية ذات العالقة باملوضوع مثل رابطة أمم جنوب شرقي آسيا ومنظمة الدول                

ونظـرت فرقة العمل بوجه خاص يف رابطة أمم جنوب شرقي آسيا باعتبارها مثاالً مهماً من أمثلة                 . األمريكـية 
لتعاون فيما بني بلدان جنوب شرقي آسيا يغطي عدداً آخذاً يف االزدياد من جماالت السياسة العامة وإرساء أُسس ا

واجمللس املشترك بني البلدان األمريكية . التعاون مع البلدان األخرى يف املنطقة كأستراليا والصني ومجهورية كوريا       
تكاملة يشكل هو اآلخر جهة مهمة ميكن أن ُتطبق عليها املعايري           الـتابع ملنظمة الدول األمريكية بشأن التنمية امل       

 .حيث إن احلق يف التنمية جمسد يف ميثاق منظمة الدول األمريكية

وناقشت فرقة العمل كذلك إمكانية النظر يف الشراكات الثنائية، اليت ينطوي بعضها على تدفقات مهمة                -٨٢
ويف هذا السياق رأت فرقة العمل أن الشراكات املتعددة األطراف، وإن . للموارد والتنفيذ احملتمل للحق يف التنمية    

تكن مهمة، قد حتتاج ألن ينظر فيها يف مرحلة الحقة ناهيك أن تقييماً لغريها من الشراكات االستراتيجية متاح                  
فرصة لبحث  كما توفر ورقات استراتيجية احلد من الفقر        . اآلن وأن هـناك قيوداً مفروضة حالياً على مواردها        
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مكانـة الشـواغل املتعلقة باحلق يف التنمية ضمن تراوح جغرايف واسع النطاق وكجانب من الشراكات اإلمنائية                 
 .العاملية املهمة

ومتشـياً مع النهج االستراتيجي الوارد أعاله ترى فرقة العمل من ناحية أخرى أنه ينبغي إيالء األولوية                  -٨٣
 .عريضة يف الفقرات أدناه ملواصلة املمارسة التجريبية يف املستقبل القريبلشراكات إضافية مبّينة خطوطها ال

  االحتاد األورويب-اتفاق شراكة كوتونو لبلدان أفريقيا والبحر الكارييب واحمليط اهلادئ 

يقيا اقترح االحتاد األورويب والدول املنتسبة إليه تقييم اتفاق الشراكة ما بني االحتاد األورويب وبلدان أفر               -٨٤
وهذا االتفاق، . والـبحر الكارييب واحمليط اهلادي بوصفه شراكة عاملية ألغراض التنمية من منظور احلق يف التنمية          

 سنة من اخلربة يف جمال التعاون اإلمنائي بني االحتاد األورويب   ٢٥الذي ُيعرف عموماً باتفاقية كوتونو، يعتمد على        
 .هلادئ يف إطار اتفاقيات لومي املتعاقبةودول أفريقيا والبحر الكارييب واحمليط ا

 سنة وتتخللها فترات أكثر حتديداً تقدم فيها        ٢٠ أُبرمـت اتفاقية كوتونو لتغطي فترة        ٢٠٠٠يف عـام     -٨٥
)  سنوات ٥يتم جتديد الربوتوكول املايل مرة كل       (املساعدة املالية إىل دول أفريقيا والبحر الكارييب واحمليط اهلادئ          

وفضالً عن  ). اليت ستوضع على النحو الذي يتفق مع مبادئ منظمة التجارة العاملية          (ت التجارية   ولغـرض الترتيبا  
التجارة واملعونة، يشمل التعاون يف إطار اتفاقية كوتونو جماالً عريضاً من ميادين السياسات العامة مبا فيها حقوق              

بار اتفاقية كوتونو اتفاق شراكة واسعاً يف نطاقه        وباعت. اإلنسان واحلكم الرشيد واحملافظة على البيئة وبناء السلم       
 دولة فإن املمارسة القائمة على أساسه ميكن أن تشكل، يف نظر الفرقة العاملة، شراكة ١٠٠وتشارك فيه أكثر من 

 .مهمة ختضع ملزيد الدراسة والتقييم

 خطة العمل اخلاصة بأفريقيا

ن أفريقيا جنوب الصحراء تشكل أولوية بالنسبة لـه،       ، أعلن رئيس البنك الدويل أ     ٢٠٠٥يف أواخر عام     -٨٦
. بالنظر إىل الطابع اخلطري واملزمن ملشاكل التنمية والتحديات املطروحة يف جمال حقوق اإلنسان على تلك املنطقة               

وقد صدر عن البنك الدويل وعن عدد من اجلهات املاحنة األخرى املتعددة األطراف والثنائية وعد برفع مستويات                 
وليتسىن أداء هذه املساعدة املتزايدة بشكل أفعل أعد البنك خطة العمل           . ساعدة املقدمة إىل الشركاء اإلمنائيني    امل

، وهي عبارة عن إطار استراتيجي شامل       ٢٠٠٥سبتمرب  /اخلاصـة بأفريقيا ووافق عليها اجمللس التنفيذي يف أيلول        
هذه اخلطة جار اآلن منذ ذلك الوقت وسوف تستعرضه اللجنة وتنفيذ . لدعم التنمية يف أفقر بلدان القارة األفريقية

 .٢٠٠٧أبريل /اإلمنائية أثناء االجتماعات الربيعية لصندوق النقد الدويل والبنك الدويل يف نيسان

وبالـنظر إىل الدور الكبري الذي يلعبه البنك الدويل يف عملية التنمية يف أفريقيا وتأثري التفكري السائد فيه                   -٨٧
تبعاً لذلك، ينبغي أن    . اته يف جمتمع املاحنني األفارقة عموماً فينبغي أن ُتفحص شراكته فحصاً نقدياً دقيقاً            وعملـي 

يدعى البنك من قبل الفريق العامل إىل السماح بتقييم خطة العمل اخلاصة بأفريقيا والشراكة مع احلكومات جنويب 
 .الصحراء الكربى وذلك بتطبيق معايري احلق يف التنمية
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  التوصيات-باء 

. توصـي فرقة العمل مبزيد تطبيق وتدقيق املعايري مع توّخي القائمة اليت أُعيد ترتيبها يف املرفق الثاين                 -٨٨
وتوصـي كذلـك بأن ُينظَر يف عناصر أكثر حتديداً بالنسبة للقائمة املرجعية للتنفيذ تتماشى مع االقتراحات                 

 . األولية الواردة يف املرفق الثالث

وتوصي فرقة العمل بأن يتواصل احلوار مع اآللية األفريقية الستعراض النظراء واالستعراض املتباَدل              -٨٩
منظمة التعاون والتنمية /للكفاءة اإلمنائية الذي تقوم به جلنة املساعدة اإلمنائية التابعة للجنة االقتصادية ألفريقيا

ة لبلورة جماالت االتفاق احملتَمل والتآزر لكل شراكة        يف امليدان االقتصادي وإعالن باريس بشأن كفاءة املعون       
وتوصي . مـن الشراكات مع احلق يف التنمية فضالً عن الثغرات القائمة اليت ُتكتَشف يف ضوء تطبيق املعايري                

مل الفرقة العاملة بالقيام بزيارات تقنية للمؤسسات املعنية بغية مناقشة الكيفية اليت ميكن هبا إدراج املعايري يف ع
 .الشراكة ومساعدة فرقة العمل على زيادة تدقيق املعايري

وتوصـي الفرقة العاملة، يف جمال تنفيذ عمل املتابعة املتعلق بإعمال معايري احلق يف التنمية، مبواصلة                 -٩٠
ملتحدة املشاركة الفعالة من جانب املؤسسات املالية واإلمنائية الدولية مبا يف ذلك البنك الدويل وبرنامج األمم ا

اإلمنـائي وصندوق النقد الدويل واألونكتاد ومنظمة التجارة العاملية فضالً عن الوكاالت املتخصصة األخرى              
وفرقة العمل مهتمة، على سبيل األولوية    . ذات العالقـة باملوضوع والصناديق والربامج التابعة لألمم املتحدة        

الً عن برنامج األمم املتحدة اإلمنائي فيما خيص عملها العليا، بوجه خاص مبواصلة التعاون مع البنك الدويل فض
 .املتصل بالعوملة الشاملة

وفـيما خيص العمل املقبل املتعلق بتقييم الشراكات العاملية ينبغي للفريق العامل أن يطلب من فرقة                 -٩١
ميكن للمرحلة  . العمل مواصلة تطبيق وتدقيق هذه املعايري وتوصي فرقة العمل بأن متضي على مراحل متعددة             

 املتصل باملزيد من حتديد وبلورة القائمة املرجعية للتنفيذ مث تتابع ذلك            ٢٠٠٧األوىل أن تغطي العمل يف عام       
. بالنظر يف الشراكات اإلمنائية الثالث اليت كانت موضع نظر يف الدورة احلالية وُتدرج شراكة إضافية واحدة               

 الرامي إىل تطبيق املعايري على عدد حمدود من الشراكات          ٢٠٠٨وتغطي املرحلة الثانية عمل فرقة العمل عام        
 بتعزيز ومتابعة الشراكات القائمة مع ٢٠٠٩وأخرياً تشمل املرحلة الثالثة العمل الذي ُينَجز يف عام . اإلضافية

 .إمكانية النظر يف إقامة شراكة رابعة إضافية تفضي إىل صيغة هنائية للمعايري

 من ٨ باحلاجة إىل استكشاف شراكات استراتيجية ومتثيلية إضافية يف سياق اهلدف وتسلِّم فرقة العمل -٩٢
ويف هذا املضمار، توصي فرقة العمل بإيالء األولوية يف البداية التفاق شراكة كوتونو     . أهداف األلفية اإلمنائية  

 اخلاصة بأفريقيا للبنك    بـني بلـدان أفريقيا والبحر الكارييب واحمليط اهلادي واالحتاد األورويب وخطة العمل            
ويتم التدرُّج من بعد ذلك وفقاً للعمل ضمن املراحل املذكورة وفرقة العمل توصي ببحث شراكات               . الدويل

 .إضافية جديدة يف ضوء املعايري
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 املرفقات

 املرفق األول

 جدول األعمال

 .افتتاح االجتماع -١

 .انتخاب رئيس االجتماع -٢

 .نامج العملاعتماد اجلدول الزمين وبر -٣

 من األهداف   ٨معـايري للتقييم الدوري للشراكات العاملية من أجل التنمية، على النحو احملدد يف اهلدف                -٤
 :اإلمنائية لأللفية، انطالقاً من منظور احلق يف التنمية

 مقدمة للموضوع وعناصر توجيهية للمناقشات؛ )أ(  

 .مناقشة تفاعلّية )ب(  

 :تعراض النظراءاآللية األفريقية الس -٥

 عروض اخلرباء واملشاركني املعنيني باألمر؛  )أ(  

 .مناقشات تفاعلية بشأن املوضوع )ب(  

االستعراض املتبادل لفعالية التنمية املشترك بني اللجنة االقتصادية ألفريقيا وجلنة املساعدة اإلمنائية التابعة              -٦
 : ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي

 عروض اخلرباء واملشاركني املعنيني باألمر؛ )أ(  

 .مناقشات تفاعلية بشأن املوضوع )ب(  

 :إعالن باريس بشأن فعالية املعونة -٧

 عروض اخلرباء واملشاركني املعنيني باألمر؛ )أ(  

 . مناقشات تفاعلية بشأن املوضوع )ب(  

 .للقياس وتطوير هذه املعايري تطويراً تدرجيياًالدروس املستقاة من أجل وضع املعايري يف صيغة قابلة  -٨

 .اعتماد التقرير، وكذلك االستنتاجات والتوصيات -٩
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 املرفق الثاين

 معايري للتقييم الدوري للشراكات العاملية من منظور احلق يف التنمية

 البيئة التمكينية/اهليكل

 :تشمل معايري التقييم الدوري ما يلي 

 يف خلق بيئة وتدعم عملية جيري ضمنها إعمال كافة حقوق اإلنسان؛مدى إسهام شراكة ما  )أ( 

مدى تشجيع الشراكات ألغراض التنمية مجيع األطراف املعنية على إدراج كافة حقوق اإلنسان              )ب( 
 من وال سيما احلق يف التنمية يف استراتيجياهتا اإلمنائية الوطنية والدولية وإىل أي مدى تتلقى البلدان الشريكة الدعم

 )سابقاً) ج(النقطة (اجلهات املاحنة الدولية وغريها من الفعاليات اإلمنائية هلذه اجلهود؛ 

مـدى تعزيز ودعم الشراكة للحكم الرشيد وللدميقراطية وسيادة القانون على املستويني الوطين              )ج( 
 )سابقاً ) ه(النقطة (والدويل؛ 

 )سابقاً) و(النقطة (ني وحلقوق املرأة؛ مدى تعزيز ودعم الشراكة للمساواة بني اجلنس )د( 

مدى تعبري الشراكة عن النهج القائم على احلقوق يف معاجلة التنمية وتنهض مببادئ املساواة وعدم   )ه( 
 )سابقاً) ز(النقطة (التمييز واملشاركة والشفافية واحملاسبة؛ 

 لغرض متحيص طرائق عملها مـدى تـأمني الشـراكة لتوافُر املعلومات املالئمة لعامة اجلمهور      )و( 
 )سابقاً) ل(النقطة (ونتائجه؛ 

النقطة (مدى احترام الشراكة حلق كل دولة يف حتديد خياراهتا اإلمنائية وفقاً اللتزاماهتا الدولية؛               )ح( 
 )سابقاً) ب(

 العملية

 :تشمل معايري التقييم الدوري ما يلي 

ات اإلحصائية واالستقرائية اليت توَضع وخباصة ما       مدى ما يستخدم، يف تطبيق املعايري، من البيان        )ح( 
إذا كانت هذه البيانات مفصلة على النحو املالئم ويتم حتديثها بصورة دورية وُتعرض بشكل حيادي ونزيه ويف                 

 )سابقاً) ن(النقطة (الوقت املناسب؛ 

وفره، حسب  مـدى تطبـيق الشراكة للتقييمات املتعلقة باآلثار يف حقوق اإلنسان ومدى ما ت              )ط( 
 االقتضاء، من شبكات األمان االجتماعي؛
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مدى تسليم الشراكة باملسؤوليات املتبادلة فيما بني الشركاء باالستناد إىل تقييم قدرات وحدود              )ي( 
 كل منها؛

مـدى مـا تـنطوي علـيه الشـراكة من آليات مؤسسية منصفة تأخذ مببدأ املساءلة املتباَدلة             )ك( 
 واالستعراض؛

ا تنص عليه الشراكة من املشاركة اهلادفة للسكان املعنيني يف عملية بلورة وتنفيذ وتقييم              مدى م  )ل( 
 )سابقاً) م(النقطة (السياسات والربامج واملشاريع ذات الصلة؛ 

 احلصيلة

مدى ما تؤمنه السياسات اليت يدعمها شريك من حتسني متواصل لرفاه السكان أمجعني واألفراد               )م( 
ىل االشتراك النشط واحلر واهلادف من جانبهم يف التنمية وما يستتبعه من التوزيع املنصف، على               كافة باالستناد إ  

 )سابقاً) د(النقطة ( من إعالن احلق يف التنمية؛ ٢ من املادة ٣حنو ما تقتضيه الفقرة 

 مدى مراعاة األولويات اليت حددهتا شراكة من الشراكات هلموم واحتياجات أضعف فئة السكان )ن( 
 )سابقاً) ز(النقطة (وأكثرها هتميشاً وتنطوي على تدابري إضافية تشملها؛ 

مدى إسهام الشراكة يف العملية اإلمنائية اليت تتصف بكوهنا قابلة لالستدامة ومنصفة بغية كفالة               )س( 
 .إتاحة الفرص املتنامية باستمرار للجميع
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 املرفق الثالث

 ية للمعايريقائمة مرجعية للتنفيذ ُتقَترح بصفة أول

رغـبة يف مسـاعدة أصحاب املصلحة الشركاء على تقييم ما إذا كانت االتفاقات اليت يعقدوهنا تتقيد                  
باملعـايري املتعلقة بالتقييم الدوري للشراكات اإلمنائية من منظور احلق يف التنمية وتيسرياً عليهم إلدماج احلق يف                 

وينبغي يف هذا .  يعقدوهنا ُتقَترح القائمة املرجعية للتنفيذ األولية التاليةالتنمية يف تنفيذ اتفاقات الشراكة العاملية اليت
 :الصدد التوكيد على ما يلي

واملسائل املدرجة يف القائمة . أن القائمة املرجعية املقترحة أولية وجزئية وليست جامعة وال مانعة -
أو حبسب ما يتوفر من البيانات     املرجعية سيلزم التوسع فيها أو تعديلها حبسب ما متليه التجارب           

 اإلضافية أو طرق القياس؛

تعتمد القائمة املرجعية على املبادئ التوجيهية القائمة فعالً وعلى األدوات التحليلية وهتدف إىل              -
تفـادي فرض أعباء إضافية ال داعي هلا على عاتق أصحاب املصلحة من خالل بذل جهود ال                 

املرجعية مستقاة من إطار حقوق اإلنسان الدويل وتؤكدها        وعناصر القائمة   . طـائل من ورائها   
املبادئ اليت ينطوي عليها إطار احلق يف التنمية أي املشاركة واملساءلة وعدم التمييز واإلنصاف              

 والشفافية وامللكية؛

 واملؤمَّل أن تطبق  . والقائمة املرجعية مصمَّمة لتشجيع وتيسري التقييم الذايت الذي جيريه الشركاء          -
القائمة املرجعية على أساس املعاملة باملثل واملسؤولية املتباَدلة وتضاف أو تعدَّل من ِقبل أصحاب 

 .املصلحة حبسب ما تدعو إليه احلاجة للنهوض باحلق يف التنمية

 هل للبلدان النامية الشريكة استراتيجياهتا وأولوياهتا اإلمنائية الوطنية؟ -١

 االستراتيجيات واألولويات اإلمنائية اليت وضعتها البلدان النامية؟هل حتترم البلدان املتقدمة  -٢

هل إن الشركاء اإلمنائيني يستخدمون ويعزِّزون اآلليات الوطنية يف البلدان النامية يف سبيل توجيه  -٣
 املعونة وغريها من ضروب الدعم؟

 ربوطة؟هل هناك اجتاه متزايد أو متناقص يف النسبة املئوية للمعونة غري امل -٤

هـل هلذه اخلطط اإلمنائية الوطنية أهداف تقبل القياس وتتقيد بآجال زمنية ال سيما فيما يتعلق                 -٥
 مبؤشرات النهوض حبقوق اإلنسان ورفاهه وباملساواة؟

هل توفر آليات احملاسبة سبل انتصاف فيما يتعلق بدعاوى حقوق اإلنسان ذات الصلة باحلق يف                -٦
  واإلشراف؟التنمية وآليات التشكّي
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مثل الرقم القياسي للتنمية البشرية (هل يستخدم الشركاء يف شراكة ما مؤشرات تتعلق باإلنتاجية  -٧
والـرقم القياسـي للنهوض باملرأة وُمعامل جيين والرقم القياسي املتعلق حبقوق اإلنسان للطفل والرقم               

 القياسي للتجارة والتنمية بغية قياس التقدم وتأمني احملاسبة؟

هل عدم التمييز مضمون لكافة األشخاص وهل هناك محاية فعالة وعلى قدم املساواة من التمييز                -٨
بسـبب العرق أو اللون أو اجلنس أو اللغة أو الدين أو الرأي سياسياً كان أو غريه أو األصل القومي أو                     

 ذه األسس جمتمعة؟االجتماعي أو الفقر أو الدخل أو املولد أو اإلعاقة أو الوضع الصحي أو أي من ه

هل إن هذه السياسات واألولويات ميلكها أصحاب املصلحة داخل البلد مبن فيهم املرأة والسكان  -٩
 األصليون واألقليات والفقراء وغريهم من قطاعات اجملتمع املستضعفة؟

 هل تغطي املشاركة اخليار املتعلق بالسياسة العامة والتنفيذ والرصد والقييم واملساءلة؟ -١٠

 على مستوى الشراكة واملستوى القطري على -هل هناك آليات حمددة وترتيبات مؤسسية قائمة  -١١
السـواء من خالهلا ميكن للقطاعات املهمشة واهلشة وخباصة النسوة أن تشارك مشاركة فعالة يف خمتلف                

 مراحل اختاذ القرارات مبا يف ذلك االستعراض والرصد؟

واألولويات نوقشت ومتت املصادقة عليها ضمن آليات مؤسسية        هـل إن هذه االستراتيجيات       -١٢
 تتميز املشاركة فيها بطابع التمثيل السياسي كالربملان مثالً؟

هل تنعكس االستراتيجيات واألولويات اإلمنائية الوطنية للبلد يف ميزانية احلكومة ويف خمصصاهتا             -١٣
 ومصاريفها ويف تأثريها على مستوى اجملتمع احمللي؟

هل إن الشركاء اإلمنائيني يقومون بتوفري املساعدة الكافية واملالئمة دعماً لالستراتيجية اإلمنائية             -١٤
 ؟)مثال ذلك هل كل املعونة غري مربوط(الوطنية للبلد 

هـل هناك أموال كافية متاحة جلمع البيانات احلسنة التوقيت واملالئمة واملفصلة تفصيالً سليماً               -١٥
 استعراض ورصد أداء الشركاء وغريهم من أصحاب املصلحة؟واليت تساعد يف 

هـل إن احملاسبة املتباَدلة وعملية االستعراض والرصد شفافة؟ هل جيري إعالم اجلمهور إعالماً               -١٦
 كافياً؟

 هل إن ميزانية احلكومة شفافة وُتعرف بسهولة ويرصدها املواطنون؟ -١٧
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 املرفق الرابع

 قائمة بالوثائق

 رمزال  العنوان

 A/HRC/4/WG.2/TF/1 جدول األعمال املؤقت

Background document on the criteria for periodic evaluation of 
global development partnerships from the perspective of the right 
to development:  initial analyses of the ECA/OECD-DAC Mutual 
Review of Development Effectiveness in the context of NEPAD, 
the African Peer Review Mechanism and the Paris Declaration on 
Aid Effectiveness
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