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  مقدمة

ـ    ،"احلق يف التنمية   "املعنون ٦٢/١٦١ يف قرارها    ،أكدت اجلمعية العامة من جديد      - ١ ه إىل   الطلـب املوّج
 املتحدة السامية حلقوق اإلنسان بأن تقوم بفعالية، لدى تعميم مراعاة احلق يف التنمية، بأنشطة ترمي   مفوضة األمم 

 التنمية بني الدول األعضاء والوكاالت اإلمنائية واملؤسسات الدوليـة املعنيـة            من أجل إىل تعزيز الشراكة العاملية     
ه التفصيل يف تقريرها املقبل املقدم إىل جملس حقوق         بالتنمية والتمويل والتجارة، وأن تورد تلك األنشطة على وج        

 يف دورهتا الثالثة والستني وتقريراً مؤقتاً إليهاأيضاً إىل األمني العام أن يقدم تقريراً اجلمعية العامة وطلبت . اإلنسان
 الوطين ُصُعدال، على أن يشمل التقريران اجلهود املبذولة على ٦٢/١٦١إىل جملس حقوق اإلنسان عن تنفيذ القرار 

واإلقليمي والدويل لتعزيز احلق يف التنمية وإعماله، ودعت رئيس الفريق العامل املعين باحلق يف التنمية إىل تقـدمي                  
  .إىل اجلمعية العامة يف دورهتا الثالثة والستنييف هذا الشأن بيان شفوي عن املستجدات 

  .ويقّدم هذا التقرير وفقاً للطلبات الواردة أعاله  - ٢

  شطة املفوضية السامية حلقوق اإلنسان فيما يتعلق بإعمال احلق يف التنميةأن
واصلت املفوضية السامية حلقوق اإلنسان تقدمي الدعم التنظيمي والفين والتحليلي إىل الفريـق العامـل                 - ٣

يف جمـال تعزيـز   املفتوح العضوية املعين باحلق يف التنمية، الذي أُسندت إليه والية رصد واستعراض التقدم احملرز       
  . وإعمال احلق يف التنمية، وتقدمي توصيات ومواصلة حتليل العقبات اليت تعترض التمتع التام هبذا احلق

وباإلضافة إىل ذلك، واصلت املفوضية تقدمي دعم مماثل إىل فرقة العمل الرفيعة املستوى املعنية بإعمـال                  - ٤
وهدف فرقة العمل هو تزويد الفريق      . ٢٠٠٤/٧وق اإلنسان   احلق يف التنمية، اليت أُنشئت مبوجب قرار جلنة حق        

العامل باخلربة الفنية الالزمة اليت متكّنه من تقدمي توصيات مناسبة إىل اجلهات الفاعلة املختلفة بشأن املسائل احملددة 
  . حلق يف التنميةوتتألف فرقة العمل من مخسة خرباء عّينهم رئيس الفريق العامل املعين با. إلعمال احلق يف التنمية

 فيما يتعلق بالتقييم الدوري للشراكات العاملية مـن  ٢٠٠٦واملعايري اليت اعتمدها الفريق العامل يف عام           - ٥
معـايري  (" من منظور احلق يف التنمية       -  من األهداف اإلمنائية لأللفية      ٨ حسبما ُحددت يف اهلدف      - أجل التنمية   

تطبيقها وتنقيحها وتطويرها تدرجيياً، تشكل خطوات هامة إىل األمام باجتاه          ، والقيام بعد ذلك ب    ")احلق يف التنمية  
أما اجلهود املبذولة   . تفعيل احلق يف التنمية، وتبّين النهج امللموس والعملي الذي اتبعه الفريق العامل أثناء مداوالته             

ة بيئة تقود إىل تنفيذ األنشطة اهلادفة       لتفعيل احلق يف التنمية عن طريق التطوير التدرجيي للمعايري فقد أسهم يف هتيئ            
إىل تعزيز الشراكات العاملية من أجل التنمية بني الدول األعضاء والوكاالت اإلمنائية واملؤسسات الدولية املعنيـة                

  .بالتنمية والتمويل والتجارة

  منة تنفيذ التوصيات املقدمة من الفريق العامل املعين باحلق يف التنمية يف دورته الثا- ألف 

 الذي وافق فيه على التوصـيات       ٢٠٠٧مارس  / آذار ٣٠ املؤرخ   ٤/٤وفقاً لقرار جملس حقوق اإلنسان        - ٦
، اختذت املفوضية الـسامية حلقـوق اإلنـسان         املقدمة من الفريق العامل املعين باحلق يف التنمية يف دورته الثامنة          

  . االستعدادات الالزمة لتنفيذ هذه التوصيات
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لعامل بأن تعتمد فرقة العمل هنجاً تدرجيياً يقوم على حتليل تطبيقي دقيق وتوحيد بّنـاء                الفريق ا  وأوصى  - ٧
في املرحلة األوىل اليت تغطي العمل املنجز يف        ف .، وحدد ثالث مراحل لربنامج العمل     الستنتاجاهتا بصورة مرحلية  

اليت ُبحثـت يف    وإلمنائية الثالث   لشراكات ا املتعلقة با  تها يف دراس  أن تتعمق  فرقة العمل    إىليطلب  و،  ٢٠٠٧عام  
، وهي على وجه التحديد اتفاق شراكة كوتونو املـربم بـني البلـدان              تناول شراكة إضافية  أن ت ، و ةثلدورهتا الثا 

أما يف املرحلة . األفريقية وبلدان منطقة البحر الكارييب واحمليط اهلادئ من ناحية واالحتاد األورويب من ناحية أخرى
 شراكات إضـافية هبـدف      أن تدرس  فرقة العمل    إىل، فيطلب   ٢٠٠٨طي األعمال املنجزة يف عام       اليت تغ  ،الثانية

ملسائل املواضيعية املتصلة بالتعاون الدويل     ا  عن حتليل  ، فضالً توسيع تغطيتها للمناطق اليت تطّبق الشراكات اإلمنائية      
.  عليه الفريق العامل يف دورته التاسعة      قواف حسبما،   من األهداف اإلمنائية لأللفية    ٨اليت حددت يف إطار اهلدف      

 استنتاجاهتا أن توحد، ٢٠٠٩ يف عام املضطلع به العمل تتناول فرقة العمل، يف املرحلة الثالثة اليت إىلوأخرياً يطلب 
 وأن تقدم اقتراحات عامـة      عايري احلق يف التنمية وما يتصل هبا من معايري فرعية تطبيقية          مب قائمة منقحة    وأن تقدم 

لينظر فيها الفريق   ،  أن املزيد من العمل تشمل جوانب التعاون الدويل اليت مل تشملها التغطية حىت ذلك الوقت              بش
  ).A/HRC/4/47 من الوثيقة ٥٦ و٥٤انظر الفقرتني (العامل 

وتعزيزاً للتنفيذ املرتقب للمرحلة األوىل، قدمت مفوضية حقوق اإلنسان الـدعم يف جمـاالت التنظـيم                  - ٨
التحليل إىل ثالث بعثات تقنية قامت هبا فرقة العمل الرفيعة املـستوى إىل املؤسـسات ذات الـصلة         والبحوث و 

، واالستعراض املتباَدل   فريقية الستعراض األقران  ألاآللية ا املشاركة يف تنفيذ الشراكات اليت ُحددت، وهي حتديداً         
 املساعدة اإلمنائية التابعة ملنظمة التعاون والتنميـة يف         لفعالية التنمية املشتَرك بني اللجنة االقتصادية ألفريقيا وجلنة       

امليدان االقتصادي يف سياق الشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا، وإعالن باريس بشأن فعالية املعونة، واتفاق                
ان الغرض من وك. شراكة كوتونو املربم بني بلدان أفريقيا ومنطقة البحر الكارييب واحمليط اهلادئ واالحتاد األورويب

البعثات التقنية اليت أوفدت إىل باريس وبروكسل وأديس أبابا هو بدء ومواصلة احلوار مع الشركاء املعنيني الذين                 
والشركاء املعنيون هم جلنة املساعدة . يوفرون األساس التطبيقي للقيام تدرجيياً بتطوير وتنقيح معايري احلق يف التنمية

بلدان تعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، وجلنة األمم املتحدة االقتصادية ألفريقيا، وأمانة اإلمنائية التابعة ملنظمة ال
. ة، وممثلو اجملتمع املدين األوروبيالتابعة للمفوضيةواملديرية العامة للتجارة    ،  أفريقيا والبحر الكارييب واحمليط اهلادئ    

ت خرباء تتناول خمتلف الشراكات بغية تقدمي إسهامات        وباإلضافة إىل ذلك، طلبت املفوضية إجراء ثالث دراسا       
  .فنية للدورة الرابعة لفرقة العمل، وقامت باإلشراف على تلك الدراسات

   الدورة الرابعة لفرقة العمل الرفيعة املستوى املعنية بإعمال احلق يف التنمية- باء 

 ١٥ إىل ٧ يف الفترة من إعمال احلق يف التنميةالرفيعة املستوى املعنية بُعقدت الدورة الرابعة لفرقة العمل    - ٩
وقد واصلت فرقة العمل تقليدها املتمثل يف التشجيع على إجراء حوار بناء            . يف جنيف  ٢٠٠٨يناير  /كانون الثاين 

فيما بني خمتلف اجلهات الفاعلة، مبا يف ذلك أعضاء فرقة العمل، واخلرباء الذين أجروا الدراسات الـيت طُِلبـت،    
وشـاركت  . ، وممثلو املنظمات املشاركة يف الشراكات املذكورة أعاله       ملؤسسات األعضاء يف فرقة العمل    اوممثلو  

  . ة واملثمرة اليت جرت أثناء الدورةيالدول األعضاء، بصفة مراقب، يف املناقشات الثّر
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وأكملت فرقة العمل تقييمها لثالث من الشراكات األربع اليت جرى تقييمها يف الدورة الثالثة، وأجرت                 - ١٠
 والبحر الكارييب واحملـيط     ابلدان أفريقي  التفاق شراكة كوتونو بني االحتاد األورويب من ناحية، و          أولياً استعراضاً
تناولت املرحلة الثانية من خطة العمل املتعلقـة        كما بدأت فرقة العمل مناقشات أولية       .  من ناحية أخرى   اهلادئ

  .  من األهداف اإلمنائية لأللفية٨بالشراكات اإلضافية يف إطار اهلدف 

 من اخلربة املكتسبة عن طريق التطبيقات التجريبية للمعايري على خنبة من الـشراكات العامليـة،      وانطالقاً  - ١١
كخطوة وسيطة تـؤدي إىل     ) ٢٠٠٨( سُتطّبق يف املرحلة الثانية      قامت فرقة العمل باستعراض وتنقيح املعايري اليت      

  ).٢٠٠٩(تنقيح أكرب يف املرحلة الثالثة 

مبواصلة احلـوار وأنـشطة املتابعـة مـع         ) A/HRC/8/WG.2/TF.2(وتوصي الفرقة العاملة يف تقريرها        - ١٢
االستعراض املتباَدل لفعالية التنمية لق بالشريكة املذكورة أعاله، كتقدمي إسهامات يف التقرير الثاين املتع    املؤسسات  

املشتَرك بني اللجنة االقتصادية ألفريقيا وجلنة املساعدة اإلمنائية التابعة ملنظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان                  
، اآللية األفريقية الستعراض النظـراء    ، والقيام جبولة ثانية من البعثات التقنية يف إطار اتفاق كوتونو و           االقتصادي

 املزمع عقده يف أكـرا يف  ملنتدى الرفيع املستوى املعين بفعالية املعونة عن املشاركة، شريطة تلقي دعوة، يف ا       ضالًف
، يف سياق الشراكات اإلضافية من أجل التقيـيم، بإعطـاء           وأوصت الفرقة العاملة أيضاً   . ٢٠٠٨سبتمرب  /أيلول

 المتدادها اجلغرايف، وللمسائل املتعلقة بالوصول إىل العقاقري        األولوية ملنطقة أمريكا الالتينية والبحر الكارييب نظراً      
  . لتوسعها من الناحية املواضيعيةاألساسية بأسعار معقولة، وختفيف عبء الديون، ولنظم التجارة والتمويل نظراً

   بـاحلق   وسُيحال تقرير الفرقة العاملة واستنتاجاته وتوصياته إىل الدورة التاسعة للفريق العامـل املعـين               - ١٣
  . يف التنمية

   اإلطار القانوين إلعمال احلق يف التنمية- جيم 

) Friedrich-Ebert( إيـبريت    - شاركت املفوضية يف اجتماع على مستوى اخلرباء نظمته مؤسسة فريديريش           -١٤
 ٤يف الفترة من ملناقشة اجلوانب القانونية املتعلقة بإعمال احلق يف التنمية، وقد ُعقد االجتماع يف بوسي، سويسرا، 

وحضر االجتماع عدد من اخلرباء الدوليني، وبعض أعضاء فرقة العمل ورئيس           . ٢٠٠٨يناير  / كانون الثاين  ٦إىل  
وركزت املناقشات أثناء االجتماع على احلق يف التنمية        . الفريق العامل املعين باحلق يف التنمية، بصفتهم الشخصية       

تعلقة باملعايري املوجودة املتصلة باحلق يف التنمية على الـصعيدين العـاملي            بوصفه قاعدة قانونية، وعلى التجربة امل     
 املسائل التطبيقية املتعلقة بإجياد إطار قانوين إلعمال احلق يف التنمية وتأثريه وتناول اجتماع اخلرباء أيضاً. واإلقليمي

  .على الصعيدين الدويل والوطين

  فعالية العون واحلق يف التنمية -  دال

إن فعالية املعونة، مع تركيزها على امللكية احمللية للمشاريع واملواءمة والتنسيق واإلدارة الرامية إىل حتقيق                 - ١٥
النتائج واملساءلة املتبادلة، هتدف إىل زيادة تأثري املعونة يف احلد من الفقر وعدم املساواة وتسريع حتقيق األهـداف    

 النعقـاد املنتـدى الرفيـع     صيق شىت املبادرات اليت اُتخذت استعداداً     وتابعت املفوضية بشكل ل   . اإلمنائية لأللفية 
، والذي سيقّيم تنفيذ إعالن باريس ويستعرض ما أُحرز مـن تقـدم يف              ة املعونة ـاملعين بفعالي ادم  ـاملستوى الق 
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اض الصلة بـني  وجرى استعر . ة احليوية لفعالية املعونة ونتائج التنمية     ـتنفيذه، ولتوسيع توافق اآلراء بشأن األمهي     
ة لفرقة العمل الرفيعة املستوى املعنية بإعمال احلق ـة والرابعـفعالية املعونة واحلق يف التنمية خالل الدورتني الثالث

ويكمن التحدي الرئيسي الذي حددته فرقة العمل يف قيام اجلهات املاحنة والدائنني بتحسني عالقـات               . يف التنمية 
امات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان، مع التركيز بشكل خاص على كفالة أال تكون             تقدمي املعونة يف إطار االلتز    

. فعالية املعونة على حساب حتقيق املساواة اجلنسانية واحلد من الفقر وحقوق اإلنسان، وال سيما احلق يف التنمية                
 املعين باحلق يف التنمية، أخـذت        إىل عمل فرقة العمل الرفيعة املستوى والفريق العامل        ويف هذا السياق، واستناداً   

 على إقامة شراكات غري رمسية مع املؤسسات اإلمنائية الدولية ووكاالت مفوضية حقوق اإلنسان يف العمل تدرجيياً
األمم املتحدة بغية تضمني منظور حقوق اإلنسان يف جدول أعمال فعالية املعونة، مبا يف ذلك احلق يف التنمية على               

  .وجه اخلصوص

 ٢٠٠٨ مارس / آذار١٣ و ١٢ يف حلقة عمل ُنظّمت يف لندن يومي         يف هذا الصدد، شاركت املفوضية أيضاً     و  - ١٦
تعزيز نتائج التنمية   "استضافتها وزارة التنمية الدولية يف اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية بشأن             

 املتعلق بتحقيق املساواة اجلنـسانية، واالستقـصاء        وتأثريات إعالن باريس بشأن فعالية املعونة عن طريق العمل        
وكان اهلدف من حلقة العمل هو اجلمع بني الشواهد واملمارسات اجليدة الناشئة            . "االجتماعي وحقوق اإلنسان  

عن تنفيذ االلتزامات يف إطار شراكات إعالن باريس املتعلقة بتحقيق اإلدماج االجتماعي، وحقـوق اإلنـسان،                
  .  أكرايئية واملساواة اجلنسانية، وحتديد الرسائل السياسية األساسية وااللتزامات العملية يف جدول أعمالواالستدامة الب

  األهداف اإلمنائية لأللفية وختفيف الفقر -  هاء

 كيفية اإلمنائيني على املستويني الدويل والوطين لبحث        ءشركاال مع   العمل بشكل لصيق   املفوضية   واصلت  - ١٧
ان، مبا فيها احلق يف التنمية، جلهود الدول األعضاء الرامية إىل حتقيق عمليات إمنائيـة شـاملة                 دعم حقوق اإلنس  

وواصلت املفوضية وضع إطار مفاهيمي لتقييم استراتيجيات احلد . ونتائج منصفة ومستدامة يف جمال احلد من الفقر
إلنسان وحتقيق األهداف اإلمنائيـة     من الفقر من منظور حقوق إنساين يسهم يف دعم تفعيل الصالت بني حقوق ا             

وجيري إعداد مشروع منشور يتعلق باألهداف اإلمنائية لأللفية وحقوق اإلنسان ُيتوقع أن يرى النـور يف           . لأللفية
 ويهدف إىل توسيع الفهم فيما بني العاملني يف جمال التنمية وواضعي السياسات بشأن الـصلة بـني                  ٢٠٠٨عام  

وقد أسهمت .  واحلق يف التنمية٨ وحقوق اإلنسان، مبا يف ذلك الصلة الوثيقة بني اهلدف األهداف اإلمنائية لأللفية
 يف أعمال وكاالت األمم املتحدة األخرى بشأن األهداف اإلمنائية لأللفية واستراتيجيات احلد من              املفوضية أيضاً 

 الدولية والوطنية من أمهية حيويـة  الفقر واملنشورات اليت أعدهتا يف هذا الصدد، مع التركيز على ما للمسؤوليات  
  .بالنسبة للحد من الفقر

  العوملة، والتجارة واحلوكمة -  واو

إن استكشاف تأثري السياسات التجارية على إعمال حقوق اإلنسان قد يسهم يف دمج تعزيز ومحاية احلق          - ١٨
 وواصلت املفوضية أعماهلـا التحليليـة       .يف التنمية يف الشركات اإلمنائية العاملية، مبا يف ذلك االتفاقات التجارية          

واملتعلقة بالدعوة بشأن املسائل املتصلة بالعوملة والتجارة واحلوكمة، وتضمن ذلك إجراء دراسة عن العالقة بـني            
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يف جماالت حترير التجارة يف اخلدمات، واالستثمار األجنيب املباشـر،           التجارة والعوملة وحقوق اإلنسان، وحتديداً    
  . ية الفكرية املتصلة بالتجارةوجوانب امللك

ة، رقة العمل املشتركة بني الوكاالت املعنية باجلنسانية والتجاروشاركت املفوضية يف أعمال واجتماعات ف  - ١٩
). األونكتـاد ( الذي أعده مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية  ٢٠٠٧تقرير االستثمار العاملي لعام     وأسهمت يف   

على إعداد منشور الغرض منه تيسري حتسني فهم العالقة بني حقوق اإلنـسان والتجـارة         وتعكف املفوضية أيضاً  
وعـالوة علـى   . وصياغته بطريقة واضحة يستوعبها العاملون يف جمايل حقوق اإلنسان والتجارة وعامة اجلمهور           

يف كتـاب   " وضع حقوق اإلنسان يف توافق آراء جنيـف       " بفصل معنون    ذلك، أسهمت املفّوضة السامية مؤخراً    
  ".منظمة التجارة العاملية واحلوكمة العاملية"سيصدر هذا العام عن جامعة األمم املتحدة بعنوان 

 ملمارسات احلوكمة من أجل تعزيز حقوق اإلنسان، وهو جيـسد املبـادرات             وأصدرت املفوضية توليفاً    - ٢٠
 دراسة حالـة    ٢١ويتألف املنشور من    . ناحملددة إلصالح احلوكمة اليت كان هلا أثر إجيايب يف محاية حقوق اإلنسا           

 وردت من حكومات، ومؤسسات      تقريراً ١٢٠إفرادية تتعلق مببادرات إصالح احلوكمة جرى اختيارها من بني          
  . وطنية حلقوق اإلنسان ومنظمات غري حكومية

 -  -  -  -  -  

  


