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 جملس حقوق اإلنسان
 الدورة الرابعة

  من جدول األعمال املؤقت٢البند 

  ٢٠٠٦مارس / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١تنفيذ قرار اجلمعية العامة 
 "لس حقوق اإلنسانجم"املعنون 

 احلق يف التنمية

 ∗تقرير مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان

، إىل املفوضة ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول٦ املؤرخ ٢/١٠٦طلـب جملـس حقوق اإلنسان، يف املقرر          
هتا جلنة حقوق   مواصلة االضطالع بأنشطتها، وفقاً جلميع املقررات السابقة اليت اعتمد        "السـامية حلقوق اإلنسان     

وخبصوص مسألة احلق يف التنمية، قُدم إىل جلنة حقوق اإلنسان ". اإلنسان وتأوين التقارير والدراسات ذات الصلة
وتبقى املعلومات ). E/CN.4/2006/24(، تقرير سنوي شامل ١٩٩٨/٧٣يف دورهتا الثانية والستني، عمالً بقرارها 
. ٦٠/١٥٧عمالً بقرارها ) A/61/211(رير املقدم مؤخراً إىل اجلمعية العامة الواردة يف التقرير صاحلة، وُيكملها التق

 يبقى على دورة تقدمي التقارير السنوية فيما يتعلق هبذه املسألة           ٢/١٠٢وتفهم مفوضية حقوق اإلنسان أن املقرر       
ناول التطورات املتعلقة وعليه، فإن هذا التقرير املقدم إىل جملس حقوق اإلنسان يت. إىل أن يقرر اجمللس خالف ذلك

 . باحلق يف التنمية على مدى السنة املاضية

 األنشطة املتصلة بإعمال احلق يف التنمية

 الذي أيد التوصيات اليت قدمها ٢٠٠٦يونيه / حزيران٣٠ املؤرخ ١/٤عمالً بقرار جملس حقوق اإلنسان  -١
رت مفوضية حقوق اإلنسان األعمال التحضريية لتنفيذ الفريق العامل املعين باحلق يف التنمية يف دورته السابعة، باش

 .التوصيات اليت قدمتها فرقة العمل رفيعة املستوى املعنية بإعمال احلق يف التنمية يف دورهتا الثالثة

                                                      

 .عد احملدد قصد تضمينه أحدث املعلومات املتاحة عن املوضوعتأخر تقدمي هذا التقرير عن املو ∗
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وتتمـثل والية فرقة العمل يف القيام على أساس جترييب بتطبيق معايري التقييم الدوري للشراكات اإلمنائية                 -٢
 من زاوية احلق يف التنمية، على شراكات خمتارة،         -كما هي حمددة يف اهلدف اإلمنائي الثامن لأللفية          -العاملـية   

هبـدف تفعـيل هذه املعايري وتطويرها تدرجيياً، مما ميثل مسامهة يف دمج احلق يف التنمية يف السياسات واألنشطة                   
ويل، مبا يف ذلك املؤسسات املالية والتجارية واإلمنائية التنفيذية للفاعلني املعنيني على الصعيد الوطين واإلقليمي والد

 ). E/CN.4/2006/26 من الوثيقة ٧٧انظر الفقرة (متعددة األطراف 

، ودار ٢٠٠٧يناير / كانون الثاين٢٦ إىل ٢٢وُعقدت الدورة الثالثة لفرقة العمل يف جنيف يف الفترة من         -٣
ثلي املؤسسات األعضاء، وممثلي املنظمات املشاركة يف الشراكات فيها حوار بني أعضاء فرقة العمل من اخلرباء ومم

 . كما شارك مراقبون من الدول األعضاء يف مناقشات االجتماع الثرية واملثمرة. املذكورة آنفاً

اآللية األفريقية الستعراض : والشراكات الثالث اليت اختارهتا فرقة العمل لتكون حمل تقييم أويل هي التالية -٤
سـات األقران؛ واالستعراض املتبادل لفعالية التنمية املشتركة بني اللجنة االقتصادية ألفريقيا وجلنة املساعدة              ممار

اإلمنائـية التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي يف سياق الشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا؛                 
 .وإعالن باريس بشأن فعالية املعونة

 مع النهج التطبيقي والعملي الذي اعتمده الفريق العامل املعين باحلق يف التنمية يف األعوام األخرية، ومتشياً -٥
رأت فـرقة العمـل من املهم ضمان أن ُيدعم إعمال احلق يف التنمية بإطار تنفيذي دقيق من الناحيتني املفاهيمية                 

ملقارنة يف تنفيذ الشراكات األخرى وآليات      وعـالوة على ذلك، ستساعد االستفادة من التجارب ا        . واملنهجـية 
 على تفادي أن يؤدي تطبيق هذه املعايري إىل         - يف حدود التداخل املشروع مع املعايري املذكورة أعاله          -رصدها  

وستساهم عمليات التطبيق التجرييب للمعايري أيضاً يف كشف السمات املميزة املترتبة على ". إعادة اختراع العجلة"
 . لتنمية من الناحية العمليةاحلق يف ا

وإضافة إىل اضطالعها بتقييم أويل للشراكات الثالث املذكورة أعاله، استنتجت فرقة العمل أن إطار احلق  -٦
يف التنمية أكسب الشراكات اليت قامت باستعراضها قيمة مضافة، وأن االستمرار يف حتسني املعايري وتطبيقها ميكن 

 الشراكات احلالية واملقبلة، وميكن أن يستحث إدماج العناصر األساسية للحق يف            أن يقدم إسهامات ملموسة إىل    
وهلذا الغرض، اقترحت فرقة العمل أن ينظر املزيد من الشراكات          . التنمـية صـراحة يف األطر اإلمنائية لكل منها        
 .اإلمنائية يف نطاق اهلدف اإلمنائي الثامن لأللفية

، إىل الفريق   )A/HRC/4/WG.2/TF/2(ي يشمل توصياهتا واستنتاجاهتا     وسـُيقدم تقرير فرقة العمل الذ      -٧
  ٢فرباير إىل / شباط٢٦العـامل املعـين بـاحلق يف التنمية يف دورته الثامنة املزمع عقدها يف جنيف يف الفترة من            

 .٢٠٠٧مارس /آذار

مية شاركت فيها مفوضية    وأثـناء الفترة اليت يغطيها هذا التقرير، ُنظمت عدة أنشطة بشأن احلق يف التن              -٨
 يف ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول٣ و٢فقد نظم اجمللس الوطين املصري حلقوق اإلنسان يف يومي . حقوق اإلنسان

القاهرة مؤمتراً لالحتفال بالذكرى السنوية العشرين إلعالن احلق يف التنمية، حضره خرباء يف جمال التنمية وحقوق     
وركزت املناقشات خالل . عين باحلق يف التنمية وممثلون ملفوضية حقوق اإلنساناإلنسان، ورئيس الفريق العامل امل 
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هذا االجتماع، الذي حضره العديد من ممثلي احلكومة املصرية ومنظمات اجملتمع املدين، على كال البعدين الوطين                
اصر الفاعلة الدولية كل    والـدويل للحق يف التنمية، مبا يف ذلك إعمال هذا احلق على املستوى الوطين، ودور العن               

على حدة ويف إطار الشراكة، فضالً عما ميكن أن تقوم به الشراكات الدولية لتركيز جهودها مبزيد من الفعالية من 
 .أجل إعمال احلق يف التنمية

وخـالل الـدورة الثالثة جمللس حقوق اإلنسان، نظمت مؤسسة فريدريخ إيربت حلقة مناقشة واجتماع        -٩
وتوخت ندوة النقاش املعقودة يف .  على التوايل٢٠٠٦نوفمرب  / تشرين الثاين  ٣٠ و ٢٩ يف يومي    خـرباء يف جنيف   

نوفمرب تقدمي معلومات احلاضرين يف دورة اجمللس بشأن الذكرى العشرين إلعالن احلق يف التنمية / تشرين الثاين٢٩
نوفمرب هو  / تشرين الثاين  ٣٠قود يف   وكان هدف اجتماع اخلرباء املع    . وآخـر التطورات يف عملية احلق يف التنمية       

إعالم ممثلي عدة وكاالت إمنائية وطنية مبعايري احلق يف التنمية اليت اعتمدها الفريق العامل املعين باحلق يف التنمية يف   
 .دورته السابعة، وحبث إمكانيات إشراك هذه املؤسسات يف عملية التنفيذ

- - - - - 


