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  مقدمة

، بـأن  ٢٠٠٤فربايـر  /أوصى الفريق العامل املعين باحلق يف التنمية، يف دورته اخلامسة املعقودة يف شباط   - ١
 االضطالع  على قصد مساعدته معنية بإعمال احلق يف التنمية    تنشئ جلنة حقوق اإلنسان فرقة عمل رفيعة املستوى         

 يف دورته   ،وأوصى الفريق العامل  . ١٩٩٨/٧من قرار اللجنة    ) أ(١٠ على النحو املنصوص عليه يف الفقرة        بواليته
 ملـدة سـنتني    ووالية فرقة العملبأن جيدد جملس حقوق اإلنسان واليته   ،  ٢٠٠٧فرباير  /الثامنة املعقودة يف شباط   

  .)٥٨، الفقرة A/HRC/4/47انظر (خريني أ

 جتديد والية كل من الفريـق       ٢٠٠٧مارس  / آذار ٣٠ املؤرخ   ٤/٤وقرر جملس حقوق اإلنسان يف قراره         - ٢
مخسة أيام يف السنة لتقدمي تقـاريره إىل        ملدة  العامل وفرقة العمل ملدة سنتني، وطلب إىل الفريق العامل أن جيتمع            

  .مل أن جتتمع سبعة أيام سنوياً وتقدم تقاريرها إىل الفريق العاملاجمللس، وطلب إىل فرقة الع

 ٧يف جنيف يف الفترة من      الرابعة  وعقدت فرقة العمل الرفيعة املستوى املعنية بإعمال احلق يف التنمية دورهتا              - ٣
لنظر يف معايري التقييم ايف ومتثلت والية فرقة العمل، وفق ما طلبه الفريق العامل، . ٢٠٠٨يناير / كانون الثاين١٥إىل 

من منظور احلق  -  لأللفية ةاإلمنائي من األهداف  ٨ على النحو احملدد يف اهلدف       - الدوري للشراكات اإلمنائية العاملية     
التعمق يف دراستها الشراكات اإلمنائية مع ، ٢٠٠٧سنة تغطي ، ويف مرحلة أولية ")معايري احلق يف التنمية("يف التنمية 

معايري احلق يف التنمية وما يتصل زيادة تدقيق ثت يف دورهتا الثالثة، فضالً عن تويل شراكة إضافية، بغية الثالث اليت حب
  ).٥٤، الفقرة A/HRC/4/47(هبا من معايري فرعية 

   تنظيم الدورة-  أوالً
   افتتاح الدورة-  ألف

 تشارين، مديرة   -  فرانسيسكا إيز    ، السيدة ماريا  ")فرقة العمل ("افتتح دورةَ فرقة العمل الرفيعة املستوى         - ٤
شعبة العمليات والربامج واألحباث يف املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وتالها رئيس جملس حقوق اإلنسان السيد 
دورو كوستيا الذي أدىل ببيان أشار فيه إىل أن اجتماع فرقة العمل هو األول يف السنة وهو خيلد الذكرى الستني                    

وشدد على أمهية احلق يف التنمية ومشوليته ودعا إىل التزام عملي وبّناء يف معاجلة              . وق اإلنسان لإلعالن العاملي حلق  
مقرراً للفريق العامل  -   رئيسا٢٠٠٧ًسبتمرب /، الذي انتخب يف أيلول)اهلند(وأدىل أرجون سنغوبتا . مسألة إعماله

جنازات األخرية لفرقة العمل والفريـق العامـل        املعين باحلق يف التنمية، ببيان هو اآلخر سلط فيه الضوء على اإل           
واحلاجة إىل جعل معايري احلق يف التنمية قابلة للتطبيق ومقبولة على نطاق واسع، يف الوقت الـذي حـدد فيـه                     

  .ويف اخلتام، قدم اخلبَري واملؤسسات األعضاء يف فرقة العمل. االلتزامات يف عملية تدرجيية لبناء توافق اآلراء

  املقرر -  ب الرئيس انتخا-  باء

، السيد ستيفن   ٢٠٠٨يناير  / كانون الثاين  ٧انتخبت فرقة العمل بالتزكية، يف جلستها األوىل املعقودة يف            - ٥
وألقى السيد ماركس الضوء على أمهية عمل فرقة العمل         .  مقرراً - رئيساً  ) الواليات املتحدة األمريكية  (ماركس  

  . التطلع إىل املمارسة اإلمنائية متجاوزاً بذلك النقاش السياسييف حتويل جدول أعمال احلق يف التنمية من
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   إقرار جدول األعمال-  جيم

) ؛ انظر أيضاً املرفق األول(A/HRC/8/WG.2/TF/1ويف اجللسة نفسها، أقرت فرقة العمل جدول أعماهلا   - ٦
  .وبرنامج عملها

   احلضور-  دال

؛ ونيكو  )الواليات املتحدة األمريكية  ( ستيفن ماركس    :حضر الدورة أعضاء فرقة العمل التالية أمساؤهم        - ٧
سوليتا تتمكن ومل ). كولومبيا(؛ وخورخي بارغاس غونساليس   )أوغندا(؛ ومارغاريت سيكاغيا    )هولندا(يفري  اشر

  .من احلضور) الفلبني(كوالس 

ـ         - ٨   : سات أعـضاء وشارك ممثلون للمؤسسات واملنظمات التجارية واإلمنائية واملالية التالية بـصفتها مؤس
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية وصندوق النقد الدويل والبنك الدويل ومنظمة  

  .التجارة العاملية

وشارك اخلرباء التالية أمساؤهم يف عمل فرقـة العمـل          .  مقرر الفريق العامل   - وحضر االجتماَع رئيس      - ٩
، )AfriMap(، وبراونن مانيب )Instituto del Tercer Mundo and Social Watch(يو روبرتو بيس: بصفتهم خرباء

  ).جامعة ووهان(وسيغن وانغ ) مدرسة لندن لالقتصاد(ومارغو سالومون 

وحضر اجتماع فرقة العمل الرفيعة املستوى، بصفة مراقبني، ممثلو الدول التالية األعـضاء يف جلنـة حقـوق                - ١٠
روسي وأملانيا وإندونيسيا وإيطاليا وباكستان والربازيل وبنغالديش والبوسنة واهلرسـك وبوليفيـا            االحتاد ال : اإلنسان

ومجهورية كوريا ورومانيا وسلوفينيا والسنغال وسويسرا والصني وغانا وغواتيماال وفرنسا والفلبني وقطر وكندا وكوبا 
  .يرلندا الشمالية وموريشيوس واهلند وهولندا واليابان وآىوماليزيا ومصر واملكسيك واململكة املتحدة لربيطانيا العظم

األرجنـتني وإسـرائيل   : وكانت الدول التالية ممثلة أيضاً يف فرقة العمل الرفيعة املستوى بصفة مراقـب        - ١١
وآيرلندا وبربادوس وبلجيكا وبلغاريا وبوركينا فاسو وتايلند )  اإلسالمية- مجهورية (وأفغانستان وإكوادور وإيران 

ليشيت واجلزائر واجلماهريية العربية الليبية واجلمهورية العربية السورية ومجهوريـة الو            -  ركيا وتونس وتيمور  وت
الدميقراطية الشعبية ورواندا وزمبابوي والسويد وشيلي وصربيا والعراق وعمان وقربص وكوستاريكا واملغـرب             

  .وفلسطني ممثَّلني كما كان الكرسي الرسويل .وموريتانيا ونيبال وهاييت واليمن

منظمة الصحة العاملية، وأمانة اآللية : وكانت هيئات األمم املتحدة واملنظمات احلكومية الدولية التالية ممثلة  - ١٢
األفريقية الستعراض النظراء، واالحتاد األفريقي واملفوضية األوروبية واالحتاد األورويب ومنظمة املؤمتر اإلسـالمي             

  .منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصاديوجامعة الدول العربية و

املكتب العريب حلقـوق اإلنـسان، ورابطـة        : وكانت املنظمات غري احلكومية التالية ممثلة بصفة مراقب         - ١٣
إيربت، وهيئة الفرنسيسكان الدولية، واملنظمة - فريدريكاملواطنني العامليني، ومؤسسة كاريتاس الدولية، ومؤسسة      

كة بني األديان، وجلنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنـسان، وحركـة مناهـضة               الدولية املشتر 
  .العنصرية وتوطيد الصداقة فيما بني الشعوب، ومنظمة اإلنسانية اجلديدة، واحتاد احملامني العرب
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   الوثائق-  هاء

ألساسية كي تسترشد هبـا يف      ُعرض على فرقة العمل عدد من وثائق ما قبل الدورة ووثائق املعلومات ا              - ١٤
  ).انظر املرفق الثالث(مداوالهتا 

  املراقبونليت أدلت هبا املؤسسات األعضاء و البيانات ا-  واو

أكدت ممثلة البنك الدويل جمدداً أنه إذا مل يكن للبنك موقف رمسي بشأن احلق يف التنمية، فإنه يدعم معايري                     - ١٥
. ياً إىل أدوات عملية، ويؤيد املبادئ اليت تكمن خلف إعالن احلق يف التنميةاحلق يف التنمية، ويرحب بتحويلها تدرجي     

كما قدمت أمثلة على أوجه التآزر بني املعايري وأنشطة البنك الدويل، مبا فيها مشروع حبث عن مؤشرات حقـوق                   
ون والتنميـة يف امليـدان      اإلنسان، ومشاركة البنك يف رئاسة فرقة العمل املعنية حبقوق اإلنسان التابعة ملنظمة التعا            

جلنة املساعدة اإلمنائية، وأداة تقييم اآلثار على حقوق اإلنسان اليت وضعتها املؤسسة املاليـة الدوليـة             -  االقتصادي
معايري احلق يف التنمية علـى      زيادة تدقيق   ركز  تواقترحت املمثلة أن    . ومبادرة الصندوق االستئماين حلقوق اإلنسان    

  . شرحاً عملياًاية وشرح الطريقة اليت تفيد هبا حقوق اإلنسان عمليات التنمية ونتائجهحتديد مزاياها العمل

وأعرب ممثل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي عن اهتمامه باجلهود املبذولة إلدراج حقوق اإلنسان، ال سـيما                  - ١٦
ومشل عمل  . داف اإلمنائية لأللفية  احلق يف التنمية، بشكل منهجي يف الشراكات اليت أقيمت للمسامهة يف حتقيق األه            

ملشاركة يف رئاسة فرقة العمل املعنية      ا من األهداف اإلمنائية لأللفية      ٨برنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف سياق اهلدف        
 إلدارة اململكة املتحدةالتنمية ملا وراء البحار التابع بالقصور عن حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، ومشروع مع معهد 

لأللفية على الصعيد القطري وحتديد املؤشرات اخلاصة  من األهداف اإلمنائية ٨للتنمية الدولية الستكشاف أثر اهلدف 
وميكن لفرقة  .  التدقيق وكشفت معايري احلق يف التنمية العديد من املالحظات الوجيهة، لكنها حتتاج إىل           . هبذا اهلدف 

يم جولة الدوحة اإلمنائية للمفاوضات يف إطار منظمـة التجـارة           العمل أن تستكشف ما إذا كان من املناسب تقي        
  .العاملية، واملبادرة املتعلقة بالبلدان الفقرية املثقلة بالديون، واملبادرة املتعددة األطراف لتخفيف عبء الدين

 قـصد مة  املعايري فأشار إىل أمهية هذه امله     تدقيق  وأعرب ممثل األونكتاد عن دعمه لعمل فرقة العمل يف            - ١٧
  .التأسيس على توافق اآلراء الذي حتقق داخل الفريق العامل يف دورته األخرية

ال ميلك والية يف جمـال حقـوق      أن الصندوق   ويف الوقت الذي أشار فيه ممثل صندوق النقد الدويل إىل             - ١٨
يف جدول  تسهم  ي  الكل تشجيع توفري فرص عمل كثرية واالستقرار االقتصادي         املتمثلة يف إالّ أن أهدافه    اإلنسان،  
  . حقوق اإلنسانأعمال حيفز

وأشار ممثل منظمة التجارة العاملية إىل التحديات اليت تواجه جدول أعمال جولـة الدوحـة اإلمنائيـة                   - ١٩
 الضوء على عزم منظمـة      عاملية بشأن املعونة من أجل التجارة وسلط      واملناقشات الدائرة داخل منظمة التجارة ال     

   .والفريق العاملالعمل على مواصلة حوارها مع فرقة التجارة العاملية 



A/HRC/8/WG.2/TF/2 
Page 6 

 

إىل ويف بيان باسم حركة عدم االحنياز والصني، أكدت املراقبة عن كوبا جمدداً دعوة حركة عدم االحنياز               - ٢٠
النهوض باحلق يف التنمية لريقى إىل نفس مستوى مجيع حقوق اإلنسان األخرى وإعماله، مبا يف ذلك وضع اتفاقية                  

املراقبة أن املعايري عمل متواصل وأنه ينبغي أن        والحظت  .  قانوناً على الصعيد الدويل بشأن احلق يف التنمية        ملزمة
 مـن   ٨اهلـدف    وتركز على التنفيذ وتشمل قضايا واسعة النطاق يف إطار           كس البعد الدويل للحق يف التنمية     تع

  .لأللفيةاألهداف اإلمنائية 

م ويب والبلدان املنتسبة، أشارت املراقبة عـن سـلوفينيا إىل جـدوى تقيـي             ويف بيان باسم االحتاد األور      - ٢١
  فيه احلاجة إىل حتسني املعايري، ودعت إىل املزيد مـن التركيـز            بينت  ، يف الوقت الذي     الشراكات اإلمنائية العاملية  

. مل مناطق أخـرى   واليت تش  من األهداف اإلمنائية لأللفية      ٨اهلدف  على القضايا والشراكات املندرجة يف إطار       
 تعتمد فرقة العمل هنجاً تدرجيياً يقوم على حتليل تطبيقي دقيـق أن بالتعبري عن األمل يف واختتمت املراقبة حديثها    
اء الستنتاجاهتا   كما أشارت إىل أمهية تطبيق منظور جنساين لتنفيذ احلق يف التنمية وهنج كلي             . اً مرحلي وتوحيد بّن
  .يقوم على حقوق اإلنسان

يف بيان باسم منظمة املؤمتر اإلسالمي، دعا املراقب عن باكستان إىل تعاون دويل فعال، وإجياد بيئة دولية و  - ٢٢
. مواتية، مبا فيها نظام جتاري منصف، إضافة إىل مشاركة أوسع للبلدان النامية يف اختاذ القرار االقتصادي الدويل                

حقوق اإلنسان يف جمال التنميـة يف احلفـز إىل حتقيـق    كما أشار إىل الدور الذي ميكن أن يؤديه هنج يقوم على    
األهداف اإلمنائية املتفق عليها دولياً، مبا فيها األهداف اإلمنائية لأللفية، وأمهية حتديد مصادر مبتكرة لتمويل التنمية 

اق املتعلق جبوانب بعض نواحي االتفاليت تفرضها التنمية على قصد حتقيق التنمية املستدامة واحلاجة إىل إزالة القيود 
  . وغريها من أنظمة مراقبة التكنولوجياحقوق امللكية الفكرية املتصلة بالتجارة

ويف بيان باسم اجملموعة األفريقية، سلط ممثل مصر الضوء على العناصر الرئيسية لقرار جملـس حقـوق                   - ٢٣
وأعرب ممثل اجملموعة عن دعمـه      .  فأشار إليه على أنه تصويت بأغلبية كبرية للثقة يف فرقة العمل           ٤/٤اإلنسان  

كما . ، ال سيما بشأن نقل التكنولوجيا من األهداف اإلمنائية لأللفية٨اهلدف التوسع اجلغرايف واملواضيعي يف إطار 
عكس بشكل أفضل مبادئ احلق يف التنمية، ويف هناية املرحلة          تاملعايري تدرجيياً ينبغي أن     تدقيق  أشار إىل أن عملية     

، بـشأن   ٥٤- ٥٣، الفقرتان   A/HRC/4/47انظر  (طة العمل اليت صدر هبا تكليف من الفريق العامل          الثالثة من خ  
  .كون اجملتمع الدويل يف وضع يسمح له ببدء عملية صياغة اتفاقية بشأن احلق يف التنميةي، س)خطة عمله

رحب بالتوصيات فسالمي، املراقب عن إندونيسيا بيان كل من حركة عدم االحنياز ومنظمة املؤمتر اإلوأيَّد   - ٢٤
وتتطلـع  . اليت قدمتها فرقة العمل بتوسيع نطاق تطبيق املعايري لتقييم الشراكات العاملية ليشمل منـاطق أخـرى             

  .حقيقية وملموسة أكثر تركيزاً قصد تسريع تنفيذ املعايري إندونيسيا إىل أن تقدم فرقة العمل مقترحات

املقرر لفرقة العامـل     -  ية دولية عن احلق يف التنمية، شدد الرئيس       ورداً على التعليقات بشأن وضع اتفاق       - ٢٥
 كانون  ١٨ املؤرخ   ٦٢/١٦١على أمهية احلفاظ على توافق اآلراء رغم نتائج التصويت على قرار اجلمعية العامة              

  . بشأن احلق يف التنمية٢٠٠٧ديسمرب /األول
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تمع املدين بالنهوض باحلق يف التنمية وقـدم         عن اهتمام اجمل   إيربت -  فريدريكوعرب املراقب عن مؤسسة       - ٢٦
واستمعت فرقة العمل أيضاً    . )١(دراسة عن شراكة إمنائية بني أملانيا وكينيا يف إطار معايري احلق يف التنمية املقترحة             

  .سيغن وانغ الذي عرض مشروع حبث جار لتقييم احلق يف التنمية يف الصنيإىل عرض قدمه اخلبري 

  داوالت موجز امل-  ثانياً
 ٢٠٠٧على كل شراكة من الشراكات األربع املستعرضة يف عام العمل، بشكل متتابع، بالتركيز فرقة قامت   - ٢٧

واليت مشلت عروضاً قدمها أعضاء فرقة العمل عن البعثات اليت قام هبا اخلرباء االستشاريون بشأن دراساهتم اخلاصـة         
واختتمت املداوالت العامة اليت استغرقت ثالثة أيام مبناقـشة     . نبتلك الشراكات وتلتها نقاشات شارك فيها املراقبو      

تقييمات للشراكات املذكورة أعاله، وعرض متهيدي للشراكات اليت ينبغي استعراضها يف املرحلة الثانية من خطـة                
لسات مغلقة  واجتمعت فرقة العمل بعدئذ ملدة أربعة أيام يف ج        . العمل ومناقشة أولية للمرحلة الثالثة من هذه اخلطة       

  .املعايري ومناقشة التقرير واعتمادهوتدقيق الستعراض 

اآللية األفريقيـة   :  وهي املقرر الشراكات األربع اليت طبقت عليها معايري احلق يف التنمية          -  وقدم الرئيس   - ٢٨
 وجلنة املـساعدة    االستعراض املتبادل لفعالية التنمية املشترك بني اللجنة االقتصادية ألفريقيا        الستعراض النظراء؛ و  

اإلمنائية التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي يف سياق الشراكة اجلديدة من أجل تنميـة أفريقيـا                  
كوتونو املربم بني االحتاد األورويب     شراكة  واتفاق  ؛ وإعالن باريس بشأن فعالية املعونة؛       ")االستعراض املشترك ("

  ).اتفاق كوتونو(كارييب واحمليط اهلادئ وبلدان آسيا ومنطقة البحر ال

   اآللية األفريقية الستعراض النظراء-  ألف

لالطالع (قدمت مارغاريت سيكاغيا، العضو يف فرقة العمل، تقرير البعثة التقنية اليت قامت هبا فرقة العمل   - ٢٩
قية الستعراض النظراء، واليت جرت     من أجل متابعة تقييم اآللية األفري     ) على وثائق فرقة العمل، انظر املرفق الثالث      

والتقت البعثة بالفاعلني والشركاء املعنـيني الـذين        .  يف أديس أبابا   ٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين األول  ١٦ و ١٢بني  
وعقدت البعثة اجتماعات عدة مع اللجنة االقتصادية ألفريقيا، فضالً عـن           . ييسرون اآللية ويرصدوهنا وينفذوهنا   

وأشارت السيدة سيكاغيا إىل حفاوة االستقبال اليت حظيت هبا البعثـة ومحـاس             . آلليةاالحتاد األورويب وأمانة ا   
املسؤولني جتاه اآللية والتزامهم هبا إضافة إىل النتائج األولية، يف الوقت الذي اعترفت فيه بالتحديات النامجة عن                 

ل، قدمت املالحظات اخلتامية للبعثة     وبعد أن عرضت لآللية بالتفصي    . القدرات احملدودة والعملية املطولة والبطيئة    
   .التقنية، زيادة على أهم إجراءات املتابعة اليت ينبغي أن تأخذ هبا فرقة العمل

                                                      

)١( Felix Kirchmeier, Monika Lüke, and Britt Kalla, Toward the Implementation of the Right to 

Development. Field-testing and fine-tuning the UN Criteria on the Right to Development in the Kenyan-German 

Partnership, Friedrich Ebert Foundation and Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit, 2008. 
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وقدمت برونون مانيب، اخلبرية االستشارية لدى فرقة العمل، تقريرها الذي أشار إىل أن اآللية انبثقت عن      - ٣٠
باحلكم لالحتاد األفريقي بوصفها أداة حمددة ملعاجلة الشواغل املتصلة الشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا برنامج 

وإدمـاج  وميكن تعزيز عملية االستعراض من منظور حقوق اإلنـسان          . اجلنوباجلنوب و واستعراضاً طوعياً بني    
عمليات ومن مواطن الضعف احلصول على املعلومات عن تنفيذها واتساقها مع   .  يف إطار العملية   التنمية املستدامة 

وستكون اإلصالحات املقترحة . أخرى، مثل ورقات استراتيجية احلد من الفقر، ورصد تنفيذ برامج العمل وإعماله
هلياكل االحتاد األفريقي فرصة مهمة إلدماج اآللية يف مؤسسات أخرى لالحتاد األفريقي بصورة فعالة، ال سـيما                 

  .اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب

 املدير التنفيذي ألمانة اآللية األفريقية الستعراض النظراء توضيحات بشأن ما جاء يف التعليقـات علـى          وقدم  - ٣١
وبني الطبيعة الطوعية لعملية اآللية واستقالليتها، وأكد علـى أن بعثـات            . اآللية يف الدراسة اليت أعدهتا السيدة مانيب      

الذي يساهم فيه برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومصرف التنميـة          االستعراض القطرية يقوم هبا خرباء أفارقة، يف الوقت         
وعالوة على ذلك،   . وإذا مل تكن االستدامة موضحة يف االستبيان، فإهنا أحد أهداف اآللية          . األفريقي بصفة استشارية  

. اغلها للفئات املهمشة فرص التعبري عـن شـو        تتندرج ورقات استراتيجية احلد من الفقر ضمن االستعراض، وُوفر        
وأوضح األسباب الكامنة وراء عدم اإلعالن عن تقرير التقييم الذايت، وأشار إىل تفاعالت اآللية مع برملـان البلـدان                   

  .واآلليةوالشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا األفريقية، ونبه على التوزيع الواضح للوظائف بني االحتاد األفريقي 

ية التنمية يف سياق الشراكة اجلديدة مـن        االستعراض املتبادل لفعال  "  -  باء
واملشترك بني اللجنة االقتصادية ألفريقيا وجلنـة       " أجل تنمية أفريقيا  

  املساعدة اإلمنائية التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي

ـ            اقدم نيكو شر    - ٣٢ ل متابعـة تقيـيم     يفري، عضو فرقة العمل، تقريراً عن البعثة التقنية لفرقة العمل من أج
 ١٦ إىل   ١٢ يف باريس، ومن     ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ١٤ و ١٣االستعراض املشترك، اليت جرت على مرحلتني، يف        

وأشار إىل التعاون البناء بني منظمة التعـاون والتنميـة يف امليـدان    .  يف أديس أبابا٢٠٠٧أكتوبر /تشرين األول 
. ة العمل ورغبتهما يف استعراض سياساهتما على الصعيد الدويل        فرقبني  االقتصادي واللجنة االقتصادية ألفريقيا و    

  .يفري املالحظات اخلتامية للبعثة التقنية وعرض أهم إجراءات املتابعة لفرقة العملاالسيد شروأبرز 

 األول ٢٠٠٥وأشارت إىل أن قوة استعراض عام . وتناولت دراسة السيدة مانيب االستعراض املشترك أيضاً  - ٣٣
نه أفاد بكل من امتثال البلدان النامية وأعضاء منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي والتزاماهتا               تكمن يف أ  

. تعوزه اخلصوصية، وبالتايل مل تستفد منه أمانة الشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيـا بيد أنه . يف نفس التقرير 
علـى  تفصيالً   أفضل يف سياق العملية والتركيز األكثر        توفري املعلومات بشكل  وألقت الدراسة الضوء على مزية      

  .بامتثال البلدان الناميةواالهتمام صكوك حقوق اإلنسان األفريقية، وزيادة املشاركة 

وأشار ممثل منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي إىل أن آراءه ال متثل آراء املنظمة فشدد على أن                 - ٣٤
يه معايري احلق يف التنمية، كان مفيداً لنهج املنظمة اخلاص باالستعراض املشترك ووصـف              عمل فرقة العمل، مبا ف    

تقرير السيدة مانيب بأنه استعراض متوازن ومنصف وأنه يتضمن توصيات مفيـدة ينبغـي مراعاهتـا يف عمليـة                   
اليت أجرهتا البعثـة    وينبغي متابعة احلوار مع فرقة العمل، كما ينبغي تعميم الدراسات           . ٢٠٠٨االستعراض لعام   
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واخلرباء على منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي واللجنة االقتصادية ألفريقيا أثناء االجتمـاع املقبـل                
  .٢٠٠٨فرباير /للشركاء املقرر عقده يف أديس أبابا يف شباط

هة املعـايري؛ وطبيعـة     والنقاش الذي تال تطرق إىل أهداف تقييم فرقة العمل للشراكات املختارة من ج              - ٣٥
وعلق بعض املراقبني إجيابياً على مقترحات اخلرباء االستشاريني . املعايري؛ وضرورة متابعة البعثات التقنية وأساليبها  

وأشري إىل أمهية استعمال املعايري إلبراز االتساق السياسايت بشأن االلتزام بكل من أهـداف              . بشأن حتسني املعايري  
  .اف االقتصادية للحكومات واملؤسسات املشاركةحقوق اإلنسان واألهد

   إعالن باريس بشأن فعالية املعونة-  جيم

 ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول١٤ و١٣املقرر تقرير البعثة التقنية لفرقة العمل اليت قامت هبا يومي  -  قدم الرئيس  - ٣٦
ت البعثة كبار املسؤولني وشاركت والتق. يف باريس إلجراء حوار مع منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي

املقرر الضوء على االستنتاجات الرئيسية للتقرير وأشار  -  كما سلط الرئيس. يف حلقة دراسية عن احلق يف التنمية
تطبيق إعالن باريس للنـهوض باملـساواة اجلنـسانية         : حلقة العمل بشأن فعالية التنمية عملياً     "إىل استنتاجات   

 ٢٠٠٨، وقال إن    ٢٠٠٧أبريل  / نيسان ٢٧ و ٢٦اليت عقدت يف دبلن يومي      " وق اإلنسان البيئية وحق واالستدامة  
عام الفرصة الساحنة للحوار، ال سيما مع احملفل الثالث الرفيع املستوى القادم بشأن فعالية املعونة املعتزم عقده يف                  

  .٢٠٠٨سبتمرب /أكرا يف أيلول

قة العمل، يف عرضه الدراسة، إىل القول إن إعالن بـاريس           وذهب روبرتو بيسيو، اخلبري االستشاري لدى فر        - ٣٧
ليس شراكة عاملية يف حد ذاهتا، لكن ميكنه أن يساهم يف األهداف اإلمنائية لأللفية بصفة غري مباشرة حني يتناول مسألة        

.  البلدان املتقدمـة   وعلق اخلبري االستشاري على التباينات واالختالالت يف هذه العملية، اليت هي لصاحل           . فعالية املعونة 
ويف هـذا   . فمبادئ إعالن باريس تفضي إىل معايري احلق يف التنمية؛ بيد أن املؤشرات املقابلة ال تتعلق حتديداً باملبادئ                

. السياق، علق على مؤشرات امللكية، واملشتريات، واإلدارة املالية، والقدرة على التنبؤ باملعونة، واملعونة غري املشروطة              
  . مقترحاً إنشاء آلية مساءلة مشتركة على الصعيد الدويل قصد تقييم أداء البلدان املاحنةواختتم عرضه

صحيحة، مبا نقاطاً واعترف ممثل منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي بأن اخلبري االستشاري أثار   - ٣٨
وعرضت دراسـة   . مؤشرات إعالن باريس  فيها املخاطر املرتبطة بالتركيز الضيق النطاق على إدارة املعونة وقيود           

اخلبري االستشاري يف بعض اجملاالت ثنائية مفرطة يف التبسيط بني البلدان املاحنة والنامية ال تعكس مجيع الفـوارق              
وتطورت مشاركة البلدان النامية ومنظمات اجملتمع املدين يف إطار عملية إعـالن  . الدقيقة يف سياق إعالن باريس   

  .ة مؤسسياً تنظيماً جيداًباريس، وهي منظم

املكثف الذي قامت به تأخذ علماً بالعمل وأشارت ممثلة البنك الدويل إىل أن دراسة اخلبري االستشاري مل   - ٣٩
جلنة املساعدة اإلمنائية يف  -  التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصاديفرقة العمل املعنية حبقوق اإلنسان     

ان وفعالية املعونة وقالت إنه رغم عدم اإلشارة إىل حقوق اإلنسان صراحة يف إعالن باريس، فإن جمال حقوق اإلنس
كما شددت املمثلـة    . بينهاالتعاضد  مثة أوجه تآزر بني مبادئ إعالن باريس وحقوق اإلنسان، مما يربز إمكانات             

  .العمليةعلى أمهية توضيح القيمة املضافة حلقوق اإلنسان من الناحيتني الواقعية و
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وأشار املراقبون خالل النقاش إىل احلاجة إىل حتليل تكاليف وفوائد توحيد وتنظيم مبادئ إعالن باريس،                 - ٤٠
مغزى اختالل  و على من هم أفقر      وآثار قرار منع املعونات الصحية بسبب نقص يف القدرة االستيعابية لبلد متلق           

  .عمال احلق يف التنميةالقوى بالنسبة إل

كوتونو املربم بني االحتـاد األورويب      شراكة  ق  اتفا  -  دال
  والبحر الكارييب واحمليط اهلادئأفريقيا وبلدان 

يفري، عضو فرقة العمل، تقريراً للبعثة التقنية لفرقة العمل قصد تقييم اتفاق كوتونو تقييمـاً               اقدم نيكو شر    - ٤١
 يف بروكسل، من أجـل التفاعـل        ٢٠٠٧  سبتمرب/ أيلول ٢١ إىل   ١٩أولياً، وهو التقييم الذي جرى يف الفترة من         

البحر الكـارييب واحملـيط   أفريقيا وواالرتقاء باحلوار مع الفاعلني املعنيني، مبن فيهم املفوضية األوروبية وأمانة بلدان       
والتفاق كوتونو خصائص فريدة وبعيدة املدى ومتعددة األطراف، ويشمل         . اهلادئ ومنظمات اجملتمع املدين واخلرباء    

برياً من املناطق واملواضيع، مبا فيها التنمية واحلوار السياسي والتجارة واهلجرة واالستثمار ومشاركة اجملتمع              عدداً ك 
ومع ذلك، فإن . صراحة احلق يف التنميةال يرد فيه ورغم أن االتفاق يشتمل على أحكام عن حقوق اإلنسان، . املدين

يفري أمثلة لكـل مـن      اواستعرض السيد شر  . ناصر وجيهة متنوعة  كالً من االتفاق واملمارسة املستندة إليه يتضمن ع       
لـسياسات االحتـاد    ) العقوبات ووقف املساعدة  (والتدابري السلبية   ) اإلضافيةعدة  واملسا" احلوافز("التدابري اإلجيابية   

وجزاً التفاقات  كما قدم عرضاً م   . البحر الكارييب واحمليط اهلادئ يف جمال حقوق اإلنسان       أفريقيا و بلدان   -  األورويب
والبحـر  أفريقيـا   الشراكة االقتصادية اليت جيري التفاوض بشأهنا بني االحتاد األورويب والتكتالت اإلقليمية لبلدان             

الكارييب واحمليط اهلادئ، إضافة إىل مدى مشاركة أصحاب املصلحة وتبادهلم املعلومات يف عملية إبـرام اتفاقـات                 
  .يفري املالحظات واالستنتاجات األولية للبعثةاروقدم السيد ش. الشراكة االقتصادية

  وباسم جيمس توو غايت، اخلبري االستشاري لدى فرقة العمل الذي مل يستطع السفر إىل جنيـف، قـرأ                    - ٤٢
 فاتفاقـات الـشراكة     .مقرر فرقة العمل ملخص الدراسة اليت أعدها اخلبري االستشاري واسـتنتاجاهتا           - رئيس  

والبحر الكارييب واحمليط اهلادئ    أفريقيا   بشأهنا بشروط تقوض املشاركة الكاملة لبلدان        االقتصادية جيري التفاوض  
يف حتديد أهدافها اإلمنائية، وقد يترتب عليها، يف األجل القصري على أقل تقدير، فقدان العائدات وتقييد الوصول                 

ومن . عية واالقتصادية ملاليني البشرتضرر حقوق اإلنسان االجتمامما يقوي احتماالت إىل سوق االحتاد األورويب، 
شمل جماالت جديدة مثـل املنافـسة واملـشتريات         يشواغل حقوق اإلنسان األخرى توسيع نطاق املفاوضات ل       

والبحر الكارييب واحمليط اهلادئ تكلفة كبرية تفوق املزايا الدينامية احملتملة الـيت           أفريقيا  احلكومية، مما حيمل بلدان     
وينبغي أن تراعي املفاوضات بشأن اتفاقات الشراكة االقتصادية يف جمال التجـارة            . ت اجلديدة ستتطلبها االلتزاما 

االحتياجات اخلاصة للبلدان النامية وأقل البلدان منواً، ال سيما احلاجة إىل معاملة تفضيلية يف العالقات التجارية اليت 
البحر الكارييب واحمليط   أفريقيا و األورويب وبلدان   الركن الركني للعالقات بني االحتاد      ، على حنو متزايد،     أصبحت
وُيتوقع أن تكون حقوق اإلنسان، ال سيما احلق يف التنمية، يف صلب املفاوضات بشأن اتفاقات الشراكة                . اهلادئ

س وقد تؤدي معايري احلق يف التنمية دوراً حامساً يف قيـا          . االقتصادية إضافة إىل التعاون اإلمنائي لالحتاد األورويب      
  .الشراكة عموماً واتفاقات الشراكة االقتصادية خصوصاً



A/HRC/8/WG.2/TF/2 
Page 11 

وقدم ممثل املفوضية األوروبية معلومات أساسية عن اتفاق كوتونو واتفاقات الشراكة االقتصادية ووضح               - ٤٣
ند وشدد ممثل املفوضية األوروبية على أن مجيع األطراف، ع. عدداً من القضايا اليت أثارهتا دراسة اخلبري االستشاري

، قبلت االنتهاء من العمل باإلعفاء من التقيد بقواعد منظمة التجارة العاملية يف هناية ٢٠٠٠إبرامها االتفاق يف عام 
 وأن احلاجة دعت إىل اتفاقات الشراكة االقتصادية لتحل حمل اإلعفاء، لكنها مل حتقق اآلثار املرجوة،                ٢٠٠٧عام  

طلب إعفاءات  سبب عدم جدوى    كما أوضح   . وب الصحراء الكربى  يف أفريقيا جن  خاصة فيما يتعلق باالستثمار     
بالنهج الذي يتناول كل منطقة على حدة لـدى         والداعي إىل األخذ    جديدة من التزامات منظمة التجارة العاملية       

اداً إىل ورد ممثل املفوضية األوروبية على انتقاد اتفاقات الشراكة االقتصادية استن. إبرام اتفاقات الشراكة االقتصادية
والبحر الكارييب واحمليط اهلادئ باإلشـارة إىل       أفريقيا  ما فات من عائدات التعريفات ومن فضاء سياسايت لبلدان          

وادعت املفوضية األوروبية أن أي موارد إضافية لتغطية        . اإلجراءات اليت ميكن للدول اختاذها ملعاجلة هذه القضايا       
أفريقيـا  ل املعونة من أجل التجارة اليت تبلغ حنو ملياري يورو لبلـدان             تكاليف التسوية ستموَّل مببادرات من قبي     

النقاط وكانت بعض .  يف شكل مساعدة ثنائية٢٠١٠ حبلول عام ووالبحر الكارييب واحمليط اهلادئ وحنو مليار يور
 للـسياسة   يف الدراسة اليت أعدها اخلبري االستشاري مضللة وأفضت إىل استنتاجات خاطئة، مبا فيها نقد شـديد               

األوروبية الزراعية املشتركة، مؤداها أن اتفاقات الشراكة االقتصادية فتحت األسواق األوروبية كلّيةً أمام منتجات 
وأشري أيضاً إىل أن عدداً من أحكام اتفاقات الشراكة االقتـصادية           . البحر الكارييب واحمليط اهلادئ   أفريقيا و بلدان  

حلكامة، وأن االتفاقات على العموم سيكون هلا أثر اقتصادي إجيايب يف الوقت            تساهم يف زيادة الشفافية وحتسني ا     
وقـدم ممثـل    . الذي اعُترف فيه بأن العملية رمبا استفادت من مشاورات واسعة النطاق ومشاركة اجملتمع املدين             

تلك املتعلقة بإصالحات املفوضية األوروبية أيضاً املزيد من التوضيحات بشأن املسائل التقنية اليت طرحت، مبا فيها 
  .قواعد املنشأ، واستعرض التدابري اليت اختذهتا املفوضية األوروبية ملعاجلة التباينات بني الشركاء يف التفاوض

وأشار ممثل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي إىل أمهية دعم تطوير القدرات التجارية، ال سيما الدعم الذي                  - ٤٤
كما أشار . وإىل املآزق يف جماالت مثل التكنولوجيا ونقلها، والوصول إىل األسواقيستهدف القطاعات اإلنتاجية، 

ضعف ترتيبات املعونة من أجل التجارة، اليت تقوم أساساً         من مواطن   إىل الرصد والتقييم باعتبارمها موطناً واحداً       
 ليسا غاية يف حد ذاهتما وإمنا قـد         ويرى برنامج األمم املتحدة اإلمنائي أن التجارة وحتريرها       . على التقييم الذايت  

  .يقودان إىل التخفيف من حدة الفقر وإىل التنمية

رييب واحمليط  والبحر الكا أفريقيا  غياب ممثلي أمانة بلدان     لويف أثناء املناقشة اليت تلت، أُعرب عن األسف           - ٤٥
وركزت التعليقات .  البلداناهلشاشة االقتصادية للعديد من هذهنواحي  وأشري إىل   .  وجهات نظرهم  اهلادئ لعرض 

امللكية الفكرية محاية والنقاشات على ما إذا كان االتفاق يعزز النهج اإلمنائي القائم على حقوق اإلنسان، ومكانة 
يف املفاوضات، وآثار العمل الذي تقوم به الشركات عرب الوطنية العاملة يف الصناعات االسـتخراجية يف جمـال                  

 أي  تدارك ل تدابريوأويل اهتمام كبري جلدوى معايري التنمية واحلاجة إىل وجود          .  يف أفريقيا  املوارد الطبيعية والبيئة  
 احلكم على آثار اتفاقات الشراكة االقتصادية، لكن ينبغي لفرقة  من املبكر جداًوأشري إىل أن. قصور إمنائي حمتمل 

  .العمل أن تقوم بتحليل آثارها اإلمنائية
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شراكات : لة الثانية من خطة العملمناقشة أولية للمرح  -  هاء
   من األهداف اإلمنائية لأللفية ٨اهلدف  إضافية يف سياق

 مـن   ٨اهلـدف   الفريق العامل، ناقشت فرقة العمل الشراكات يف إطار         الصادر عن   تكليف  ال على   بناًء  - ٤٦
املقـرر أن    -  واقترح الرئيس . ة، وهي الشراكات اليت ينبغي النظر فيها يف املرحلة الثاني         األهداف اإلمنائية لأللفية  

بوصفها أحد اجملاالت املواضيعية للشراكة   من األهداف اإلمنائية لأللفية٨اهلدف  من ١٧تنظر فرقة العمل يف الغاية 
. العاملية اليت ستسمح أيضاً باستعراض البعد التجاري حلقوق امللكية الفكرية والصحة من منظور احلق يف التنمية               

 من شأنه أيضاً إدراج عمل كل من منظمة الصحة العاملية، وبرنامج األمم             ١٧التنمية على الغاية    وتركيز احلق يف    
املتحدة اإلمنائي، واملقرر اخلاص املعين حبق كل إنسان يف التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية،                 

ورحب ممثل منظمة الصحة العاملية . الصيدالنيةوالبنك الدويل، والشراكات بني القطاعني العام واخلاص يف الصناعة 
باملقترح وإمكان التعاون مستقبالً مع فرقة العمل، وفّصل القول يف العالقة بني احلصول على األدوية واحلـق يف                  

  .الصحة إضافة إىل النهج الصحي من منظور حقوق اإلنسان يف عمل املنظمة

، عاجل أعضاء فرقة العمل واملراقبون مسألة أنسب شراكة ١٧وخالل مناقشة موضوع التركيز على الغاية   - ٤٧
املناقشات يف إطار منظمة التجارة العاملية بشأن       : وأشري إىل ما يلي   . عاملية لالستعراض متشياً مع والية فرقة العمل      

. نياحلق يف الصحة، والصندوق العاملي ملكافحة اإليدز والسل واملالريا، والتحالف العاملي للقاحـات والتحـص              
وزيادة على ذلك، ُعرضت فكرة عقد منظمة الصحة العاملية اجتماعاً يشارك فيه أصحاب املصلحة املعنيون ميكن                

كما أشار املراقبون إىل عبء الدين والبيئة واستتباب السلم بعد الرتاعـات       . استكشاف هذه الشراكات يف أثنائه    
  .بوصفها جماالت حمتملة للتوسع املواضيعي

لنطاق اإلقليمي للشراكات، حتدث السيد خورخي فارغاس غونزاليز، عضو فرقـة العمـل، عـن               ولتوسيع ا   - ٤٨
اسـتفادة  : املداخل احملتملة التاليـة بتقصي السيد فارغاس وقام . الشراكات احملتملة يف أمريكا الالتينية والبحر الكارييب 
؛ ومصرف التنمية للبلدان األمريكية، وهو      ق اإلنسان  املعنية حبقو  منظمة الدول األمريكية من احلوار مع آلياهتا اإلقليمية       

مبادرات مهمة تتعلـق بتخفيـف   حالياً يقوم باختاذ   أحد أهم شركاء التنمية يف أمريكا الالتينية والبحر الكارييب، وهو           
ية حبقوق  عبء الدين وتغري املناخ؛ والسوق املشتركة لبلدان املخروط اجلنويب واجتماع السلطات الرفيعة املستوى املعن             

يفري إىل وضع مناطق أخرى يف احلسبان، اوخالل النقاش، أشار السيد شر. االحتاد الكارييباإلنسان الذي تعقده؛ وأخرياً 
 آسيا مؤخراً، وهو ميثاق يتضمن أحكاماً تتعلق بتعزيـز          ياعتماد ميثاق رابطة أمم جنوب شرق     بالنظر  ال سيما آسيا،    

لفلبني وممثل تايلند أن من املبكر جداً النظر يف ميثاق الرابطة الذي مل يعتمد سوى وأوضح ممثل ا. احترام حقوق اإلنسان
  .هيئة حقوق اإلنسان وواليتها سيكونان حمل مفاوضات مقبلةمركز منذ عهد قريب وأن 

   االستنتاجات- ثالثاً 
، وأخـذت يف االعتبـار      بعد أن أهنت فرقة العمل مداوالهتا يف اجلزءين العلين واملغلق من الدورة الرابعة              - ٤٩

النتائج اليت أسفرت عنها البعثات التقنية، ودراسات اخلرباء املستقلني، وآراء الوفود وسائر املراقبني، توصلت إىل               
  .االستنتاجات والتوصيات التالية
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مالحظات ختامية بشأن التطبيق التجرييب األويل للمعايري   - ألف 
  هتا الثالثةعلى الشراكات الثالث اليت ُعرِضت يف دور

االسـتعراض املتبـاَدل    "و" اآللية األفريقية الستعراض النظراء   "بدأ التطبيق التجرييب األويل للمعايري على         - ٥٠
لفعالية التنمية املشتَرك بني اللجنة االقتصادية ألفريقيا وجلنة املساعدة اإلمنائية التابعة ملنظمة التعاون والتنميـة يف                

حبوار " إعالن باريس بشأن فعالية املعونة    "و"  الشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا      امليدان االقتصادي يف سياق   
اء أجري مع ممثلي املؤسسات املسؤولة عن تلك الشراكات خالل الدورة الثالثة لفرقة العمل، وأُثري هذا احلوار  بّن

 هذه البعثات أساسية للحوار     ورأت فرقة العمل أن   . من خالل تقصي القضايا بشكل أعمق خالل البعثات التقنية        
املستمر مع الشراكات الثالث بغية استكشاف َمواطن القوة والضعف من منظور املعايري واستخالص العَبر هبدف               

  .إعمال احلق يف التنمية

تـسجيل  "ومل تنظر فرقة العمل إىل تطبيق املعايري على أنه عملية حكم على أداء الشراكات، يتم فيهـا                    - ٥١
اء مع تلك الشراكات حول التزامات ملموسة منسجمة مع احلق يف التنمية، حتـدَّد                 ، بل ع  "نقاط لى أنه حوار بّن

وملساعدة الشركاء، قامت فرقة العمل بتشجيعهم . خالله مداخل ممكنة ألخذ اجلوانب املتصلة هبذا احلق يف االعتبار
التقنية أن الشركاء علـى اسـتعداد ألن      وقد أظهرت البعثات    . على إجراء تغيري تدرجيي يف سياساهتم وأنشطتهم      

ينظروا بصورة متدرجة، ومن خالل مواصلة التعاون مع فرقة العمل، يف تطبيق املعايري على قضايا معقّـدة مثـل           
  .امللكية، واملساءلة املتباَدلة، واملسؤوليات املشتَركة

ث، واليت دعمتها دراسات أجراها وقد أكدت املالحظات والنتائج اليت متخضت عنها البعثات التقنية الثال  - ٥٢
خرباء مستقلون، الكثري من عمليات التقييم املؤقتة اليت أجريت يف الدورة الثالثة لفرقة العمل، من حيث التوافق مع 

  .وفيما يلي النتائج ذات الصلة اليت أسفرت عنها تلك البعثات. املعايري

   اآللية األفريقية الستعراض النظراء- ١

ورغم . منوذجاً جديداً لرصد أسلوب اإلدارة األفريقي" اآللية األفريقية الستعراض النظراء"كون ميكن أن ت  - ٥٣
 من األهداف اإلمنائية ٨أن هذه الشراكة بني بلدان اجلنوب ليست، باملعىن احلصري، شراكة عاملية يف إطار اهلدف 

طوعية هلذه املشاركة، بينما تستبدل املشروطية لأللفية، فإهنا حتافظ على استقاللية مشاركة الدول وعلى الطبيعة ال     
اليت تفرضها البلدان املاحنة باملساءلة فيما بني النظراء واملسؤولية على املستوى الوطين لالضطالع بامللكيـة عـرب                 

ويؤدي كل من أمانة اآللية األفريقية الستعراض النظراء،        . جمالس اإلدارة الوطنية املستقلة وصالت الوصل الوطنية      
وفريق الشخصيات البارزة، واملؤسسات ومراكز البحوث الوطنية اليت تدير االستبيان وظائف أساسية ملراقبة صحة 

ومـستوى املـشاركة الـشعبية يف       . ومشول اإلبالغ على املستوى الوطين، وتوفر املصداقية والشرعية للعمليـة         
ية من مثيله يف أي من الشراكات اليت درستها فرقة          االستعراضات اليت جتريها اآللية أقرب إىل معايري احلق يف التنم         

بيد أنه ينبغي لآللية أن تبذل جهوداً لتحسني فرص الوصول إىل املعلومات املتعلقة بعملياهتا على املستويني            . العمل
اً الوطين واإلقليمي وحتسني متابعة وتنفيذ برنامج العمل، وهو برنامج ينبغي أن تقدَّر تكاليفه، وأن يكون حمـدد                

  .بفترة زمنية، ومتوائماً مع االستراتيجيات اإلمنائية القائمة
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ويتعني على االحتاد األفريقي والشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا واآللية األفريقية الستعراض النظراء         - ٥٤
 األفريقيـة   واآلليـة . واملؤسسات األفريقية حلقوق اإلنسان أن تعمل معاً لتحقيق التالحم على الصعيد املؤسسي           

الستعراض النظراء هي مبثابة شراكة تدعم إعمال احلق يف التنمية، وينبغي أن تكون ذات صلة مباشرة باملؤسسات  
قوق اإلنسان والشعوب، واحملكمة األفريقية، واملؤسسات الوطنيـة        اللجنة األفريقية حل  (األفريقية حلقوق اإلنسان    

وينبغي أن تؤخذ يف االعتبار اجملموعة الكاملة حلقوق اإلنسان، استناداً إىل مجيع القواعد واملعايري ). حلقوق اإلنسان
مليثاق األفريقي حلقوق   األفريقية والدولية، مبا فيها احلق يف التنمية وغريه من حقوق اإلنسان املنصوص عليها يف ا              

وعلى وجه اخلصوص، ينبغي أن ُتدَمج بصورة واضحة ومنهجية يف عملية اآللية األفريقيـة              . اإلنسان والشعوب 
الستعراض النظراء مسألة اإلبالغ بشكل أكثر تفصيالً عن حرية التعبري واالجتماع وتكوين اجلمعيات والوصول              

  .ت، وعدم التمييزإىل املعلومات، فضالً عن إدارة االنتخابا

وترغب فرقة العمل يف مواصلة احلوار مع الشركاء الرئيسيني، وحبث عمليات التقييم الـذايت القطريـة،          - ٥٥
وعمليات االستعراض القطرية، وتنفيذ برامج العمل الوطنية، فضالً عن إقامة اتصاالت مع املؤسسات األفريقيـة               

  .الوطنية واإلقليمية املعنية حبقوق اإلنسان

   االستعراض املتباَدل لفعالية التنمية- ٢

االستعراض املتباَدل لفعالية التنمية هو عملية جتري كل سنتني لرصد وتقييم التقدم اإلمنـائي احملـَرز يف                   - ٥٦
أفريقيا ولدى شريكاهتا يف التنمية األعضاء يف منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، وذلك فيما يتعلـق                 

. لتزاماهتا املشتركة، ومنها األهداف اإلمنائية لأللفية، دعماً للشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيـا             بأهدافها وا 
ومتتثل الشراكة إىل حد كبري بعدة معايري تتعلق باحلق يف التنمية، وال سيما املعايري املتعلقـة بامللكيـة الوطنيـة،                    

طرح حتدياً خاصاً نظراً إىل انعدام مشاركة أصحاب املصلحة      غري أن املشاركة يف العملية ت     . واملساءلة، واالستدامة 
وُيعترب عنصر اإلدارة يف االستعراض املتباَدل مدخالً مفيداً يتيح جعل اإلشارة           . أو اجملتمع املدين يف الوقت احلاضر     

 ٢٠٠٥ري يف عام ومل يولِ االستعراض األول الذي أُج    . إىل صكوك حقوق اإلنسان الواجبة التطبيق جزءاً من االستعراض        
  .اهتماماً خاصاً لوضع واحتياجات أكثر الفئات هتميشاً يف البلدان موضع االستعراض

 فرصة خاصة لتناول القضايا     ٢٠٠٨ويتيح إعداد تقرير االستعراض املتباَدل الثاين لفعالية التنمية يف عام             - ٥٧
وينبغي أن يكون هذا التقرير أكثر حتديداً مـن         . اآلنفة الذكر وزيادة االهتمام حبقوق اإلنسان وباحلق يف التنمية        

التقرير األول وأن يويل اهتماماً خاصاً لإلبالغ ولتحليل وفاء كل من البلدان األفريقية والبلدان األعضاء يف منظمة 
  .التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي بااللتزامات القائمة

 استعراض خمتلف الوثائق اليت سيتم إعدادها حتضرياً لالستعراض وتعتقد فرقة العمل أن من املفيد املشاركة يف  - ٥٨
، بالتشاور مع منظمة التعاون والتنمية يف امليدان        ٢٠٠٨يونيه  /املتباَدل الثاين لفعالية التنمية الذي سيجري يف حزيران       

  .لتقريروإن فرقة العمل راغبة تقدمي إسهام بصدد إعداد ا. االقتصادي واللجنة االقتصادية ألفريقيا



A/HRC/8/WG.2/TF/2 
Page 15 

   إعالن باريس بشأن فعالية املعونة- ٣

 مـن  ٨ أمهية فعالية املعونة لتحقيق اهلـدف  ١٥ املدرجة حتت اهلدف   ٣٧ إىل   ٣٣ُتربِز مؤشرات التقدم      - ٥٩
والسمتان الغالبتان يف إعالن باريس مها اجلوانب التقنية للكفاءة، وانعـدام املـساءلة             . األهداف اإلمنائية لأللفية  

 وإن كانت فرقة العمل تعتقد أن مثة فرصاً لالستفادة من التوافق بني مبدأي فعالية املعونـة واحلـق يف                    املتبادلة،
وترى فرقة العمل أن مسألة امللكية يف إطار إعالن باريس تتطلب بذل جهود أكرب للتشجيع على تقـدمي                  . التنمية

وهناك خطـر   . ادين الشراء واإلدارة املالية   معونة غري مقيدة بشروط وتتفق مع األولويات الوطنية، وخاصة يف مي          
يتمثل يف احتمال أن يؤدي الزخم السياسي الذي ولَّده إعالن باريس إىل حتويل األنظار عن ضرورة إقامة شراكات 

وال يعاجل إعالن باريس جوانب الالمتاثل يف السلطة        .  من األهداف اإلمنائية لأللفية    ٨إمنائية عاملية يف إطار اهلدف      
وامللكية املؤسسية متروكة عموماً للجنة املساعدة اإلمنائية التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان             . ة وافية معاجل

وعلى الرغم من أن مبادئ إعالن باريس تتماشى . االقتصادي وللبنك الدويل، أما البلدان النامية فلها صوت حمدود
د تعمل يف الواقع ضد احلق يف التنمية وقد تؤدي إىل تآكل            مع حقوق اإلنسان، فإن بعض املؤشرات واألهداف ق       

ورحبت فرقة العمل باستعداد منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ملعاجلة           . العمليات الدميقراطية الوطنية  
  .أوجه القصور هذه ورأت أنه ينبغي لفرقة العمل أن تتابع ما يستجّد من تطورات بشأن هذه املسألة

وينبغي أن تسهم فرقة العمل يف اجلهود الرامية إىل إدراج االعتبارات املتعلقة حبقوق اإلنسان واحلـق يف                   - ٦٠
، الذي سُيعقد يف    "للمنتدى الرفيع املستوى املعين بفعالية املعونة     "التنمية يف األعمال التحضريية واملوائد املستديرة       

فائدة جلّية يف االستفادة من حلقة عمل دبلن ويف العمل مع   ويف هذا النهج، هناك     . ٢٠٠٨سبتمرب  /أكرا يف أيلول  
فريق العمل املعين حبقوق اإلنسان التابع للجنة املساعدة اإلمنائية مبنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتـصادي،                

مـل أيـضاً أن   وينبغي لفرقة الع. الذي يشاطر فرقة العمل اهتمامها بتعزيز حقوق اإلنسان يف إطار فعالية املعونة 
عرب فريقها العامل املعين بفعالية املعونة ومع فرقة العمـل املعنيـة            " فريق األمم املتحدة املعين بالتنمية    "تتشاور مع   

  .بفعالية املعونة التابعة للجنة املساعدة اإلمنائية مبنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي

تونو بني االحتـاد    االستعراض األويل التفاق شراكة كو      - باء 
  األورويب وبلدان أفريقيا والبحر الكارييب واحمليط اهلادئ

عمالً باالقتراح الذي قدمته رئاسة االحتاد األورويب خالل الدورة الثالثة لفرقة العمل، كلف الفريق العامل   - ٦١
ائفة واسعة مـن ميـادين      ويشمل التعاون يف إطار هذا االتفاق ط      . )٢(فرقة العمل بإيالء اتفاق كوتونو األولوية     

  .السياسة، منها حقوق اإلنسان، وحسن اإلدارة، واحملافظة على البيئة، وبناء السلم

وعلى الرغم من أن تقييم هذه الشراكة ما زال يف مرحلة مبكِّرة، فقد وفّرت البعثة التقنية مدخالً إلجراء مزيد          - ٦٢
وُشرِع أيضاً يف إجراء حوار نشط ومثمر مع أطراف         . ملختلفةمن احلوار بشأن تنفيذ اتفاق كوتونو، يف ضوء ركائزه ا         

  .فاعلة شىت، مثل اللجنة األوروبية، وأمانة بلدان أفريقيا والبحر الكارييب واحمليط اهلادئ، ومنظمات اجملتمع املدين

                                                      

)٢( A/HRC/4/47 ٥٦، الفقرة. 
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علـى  ف. وقد وجدت فرقة العمل أن هناك صلة واضحة بني اتفاق كوتونو وإطار ومعايري احلق يف التنمية      - ٦٣
الرغم من أن اتفاق كوتونو مل يشر صراحة إىل احلق يف التنمية، فإن هناك بعض العناصر األساسـية املتجـسدة                    

وتكشف معايري احلق يف التنمية املتصلة بتهيئة بيئة متكينية وإدراج مبادئ حقوق اإلنسان بشكل صريح يف                . )٣(فيه
 تقييم األثر، وخباصة فيما يتعلق باملساواة بني اجلنسني         الشراكة عن وجود فجوات يف االتفاق وتربز قيمة عمليات        

وترى فرقة العمل أنه ينبغي إيالء املزيد من االهتمام إىل التزامات اتفاق كوتونو الـيت يعـزِّز                 . والفئات املهَمشة 
  .بعضها بعضاً وإىل معايري احلق يف التنمية

يف اتفاقات الشراكة االقتصادية اليت جيـري حاليـاً         وحتبِّذ فرقة العمل وضع معايري مرجعية لرصد التنمية           - ٦٤
ومن بني الشواغل األخرى اليت تساور فرقة العمل ملكية بلدان أفريقيا والبحر الكارييب             . التفاوض عليها أو إبرامها   

واحمليط اهلادئ لعمليات تنميتها، ومواصلة توفري معاملة خاصة وتفاضلية لتلـك البلـدان يف اتفاقـات الـشراكة                  
قتصادية، وأثر هذه االتفاقات األخرية على أقل البلدان منواً وعلى اجلماعات الضعيفة داخل بلدان أفريقيا والبحر                اال

وترى فرقة العمل أنه ينبغي التسليم على حنو كاف باحلاجة إىل تقدمي تعويض تكيف لبلدان . الكارييب واحمليط اهلادئ  
وعالوة على ذلـك،  . جمال التجارة، وإىل وجود رصد وتقييم مستقلنيحمددة وتوفري موارد إضافية لتعزيز القدرة يف    

تشعر فرقة العمل بالقلق إزاء احلواجز غري التعريفية القائمة أمام التجارة، مثل التدابري التقييدية إىل حد اإلفراط املتعلقة 
  .نشأبالصحة البشرية وصحة النبات، واحلواجز التقنية أمام التجارة، وإجراءات قواعد امل

وأصبح من الواضح، خالل االجتماعات اليت جرت يف اللجنة األوروبية ومع أمانة بلـدان أفريقيـا والبحـر        - ٦٥
الكارييب واحمليط اهلادئ، أنه يلزم إجراء تقييم أعمق لورقات االستراتيجية القطرية والتفاقات الـشراكة االقتـصادية                

وبالتايل، ينبغي إجراء املزيد من احلوار مـع املـسؤولني          . فاق كوتونو وعالقتها باألحكام املتعلقة حبقوق اإلنسان يف ات      
املختصني يف املديرية العامة للتنمية واملديرية العامة للتجارة باالحتاد األورويب، وبرنامج املعونة األوروبية، وأمانة بلـدان   

  .ليت مت حتديدها كجهات اتصال يف املستقبلأفريقيا والبحر الكارييب واحمليط اهلادئ، فضالً عن منظمات اجملتمع املدين ا

تطوير وحتسني املعايري تدرجيياً بغرض إجـراء تقيـيم دوري            - جيم 
  للشراكات العاملية من أجل التنمية من منظور احلق يف التنمية

استخلصت فرقة العمل عدة دروس من تطبيق معايري احلق يف التنمية على أربع شراكات من خالل إجراء     - ٦٦
تطبيق املعايري يوفِّر األساس التجرييب     "مع املؤسسات املسؤولة عنها، وهي تؤكد استنتاج الفريق العامل أن           حوار  

وقد تعلّمت فرقة العمل من جتربة البعثات التقنية أن من األمور اهلامة إجياد . )٤("لتطوير تلك املعايري وحتسينها تدرجيياً
  .وصفها أداة عملية لتقييم الشراكات اإلمنائية العاملية من زاوية احلق يف التنميةالوسائل والسبل الكفيلة بتعزيز املعايري ب

                                                      

 بشأن الدميقراطية وسيادة    ٩ بشأن حسن اإلدارة واحلوار السياسي، واملادة        ٨انظر بوجه خاص املادة      )٣(
 . بشأن التشاور السياسي وبند عدم التنفيذ٩٦القانون واحترام حقوق اإلنسان، واملادة 

)٤( A/HRV/4/47 ٥٤ و٤٩، الفقرتان. 
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وقد لقي اهتمام فرقة العمل املستمر بنوعية املعايري صدى طيباً لدى أعضائها املؤسسيني، أي الدول األعضاء،                  - ٦٧
ق العامل مـن فرقـة العمـل أن         وطلب الفري . ولدى الوكاالت املسؤولة عن الشراكات اليت مت استعراضها حىت اآلن         

تستعرض بنية املعايري، ومشوهلا جلوانب التعاون الدويل، ومنهجية تطبيقها، بغية زيادة فعاليتها بوصفها أداة عملية لتقييم                
، وأن تعرض   )٦("وضع وتنفيذ جمموعة شاملة ومتناسقة من املعايري      "، مبا يفضي يف هناية املطاف إىل        )٥(الشراكات العاملية 

وتقوم فرقة العمل، يف هذه املرحلة مـن        ). ٢٠٠٩(اجملموعة مع معايري فرعية مقابلة يف املرحلة الثالثة من عملها           هذه  
  .)٧("تطوير املعايري وحتسينها تدرجيياً باالستناد إىل املمارسة"عملها، بتلبية طلب الفريق العامل املتمثل يف 

ئمة املدرجة يف املرفق الثاين بوصفها تطـويراً تـدرجيياً          وقامت فرقة العمل، بناء على ذلك، بصياغة القا         - ٦٨
للمعايري، وقد أبقت أساساً على حمتوى املعايري ذاته، لكنها أعادت ترتيب هذه املعايري وأوضحتها وفّصلتها استناداً 

الستخدام املعايري ومتثل القائمة املدرجة يف املرفق الثاين مرحلة وسيطة    . إىل الِعرب املستخلَصة من تطبيقها حىت اآلن      
  .)٨()٢٠٠٩(وتتوقع أن ُتدِخل عليها حتسيناً أكرب يف املرحلة الثالثة ) ٢٠٠٨(يف املرحلة الثانية من عملها 

أن تصبح صارمة مـن النـاحيتني   ) أ(ولبلوغ مستوى النوعية املنشود، ترى فرقة العمل أن املعايري جيب             - ٦٩
ملنخرطة يف تنفيذ الشراكات اإلمنائية أدوات موجَّهة جتريبياً ميكن أن          أن توفر للجهات ا   ) ب(التحليلية واملنهجية؛   

أن تتضمن يف صلبها األعمال التحليلية اليت تقوم هبا أفرقة اخلرباء ) ج(حتسِّن نتائج عملها يف ضوء والية كل منها؛ 
تحدة اإلمنائي، واألونكتـاد،    يف البنك الدويل، ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، وبرنامج األمم امل           

واليونيسيف، واليونسكو، وإدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية باألمم املتحدة، ومفوضية األمم املتحدة السامية 
أن توفر إرشادات متكِّن الشراكات     ) د(حلقوق اإلنسان، وجهات أخرى، فضالً عن مراكز البحوث األكادميية، و         

  وفيمـا يتعلـق بالبنـد     . ن أن تليب على حنو أفضل األهداف الواسعة للحق يف التنمية          العاملية من أجل التنمية م    
فرقـة العمـل املعنيـة    "أعاله، رحبت فرقة العمل باملعلومات اليت قدمها برنامج األمم املتحدة اإلمنائي عن        ) ج(

مـشروع  ( من أجل التنميـة      ، وبعمليات تنظيم الشراكة العاملية    )٩("بالقصور عن حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية     
مشترك بني برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومعهد التنمية ملا وراء البحار التابع إلدارة التنمية الدوليـة باململكـة                  

على املستوى القطري، وهي ترى أن هذه املبادرات تربهن على احلاجة والسعي إىل توفري أدوات نوعية                ) املتحدة
  .)١٠( من األهداف اإلمنائية لأللفية والشراكة العاملية األوسع من أجل التنمية٨دف وكمية صارمة يف تناول اهل

                                                      

 .٥١املرجع نفسه، الفقرة  )٥(

 .٥٢املرجع نفسه، الفقرة  )٦(

 .٥٥ نفسه، الفقرة املرجع )٧(

 .٥٤املرجع نفسه، الفقرة  )٨(

هدف فرقة العمل املشتركة بني الوكاالت واملعنية بالقصور عن حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية هـو                )٩(
اإلمنائية  من األهداف    ٨اهلدف  منتظمة، وذلك، أساساً، يف إطار      متابعة  وضع منهجية ملتابعة االلتزامات اإلمنائية الدولية       

وهي ترفع تقاريرها إىل األمني العام وتقترح إدخال حتسينات علـى           .  وتنفيذها على املستويني الدويل والقطري     لأللفية،
 .تنفيذ االلتزامات القائمة

هدف املبادرة هو تصميم وجتريب أداة تتيح على حنو منهجي حتديد الطرق اليت تؤثر هبا جمموعة مـن               )١٠(
 .ات قطريةالقضايا العاملية على الفقر، وخاصة يف سياق
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وهلذه األسباب، ترى فرقة العمل أن خري وسيلة إلدخال التحسني املناسب على املعايري هي أن يتم هـذا           - ٧٠
. يني وباحثيها األكادميينيالتحسني من خالل عملية تشاور مع اخلرباء، وباالستناد إىل خربة وجتربة أعضائها املؤسس
تقدمي عـرض متـسِّق     "وعلى هذا النحو، ميكن لفرقة العمل أن تليب على حنو أفضل تطلعات الفريق العامل إىل                

وميكن عندئذ تطبيق نتـائج عمليـة       . )١١("للمعايري والقوائم املرجعية املتصلة هبا، باعتبارها معايري فرعية تطبيقية        
من خطة عمل فرقة العمل وبذا، متكينها من االستفادة من معايري سـليمة  ) ٢٠٠٩(ة التشاور خالل املرحلة الثالث   

منهجياً ومعايري فرعية عمالنية بغية تدعيم ما تتوصل إليه من نتائج وعرض قائمة منقحة من املعـايري واملعـايري                   
  .الفرعية العمالنية

  يع واألقاليماملزيد من التوسع من حيث املواض:  النظر يف شراكات إضافية- دال 

دراسة شراكات إضافية هبدف "ب ) ٢٠٠٨(طلب الفريق العامل من فرقة العمل أن تقوم يف املرحلة الثانية   - ٧١
توسيع تغطيتها للمناطق اليت تطبق الشراكات اإلمنائية وحتليلها للمسائل املواضيعية املتصلة بالتعاون الدويل الـيت               

هنج اخلطوة خطوة هذا أن يتيح لفرقة العمل متابعة الشراكات األربع           ومن شأن   . )١٢("٨ُحدِّدت يف إطار اهلدف     
احلالية يف خمتلف مراحل التقييم والشروع يف تقييم شراكات إضافية، موسِّعة نطاق عملها من ناحيـة املواضـيع             

  .والناحية اجلغرافية

ة أن تركِّز اهتمامها، يف املقام وقد أتاحت الشراكات الثالث األوىل اليت استعرضتها فرقة العمل هلذه الفرق  - ٧٢
األول، على املعونة وعلى أفريقيا، يف حني أن حبث اتفاق كوتونو أتاح هلا توسيع نطاق عملها من ناحية املواضيع      

  .ليشمل التجارة ومن الناحية اجلغرافية ليشمل بلدان البحر الكارييب واحمليط اهلادئ

ة الثانية من خطة عملها، مواصلة متابعـة التطـورات املتعلقـة            وتقترح فرقة العمل، فيما يتعلق باملرحل       - ٧٣
  .بالشراكات الثالث اليت نظرت فيها يف املرحلة األوىل وإجراء تقييم أمشل التفاق كوتونو

إتاحـة  :  من األهداف اإلمنائية لأللفيـة     ١٧اهلدف    - ١
  العقاقري األساسية بأسعار ميسورة يف البلدان النامية

التعاون مع شركات املستحضرات الصيدالنية إلتاحة العقاقري األساسية        : "لى ما يلي   ع ١٧ينص اهلدف     - ٧٤
ورحبت ) ٢٠٠٥( يف دورهتا الثانية )١٣(وقد نظرت فرقة العمل يف هذا اهلدف". بأسعار ميسورة يف البلدان النامية  

ورأت أنه ينبغي   ) ٢٠٠٥ (١٧رقم  باعتماد اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية التعليق العام          
مواصلة دراسة العالقة املعقدة بني امللكية الفكرية وحقوق اإلنسان بغية حتديد معايري إلجراء تقييم دوري هلـذا                 

ورأت فرقة العمل يف دورهتا احلاليـة أن مـن املناسـب          . )١٤( من األهداف اإلمنائية لأللفية    ٨اجلانب من اهلدف    
                                                      

)١١( A/HRV/4/47 ٥١، الفقرة. 

 .٥٤املرجع نفسه، الفقرة  )١٢(

)١٣( E/CN.4/2005/WG.18/TF/3 ٦٧ -  ٦٦، الفقرتان.  
  .٦٧املرجع نفسه، الفقرة  )١٤(
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 خالل املرحلة الثانية من خطة عملها، ال لتناول مسألة امللكية الفكرية فحسب، بل              ١٧استئناف النظر يف اهلدف     
ومن األمور ذات الداللـة، مثلمـا   . )١٥(ألن موضوع الصحة حيتل مكاناً بارزاً يف مجيع األهداف اإلمنائية لأللفية      

مل املعنية بفريوس نقص املناعـة      الحظ ذلك الفريق العامل املعين باحلصول على األدوية األساسية التابع لفرقة الع           
أن عدم حصول ما يقدر "اإليدز واملالريا والسل واحلصول على األدوية األساسية، التابعة ملشروع األلفية، /البشرية

مبلياري فقري على األدوية املنقذة للحياة والداعمة للصحة يتعارض مباشرة مع املبدإ اجلوهري املتمثل يف اعتبـار                 
 سوف ميكِّن فرقة العمل من تطبيق املعايري على ُبعد ١٧كما أن حبث اهلدف . )١٦("قوق اإلنسانالصحة حقاً من ح

مهم من أبعاد التجارة الدولية، وهو نظام امللكية الفكرية، من خالل اتفاق منظمة التجارة العاملية بشأن جوانب                 
  .حلرة الثنائية واإلقليميةحقوق امللكية الفكرية املتصلة بالتجارة والعديد من اتفاقات التجارة ا

ويؤكد عمل املقرر اخلاص املعين حبق أي إنسان يف التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية ميكن   - ٧٥
مبادئ توجيهية خبصوص حقوق اإلنسان ألجل شركات املواد الصيدالنية فيما يتعلق           "بلوغه، الذي أعد مشروع     

  .)١٨( املوضوع، مثلما أكدته خمتلف املبادرات الدعوية والبحثية، وجاهة هذا)١٧("باحلصول على األدوية

 من زاوية معايري    ١٧وتقترح فرقة العمل أن جيري، يف دورة عاملة، رصد التقدم احملرز يف حتقيق اهلدف                 - ٧٦
ت واحلكومات والوكاال) شركات املواد الصيدالنية(احلق يف التنمية يف أنشطة الشراكات الرئيسية للقطاع اخلاص 

مثل منظمة الصحة العاملية، ومنظمة التجارة العاملية، واليونيسيف، وبرنامج األمـم املتحـدة             (املتعددة األطراف   
املشترك ملكافحة اإليدز، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، ومفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، والبنك   

عقـد  "منظمة الصحة العاملية، بوصفها شاركت يف الـدعوة إىل          ويف هذا الصدد، ميكن أن ُيطلب إىل        ). الدويل
، ويف ضوء املوقف اخلاص "املنتدى الرفيع املستوى املعين باألهداف الصحية الواردة ضمن األهداف اإلمنائية لأللفية

. لقبيـل ، أن تدعو إىل عقد دورة عمل من هذا ا١٧إلدارهتا املعنية بسياسات ومعايري األدوية فيما يتصل باهلدف   
                                                      

  ، ومثانية عشر من املؤشـرات      ١٨ل ثالث من األهداف اإلمنائية الثماين لأللفية، ومثانية من األهداف ا          )١٥(
  . تتصل مباشرة بالصحة٤٨ل ا

)١٦( United Nations Millennium Project, "Prescription for healthy development: increasing 

access to medicines", report of task force on HIV/AIDS, malaria, TB and access to essential medicines, 

Working Group on Access to Essential Medicines, 2005, p. 1. 

 .www2.essex.ac.uk/human_rights_centre/rth.shtmالنص متاح على املوقع  )١٧(

.  للحصول على األدوية األساسية"أطباء بال حدود" محلة منظمة :من مبادرات املنظمات غري احلكومية )١٨(
استراتيجيات لزيادة فرص احلصول " علوم اإلدارة ألجل الصحة وبرناجمها مبادرة: ومن املبادرات املستقلة املتعلقة بالبحوث

، الذي اعتمد يف عام     "بيان مونتريال بشأن حق اإلنسان يف احلصول على األدوية األساسية         "وانطالقاً من   . "ألدويةعلى ا 
، حلقة عمل بـشأن تقيـيم   ٢٠٠٧نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٠ يف جامعة مونتريال، نظمت املؤسسات التالية، يف         ٢٠٠٥
املبادرة املشتركة بني البلدان الناطقة بالربتغالية      و يف كيبيك،    رابطة الصحة العامة  :  من منظور احلق يف التنمية     ١٧اهلدف  

برنامج حقوق اإلنسان يف التنمية التابع لكلية هارفارد للصحة         ووالفرنسية بشأن احلصول على األدوية ومحاية املواطن،        
دراسية املعنية بتعـدد    شبكة البحوث الصحية لسكان كيبيك، واجملموعة ال      واملعاهد الكندية للبحوث الصحية،     والعامة،  

 .التخصصات والتمثيل االجتماعي التابعة جلامعة كيبيك يف مونتريال
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إحدامها تعاجل قضايا الشراء : وترى فرقة العمل أن خري وسيلة لتناول هذه القضايا هي تناوهلا يف دورتني منفصلتني
والتسعري وتتناول يف املقام األول الشراكات بني القطاعني العام واخلاص إضافة إىل املبادرات املتعددة األطـراف                

تصلة بالتجارة من محاية امللكية الفكرية يف إطار اتفاق منظمة التجارة ، والثانية ختصص للجوانب امل)١٩(ذات الصلة
العاملية بشأن اجلوانب املتصلة بالتجارة من حقوق امللكية الفكرية واتفاقات التجارة احلرة الثنائيـة واإلقليميـة،                

خلاص لعرض مبادئه وسوف تتيح هاتان الدورتان أيضاً الفرصة للمقرر ا  . )٢٠(وتشارك فيها املؤسسات ذات الصلة    
  .التوجيهية على أصحاب املصلحة

: ١٥ و١٣ من األهداف اإلمنائية لأللفية، اهلدفان ٨اهلدف   - ٢
  ختفيف عبء الديون، ومدى القدرة على حتمل الديون

رأت فرقة العمل، يف دورهتا األوىل، أن عبء الديون الثقيل يشكل عقبة كربى أمام البلدان النامية الفقرية   - ٧٧
ها غري قادرة على حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية والوفاء بالتزاماهتا مبوجب العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق                جتعل

وواصلت فرقة العمل النظر يف املسألة يف دورهتـا الثانيـة ورأت أن مـن          . )٢١(االقتصادية واالجتماعية والثقافية  
وذلك هبدف بلوغ مستوى من الـديون يـسمح         الضروري تعريف القدرة على حتمل الديون من جانب الدولة،          

، واتفقت على ٢٠١٥للبلدان بتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية وبتجنب حدوث زيادة يف نسب الديون حبلول عام 
أنه ينبغي أن يكون احلد من الفقر وتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان من االعتبارات األساسية إلجياد حلول الستمرارية 

 يف اخلتام أن التزام الدولة خبدمة الديون الوطنية جيب أن يراعي مراعاة كافية األولويات الوطنية ورأت. )٢٢(الديون
للتنمية البشرية واحلد من الفقر، مبا يتمشى مع التزاماهتا إزاء حقوق اإلنسان واحلاجة إىل صـون الثقـة بنظـام               

  .ية لأللفية أمهية هذه املسألة من األهداف اإلمنائ)٢٥(١٥ واهلدف )٢٤(١٣ويؤكد اهلدف . )٢٣(التمويل

                                                      

وهي تشمل جمموعة التنسيق املشتركة بني الوكاالت واملعنية باملواد الصيدالنية، والصندوق العـاملي              )١٩(
سسة كلينتون بشأن فريوس    ، ومبادرة مؤ  GAVIملكافحة اإليدز والسل واملالريا، ومؤسسة بيل وماليندا غيتس، وحتالف          

 .اإليدز/نقص املناعة البشرية

تشمل هذه املؤسسات منظمة التجارة العاملية، ومنظمة الصحة العاملية، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي،  )٢٠(
 .واألونكتاد، واملنظمة العاملية للملكية الفكرية

)٢١( E/CN.4/2005/WG.18/2 ٤٨، الفقرة. 

)٢٢( E/CN.4/2005/WG.18/TF/3٦٢ة ، الفقر. 

 .٦٣املرجع نفسه، الفقرة  )٢٣(

تشمل قدرة صادرات   : معاجلة االحتياجات اخلاصة ألقل البلدان منواً     : "ينص هذا اهلدف على ما يلي      )٢٤(
أقل البلدان منواً على الدخول معفاة من التعريفات اجلمركية واخلضوع للحصص؛ وبرناجماً معززاً لتخفيف عبء الديون                

 وإلغاء الديون الثنائية الرمسية وتقدمي املساعدة اإلمنائية الرمسية بصورة أكثـر            ،ثقلة بالديون الواقع على البلدان الفقرية امل    
 ".سخاًء للبلدان اليت أعلنت التزامها بتخفيف وطأة الفقر

املعاجلة الشاملة ملشاكل ديون البلدان النامية، باختـاذ تـدابري علـى     : "ينص هذا اهلدف على ما يلي      )٢٥(
 ".ويل جلعل حتمل ديوهنا ممكناً يف املدى الطويلاملستويني الوطين والد
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وفرقة العمل واعية بتجربة مرحليت مبادرة البلدان الفقرية املثقلة بالديون واملبادرة املتعـددة األطـراف                 - ٧٨
وهي ترى، بالنسبة خلطة العمل الراهنة اليت وضعتها،        . لتخفيف الدين وسائر التسهيالت اليت تعىن بتخفيف الدين       

مامها هبذه القضية والتوسع اجلغرايف واالسترشاد بتجربة بنك التنمية املشترك بني البلـدان             ميزة يف اجلمع بني اهت    
  .األمريكية يف ميدان ختفيف الدين

  ١٥ و١٣ و١٢ األهداف -  أمريكا الالتينية والبحر الكارييب - ٣

املية يف التنمية، عينت    فيما يتعلق بالتوّسع اجلغرايف يف تطبيق معيار احلق يف التنمية ليشمل الشراكات الع              - ٧٩
قوة العمل الشراكات واملؤسسات التالية ضمن أمريكا الالتينية والبحر الكارييب وهي تأمل يف البدء حبوار بناء مث                 

  .تنتقل إىل إجراء تقييمات مستقبالً

 الرئيسية  ويعترب بنك التنمية املشترك بني البلدان األمريكية أقدم وأكرب بنك إقليمي ومصدراً من املصادر               - ٨٠
وقوة العمل حتيط علماً بالعمل الذي اضطلع . للتمويل املتعدد األطراف للتنمية يف أمريكا الالتينية والبحر الكارييب

. به بنك التنمية املشترك بني البلدان األمريكية يف جمال الدين والتكامل اإلقليمي والتنمية البشرية فضالً عن البيئة                
وط اجلنويب اتفاقاً جتارياً إقليمياً بني األرجنتني وأوروغواي وباراغواي والربازيل له وتشكل السوق املشتركة للمخر

وبالرغم عن كونه اتفاقاً جتارياً تتوخى السوق املشتركة للمخروط اجلنـويب  . إمكانيات جديدة وأعضاء منتسبون 
اجتماع السلطات الرفيعـة    وحتيط فرقة العمل علماً كذلك بالعمل الذي يضطلع به          . كذلك برنامج عمل إمنائي   

  .املستوى بشأن حقوق اإلنسان داخل السوق املشتركة للمخروط اجلنويب

ومما . وينبغي أن ينظر إىل هذه الشراكات احملتملة يف االطار األوسع ملنظومة البلدان األمريكية والتعاون العاملي                - ٨١
. يكا الالتينية والبحر الكارييب التابعة لألمـم املتحـدة        له أمهية خاصة منظمة الدول األمريكية واللجنة االقتصادية ألمر        

وملنظمة الدول األمريكية تقليد طويل يف جمال حقوق اإلنسان مع وجود منظومة إقليمية قائمة الذات لتعزيز ومحايـة                  
ة الدول  ويتضمن ميثاق منظمة الدول األمريكية مبادئ عديدة للحق يف التنمية ويعزز حتديداً تنمي            . )٢٦(حقوق اإلنسان 

واللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب هلا سجل حافل بالسياسات اإلمنائية           . )٢٧(يف إطار حقوق اإلنسان   
  .االقتصادية ذات التأثري وتبنت يف اآلونة األخرية رؤية إمنائية قائمة على أساس التماسك االجتماعي وحقوق اإلنسان

كن أن تبحث يف مرحلة الحقة من عمل قوة العمل ومنها ميثاق رابطـة          وهناك صكوك إقليمية أخرى مي      - ٨٢
أمم جنوب شرقي آسيا الذي اعتمد مؤخراً وامليثاق العريب حلقوق اإلنسان الذي يتضمن مادة صرحية تتعلق باحلق               

  .يف التنمية والذي يتوقع أن يبدأ نفاذه عما قريب
                                                      

 اليت بـدأ  ،OAS Treaty Series No. 36, 1144 UNTS 123انظر االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان،  )٢٦(
 والربوتوكول االختياري لالتفاقية األمريكية بشأن حقوق اإلنسان يف جمـال احلقـوق            ١٩٧٨يوليه  / متوز ١٨نفاذها يف   

، اليت بدأ نفاذها يف OAS Treaty Series No. 69 (1988)" بروتوكول سان سلفادور،"تماعية والثقافية، االقتصادية واالج
 .١٩٩٩نوفمرب / تشرين الثاين١٦

 والفصل السابع من ميثاق منظمة الدول األمريكية املـنقح الـذي     ١٧يشار، بوجه خاص، إىل املادة       )٢٧(
  .كاملةيشتمل على إشارات للحق يف التنمية والتنمية املت
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   التوصيات- رابعاً 
ة تنظيم قائمة املعايري وبلورهتا بشكل طفيف يف ضوء الدروس املستخلصة من قامت القوة العاملة بإعاد  - ٨٣

  .تطبيقها وتوصي باملوافقة عليها كما هي واردة يف املرفق الثاين
وتوصي الفرقة العاملة بأن يتواصل احلوار مع اآللية األفريقية الستعراض النظراء واالستعراض املتبادل   - ٨٤

منظمة التعاون والتنمية /م به جلنة املساعدة اإلمنائية التابعة للجنة االقتصادية ألفريقياللكفاءة اإلمنائية الذي تقو
يف امليدان االقتصادي، وإعالن باريس بشأن كفاءة املعونة، واتفاق شراكة كوتونو بني بلدان أفريقيا والبحر               

جبولة ثانية من البعثات التقنيـة إىل  ) أ(وتوصي باإلضافة إىل ذلك    . الكارييب واحمليط اهلادئ واالحتاد األورويب    
املشاركة، رهناً بتوجيه دعوة، يف املنتـدى       ) ب(اتفاق شراكة كوتونو واآللية األفريقية الستعراض النظراء؛        

توفري ) ج(؛ و٢٠٠٨سبتمرب /الرفيع املستوى الثالث بشأن كفاءة املعونة الذي سيلتئم يف مدينة أكرا يف أيلول
  .٢، يف االستعراض املتبادل للكفاءة اإلمنائية إسهامات، حبسب االقتضاء

وبالنسبة للمرحلة الثانية، توصي فرقة العمل بتكريس االهتمام ملنطقة أمريكا الالتينية والبحر الكارييب   - ٨٥
) ١٧اهلـدف   ( حبيث يشمل قضايا األدوية األساسـية        ٨وبالتوسع مواضيعياً يف إطار اهلدف اإلمنائي لأللفية        

  ):١٢اهلدف (والنظم التجارية واملالية ) ١٥ و١٣اهلدفان (وختفيف الدين 
وتعتزم القوة العاملة حبث الدور الرئيسي للمبادرات العامة واخلاصة املتعددة األطـراف يف تنفيـذ      )أ(  
وهذا احلوار من   .  ذي الصلة باحلصول على األدوية األساسية بأسعار تكون يف املتناول يف البلدان النامية             ١٧اهلدف  

أنه أن ينطوي على شراكات تركز على الشراء والتسعري فضالً عن جوانب محاية امللكية الفكرية املتصلة بالتجـارة       ش
  داخل املنظمة العاملية للتجارة واتفاقات التجارة احلرة الثنائية واإلقليمية اليت تشترك فيها املؤسسات ذات الصلة؛

فريق العامل بأن يشجع الفرقة العاملة على القيـام         لذلك تتقدم الفرقة العاملة بتوصية إىل ال        )ب(  
مبعية منظمة الصحة العاملية واملؤسسات ذات العالقة بالتعرف على إمكانيات تنظيم حلقة عمـل أو طريقـة                 

 بغية حتديد جوانب القوة ١٧مالئمة أخرى جلمع املعلومات املتعلقة بتطبيق معايري احلق يف التنمية على اهلدف 
لف النهوج الرامية إىل النهوض به واالستفادة من مشاريع املبادئ التوجيهية اليت وضعها املقرر والضعف يف خمت

  اخلاص املعين حبق كل إنسان يف التمتع بأعلى مستويات الصحة البدنية والعقلية املمكن بلوغها؛
يب، توصي  وكجزء من توسعها اجلغرايف على حنو يشمل منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكاري             )ج(  

 فضالً ١٥الفرقة العاملة بدراسة عمل بنك التنمية املشترك بني البلدان األمريكية بشأن الديون يف إطار اهلدف 
وميكن، كبديل لذلك، أن تتصدى للـسوق املـشتركة         . عن الربامج األخرى ذات الصلة بالتنمية املستدامة      

  .١٢ يف سياق اهلدف للمخروط اجلنويب
ور األساسي واملسامهة القيمة يف أعماهلا من جانب املؤسسات املالية واإلمنائية الدولية، وبالنظر إىل الد   - ٨٦

توصي الفرقة العاملة باستمرار وتقوية املشاركة النشطة هلذه املؤسسات مبا فيها البنك العاملي، وبرنامج األمم               
عاملية فضالً عن سـائر الوكـاالت       املتحدة اإلمنائي، وصندوق النقد الدويل، واألونكتاد، ومنظمة التجارة ال        

باإلضافة إىل ذلك توصي الفرقة العاملـة       . املتخصصة ذات العالقة التابعة لألمم املتحدة وصناديقها وبراجمها       
بالنسبة لبعثاهتا التقنية ذات الصلة باملرحلتني الثانية والثالثة من عملها، بالتشجيع الفعلي على إشراك املصارف 

  . ومؤسسات التكامل االقتصادي وحقوق اإلنساناإلمنائية اإلقليمية
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  املرفقات
  املرفق األول

  جدول األعمال
  افتتاح االجتماع  - ١

  انتخاب رئيس االجتماع  - ٢

  إقرار جدول األعمال وبرنامج العمل  - ٣

تقييم أويل حلصيلة املرحلة األوىل من خطة العمل من ثالث مراحل كما أوصى بذلك الفريق العامـل يف            - ٤
 ٨ وفق ما هو حمدد يف اهلدف   -  تطبيق معايري التقييم الدوري للشراكات العاملية اإلمنائية         -  الثامنة   دورته

  : من منظور احلق يف التنمية- من األهداف اإلمنائية لأللفية 

  مقدمة للموضوع وعناصر توجيهية من أجل املناقشة التفاعلية؛  )أ(    

  .املناقشة التفاعلية  )ب(    

تباَدل لفعالية التنمية املشترك بني اآللية األفريقية الستعراض الُنظراء وجلنة األمم املتحـدة             االستعراض امل   - ٥
  :االقتصادية ألفريقيا وجلنة املساعدة اإلمنائية التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي

  واملشاركني املعنيني باألمر؛عروض متابعة التقييم املقدمة من أعضاء الفرقة العاملة واخلرباء   )أ(    

  .املناقشات التفاعلية حول هذا املوضوع  )ب(    

  :إعالن باريس بشأن فعالية املعونة  - ٦

  عروض متابعة التقييم املقدمة من أعضاء الفرقة العاملة واخلرباء واملشاركني املعنيني باألمر؛  )أ(    

  .املناقشات التفاعلية حول هذا املوضوع  )ب(    

  :اكة كوتونو بني االحتاد األورويب وبلدان أفريقيا والبحر الكارييب واحمليط اهلادئاتفاق شر  - ٧

العروض بشأن التقييم األويل املقدمة من أعضاء الفرقة العاملة واخلـرباء واملـشاركني               )أ(
  املعنيني باألمر؛

  .املناقشات التفاعلية حول هذا املوضوع  )ب(    
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  : املعايري من أجل إعمال احلق يف التنميةحتديد الشراكات اإلضافية لتطبيق  - ٨

  العروض املقدمة من أعضاء الفرقة العاملة املعنيني باألمر؛  )أ(    

  .املناقشات التفاعلية حول هذا املوضوع  )ب(    

  :تطوير املعايري وتدقيقها تدرجيياً  - ٩

  باألمر؛العروض املقدمة من أعضاء الفرقة العاملة واخلرباء واملشاركني املعنيني   )أ(    

   يف جلسة مغلقة؛- استكشاف طرق تطوير املعايري وتدقيقها تدرجيياً   )ب(    

  .املناقشات التفاعلية حول هذا املوضوع  )ج(    

  .اعتماد التقرير، واالستنتاجات والتوصيات  - ١٠
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  املرفق الثاين

  معايري للتقييم الدوري للشركات العاملية من منظور احلق يف التنمية
  ) أ()قحتها القوة العاملة يف دورهتا الرابعةبصيغتها كما ن(

اهليكـل  : تبقى املعايري، تسهيالً لتطبيقها، منظمة يف صلب ثالث جمموعات هلا صلة بالشراكات اإلمنائية              
  .واإلطار املؤسسي، والعملية والنتيجة

  ) ب(اإلطار املؤسسي/اهليكل

  :مدى إسهام الشراكة

  ؛) ج(دامة وإعمال كافة حقوق اإلنسانيف خلق بيئة متكينية للتنمية املست  )أ(  

واالعتماد على كافة صكوك حقوق اإلنسان الدولية مبا يف ذلك الصكوك ذات الصلة باحلق يف                 )ب(  
  ؛) د(التنمية وبلورة حمتوى االستراتيجيات اإلمنائية وأدوات رصد وتقييم تنفيذها

دابري مكافحة الفساد على املستويني     تعزيز احلكم السديد والدميقراطية وسيادة القانون وكفاءة ت         )ج(  
(الوطين والدويل

 ه

  ؛)ه

َتبع النهج القائم على احلدود يف معاجلة التنمية والنهوض مببـادئ املـساواة وعـدم التمييـز                   )د(   َت
  ؛) و(واملشاركة والشفافية واملساءلة يف استراتيجياهتا اإلمنائية

                                                      

مت التنقيح تلبية لطلب الفريق العامل بأن تقوم الفرقة العاملة باستعراض املعايري وتعزيز فعاليتها بوصفها   )أ(
  أداة عملية لتقييم الشراكات العاملية وتعمد إىل بلورة املعايري تدرجيياً وزيادة تدفيقها باالستناد إىل املمارسـة العمليـة                  

)A/HRC/4/47   وُتبقي هذه الصيغة باألساس على احملتوى نفسه، يف الوقت الذي تعيد فيه تنظيم             ). ٥٥ و ٥١، الفقرتان
وهي متثـل   . وتوضيح وبلورة البعض من املعايري باالستناد بشكل حمدود إىل الدروس املستخلصة حىت اآلن من تطبيقها              

ة تدقيق أهم للمعايري سيتم االضطالع وتتوقع القيام بعملي) ٢٠٠٨(خطوة وسيطة لالستخدام يف املرحلة الثانية من عملها 
  ).٢٠٠٩(هبا يف املرحلة الثالة 

 ".اإلطار املؤسسي"ب " البيئة التمكينية"ت االستعاضة عن توضيحاً للمفهوم، مت  )ب(

  . سابقاً)أ(املعيار   )ج(
وإىل أي  "ده  تنص على ما مفا   املنقح بالنسبة للصيغة اجلديدة اليت      ) ن(املعيار  سابقاً وانظر   ) ب(املعيار    )د(

 ".مدى تتلقى البلدان الشريكة الدعم من اجلهات املاحنة الدولية وغريها من الفعاليات اإلمنائية هلذه اجلهود

 .سابقاً) ج(املعيار   )ه(

 .سابقاً) ه(املعيار   )و(
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نية وأكثرها هتميشاً وتنطوي على تـدابري       وضع أولويات تستجيب الحتياجات أضعف الفئات السكا        )ه(
  ؛) ز(إجيابية يف سبيل إعمال ما هلذه الفئات من حقوق اإلنسان

التسليم باملسؤوليات املتبادلة فيما بني الشركاء آخذاً بعني االعتبار قدرات وموارد كل منـها                )و(  
  ؛) ح(واهلشاشة املميزة ألقل البلدان منواً

املنبثقة عن حقوق اإلنسان يف كافة جوانب العالقة القائمة بني الشركاء تضمن احترام االلتزامات   )ز(  
  ؛) ط(من خالل املواءمة بني السياسات

  العملية

  :إىل أي مدى تضمن الشراكة
ما يتوافر بكل حرية من املعلومات املالئمة لتمكني اجلمهور من التقصي الفعال لطرائق عملـها                 )ح(  
  ؛ ) ي(ونتائجه

  ؛) ك(ساواة بني اجلنسني وحقوق املرأةتعزز وتدعم امل  )ط(

توفر ما يلزم للمشاورة واملشاركة اهلادفتني من جانب مجيع أصحاب املصلحة مبن فيهم السكان                )ي(
املتأثرون ومن ميثلهم فضالً عن جمموعات اجملتمع املدين واخلرباء ذوي الشأن يف عملية بلـورة وتنفيـذ وتقيـيم                   

  ؛) ل( الصلةالسياسات والربامج واملشاريع ذات

حتترم حقوق كل دولة يف أن ترسم سياساهتا اإلمنائية وفقاً للقانون الدويل ودور الربملانات الوطنية   )ك(
  ؛) م(يف استعراض وإقرار هذه السياسات

تتضمن آليات مؤسسية منصفة تأخذ مببدأ املساءلة املتبادلة واالستعراض، جيري من خالهلا رصد               )ل(
زاماهتا املتفق عليها ويتم اإلعالن عنها وتبني اجلهة املسؤولة عن اختاذ التدابري وتوفر وسائل وفاء كافة األطراف بالت

  .) ن(العالج الفعالة
                                                      

 .سابقاً) ن(املعيار   )ز(

 .سابقاً) ي(املعيار   )ح(

 . اليت استعرضتمعيار جديد يعكس الدرس املستخلص من الشراكات  )ط(

 .سابقاً) و(املعيار   )ي(

 .سابقاً) د(املعيار   )ك(

 .سابقاً) ل(املعيار   )ل(

 .سابقاً) ز(املعيار   )م(

 .سابقاً) ك(املعيار   )ن(
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ترصد وتقّيم مدى التقدم يف حتقيق االستراتيجيات اإلمنائية من خالل إجراء تقييمات منهجية ألثر   )م(  
ؤشرات املالئمة وتسهم يف تعزيز القدرة على مجع ونشر         سياساهتا ومشاريعها يف حقوق اإلنسان باالستناد إىل امل       

البيانات يف الوقت املناسب واملفروض أن تكون هذه املعلومات املفّصلة واملصّنفة على حنو يفي برصد اآلثار اليت                 
  ؛) س(تلحق باجملموعات السكانية املستضعفة وبالفقراء

  احلصيلة

  :إىل أي مدى تكفل الشراكة

لنامية، من خالل جهودها وعن طريق املساعدة والتعاون الدوليني، على املوارد           حصول البلدان ا    )ن(  
  ؛) ع(البشرية واملالية لتنفيذ االستراتيجيات اإلمنائية بشكل ناجح باالستناد إىل هذه املعايري

وتقّيم حبسب االقتضاء، شبكات أمان للوفاء باحتياجات اجملموعات السكانية املستضعفة وقت             )س(  
  ؛) ف( الطبيعية واملالية وغريهااألزمات

وحتقق التحسن املتواصل لرفاه السكان أمجعني واألفراد كافة باالستناد إىل االشـتراك النـشط                )ع(  
 مـن   ٢ من املادة    ٣واهلادف من جانبهم يف التنمية وما تستتبعه من التوزيع املنصف على حنو ما تقتضيه الفقرة                

  ؛) ص(إعالن احلق يف التنمية

م يف العملية اإلمنائية اليت تتصف بقابليتها لالستدامة وبكوهنا منصفة بغية كفالـة إتاحـة               وتسه  )ف(  
) ق(الفرص املتنامية باستمرار للجميعوالتوزيع املنصف للموارد

.  

                                                      

 ).س(سابقاً؛ مع العلم بأن شبكات األمان االجتماعي واردة يف املعيار املنقح ) ط(واملعيار . سابقاً) ح( املعيار  )س(

 .مت التوسع فيه ليعكس الدرس املستخلص من الشراكات املستعرضة. (سابقاً) ب (املعيار  )ع(

 .سابقاً) ط(املعيار   )ف(

 .سابقاً) م(املعيار   )ص(

 .سابقاً) س(املعيار   )ق(
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