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 مقدمة

                            ، بقرار جلنة حقوق اإلنسان        ٢٦٩ /    ١٩٩٨                                  ً                      أحـاط اجمللـس االقتصادي واالجتماعي علمـاً، يف مقرره           - ١
                                 ً                                              ة بإنشاء آلية متابعة، تعمل مبدئياً لفترة ثالث سنوات، بغية إحراز املزيد من التقدم     ّ               ، وأّيد توصية اللجن  ٧٢ /    ١٩٩٨

                                     وتشمل هذه اآللية إنشاء فريق عامل        .                                                                         حنـو إعمـال احلق يف التنمية كما هو موصوف يف إعالن احلق يف التنمية              
                         احلق يف التنمية كما هو                                                    رصد واستعراض التقدم احملرز يف تعزيز وإعمال          )  أ   : (              ُ   ّ                  مفـتوح العضـوية ُيكلّف مبا يلي      

     حتليل          التعمق يف            ذا الشأن، و هب                                                                   موصوف يف إعالن احلق يف التنمية، على املستويني الوطين والدويل، وتقدمي توصيات 
        استعراض   )  ب ( و                                                         ، مع التركيز كل عام على التزامات حمددة يف اإلعالن؛                     الكامل به                                لعقـبات الـيت تعوق التمتع        ا

                                                                       ها الدول ووكاالت األمم املتحدة وسائر املنظمات الدولية واملنظمات غري                                              الـتقارير وأي معلومات أخرى تقدم     
                                تقدمي تقرير عن مداوالته يف كل دورة   )  ج ( و                                                                   احلكومـية ذات الصلة بشأن العالقة بني أنشطتها واحلق يف التنمية؛          

                        وق اإلنسان بشأن إعمال                                                    املشورة إىل مفوضية األمم املتحدة السامية حلق            إسداء                                         كي تنظر فيه جلنة حقوق اإلنسان، يشمل        
  .               احلق يف التنمية                                                                                              احلق يف التنمية، ويقترح برامج ممكنة للمساعدة التقنية، بناء على طلب البلدان املعنية هبدف تعزيز إعمال

           ، على أن       ٢٠٠٤       فرباير   /                                                                                 اتفق الفريق العامل املعين باحلق يف التنمية، يف دورته اخلامسة املعقودة يف شباط             و - ٢
                                                                                    اإلنسان بإنشاء فرقة عمل رفيعة املستوى بشأن إعمال احلق يف التنمية، يف إطار الفريق العامل،               يوصي جلنة حقوق 

              واتفق الفريق    .  ٧ /    ١٩٩٨                  من قرار اللجنة      )  أ (  ١٠                                                                ملساعدته يف االضطالع بواليته على النحو املشار إليه يف الفقرة           
                                     اللجنة بتمديد والية فرقة العمل              أن يوصي    ى       ، عل     ٢٠٠٦       يناير   /            كانون الثاين                املعقودة يف       بعة                       العامل، يف دورته السا   

   ).  ٧٧   و  ٧٦           ، الفقرتان E/CN.4/2005/26              انظر الوثيقة (                       رفيعة املستوى لسنة أخرى 

                                                        متديد والية الفريق العامل لسنة أخرى، وطلب إىل فرقة العمل  ٤ / ١                               وقرر جملس حقوق اإلنسان يف قراره  - ٣
                                                              اردة يف تقرير الفريق العامل عن دورته السابعة، وطلب إىل                                                              رفـيعة املستوى أن جتتمع هبدف تنفيذ التوصيات الو        

                             بغية النظر يف استنتاجات         ٢٠٠٧                                                                                  الفـريق العامل أن جيتمع ملدة مخسة أيام عمل يف األشهر الثالثة األوىل من عام                
  .                                        ً        فرقة العمل وتوصياهتا ويف مبادرات أخرى وفقاً لواليته

ُ                                                وُعقـدت الدورة الثالثة لفرقة العمل رفيعة امل        - ٤      إىل   ٢٢                                                       ستوى بشأن إعمال احلق يف التنمية يف جنيف يف الفترة من        
         كي ينظر    ) A/HRC/4/WG.2/TF/2 (                                                     ، وقدمت استنتاجاهتا وتوصياهتا الواردة يف تقريرها            ٢٠٠٧       يناير   /                 كـانون الثاين     ٢٦

  .                  فيها الفريق العامل

   ٢           فرباير إىل    /       شباط   ٢٦           لفترة من                                                                              وعقد الفريق العامل املعين باحلق يف التنمية دورته الثامنة يف جنيف يف ا             - ٥
   .                                                  ً         للنظر يف تقرير فرقة العمل ويف اختاذ تدابري أخرى وفقاً لواليته    ٢٠٠٧     مارس  /    آذار

  تنظيم الدورة-   ً أوال  

  افتتاح الدورة-ألف 

                                                                                                           افتتحـت الدورة الثامنة للفريق العامل السيدة كانغ كيونغ وا، نائبة املفوضة السامية حلقوق اإلنسان،                - ٦
                                                                                                           كلمتها االفتتاحية باستمرار تركيز الفريق العامل وفرقة العمل رفيعة املستوى على األبعاد التطبيقية                        ورحبـت يف  
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                                                                                      وأقرت نائبة املفوضة السامية بأن اعتماد الفريق العامل معايري التقييم الدوري للشراكات       .                       إلعمال احلق يف التنمية   
                                                   ويف هذا السياق، أشارت إىل االستجابة اإلجيابية واملشجعة  .                 ً      ً                             العاملـية يشكل حدثاً بارزاً يف عملية احلق يف التنمية      

          وأعربت عن   .                                                                                     هلذه املبادرة، مبا يف ذلك استجابة جملس حقوق اإلنسان واملنظمات اإلمنائية واملالية متعددة األطراف
         متر األمم                                                                                                     عميق تقديرها للمؤسسات األعضاء يف فرقة العمل، كالبنك الدويل وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومؤ             

                                    وفيما يتصل بالتقرير الذي قدمته فرقة   .                                                                 املتحدة للتجارة والتنمية، اليت قدمت إسهامات ملحوظة وإجيابية يف العمل
  .                                                                        العمل، الحظت ما أجنز من عمل ممتاز فيما يتعلق بتطبيق املعايري وتطويرها التدرجيي

  املقرر- انتخاب الرئيس -باء 

                            ، انتخاب السيد إبراهيم سالمة     ٢٠٠٧      فرباير  /      شباط  ٢٦                 األوىل املعقودة يف                            أعاد الفريق العامل، يف جلسته - ٧
ّ         وصّرح رئيس   .       ً           مقرراً بالتزكية-     ً  رئيساً   )    مصر (                                                              مقرر الفريق العامل، يف بيانه عقب انتخابه، بأن احلق يف التنمية -  

                اتساع طائفة                وأشار إىل أن    .                                                                                بصـدد االنـتقال إىل مـرحلة الوضوح والتنفيذ واإلضافة بواسطة وسائل جديدة            
                                                                                                            املشاركني يف نقاش احلق يف التنمية، وتعزيز مشاركة وكاالت األمم املتحدة واملؤسسات املالية الدولية املختصة،               

ُ       وأبرز أموراً من بينها املعايري اليت ُحددت   .                                                                       ودعـم األمانـة عوامـل سامهت يف جناح الدورة الثالثة لفرقة العمل                                  ً           
                                                                هداف اإلمنائية لأللفية اليت ثبتت بالفعل فائدهتا يف دمج احلق يف التنمية؛        من األ ٨                            ألغراض التقييم الدوري للهدف  

                                                                                                    ً  وما يستند إليه العمل من توافق يف اآلراء والتزام سياسي؛ وحاجة فرقة العمل إىل املزيد من الوقت واملوارد؛ فضالً 
                      ً     ً    يف إنشاء عامل أكثر أمناً وعدالً                                                                                 عن أن احلق يف التنمية لن حيل مجيع مشاكل العامل، لكنه ميكن أن يساهم بالتأكيد           

  .        ً            وازدهاراً للناس كافة

  تنظيم العمل وإقرار جدول األعمال-جيم 

                            جدول أعماله على أساس جدول     ٢٠٠٧      فرباير  /      شباط  ٢٦                                         أقر الفريق العامل يف جلسته األوىل املعقودة يف  - ٨
  .             صيغته املعتمدة                               ويرد يف املرفق األول جدول األعمال ب   ). A/HRC/4/WG.2/1 (             األعمال املؤقت 

  احلضور-دال 

              االحتاد الروسي    :                                                                                   حضر اجتماعات الفريق العامل ممثلون للدول التالية األعضاء يف جملس حقوق اإلنسان            - ٩
      زائر     واجل    تونس   و      بولندا   و       بنغالديش   و     ربازيل     وال     بحرين     وال       باكستان   و       إيطاليا   و      أملانيا   و       إكوادور   و   ردن     واأل     رجنتني   واأل
          غواتيماال    و     غانا    و   صني      وال       سويسرا    و      سنغال      وال          سري النكا     و        زميبابوي    و        رومانيا    و     يقيا         جنوب أفر     و              مجهورية كوريا  و
                       ملكة املتحدة لربيطانيا         وامل                        ملكة العربية السعودية        وامل     كسيك      وامل    غرب      وامل        ماليزيا    و     كوبا    و     كندا    و       فنلندا    و        فرنسـا  و

   .      يابان     وال      هولندا   و  ند     واهل      نيجرييا   و        موريشيوس   و                   وآيرلندا الشمالية ى     العظم

      مارات      ، واإل       ألبانيا   ، و         أفغانستان   ، و        أستراليا   ، و       إسبانيا  :                                                  كمـا شارك يف الفريق العامل ممثلون للدول التالية     -  ١٠
  ،        بلغاريا   ، و      بلجيكا   ، و              بروين دار السالم   ، و     ربتغال     ، وال )         اإلسالمية-      مجهورية (      إيران     ، و       أوغندا    ، و                    العربـية املـتحدة   

      اهريية        ، واجلم     ليشيت  -       تيمور      ، و      تركيا    ، و       تايلند    ، و    رسك          بوسنة واهل       ، وال        بوروندي    ، و              بوركينا فاسو     ، و      بوتان    ، و    بنن و
  ،                                   مجهورية كوريا الدميقراطية الشعبية       ، و                       مجهورية ترتانيا املتحدة      ، و                        مهوريـة الدومينيكـية         ، واجل                     العربـية الليبـية   

  ،     عراق      ، وال      صربيا    ، و     شيلي    ، و     سويد      ، وال      سودان      ، وال         سلوفينيا    ، و         سلوفاكيا    ، و        سلفادور      ، وال         روانـدا     ، و         دامنـارك    وال
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  ،       ليسوتو    ، و      كونغو      ، وال        كرواتيا    ، و             كرسي الرسويل       ، وال  )              البوليفارية -        مجهورية   (         فرتويـال       ، و       فلـبني       ، وال       عمـان  و
      واليات      ، وال       هنغاريا   ، و       هندوراس   ، و    هاييت   ، و         نيوزيلندا   ، و     نيبال   ، و    نمسا     ، وال     نرويج     ، وال         موريتانيا   ، و   مصر   ، و      مدغشقر و

   .      يونان     ، وال               املتحدة األمريكية

  .                    الكرسي الرسويل وفلسطني  :                             التاليتان ممثلتني بصفة مراقب                         وكانت الدولتان غري العضوين -  ١١

                                           برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، ومؤمتر األمم        :                                                          وكانـت هيـئات األمم املتحدة التالية ممثلة يف االجتماع          -  ١٢
   ).       يونيسيف  ال (                                                         ، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، وصندوق األمم املتحدة للطفولة  )        األونكتاد (                        املتحدة للتجارة والتنمية 

                                          منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة، وصندوق   :                                             وكانت الوكاالت املتخصصة التالية ممثلة يف االجتماع -  ١٣
  .                                                 النقد الدويل، والبنك الدويل، ومنظمة التجارة العاملية

      دولية                             االحتاد األفريقي، واملنظمة ال     :                                                                    وكانـت املـنظمات احلكومـية الدولـية التالية ممثلة يف االجتماع            -  ١٤
  .                                                       للفرنكوفونية، ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي

                                                                                                 وكانت املنظمات غري احلكومية ذات املركز االستشاري لدى اجمللس االقتصادي واالجتماعي التالية ممثلة              -  ١٥
  :         يف االجتماع

         اإلنسانية                                                                      مركز أوروبا والعامل الثالث، وهيئة الفرنسيسكان الدولية، ومنظمة           :                  الفـئة العامـة    -
                                      اجلديدة، واالحتاد العاملي لنقابات العمال؛

                                                                            منظمة العفو الدولية، ودائرة املعلومات املناهضة للعنصرية، وشبكة الشعوب           :                 الفـئة اخلاصـة    -
                                                                                             األصـلية والقبلية اآلسيوية، وائتالف مكافحة االجتار باملرأة، واجمللس اهلندي ألمريكا اجلنوبية،            

                                                                الرابطة الدولية حلقوق الشعوب وحتريرها، واخلدمة الدولية حلقوق                                    وجلـنة احلقوقيني الدولية، و    
                             اإلنسان، واحتاد احلقوقيني العرب؛

                                                                             مؤسسة فريدريك إيربت، ومعهد التركيب الكوين، واالحتاد الدويل حلركات البالغني            :          القائمـة  -
  .     للسلم                                                                        الريفيني الكاثوليكيني، وشبكة العامل الثالث، والرابطة العاملية للمدرسة كأداة 

                                            كلية الدراسات االقتصادية يف لندن، وجامعة        :                                                  ً       وكانت املؤسسات األكادميية واملنظمات التالية ممثلة أيضاً       -  ١٦
                           االقتصاد املنصف، ومنظمة    -                 حقوق اإلنسان    -         التجارة    :                                                     نيو ساوث ويلز، ورابطة االستشارات الثالثية األبعاد      

  .                          التنمية البشرية يف سري النكا

  الوثائق-هاء 

  .           ً                                                                                  كان معروضاً على الفريق العامل عدد من وثائق ما قبل الدورة ووثائق معلومات أساسية إلثراء مداوالته -  ١٧
  .                                  وترد يف املرفق الرابع قائمة كاملة هبا
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  ملخص وقائع اجللسات-     ً ثانيا  

                                                                        الـنظر يف تقريـر فرقة العمل رفيعة املستوى املعنية بإعمال احلق يف              -    ألف 
  )              من جدول األعمال  )  ب ( و  )  أ ( ٤        البندان  (     قبلة                     التنمية ويف اخلطوات امل

  ،    ٢٥١ /  ٦٠                                    وباإلشارة إىل قرار اجلمعية العامة        .                                                            أدلت اجلزائر ببيان عام نيابة عن جمموعة الدول األفريقية         -  ١٨
  ّ                                                                                                  أكّدت املكانة الرئيسية اليت حيتلها احلق يف التنمية يف إطار دعم حقوق اإلنسان ومحايتها وأمهيته فيما يتصل بوالية 

   ّ                                                                                    وأكّدت جمموعة الدول األفريقية أنه ال سبيل إىل تقليص اهلوة املتسعة بني البلدان النامية           .                   لـس حقوق اإلنسان    جم
                                                                                                            واملتقدمة إال باتباع هنج متكامل، يشمل قواعد جتارة دولية عادلة واستجابات مناسبة ملسائل الطاقة واملوارد اخلام        

  .                                                    الدول األفريقية إىل تعاون دويل خال من الشروط                                             ويف إطـار مكافحة الفقر دعت جمموعة        .                 وعـبء الديـون   
  .         التنمية                       ً                                                                   وخبصوص عمل الفرقة مستقبالً، أوصت اجملموعة األفريقية ببحث املسائل املتصلة بصياغة اتفاقية بشأن احلق يف

     ّ                                                                                       وأكّـدت كوبا من جديد، نيابة عن حركة عدم االحنياز أمهية احلق يف التنمية ومكانته الرئيسية يف والية   -  ١٩
                   ّ                                                                    ً           جملس حقوق اإلنسان، وبّينت أن اجملتمع الدويل، منذ اعتماد إعالن احلق يف التنمية، أي منذ عشرين عاماً، مل يبذل 

                                                ً                         ويف سياق العوملة احلايل، أبرزت حركة عدم االحنياز أموراً من بينها عدم              .                                     ما يكفي من اجلهود إلعمال هذا احلق      
                                                                   املتعلقة بالسياسات اإلمنائية املالئمة لواقعها؛ والقواعد واملمارسات                                                        اسـتقاللية البلدان النامية يف اختاذ القرارات        

                                                                                                                   الـتجارية غري العادلة اليت تقيد النفاذ إىل األسواق وجتيز دعم الصادرات؛ وتراجع االلتزامات املتعلقة باملساعدة                
                                امل جتريد البلدان النامية الدائم                                                                              اإلمنائية الرمسية ونقل التكنولوجيا واألعباء الثقيلة للديون وعدم الوفاء هبا كأحد عو

                                  ّ                                             وباإلشارة إىل إعالن احلق يف التنمية، أكّدت حركة عدم االحنياز أن من واجب الدول التعاون   .               من رؤوس األموال
                                                    ودعت يف هذا السياق إىل التعاون الدويل بغري شروط           .                                                      مـن أجل إرساء ظروف مالئمة إلعمال احلق يف التنمية         

                             ّ                           من األهداف اإلمنائية لأللفية يشكّل يف حد ذاته وسيلة لتحقيق  ٨              احلركة أن اهلدف        وأبرزت   .              وليس كعمل خريي
                                                                              ويف سياق عمل الفرقة بشأن معايري التقييم الدوري للشركات اإلمنائية العاملية من زاوية   .                    األهداف السبعة األخرى

                         راكات واملسامهة يف صياغة                                                                                     احلـق يف التنمـية، دعت حركة عدم االحنياز إىل حتديد الثغرات يف حبث خمتلف الش               
  .   ١٦٩ /  ٦١                               ً                      اتفاقية بشأن احلق يف التنمية وفقاً لقرار اجلمعية العامة 

                                                                                                       ويف بـيان عـام نيابة عن االحتاد األورويب والبلدان املرشحة لالنضمام إىل االحتاد، أي تركيا ومجهورية                  -  ٢٠
                                     تساب واملرشحة احملتملة، أي ألبانيا،                                                                                مقدونـيا اليوغوسـالفية السابقة وكرواتيا، وبلدان عملية االستقرار واالن         

                                                          ً     ً                                                والبوسـنة واهلرسك، واجلبل األسود، وصربيا، والنرويج بوصفها بلداً عضواً يف املنطقة األوروبية للتجارة احلرة،               
                                 ً                                ّ                                              ويف املـنطقة االقتصادية األوروبية، فضالً عن أوكرانيا ومجهورية مولدوفا، أكّدت أملانيا التزام االحتاد األورويب               

                                                                             وأبرز االحتاد األورويب ما تتحمله الدول من مسؤوليات رئيسية يف دعم ومحاية              .                       إعمال احلق يف التنمية             القـوي ب  
                                                                                                               مجيع حقوق اإلنسان مبا يف ذلك احلق يف التنمية، واملسؤولية عن إرساء ظروف داخلية مالئمة لتنميتها والتعاون                 

ّ               االحتاد األورويب دعمه لعمل الفرقة، ورّحب بوضع          ّ    وأكّد    .                                                      على الصعيد الدويل إلزالة احلواجز اليت تعوق التنمية                                         
                                                                                                             وسـائل ومؤشـرات جديـدة، على النحو الذي تبني لدى النظر يف اآللية اإلفريقية الستعراض األقران، وتقدمي                  

ّ                                                             كما رّحب بوضع فرقة العمل قائمة مرجعية أولية للتنفيذ فيما            .                                             توجيهات مفيدة خبصوص إعمال احلق يف التنمية            
                                               وأشار االحتاد األورويب إىل عناصر تتعلق بتوضيح          ).                 املرفق الثالث  A/HRC/4/WG.2/TF/2           الوثـيقة    (                   يتصـل باملعـايري   

                            وصالت مهمة بنهج قائم على       )   ١٥    و   ١٤    و  ٤       إىل    ١             كاملسائل من    (                                                      املسـؤوليات بني البلدان النامية والشركاء اإلمنائيني        
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    ٩    و  ٨        املسائل   (                                 يفة ومبدأ الشفافية واملسؤولية                                                                    اإلنسان يف جمال التنمية كعدم التمييز وإدماج الفئات الضع             حقوق
                                                                                    وأوصى االحتاد األورويب بالنظر يف إقامة شراكات ثنائية منوذجية وشراكات قائمة على               ).     ً   مثالً   ١٧    و   ١٦    و   ١١ و

                                                                     ورأى االحتاد األورويب أن باستطاعة الفريق العامل أن يساهم يف وضع             .                                         اتفاق قانوين رمسي بشأن التعاون اإلمنائي     
                                                                                                   جيات إلعمال حقوق إنسان معينة يف جمال التعاون اإلمنائي بالتركيز على حقوق معينة كحقوق الطفل                        اسـتراتي 

  .                           واجلوانب اليت تتعلق بنوع اجلنس

                                                                                                            وبعد هذه البيانات العامة، أتيحت للفريق العامل فرصة إبداء تعليقات عامة على تقرير فرقة العمل رفيعة             -  ٢١
                                                       وأدىل كل من األرجنتني وإندونيسيا وبنغالديش وتايلند ومجهورية    ). A/HRC/4/WG.2/TF/2         الوثيقة   (          املسـتوى   

                                                                                                                   كوريـا وجنوب أفريقيا والصني وكندا ونيوزيلندا، ببيانات افتتاحية بشأن مسائل تتعلق بإعمال احلق يف التنمية                
ّ                                                    وأشادت الوفود بعمل الفرقة ورّحبت بتركيزها على اجلوانب العملية للحق يف ا             .                    وتقرير فرقة العمل                 لتنمية وحبثها                              

ّ                                                       وقّدمت اقتراحات حمددة لتوسيع تغطية الشراكات وتقييمها        .                                  للشـراكات بتطبيق املعايري احملددة                  واعترب تصنيف    .   
                                   ً      ً      ً                                               البيئة املالئمة والعملية والنتيجة هنجاً منظماً مفيداً بعكس األبعاد املتعددة للمعايري وتعزيز             /                    املعـايري حبسب اهليكل   

                                                                                      جعية األولية اليت وضعتها فرقة العمل، اعترب عدة مندوبني أهنا قائمة متهيدية جزئية                                وخبصوص القائمة املر    .        تطبيقها
   .   ّ                                        ً      ً     ً                       وأّيد البعض اعتماد جملس حقوق اإلنسان استعراضاً دورياً شامالً يغطي احلق يف التنمية  .            وغري مستوفاة

        العاملة                          دمي حمتوى تقرير الفرقة                                                                                      ويف اجللسة املعقودة بعد الظهر، قام رئيس فرقة العمل، السيد ستيفن ماركس، بتق             -  ٢٢
                تأثري التقييمات      ّ                                                                                       وبّين السيد ماركس، يف مالحظاته التمهيدية، أن فرقة العمل، بعد تقرير أويل يركز على               .              رفيعة املستوى 

     من  ٨                                                                                                            واألهـداف اإلمنائية لأللفية بصفة عامة وتقرير ثان بشأن وضع معايري لتقييم الشراكات العاملية كما حددها اهلدف          
  .                             ً      ً                                                             ية احلق يف التنمية، قدمت تقريراً ثالثاً يتناول حماولتها األوىل لتطبيق املعايري اخلمسة عشر على تلك الشراكات   زاو

                                                                                               واآللية األفريقية الستعراض األقران آلية تنفذها الدول األفريقية فيما يتعلق بالدول األفريقية، ويصعب من  -  ٢٣
                      وسعت فرقة العمل إىل      .                               من األهداف اإلمنائية لأللفية     ٨            يف اهلدف                                                   مث وصـفها بأهنا شراكة عاملية باملفهوم الوارد       

                                                                                                  تقييم جناح اآللية وساعدها يف ذلك عضو من فريق الشخصيات البارزة التابع لآللية وعضو من أمانة اآللية واألمني 
                 لي والتواصل مع                                                           وكان التركيز على اإلدارة واملسؤولية ودرجة التحكم احمل         .                                       التنفـيذي جمللس إدارة اآللية يف غانا      

                                                                   كما تبني اآللية الفائدة املمكنة من دمج اإلطار املعياري للميثاق            .                                            اجملـتمع املـدين يف حالة غانا مبعث إعجاب        
                                                                                                            األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب وإعالن احلق يف التنمية يف عملية االستعراض؛ والفائدة اليت ميكن حتقيقها من                

                                                                      صور اليت قد تكشف عنها عملية االستعراض على الصعيد القطري، وحتسني                                                وجود عملية شفافة ملتابعة أوجه الق     
  .                                                                                      استجابة الشركاء اإلقليميني والدوليني والفرص املتاحة لتعزيز احلق يف التنمية يف البلدان املشاركة

            ية التابعة                                                                                                وخبصوص استعراض فعالية التنمية املتبادل بني اللجنة االقتصادية ألفريقيا وجلنة املساعدة اإلمنائ            -  ٢٤
                                               ُ                                                                    ملـنظمة الـتعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي الذي أُجري يف سياق الشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا،                  
ّ                                                                                                      رّحبت فرقة العمل خبطة منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي املتعلقة بإصدار ورقتها السياسية املوجهة إىل   

                                    وباالنتقال إىل زيادة مشاركة اجملتمع       ) DCD/DAC(2007)15/FINAL (      نمية                                      العمـل املتعلقة حبقوق اإلنسان والت     
  .                                                                         ً                  املدين؛ غري أن االهتمام الصريح حبقوق اإلنسان مبا يف ذلك احلق يف التنمية سيكون مفيداً لالستعراض املتبادل
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           ا من زيادة                                                                                       ويف إعـالن بـاريس بشـأن فعالية املعونة، أشارت فرقة العمل إىل الفائدة اليت ميكن حتقيقه         -  ٢٥
                                                                                                   االهتمام بالتحكم واملساواة بني اجلنسني والبحوث اليت طلبتها منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي بشأن 

  .                                                                            دمج حقوق اإلنسان على حنو منهجي يف املواضيع الرئيسية اخلمسة املتعلقة بفعالية املعونة

                                              العمل وتوصياهتا تتعلق بتحسني معايري التقييم                                                                وأشـار السيد ماركس بعد ذلك إىل أن استنتاجات فرقة            -  ٢٦
          ً      واعترب أخرياً أن     .                                                                                            الدوري وتوسيعها حبيث تشمل اتفاق شراكة كوتونو وخطة عمل البنك الدويل اخلاصة بأفريقيا            

                                                                                                                   استمرار عملية التقييم والدقة املنهجية واالهتمام باإلرادة السياسية للحكومات وغريها من الفعاليات لتناول احلق              
  .           ً                                                                      لتنمية جدياً هي الشروط الثالثة لنجاح تقييم الشراكات العاملية من زاوية احلق يف التنمية   يف ا

                                                                                                            وإذ نظـر الفريق العامل يف التوصيات الواردة يف تقرير فرقة العمل، ناقش عرض وتنظيم معايري التقييم                  -  ٢٧
                  املرفق الثالث من    (                          رجعية املتعلقة بالتنفيذ                                                                                الدوري للشراكات اإلمنائية العاملية من زاوية احلق يف التنمية والقائمة امل          

ّ                                                                        وقّدمت اقتراحات بشأن اإلشارة على حنو أكثر صراحة يف املعايري والقائمة              ). A/HRC/4/WG.2/TF/2           الوثـيقة      
                                                                                                                    املرجعية إىل عناصر من بينها مبادئ التنمية املستدامة والدميقراطية واإلدارة والشفافية واملسؤولية، ومسائل تتعلق              

  ّ                                                      وأّيد عدة مندوبني إقامة صالت أكثر منهجية ووضوح بني           .                                             ة واملعونة وعبء الديون، ونقل التكنولوجيا            بالتجار
                                                       ورأى البعض أن تأثريات املعونة املشروطة، بصرف النظر          .                                                        املعايري والقائمة املرجعية بإدراج القائمة ضمن املعايري      

    كما   .                                         ة حبرية، ليست سلبية بالضرورة يف مجيع الظروف                                                    عن حق كل دولة يف اختيار استراتيجيتها وأولوياهتا اإلمنائي
                            وخبصوص عنصر التجارة، أعرب      .                                                                                    رأى عدة مندوبني أن القائمة املرجعية غري متوازنة بني البلدان النامية واملتقدمة           

                                                                                                                 عـدة مندوبني عن اهتمامهم بأن تنظر فرقة العمل يف اتفاق شراكة كوتونو بني االحتاد األورويب وبلدان أفريقيا                  
ّ                                                                   وقّدم ممثل البنك الدويل خطة عمل البنك اخلاصة بأفريقيا وعرض أسباب حبثها يف   .                           والبحر الكارييب واحمليط اهلادئ   

                     ً                                                                           ضوء املعايري احملددة مربزاً جوانب عديدة عاجلتها اخلطة مبا يف ذلك مسائل املعونة والتجارة وختفيف عبء الديون، 
   .                           ودور الفعاليات من غري الدول

                    االستنتاجات العامة؛    :                                                                       ش الذي أعقب ذلك، نظر الفريق العامل يف تقرير فرقة العمل وناقش                      ويف الـنقا   -  ٢٨
                                                                                                                    وتطبـيق املعـايري على أساس منهجي؛ وحتسني املعايري واعتبارات منهجية أخرى؛ ومتابعة استعراض الشراكات العاملية؛                

  .         املرجعية                                ية احلق يف التنمية؛ وتنفيذ القائمة                                                                وعرض وتنظيم معايري التقييم الدوري للشراكات اإلمنائية العاملية من زاو

                                                                                                 وطـرح ممثلون لكل من سويسرا وبنغالديش ومجهورية إيران اإلسالمية والصني ومصر وأملانيا ورواندا               -  ٢٩
                                                                                                             وجـنوب أفريقيا واألرجنتني ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ومؤسسة فريدريك إيربت أسئلة أو               

ّ             ً                            ن استنتاجات وتوصيات تقرير فرقة العمل، رّد عليها رئيساً الفريق العامل وفرقة العمل                 أبدوا تعليقات بشأ                                        .  

                                                                                        وأشري إىل أن اآللية األفريقية الستعراض األقران شراكة فيما بني بلدان اجلنوب وإعالن باريس شراكة بني  -  ٣٠
                  وأوضح رئيس فرقة     .     اكتني                  ّ                                                                 الشـمال واجلـنوب؛ وشكّك البعض إىل حد ما يف قيمة التعمق يف حتليل هاتني الشر               

                                                                ً                                                            العمـل أن البلدان املتقدمة ينبغي أن تعترب جناح اآللية األفريقية متمشياً مع املسؤولية املتبادلة بني البلدان النامية،                  
                                                                                                     وميكـن أن يسـاهم تعميق احلوار والتحليل يف حتسني تشغيل هاتني الشراكتني، مبا يشمل زيادة استجابة البلدان        

   .                    جات البلدان النامية                املتقدمة إىل احتيا
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                                                                                           وأبرزت تعليقات أخرى دور فرقة العمل والفريق العامل يف معاجلة مسألة حيز السياسات املتعلق باحلق يف  -  ٣١
                                                صياغة جمموعة شاملة ومتسقة من املعايري لتقييم        "                                                             التنمـية وطلبت توضيح املقصود باإلشارة يف االستنتاجات إىل          

  .                   وليس كأداة للتقييم  .                                                  وسيع دور فرقة العمل ملعاجلة هذه املعايري كأساس ملعاهدة    ّ      ، وأّيدت ت "                   إعمال احلق يف التنمية
                                                 ً                                                             وذكر السيد ماركس أن صياغة اتفاقية دولية ليست جزءاً من والية فرقة العمل؛ لكنها إذا جنحت يف التوصل إىل               

                                مبا يكفي من الشركاء، فإنه                                                                                           توافق يف اآلراء بشأن جمموعة معايري تتعلق بإعمال احلق يف التنمية بني طائفة واسعة             
  .                                                                            ميكن أن تقبل هذه املعايري على نطاق واسع كأساس للنظر يف صياغة معاهدة يف مرحلة الحقة

                                                                                                      وأشار السيد سالمة إىل أن الظروف مالئمة لوضع معايري بشأن إعمال احلق يف التنمية وأن وضع معيار                  -  ٣٢
  ،  )                               تفادي التعريف وإعادة التعريف    (                دقة املضمون     ) ب (                طلب اجتماعي، و    )  أ   : (                            منوذجي يتطلب مخسة عناصر هي    

                   كما أبرز أن الفكرة   .              آلية االستعراض  )   ه  (                          عنصر التطبيق أو التنفيذ، و  )  د (                               اإلرادة السياسية لدعم النتائج، و  )  ج ( و
   .                               إرساء بيئة مالئمة لتطوير املعايري  "     تيسري "                             الرئيسية هلذا االستنتاج تكمن يف 

                                                      ً                          للتذكري أن أغلبية الدول تؤيد وضع معيار دويل ملزم قانوناً بشأن احلق يف                                       وأعلنت حركة عدم االحنياز    -  ٣٣
  .                                                                      التنمية، وأن ذلك ينبغي أن يذكر صراحة يف استنتاجات وتوصيات الفريق العامل

               واقترحت مؤسسة    .                                             ً                                         واقـترح مندوبون آخرون أن تنظر فرقة العمل أيضاً يف الشراكات اإلمنائية الثنائية             -  ٣٤
            ً                                                                                     صفتها مراقباً، إجراء تقييم لشراكات ثنائية خمتارة على أساس املعايري والقائمة املرجعية اليت                                فـريدريك إيربت، ب   
  .                 وضعتها فرقة العمل

   ّ                                                                                                  وركّز عدد من التعليقات األخرى على توسيع عمل الفرقة حبيث يشمل جماالت أخرى، إضافة إىل فعالية                 -  ٣٥
            مثل أمريكا   (                                  ومناطق أخرى عالوة على أفريقيا        )       ذلك                                                 مثل التجارة ونقل التكنولوجيا واهلجرة وما إىل       (          املعونـة   

                                                                      وقال رئيس فرقة العمل أن الفرقة تدرك ضرورة التركيز على مناطق أخرى مبا يف    ).                               الالتينية وآسيا وأوروبا الشرقية
                                                                                                         ذلـك آسيا وأوروبا الشرقية وأمريكا الالتينية، وأعرب عن أمله يف أن يتحقق التوسيع املواضيعي بطرق من بينها    

ّ                                    وقّدمت اليونيسيف بعض املبادرات اليت       .                                                                         إشراك منظمة التجارة العاملية واألونكتاد على حنو أنشط يف عمل الفرقة             
                                                                                                                   أطلقتها منذ الدورة األوىل لفرقة العمل رفيعة املستوى واليت تتصل مباشرة بعمل الفرقة، ال سيما حتليل املساعدة                 

   ّ                     وأكّد برنامج األمم املتحدة   .                                               رية املثقلة بالديون ومشروع بشأن امليزنة االجتماعية                                           املتعلقة بالديون املقدمة ملبادرة البلدان الفق 
  .                                                                                                         للبيئة من جهته، اهتمامه بالتعاون مع فرقة العمل فيما يتصل مببدأ التنمية املستدامة، حبكم ترابط التنمية والبيئة

          ً                    فئات هتميشاً يف الشراكات قيد        ّ                                                                  وأكّـد مندوب آخر أمهية إشراك اجملتمع املدين وضمان مشاركة أكثر ال            -  ٣٦
  .      ّ                                                                            كما أكّد بعض املندوبني أمهية توضيح أن املعايري تنطبق بالتساوي على مجيع األطراف يف شراكة ما  .         االستعراض

                                                                                                   وخبصوص التوصيات املتعلقة مبواصلة احلوار مع ما استعرضته فرقة العمل من شراكات وإضافة شراكات               -  ٣٧
ّ                    جديدة كّرر بعض املندوبني أن مج                                                                           يع الشراكات السابقة اليت استعرضتها فرقة العمل كانت متعلقة بأفريقيا، وطلبوا        

                                                                                                              أن يقتصـر اسـتعراض أنشطة فرقة العمل يف املرحلة املقبلة على شراكة كوتونو دون استبعاد إمكانية استعراض              
  .                        شراكات أخرى يف مرحلة أخرى
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ّ                                                       وكـّرر عدة مندوبني وممثلني جملموعات أن عمل الفرقة يسا          -  ٣٨                                              هم يف إمكانية صياغة اتفاقية بشأن احلق يف          
           ً                                                                                             غري أن وفوداً وجمموعات أخرى عارضت أية إشارة إىل بدء العمل على صياغة تلك االتفاقية أو أي صلة                    .        التنمية

                                                                         وناشد رئيس فرقة العمل املندوبني التركيز على النقاط املشتركة كأمهية احلق         .                                      مباشرة بني عمل الفرقة واتفاقية ما     
                                                       وأشار الرئيس إىل أن عمل الفرقة يركز على دقة حمتوى احلق يف    .                                          مـية واهلـدف الرئيسي لتنفيذه وإعماله             يف التن 

  .                       ً      ً                                                   التنمية الذي سيشكل شرطاً مسبقاً ألي انتقال حنو وضع صك قانوين دويل بشأن احلق يف التنمية

      ُ                      ت اليت ُنظر فيها حىت اآلن                                                                                   وخبصوص التوصية بقيام فرقة العمل ببعثات تقنية ملواصلة احلوار مع الشراكا           -  ٣٩
                                                                                                       ومواصلة العمل على حتسني املعايري، قالت اليابان إهنا ترجئ التعبري عن موقفها بشأن إمكانية القيام هبذه البعثات يف 

   .                                                                                       سياق املفاوضات املتعلقة بإصدار قرار بشأن احلق يف التنمية إىل الدورة الرابعة جمللس حقوق اإلنسان

                                                                    ً                يق العامل االقتراح اخلاص بإضافة يومني إىل االجتماع املقبل لفرقة العمل، فضالً عن                  ً   ّ             وأخـرياً، أّيد الفر    -  ٤٠
   .                                                                                   التوصية بأن يطلب إىل جملس حقوق اإلنسان أن جيدد والية الفريق العامل وفرقة العمل ملدة سنتني

  النظر يف تقريري مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان-باء 

                                                                                 ل يف تقريري مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان بشأن احلق يف التنمية                                     نظـر الفـريق العـام      -  ٤١
) E/CN.4/2006/26 و    A/HRC/4/55 (              اللذين قدمتهما األمانة، وناقش نوعية الدعم الذي ميكن أن تقدمه مفوضية حقوق                                                                                  

                 العامل عن عميق               ل ورئيس الفريق                          وأعرب كل من رئيس فرقة العم  .                                                    اإلنسان للفريق العامل وفرقة العمل ملواصلة أعماهلما    
                                                                                                                   تقديره للمستوى الرفيع ملا قدمته األمانة من دعم ومساعدة موضوعيني وماديني فيما يتعلق هبذه الوالية، وقال إن                 
  .                                                                                           ً دعم األمانة يف مواصلة عمليات استعراض الشراكات السابقة ويف استعراض الشراكات اجلديدة سيكون ضرورياً

   ً                                                                            يضاً أن عمل الفرقة والفريق العامل سيعززان جهود املفوضة السامية من أجل                                    والحـظ السـيد سالمة أ      -  ٤٢
  .                                ً تشجيع إعمال احلق يف التنمية مستقبالً

  كلمة مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان-جيم 

ّ                                                                                   رّحبت املفوضة السامية، يف بياهنا اخلتامي املوجه إىل الفريق العامل، باملشاركة البناءة لعدد ك -  ٤٣             بري من الدول  
                        ورأت أن معايري الفريق      .                                                                                     واملؤسسـات، وهنأت رئيس الفريق العامل على حسن قيادته وتوجيهه يف هذه العملية            

                                                                                                         العامل املتعلقة بتقييم الشراكات اإلمنائية العاملية تتيح وسائل قد تكون مفيدة للدول وللعاملني يف جمال التنمية وغري 
   .                                  لى إقامة شراكات عاملية أكثر فعالية                                ذلك من الكيانات املعنية العاملة ع

                     ّ                                                                          وقالت إن اتباع هنج مركّز واستراتيجي، كالذي يتبعه الفريق العامل وفرقة العمل، أمر إجيايب لتعزيز احلق  -  ٤٤
              ، الذي ميكن أن  "               انتشار الشراكات "                                                                        يف التنمـية كمفهـوم عمـلي بالتقليل إىل أدىن حد يف اآلن ذاته من خماطر          

                                                            ً       ً                      قدرات املؤسسية احملدودة على الصعيدين الوطين والدويل، ويقيم توازناً مناسباً بني الطموح                                يسـترتف املوارد وال   
  .                ً              والرباغماتية سعياً إىل حتقيق تأثري
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ّ                                                                                         ورّحبت املفوضة السامية هبذه التطورات احلساسة واإلجيابية، وقدرهتا على تعزيز جهودها الرامية إىل دعم  -  ٤٥   
      وختمت   .                                                                   املؤسسات اإلمنائية والتجارية واملالية اإلقليمية ومتعددة األطراف                                             احلـق يف التنمـية وتعميق احلوار مع       

                                                                                                   كلمتها بتأكيد أن املفوضية ستواصل تقدمي أعلى مستوى من الدعم إىل الفريق العامل وفرقة العمل يف عملها بشأن 
  .      لتنمية                                                                        تطبيق هذه املعايري يف أرض الواقع ويف مجيع جهودها األخرى الرامية إىل دعم احلق يف ا

  االستنتاجات والتوصيات-     ً ثالثا  

                   ً                                                                                   قـام الرئـيس، اسـتناداً إىل مـا دار يف الفريق العامل من مناقشات بإعداد وتعميم مشروع نص                    -  ٤٦
                                       وقامت الوفود بعد ذلك مبناقشة مشروع        .                                                                    االستنتاجات والتوصيات املنبثقة عن الدورة الثامنة للفريق العامل       

      ٢٠٠٧      مارس   /       آذار  ٢                                                     عتمد الفريق العامل يف جلسته اخلتامية املعقودة يف           وا  .                               النص والتفاوض بشأنه وتعديله   
                                                                      وأعربت كل اجملموعات اإلقليمية وعدة دول عن تقديرها لنتائج الفريق            .                                    استنتاجاته وتوصياته بتوافق اآلراء   

ّ                                              العامل وملا قدمه الرئيس من توجيه رشيد وملا قّدمته األمانة من دعم رفيع ولنوعية أعمال فرقة ال    .    عمل                                          

      ً                                                                               ّ                وختاماً، قال الرئيس إن االستنتاجات والتوصيات اليت اعتمدها الفريق العامل بتوافق اآلراء تشكّل              -  ٤٧
             وبعد اعتماد    .     ً      ً                                                                                   حدثـاً بـارزاً يف عملـية احلق يف التنمية، وشكر مجيع الوفود على مسامهاهتا يف هذا اإلجناز                 

                                       ات، ال سيما حركة عدم االحنياز وكندا                                                                   االستنتاجات والتوصيات بتوافق اآلراء أوضحت عدة دول وجمموع       
    .                                   ، مواقفها خبصوص االستنتاجات والتوصيات )                 انظر املرفق الثالث (                        واالحتاد األورويب وأستراليا 

  االستنتاجات-ألف 

                      ً                                                                         حييط الفريق العامل علماً مع التقدير بتقرير فرقة العمل رفيعة املستوى املعنية بإعمال احلق يف التنمية،  -  ٤٨
                                                                                        عام الذي عرضته فرقة العمل رفيعة املستوى يف تطبيق املعايري املستندة إىل إطار احلق يف التنمية على           وبالنهج ال

                         ً                                                                                        شراكات إمنائية خمتارة، وفقاً هلدف االنتقال باحلق يف التنمية من النقاشات النظرية واملبادئ العامة إىل املرحلة                
  .         التطبيقية

                                                      معايري تنفيذ ملموسة تستند إىل إعالن احلق يف التنمية والعمل     ّ                                 ويسلّم الفريق العامل بالفائدة من وضع  -  ٤٩
                              ، مبا يف ذلك الفريق العامل        ٧٢ /    ١٩٩٨                                                                     الـذي أجنزته آلية املتابعة املنشأة مبوجب قرار جلنة حقوق اإلنسان            

      من ٨                                                                                         احلايل مفتوح العضوية، وتطبيق تلك املعايري على الشراكة العاملية من أجل التنمية كما حددت يف اهلدف 
ّ                                                                              ويسّهل تطبيق هذه املعايري إدراج الشراكات احلالية القائمة واملقبلة عناصر أساسية         .                        األهداف اإلمنائية لأللفية      

                                                                    ّ                                               من احلق يف التنمية يف أطرها التشغيلية، مما يدعم إعمال احلق يف التنمية ويوفّر يف اآلن ذاته األساس التطبيقي                   
  .                                ً لتطوير تلك املعايري وحتسينها تدرجيياً

                                            ً                                                    ويـتفق الفـريق العـامل على ضرورة القيام، تدرجيياً وبالتزام الدقة يف التحليل، بتعزيز هذا العمل      -  ٥٠
                                                                                                           بواسـطة حـوار أعمق مع الشراكات الثالث اليت حبثتها فرقة العمل رفيعة املستوى يف دورهتا الثالثة وتقييم              

                              واملعونة والديون وعمليات نقل                                                                 شراكات أخرى تتناول جوانب أخرى من التعاون الدويل، مبا يف ذلك التجارة
  . ٨                                                التكنولوجيا واهلجرة ومسائل أخرى ذكرت يف سياق اهلدف 
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    ّ                                                                                      ويسلّم الفريق العامل بأن معايري احلق يف التنمية ستستفيد من زيادة استعراض هيكلها وتغطية جوانب  -  ٥١
                          دف احلايل هلذه العملية يف                          وينبغي أن يتمثل اهل     .                    ومنهجية تطبيقها   ٨                                        التعاون الدويل املذكورة يف سياق اهلدف       

                                                                                                               قـيام جهات من بينها اجلهات الفاعلة يف الشراكات ذات الصلة، بتعزيز املعايري بوصفها أداة عملية لتقييم                 
                                                       ويف هذا الصدد يشجع الفريق العامل فرقة العمل على           .                                                       الشراكات اإلمنائية العاملية من زاوية احلق يف التنمية       

   .                                                                                ائم املرجعية املتصلة هبا، باعتبارها معايري فرعية تطبيقية، كي ينظر فيه الفريق العامل                           تقدمي عرض متسق للمعايري والقو

                                                                                                       ويتفق الفريق العامل يف أن أعمال فرقة العمل تشكل عملية لتحديد معايري احلق يف التنمية وحتسينها                 -  ٥٢
                              وحتسينها وتطويرها إىل وضع                                                                      وستؤدي اخلربة املكتسبة من عمل الفرقة املتواصل يف تطبيق املعايري           .       ً   تدرجيـياً 

     ً                                  أشكاالً متنوعة، منها مبادئ توجيهية بشأن                     وقد تتخذ هذه املعايري   .                                      وتنفيذ جمموعة شاملة ومتناسقة من املعايري
        عملية       بواسطة          إلزامي،    ابع                قانوين دويل ذي ط    عيار         ً           شكل أساساً للنظر يف م ت      تطور ل ت                         إعمال احلق يف التنمية، وقد 
  . ن                       مشاركة قائمة على التعاو

  التوصيات-باء 

                                                                                                                يوصـي الفـريق العامل بتعزيز تطبيق معايري إعمال احلق يف التنمية، كما اعتمدها الفريق العامل يف دورته                   -  ٥٣
ّ                     ً                                                     السـابعة عـلى الشراكات اإلمنائية احملّددة، وبتطويرها تدرجيياً وحتسينها باتباع النهج الذي عرضته فرقة                        العمل يف                                   

   .                                                              ضوء االقتراحات احملددة املقدمة إىل الفريق العامل يف دورته الثامنة  ويف  ) A/HRC/4/WG.2/TF/2 (        تقريرها 

                                                          ً       ً                               ويف هـذا السياق، يوصي الفريق العامل بأن تعتمد فرقة العمل هنجاً تدرجيياً يقوم على حتليل تطبيقي        -  ٥٤
  ،     ٢٠٠٧      عام                                      ويف املرحلة األوىل اليت تغطي العمل املنجز يف  .              ّ                                دقـيق وتوحيد بّناء الستنتاجاهتا بصورة مرحلية   

                                                             ُ                                              يطلـب من فرقة العمل التعمق يف دراسة الشراكات اإلمنائية الثالث اليت ُبحثت يف دورهتا الثالث، وتناول                 
                                                            بغية حتسني معايري احلق يف التنمية وما يتصل هبا من معايري             )         أدناه   ٥٦                        مشار إليها يف الفقرة      (                 شـراكة إضافية    

                                 ، فيطلب من فرقة العمل دراسة          ٢٠٠٨                   ل املنجزة يف عام                                                أمـا يف املرحلة الثانية اليت تغطي األعما         .        فرعـية 
                                              ّ                                                             شـراكات إضافية هبدف توسيع تغطيتها للمناطق اليت تطّبق الشراكات اإلمنائية وحتليلها للمسائل املواضيعية              

  .                                                       ، وكما اتفق عليه الفريق العامل يف دورته التاسعة         ٨                                                     املتصـلة بالتعاون الدويل اليت حددت يف إطار اهلدف          
                     ، توحيد استنتاجاهتا       ٢٠٠٩                                                                           لب من فرقة العمل، يف املرحلة الثالثة اليت تغطي العمل املنجز يف عام                   ً    وأخرياً يط 

                                                                                                              وتقدمي قائمة منقحة ملعايري احلق يف التنمية وما يتصل هبا من معايري فرعية تطبيقية، وتقدمي اقتراحات خبصوص                 
  .                                     ها حىت اآلن، كي ينظر فيها الفريق العامل                                                        العمل املقبل، مبا يف ذلك جوانب التعاون الدويل، غري املتطرق إلي

                                                                                               ويوصـي الفريق العامل مبواصلة احلوار احلايل بشأن اآللية األفريقية الستعراض األقران واستعراض              -  ٥٥
                                                                               اللجنة االقتصادية ألفريقيا وجلنة املساعدة اإلمنائية التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف                           فعالية التنمية املتبادل بني 

                                                                                                         ن االقتصادي وإعالن باريس بشأن فعالية املعونة، بغية االستفادة من جماالت التوافق والتآزر املمكنة بني                    امليدا
                                                                                                             هـذه الشـراكات واحلق يف التنمية، وحتديد مواطن القصور القائمة يف ضوء املعايري بصيغتها احلالية، وإجياد                 

                    ً                       ملعايري وحتسينها تدرجيياً باالستناد إىل املمارسة                                                                     وسـائل أخرى مالئمة لتداركها، والقيام أثناء العملية بتطوير ا         
                                                                                                      ويف هـذا الصـدد، يشجع الفريق العامل فرقة العمل على القيام، عند اللزوم، ببعثات تقنية إىل                   .         احلالـية 

  .                                                                      املؤسسات املعنية بتنفيذ تلك الشراكات، قصد مواصلة احلوار وزيادة حتسني املعايري
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ّ                                  ويقـّر الفـريق العـامل بضرورة حب        -  ٥٦       من   ٨                                                     ث شراكات استراتيجية ومتثيلية أخرى يف سياق اهلدف            
                                                                                   ويف هذا الصدد، يقرر الفريق العامل أن تعطى األولوية يف البداية التفاق شراكة               .                          األهـداف اإلمنائية لأللفية   

             زها يف املراحل      ً                 ووفقاً لألعمال املقرر إجنا  .                                                             االحتاد األورويب وبلدان أفريقيا والبحر الكارييب واحمليط اهلادئ                  كوتونو بني   
  .        املعايري                                        ُ                       أعاله، يوصي الفريق العامل، بعد ذلك، بأن ُتبحث شراكات أخرى يف ضوء  ٥٤                     املشار إليها يف الفقرة 

                                                                                                         ولـدى إجناز أعمال املتابعة املتعلقة بتفعيل معايري احلق يف التنمية، يوصي الفريق العامل بأن تواصل                 -  ٥٧
                                                                 ولية، مبا يف ذلك البنك الدويل، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي،                                                       املؤسسـات املالـية والتجارية واإلمنائية الد      

                                                                                             وصندوق النقد الدويل، واألونكتاد، ومنظمة التجارة العاملية، وغريها من الوكاالت املتخصصة وصناديق األمم 
        لعمل يف      َّ           وتشجَّع فرقة ا    .                                                                                  املـتحدة وبراجمها، ومنظمات اجملتمع املدين املعنية مشاركتها النشطة يف هذا الصدد           

                                                                                                                مشاركتها مع البنك الدويل فيما يتعلق خبطة عمل أفريقيا، ومع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف عمله املتعلق                 
  .                      بالعوملة الشاملة للجميع

                                                                                      وبغية تنفيذ برنامج العمل املعروض أعاله، يوصي الفريق العامل بأن جيدد جملس حقوق اإلنسان والية  -  ٥٨
                 وخالل هذه الفترة،   .                                                             مل رفيعة املستوى املعنية بإعمال احلق يف التنمية ملدة سنتني                                      الفـريق العـامل وفرقة الع     

                                            ً                                    ً                   يوصى بأن يستمر الفريق العامل يف االجتماع سنوياً ملدة مخسة أيام عمل، كما يقوم به حالياً، وأن تستمر فرقة 
                          جتماع مخسة أيام كما هو                                       ً                            ً                     العمـل رفيعة املستوى يف االجتماع سنوياً ملدة تعادل سبعة أيام عمل بدالً من اال              

   .         احلال اآلن

                                                                                         ويعرب الفريق العامل عن تقديره للدعم املقدم من املفوضة السامية حلقوق اإلنسان إىل الفريق العامل  -  ٥٩
                                                                                                         والفـرقة العاملـة رفيعة املستوى، ويطلب إىل املفوضية مواصلة تزويدمها باملساعدة الالزمة يف تنفيذ برنامج           

   .                  العمل املعروض أعاله
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 املرفقات

 املرفق األول

 جدول األعمال

  .             افتتاح الدورة - ١

  .       املقرر-              انتخاب الرئيس  - ٢

  .                                                      إقرار جدول األعمال واجلدول الزمين لالجتماعات وبرنامج العمل - ٣

  :                                                استعراض التقدم احملرز يف تعزيز وإعمال احلق يف التنمية - ٤

                        ة بإعمال احلق يف التنمية؛                                             النظر يف تقرير فرقة العمل الرفيعة املستوى املعني  ) أ ( 

                        النظر يف اخلطوات القادمة؛  ) ب ( 

  .                                                   النظر يف تقرير مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان  ) ج ( 

  .                           اعتماد االستنتاجات والتوصيات - ٥

  .              اعتماد التقرير - ٦
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 املرفق الثاين

 معايري للتقييم الدوري للشراكات العاملية من منظور احلق يف التنمية

  :                             ل معايري التقييم الدوري ما يلي   تشم 

                 البيئة التمكينية /     اهليكل

                                                                        مدى إسهام شراكة ما يف خلق بيئة ودعم عملية جيري فيها حتقيق مجيع حقوق اإلنسان؛  ) أ ( 

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

  ؛ )     ً 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  (                                                      مدى تعزيز ودعم الشراكة للمساواة بني اجلنسني وحلقوق املرأة؛   ) د ( 

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

                      ُ                                                             مـدى تـأمني الشـراكة لتوافُر املعلومات املالئمة لعامة اجلمهور لغرض متحيص طرائق عملها       ) 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 

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

  ؛ )     ً سابقاً  )  ن (       النقطة  (              الوقت املناسب؛ 

                                                                                            مـدى تطبـيق الشراكة للتقييمات املتعلقة باآلثار يف حقوق اإلنسان ومدى ما توفره، حسب                 ) 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؛

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

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

       احلصيلة

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

  ؛ )     ً سابقاً  )  د (       النقطة  (                         من إعالن احلق يف التنمية؛  ٢           من املادة  ٣                    حنو 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 ( 
  .                                ة الفرص املتنامية باستمرار للجميع    إتاح
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  الثالثاملرفق
 تعليقات اجملموعات والدول األعضاء

                         شرح موقف حركة عدم االحنياز
      من    ٥٢                       ، الواردة يف الفقرة      "                                   معيار قانوين دويل ذي طبيعة ملزمة      "                                      تفسـر حـركة عـدم االحنياز عبارة          -  ٦٠

  . "     ً                  انوناً على الصعيد الدويل               اتفاقية ملزمة ق "                                  االستنتاجات والتوصيات، على أهنا تعين 

  ا            شرح موقف كند
                                                                                                               تشـيد كندا مبا أجنزه الفريق العامل من عمل يف دورته الثامنة، اليت خضع فيها تقرير فرقة العمل رفيعة                    -  ٦١

ّ       املسـتوى لتحليل معّمق                                                                                            وتؤيد كندا تركيز فرقة العمل باستمرار على وضع معايري وأدوات عملية أخرى لتقييم               .                 
            وتؤيد كندا    .                     ً                                                      ة على أساس طوعي، فضالً عن مقترحات الشراكات النموذجية وبرنامج العمل                            الشـراكات العاملي  

   .     ً                                                                                     أيضاً اقتراح جتديد الوالية مدة سنتني كما جاء يف جزء التوصيات من الوثيقة اخلتامية للفريق العامل

                      عامل أو فرقة العمل                                                                                              وتـود كندا أن تغتنم هذه الفرصة لتكرر أهنا ال ترى من املناسب أن ينظر الفريق ال                 -  ٦٢
                    ويتضح من تقرير الذي   .   ٥٢                                 ً                                        رفيعة املستوى يف وضع صك ملزم قانوناً بشأن احلق يف التنمية كما اقترح يف الفقرة 

           ً                                                                                                           قدمته مؤخراً فرقة العمل رفيعة املستوى أن من الالزم بذل جهود كبرية فيما يتعلق بوضع املعايري الرامية إىل دعم                   
              ّ           على أهنا ال تكلّف الفريق   ٥٢                                ويف هذا السياق، تفسر كندا الفقرة   .               ه يف أرض الواقع                          إعمال احلق يف التنمية وتفعيل

                                 ً                                                         ً                            العامل أو فرقة العمل بالنظر حتديداً يف صك ملزم بل إن الفقرة توحي بأن هذا اخليار قد يكون مستقبالً من مجلة                     
  . س                                       وستنضم كندا إىل توافق اآلراء على هذا األسا  .                             خيارات متعددة ميكن النظر فيها

                      شرح موقف االحتاد األورويب
  .                                                                                                        يعـرب االحتاد األورويب عن تقديره ملا أجنزه رئيس الفريق العامل ورئيس الفرقة العامل من عمل جليل                 -  ٦٣

ّ                     ّ                                                                                         ويقـّدر االحتاد األورويب ما حتقّق خالل االجتماع من توافق يف اآلراء ويأمل احملافظة على هذا النهج التوافقي يف                      
                                                  من االستنتاجات والتوصيات املعتمدة على النحو         ٥٢                                 األورويب توضيح تفسريه للفقرة                   ويـود االحتاد    .          املسـتقبل 

                                                                         ً                          ينضم االحتاد األورويب إىل توافق اآلراء بشأن هذه الفقرة على أساس أهنا ال تعين ضمنياً عملية تؤدي إىل             :        الـتايل 
                   تصف عملية مفتوحة   ٥٢      لفقرة                                 وبعكس ذلك، يرى االحتاد األورويب أن ا  .                                 وضع معيار قانوين دويل ذي طابع ملزم

  .                                                    لوضع معايري تدعم إعمال احلق يف التنمية على صعيد التطبيق

                  شرح موقف أستراليا
                                                                                    ً     تبدي أستراليا حتفظات جدية بشأن احلاجة إىل وضع معيار قانوين دويل ذي طابع ملزم، وال ترى قطعاً أن  -  ٦٤

                                         اه متحدثون خمتلفون خالل الدورة الثامنة من                                                                       الوقـت مناسـب ملباشـرة تلك العملية، بعد استماعها إىل ما أبد            
                                               إذ ال تنفي إمكانية ظهور حاجة واضحة إىل         -             على أهنا      ٥٢                         وتفسر أستراليا الفقرة      .                            تعلـيقات تؤكد هذا الرأي    

    ّ                                         تسلّم بأن وضع جمموعة متسقة من املعايري ميكن أن -                                                  وجود شكل من أشكال املعايري القانونية يف الوقت املناسب 
          لذلك تركز   .                                                                            أخرى وأن أحد هذه األشكال قد يكون أنسب من وضع معيار قانوين ذي طابع ملزم               ً  يتخذ أشكاالً 

                                             ً      ً                                                 وغريها من االستنتاجات والتوصيات املعتمدة تركيزاً صائباً يف هذه املرحلة على األعمال التطبيقية                ٥٢          الفقـرة   
    ً                         قدماً بالعمل املتصل باحلق يف                                                                      وستساهم هذه األعمال يف توفري ما يلزم من وسائل وفهم للمضي              .               لفـرقة العمل  

                                    ً                                           وغريها من االستنتاجات والتوصيات عموماً ميكن أن تنضم أستراليا إىل توافق              ٥٢                                وعلى أساس هذا الفهم للفقرة        .        التنمية
  .     اآلراء
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 املرفق الرابع

 قائمة الوثائق

 الرمز  العنوان

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

                         توى املعنية بإعمال احلق يف                                تقرير فرقة العمل رفيعة املس    
         كانون    ٢٦-  ٢٢       جنيف،   (                               التنمـية عن دورهتا الثالثة      

  )    ٢٠٠٧      يناير  /     الثاين

 
A/HRC/WG.2/TF/2 

                                                    تقرير املفوضة السامية حلقوق اإلنسان إىل جلنة حقوق        
                              اإلنسان يف دورهتا الثانية والستني

 
E/CN.4/2006/24 

    قوق                                          تقرير املفوضة السامية حلقوق اإلنسان إىل جملس ح
                       اإلنسان يف دورته الرابعة

 
A/HRC/4/55 

_ _ _ _ _ 


