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  مقدمة

 ٢٢ إىل ١٨ من  يف الفترةنيفجب الفريق العامل املفتوح العضوية املعين باحلق يف التنمية دورته التاسعة عقد  - ١
  .)١(٤/٤ جملس حقوق اإلنسانبقرار  عمالً ٢٠٠٨أغسطس /آب

 واجمللس االقتـصادي    ١٩٩٨/٧٢ كل من جلنة حقوق اإلنسان مبوجب قرارها         وقد أنشأ الفريق العامل     - ٢
 واستعراض التقدم احملرز يف     رصد) أ (: بوالية ُمكلفالفريَق العامل   ، و ١٩٩٨/٢٦٩مقرره  واالجتماعي مبوجب   

  يف إعالن احلق يف التنمية، على املستويني الوطين والدويل، وتقدميِ     املتوفر على النحو تعزيز وإعمال احلق يف التنمية      
كل عام علـى    يف  ، مع التركيز    الكامل به  التمتع   حتول دون لعقبات اليت   احتليل  التعمق يف   ذا الشأن، و  هبتوصيات  

 معلومات أخرى تقدمها الدول ووكاالت األمم املتحدة        ةاستعراض التقارير وأي  ) ب(التزامات حمددة يف اإلعالن؛     
تقدمي تقرير عن ) ج( العالقة بني أنشطتها واحلق يف التنمية؛      عنوسائر املنظمات الدولية واملنظمات غري احلكومية       

 املشورة إىل مفوضية األمـم املتحـدة        التقرير إسداء يشمل  وكي تنظر فيه جلنة حقوق اإلنسان،       ل دورة   مداوالته يف ك  
 على طلب البلـدان  ملساعدة التقنية بناًءتقدمي االسامية حلقوق اإلنسان بشأن إعمال احلق يف التنمية، ويقترح برامج ممكنة ل     

  .ة احلق يف التنمي هبدف تعزيز إعمال،اليت يهّمها األمر

   مبوجـب   ، واجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي      ،٢٠٠٤/٧ مبوجب قرارهـا     ،وأنشأ كل من اللجنة     - ٣
العمل رفيعة املستوى بناًء على توصية الفريق العامل ضمن اإلطار الذي وضعه هـذا              فرقة   ،٢٠٠٤/٢٤٩مقرره  
، إىل فرقة العمـل أن     ٢٠٠٥/٤يف قرارها    ،طلبت اللجنة و.  وذلك بقصد مساعدته يف االضطالع بواليته      ،األخري

 املتعلق بإقامة شراكة عاملية من أجل التنمية، وأن تقترح معـايري             من األهداف اإلمنائية لأللفية،    ٨بحث اهلدف   ت
  .لتقييمه دورياً بغية حتسني فعالية الشراكة العاملية من أجل إعمال احلق يف التنمية

 خارطة الطريـق    ،٦٢/١٦١ية العامة يف قرارها     اجلمعمعه   و ،٤/٤ جملس حقوق اإلنسان يف قراره       وأقّر  - ٤
املتعلقة بتنفيذ والية فرقة العمل رفيعة املستوى وفق ما هو مبيَّن يف تقرير الفريـق العامـل يف دورتـه الثامنـة                      

)A/HRC/4/47 ٥٤ إىل ٥٢، الفقرات.(  

   تنظيم الدورة- أوالً 
   افتتاح الدورة- ألف 

املقرر،  -  وذكّر الرئيس . ، الدورة التاسعة للفريق العامل    )اهلند(بتا  املقرر، أرجون سينغو   -  افتتح الرئيس   - ٥
 من ذلك على ما يقابليف كلمته، بأن احلق يف التنمية صار مقبوالً بوصفه حقاً مركَّباً من حقوق اإلنسان ينطوي                

 املتعلقة باهلدف    للمعايري النموذجيوقد كان التطبيق    . التزامات بالنسبة ملن يقع عليهم واجب إعماله على مراحل        
 لتنفيذها  الطرقلفهم خمتلف القيم املرتبطة باحلقوق املختلفة وأفضل        ، من خالل التشاور،      فرصةً ساحنةً  ٨اإلمنائي  

                                                      

 غري أهنا   ٢٠٠٨ فرباير/ شباط ٢٩ إىل   ٢٥ من    يف الفترة  كان من املقرر يف البداية عقد الدورة التاسعة        )١(
 ).A/HRC/8/8انظر ( موعد انعقادها وتغيَّر تأجلت
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املقرر عن اعتقاده بأن الفريق العامل وفرقة العمل رفيعة املستوى قـد             -  وأعرب الرئيس . والختاذ قرارات بشأهنا  
 يف املساعدة على خلق توافق آراء اجتماعي ويف إجياد أهداف واضحة وقوائم مرجعية              اتبعا هنجاً واقعياً ال بد منه     

املقرر على أن    -  وشدد الرئيس . وقد لقي ذلك النهج عن حق ترحيباً من اجمللس        . وخارطة طريق للعملية برمَّتها   
 نطاق خطاب التنميـة     العملية تتطلب دعماً سياسياً متواصالً من أجل مواجهة التحديات اليت تعترضها كتوسيع           

لكي يتجاوز األهداف اإلمنائية لأللفية وصياغة تعهدات ملزمة سواء يف شكل صك ملزم قانونـاً أو يف شـكل                   
  .جمموعة من املبادئ التوجيهية أو يف شكل مدونة سلوك

   تنظيم العمل وإقرار جدول األعمال- باء 

 جدول أعمال دورتـه التاسـعة     ٢٠٠٨سطس  أغ/ آب ١٨اعتمد الفريق العامل أثناء اجتماعه األول يف          - ٦
  ).انظر املرفق األول) (A/HRC/WG.2/9/1/Rev.1(استناداً إىل جدول األعمال املؤقت 

   احلضور- جيم 

  .ترد قائمة احلضور يف املرفق الثاين  - ٧

   الوثائق- دال 

ورة الرابعـة   ويف تقرير الد  ) A/HRC/WG.2/9/1/Rev.1(نظر الفريق العامل يف جدول األعمال املؤقت          - ٨
 ٢٠٠٨ينـاير   / كـانون الثـاين    ١٥ إىل   ٧مـن   يف الفتـرة    نيـف   جب اليت انعقدت    ،لفرقة العمل رفيعة املستوى   

)A/HRC/8/WG.2/TF/2.(  

  املداوالت ملخص - ثانياً 
النظر يف تقرير فرقة العمل رفيعة املستوى املعنية بإعمال  - ألف 

  احلق يف التنمية ويف اخلطوات املقبلة

وأكدت أن القمة   . ا نيابةً عن حركة عدم االحنياز ببيان عام أعربت الصني عن انضمامها إليه            أدلت كوب   - ٩
 دعت  ٢٠٠٦سبتمرب  /الرابعة عشرة للدول األعضاء يف حركة عدم االحنياز اليت انعقدت يف هافانا يف شهر أيلول              

 كما دعت إىل    ،يات األساسية إىل النهوض باحلق يف التنمية إىل نفس مستوى مجيع حقوق اإلنسان األخرى واحلر            
 اجلمعيـة العامـة يف   يف ذلكوكان اجملتمع الدويل، مبا    . إعماله إعماالً تاماً عن طريق وضع اتفاقية يف هذا الشأن         

وقد مضت أكثر من عشرين سنة منذ اعتماد إعالن احلق          . تكراراًمراراً و ، قد أكّد هذا املفهوم      ٦٢/١٦١قرارها  
ة الفاصلة بني البلدان املتقدمة والبلدان النامية ال تزال آخذة يف االتساع بسبب عدد من               إالّ أن الفجو  . يف التنمية 
أثر العوملة، والقواعد واملمارسات التجارية غري العادلة، والتعاون الدويل غري الكايف، والنـواقص الـيت               : العراقيل

اء هبا، وأعباء الديون، وانعدام الدميقراطية يف       تشوب الوفاء بالتزامات املساعدة اإلمنائية الرمسية واإلخفاق يف الوف        
وجيب على اجملتمع الدويل التـصدي هلـذه      . اختاذ القرارات املتعلقة بالتجارة الدولية، واملؤسسات املالية والنقدية       

قد وتعت. العراقيل على حنو شامل إذا كان يرغب يف االنتقال باحلق يف التنمية من النقاش النظري إىل اإلعمال التام            
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 من األهداف اإلمنائية لأللفية جيسد جوانب هامة من التعاون الدويل وأنه مفتاح             ٨حركة عدم االحنياز أن اهلدف      
  .حتقيق األهداف اإلمنائية السبعة األخرى

وأدلت فرنسا ببيان عام نيابةً عن كل من االحتاد األورويب وتركيـا وكرواتيـا ومجهوريـة مقـدونيا                    - ١٠
، وأوكرانيا، ومولدوفا، وأرمينيا،    وليختنشتاين، وألبانيا، والبوسنة واهلرسك، واجلبل األسود،       سابقاًاليوغوسالفية  

ويظل االحتاد األورويب ثابتاً على التزامه بإعمال احلق يف التنمية وهو يدعم كل الدعم خارطة الطريق                . وجورجيا
وأعرب االحتاد األورويب عـن     . ٤/٤لس يف قراره    املتفق عليها أثناء الدورة الثامنة للفريق العامل واليت أقرها اجمل         

اعتقاده بأنه من مسؤولية الدول خلق ظروف داخلية مؤاتية لتنميتها والتعاون على الصعيد الدويل من أجل إزالة                 
ورحب مبا أجنزته فرقة العمل رفيعة املستوى من عمل لزيادة صقل املعـايري يف ضـوء                . العوائق اليت متنع التنمية   

وقد لقي توسيُع نطاق    .  وذلك من أجل جعلها أكثر قابلية للتطبيق وأكثر قبوالً         ،ملستخلصة من تطبيقها  الدروس ا 
كل ترحيب إذ   ) األساسية بأسعار ميسورة يف البلدان النامية      إتاحة العقاقري  (٨هاء من اهلدف اإلمنائي      -  ٨الغاية  

ومن شأن ذلك   . صحة من منظور احلق يف التنمية     سيتيح ذلك استعراض البعد التجاري حلقوق امللكية الفكرية وال        
أيضاً أن يأخذ يف االعتبار عمل كل من منظمة الصحة العاملية، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، واملقرر اخلـاص                  
املعين حبق كل إنسان يف التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، والبنك الدويل، والشراكات بني                 

 العام واخلاص يف الصناعة الصيدالنية، بغرض مساعدة حنو مليارين من السكان الفقراء احملرومني مـن                 القطاعني
 االحتاد األورويب توصيات فرقة العمل رفيعـة املـستوى يف           أّيدوختاماً،  .  الصحة وتدعمالعقاقري اليت تنقذ احلياة     

  . زيادة حتسني نوعية املعايري، الرامية إىلدورهتا الرابعة

وأعربت عن اعتقادها بأن . وأقرت مصر، متكلمةً باسم جمموعة الدول األفريقية، بيان حركة عدم االحنياز  - ١١
كيد أمهية ومركزية احلق يف التنمية وجَعل من إعماله إحدى أهم غاياته وجزءاً أساسياً من أ أعاد ت٤/٤قرار اجمللس 

الذي  بالتقدم معترفاًريق العامل ولفرقة العمل رفيعة املستوى وكان القرار مبثابة تصويت مدوٍّ منح الثقة للف. واليته
 احلق يف التنمية، مبا يف ذلك تعريف املبادئ اليت يرتكـز            حوليف النقاش    يف السنوات األخرية     ساعد على إحرازه  

 األفريقيـة   ورحَّبت اجملموعة . عليها احلق يف التنمية إىل جانب حتديد العناصر العديدة اليت يتكون منها هذا احلق             
.  من األهداف اإلمنائية لأللفية    ٨بتركيز كل من فرقة العمل والفريق العامل بشكل متواصل على اهلدف اإلمنائي             

، والتقييم الدوري  وإعماله من املالحظات خبصوص تنفيذ احلق يف التنمية     عدداً اجملموعة   أْبدتوعالوة على ذلك،    
 هاء املندرجة حتت اهلدف -  ٨ الفنية، والغاية والبعثاتيري ملموسة، ملختلف الشراكات، وضرورة جعل املعايري معا

  . من أهداف األلفية٨

وأشارت إىل أن حتقيق األهداف اإلمنائيـة       . وأدلت باكستان ببيان عام نيابةً عن منظمة املؤمتر اإلسالمي          - ١٢
شر على مجيع األهـداف اإلمنائيـة       تأثري مبا وله  لأللفية هو باألساس امتحان للشراكات العاملية من أجل التنمية          

وأعرب مؤمتر القمة اإلسالمي عن قلقه من كون غايات األهداف اإلمنائية مل تتحقق بعـد، مبـا فيهـا      . األخرى
 يف وضع هنج احلق يف التنمية       حامسة لعمل الفريق العامل أمهيةٌ      توكان. ٨الغايات املندرجة حتت اهلدف اإلمنائي      

وضـع النمـو    والسعي إىل حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية       كذلك يف    و ،ة ومستدامة من أجل حتقيق تنمية تدرجيي    
ومت اإلعراب عن ضرورة زيادة مشاركة البلدان النامية يف صنع القرار           . والتنمية على مسار مستدام وطويل املدى     

زالة القيود الناشئة عـن     االقتصادي واملايل على الصعيد الدويل واستجالء مصادر متويل جديدة لفائدة الفقراء وإ           
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وينبغي أالّ تغيب عن . بعض جوانب حقوق امللكية الفكرية وعن احلواجز اجلمركية وعن نظام مراقبة التكنولوجيا       
  . تقييم شراكات بعينهاوحصره على تركيزه تضييق نطاقذهن الفريق العامل الصورة األكرب بسبب 

كة عدم االحنياز، فرقة العمل على اتباع هنج واقعـي          وشجعت تايلند، من خالل انضمامها إىل بيان حر         - ١٣
 اهلـدف   منواو   -  ٨ألف إىل    -  ٨وفيما يتعلق بالغايات من     . وعملي يف تطبيق املعايري على خمتلف الشراكات      

، اقترحت تايلند أن حتصل فرقة العمل على دعم األمم املتحدة وغريها من الوكاالت الدولية عوض أن                 ٨اإلمنائي  
وينبغي للشراكة العاملية كـذلك أن تـشمل        . ار جديد مع منظمات أخرى إقليمية أو دون إقليمية        تدخل يف حو  

  .٨جماالت مواضيعية أخرى كالتعليم والصحة والغذاء إىل جانب اهلدف اإلمنائي 

وشددت الصني، يف دعمها لبيان حركة عدم االحنياز، على أنه مل ُيحَرز تقدم ُيذكَر يف بلوغ تطلعـات                    - ١٤
واقترحت التشديد أكثر على مسائل التجارة .  حتقيق التنمية كما وردت يف إعالن احلق يف التنميةتتمثل يفة بسيط

وألن من شأهنا استهداف املعايري على      ونقل التكنولوجيا والديون ألهنا تكتسي أمهية أكرب بالنسبة للبلدان النامية           
ح من احلق يف التنمية ومن األهداف اإلمنائية لأللفية هو وفضالً عن ذلك، قالت الصني إن القصد الواض. حنو أفضل

لذلك فإنه ينبغي . دعم الدول والشعوب من خالل إزالة العقبات اليت تعوق التنمية على الصعيدين الوطين والدويل
مليـاً وأالّ   للفريق العامل ولفرقة العمل أن يركِّزا، عند زيادة حتسني املعايري، على كيفية حتقيق احلق يف التنمية عا                

  .يركِّزا على مسائل معينة أو يفرضا شروطاً مسبقة تتعلق حبقوق اإلنسان

ورأت على وجه اخلصوص أن . تقرير فرقة العمل فيما يتعلق بتحليله للشراكاتتأييدها ل سويسرا وأبدت  - ١٥
 يف حتليل الشراكات    تعاون الشركاء ذوي الصلة مؤشر إجيايب على العمل الذي ستقوم به فرقة العمل يف املستقبل              

اًوأقر الوفد . اجلديدة   . توصيات فرقة العمل يف دورهتا الرابعةكلّي

املقرر لفرقـة العمـل رفيعـة     -  وبعد االستماع إىل هذه البيانات العامة، قدم ستيفن ماركس، الرئيس          - ١٦
وتضمن ). A/HRC/8/WG.2/TF/2(املستوى، عرضاً وافياً للتقرير املتعلق بالدورة الرابعة اليت عقدهتا فرقة العمل            

التقرير االستنتاجات املفصلة اليت مت اخللوص إليها عند تقييم كل واحدة من الشراكات احملددة، وال سيما اآلليـة            
االستعراض املتبادل لفعالية التنمية املشترك بني اللجنة االقتصادية ألفريقيا وجلنـة           األفريقية الستعراض النظراء؛ و   

ة التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي يف سياق الشراكة اجلديدة من أجل تنميـة                املساعدة اإلمنائي 
واتفاق شراكة كوتونو املربم بني االحتاد األورويب وبلـدان أفريقيـا     أفريقيا؛ وإعالن باريس بشأن فعالية املعونة؛       

 من النهج الذي اتبعته الغاية يف هذا الشأن على أن املقرر -  وشدد الرئيس. ومنطقة البحر الكارييب واحمليط اهلادئ
، وإّنما الدخول يف عملية تعاونية الختبار املعايري عن طريق "تسجيل نقاط "ليستفرقة العمل يف تقييم الشراكات 

أما فيما خيص تطوير املعايري، فقد تعلمت فرقة العمل من جتربتها أن تطبيـق              . تطبيقها على احلوار مع الشراكات    
وأوضح السيد ماركس كذلك أن فرقة العمل كانت قد قررت          . ملعايري كان األساس التجرييب لتطويرها وصقلها     ا

قابلة فيف وإعادة ترتيبها بغية جعلها أكثر صرامة من الناحية التحليلية واملنهجية وجعلها             طتنقيح املعايري بشكل    
. لية الشراكات العاملية يف إعمال احلـق يف التنميـة         أدوات مبنية على التجربة ُتستعمل يف زيادة فعا       ك لالستخدام

وطلبت فرقة العمل احلصول على مزيد من الوقت واملوارد كي تعمل مع الشبكة املعقدة من الشراكات العاملية يف        
ويف اخلتام، سلم السيد ماركس بأن احلق يف التنمية أوسُع          . الوقت الذي تضمن فيه توسعها اجلغرايف واملوضوعي      

 وبأن املهمة املسندة إىل فرقة العمل هي أن تعمل مع الشراكات    ، من األهداف اإلمنائية لأللفية    ٨ من اهلدف    نطاقاً
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لذلك، فإهنا ستتبع إرشادات الفريق العامل يف حتقيق توازن مواضـيعي ضـمن             . على النحو احملدَّد يف تلك الغاية     
، كما هو احلال بالنسبة حلقوق اإلنـسان  ن الضروري أنه م و إىل حد كبري     السائدوأقر بالرأي   . ٨اهلدف اإلمنائي   

 وضع إطار للتقدم يف إعمال احلق يف التنمية، يركِّز على كل من اهليكل والعملية والنتيجة فيجمع املعايري األخرى،
  .على النحو الذي جاءت عليه يف املرفق الثاين من تقرير فرقة العمل

عمل فرقة العمل املتعلق بالـشراكات      ) أ(لعامل تعليقات بشأن    وبعد العرض اآلنف الذكر، قدم الفريق ا        - ١٧
  تطـوير املعـايري؛    ) ج( مبا يف ذلك التوسع اجلغرايف واملواضـيعي؛         ،شراكات إضافية إقامة  ) ب(األربع القائمة؛   

اد األفريقي،  اجملموعة األفريقية، واالحتممثلو كل منوتناول الكلمة . اإلطار الزمين احملدَّد لتنفيذ خارطة الطريق) د(
واجلزائر، وبنغالديش،   وبربادوس، ، والربازيل، )نيابةً عن منظمة املؤمتر اإلسالمي    (وباكستان  واألرجنتني،  إثيوبيا،  
رابطة االستشارات ، ومصر، واهلند، و)نيابةً عن حركة عدم االحنياز(وكوبا ، )نيابةً عن االحتاد األورويب   (وفرنسا  

  . إيربتش، ومؤسسة فريدري االقتصاد املنصف- حقوق اإلنسان  - التجارة : الثالثية األبعاد

وفيما خيص استعراض فرقة العمل لآللية األفريقية الستعراض النظراء، اليت كانت موضوع تعليقات عدد                - ١٨
من الوفود، أوضح السيد ماركس أن إشارات إىل حقوق مدنية وسياسية بعينها قد وردت يف تقرير فرقة العمـل        

أنه جيب النظر إليها يف السياق األوسـع        مضيفاً  ائفة واسعة من املسائل اليت أُثريت أثناء املناقشات         بغرض ذكر ط  
إصدار األحكام، وهي مسألة أعم، فقد أقر السيد ماركس بأن ب فيما يتصلأّما . لفحص اآللية األفريقية فحصاً تاماً

رصد واستعراض "عامل يف القيام بواليته املتمثلة يف والية فرقة العمل يشوهبا شيء من اللبس، فهي تساعد الفريق ال
التقييم الدوري لتحسني فعالية "ووضع معايري تطبَّق عند إجراء " يف تعزيز وتنفيذ احلق يف التنمية(...) التقدم احملرز 

راكات مل ، وهو أمٌر من الواضح أنه ينطوي على إجراء تقييم، على أن اهتمام فرقة العمل بالش"الشراكات العاملية
وأوصى السيد ماركس باالستمرار يف إجراء عمليات تقييم . يكن لُيستخدم يف الوقت نفسه كمنطلق للحكم عليها

، ورحَّب باالقتراحات اليت تفيد بأنه ينبغي لفرقة العمل أن جتري توجيه االهتاماتمبنية على احلوار والتعاون وليس 
كات قبل أن تقوم بأية بعثة فنية حىت حتدَّد مسبقاً كيفيةُ اسـتفادة             مشاورات مع أمانة اآللية أو غريها من الشرا       

  .اختبار املعايري وحتسينهاب لفرقة العمل  السماحيف الوقت نفسهوالشراكة املعنية من البعثة 

وعلقت بربادوس بالقول إن احلوار بشأن اتفاق كوتونو مع البلدان املتلقية سيكون مفيداً فيمـا يتعلـق             - ١٩
 فيما يتعلق مبعرفة ما إذا  أيضاًيفية عمل الشراكة ليس فيما خيص عناصر حقوق اإلنسان فحسب، وإنَّمابتحديد ك

 الـدعم   وتوجيـه  إىل األسـواق     الوصولمتت معاجلة مسائل من قبيل احلصول على التكنولوجيا وحتسني فرص           
واقُترح .  التفضيليفرصة الوصولبفقدان  البلدان والقطاعات، وهو أمر قد يتأثر      حنوواملساعدة اإلمنائيني املناسبني    

  .أن تتصل فرقة العمل بأمانة آلية املفاوضات اإلقليمية الكاريبية هبذا اخلصوص قبل إجراء أية زيارات ميدانية

 من تقرير فرقة العمـل، دعـم عـدةُ    ٨٥وأثناء النقاش املتعلق بالتوسع املواضيعي املشار إليه يف الفقرة         - ٢٠
 كتوفري األدويـة   ٨توسيع نطاق املواضيع لكي يشمل مسائل أخرى يتناوهلا اهلدف اإلمنائي           متكلمني اقتراحات   

.  وامللكيـة الفكريـة    ،، ونقل التكنولوجيا  يةاألساسية بأسعار ميسورة، وختفيف الديون، ونظامي التجارة واملال       
اكات بني بلدان الشمال وبلـدان       تقييم الشراكات العاملية، أو الشر     فضَّل املتحدثون وبالنسبة للتوسع املواضيعي،    

اجلنوب، على تقييم الشراكات اإلقليمية أو الثنائية أو بني بلدان اجلنوب فيما بينها، إذ يتيح النـوع األول مـن                    
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وتناولت بعض التعليقات   . للمسائل املواضيعية عرب العامل   نطاقاً  الشراكات لفرقة العمل دراسة املضاعفات األوسع       
  .هنا حتتوي أيضاً على مكوِّنات مواضيعيةإاملواضيعي للشراكات الثنائية أو اإلقليمية إذ أيضاً قيمة التقييم 

    ً                                                             ً      ً                                وبناًء على طلب الفريق العامل، قدم ممثالن عن منظمة الصحة العاملية عرضاً موجزاً تناول عمل الفريـق              -   ٢١
                      هاء املندرجة حتت اهلدف -    ٨       الغاية                                                                      العامل الدويل احلكومي املعين بالصحة العمومية واالبتكار وامللكية الفكرية و  

                       ً         ً    َّ  ً                                  هاء تشكل يف حد ذاهتا جماالً مواضيعياً معقَّداً إذ تشمل امللكية الفكريـة،    -    ٨                         ومت اإلقرار بأن الغاية       .  ٨        اإلمنائي  
                                                                                                                واملساعدة املالية، ونقل التكنولوجيا، واملشتريات والتسعري، والبحث والتطوير، والتعاون الدويل، وبناء القدرات            

                                           وبالتايل، اتفق الفريق العامل على إجراء        .                                                                     ية، والكثري من املسائل اليت مل تتطرق هلا أية شراكة من الشراكات              احملل
                                                                                                   استعراض نظري يتناول االستراتيجية وخطة العمل العامليتني اللتني وضعهما الفريق العامل احلكومي الدويل املذكور 

  .                                                          ص لعملية الرصد والتقييم يف إطار االستراتيجية العاملية                                                             مع طلب توضيحات منه عند الضرورة وإيالء اهتمام خا        
                                      واتفق الفريق العامل كذلك على أنه        .    ُ                        ً     ً     ٍ                                 واعُتربت خلفية خطة العمل مثاالً جيداً لنهجٍ حمدد ومتماسك جتاه الرصد          

        بالغاية                                                                                                ينبغي دراسة أكثر من شراكة واحدة بغية وضع قاعدة أوسع تنطلق منها فرقة العمل يف وضع املعايري املتعلقة 
                                                                                                             هاء، مع مراعاة عمل املقرر اخلاص املعين حبق كل إنسان يف التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية                   -    ٨

                                  ِ َ                                                                    ويف هذا السياق، مت تبادل اآلراء خبصوص ِقَيم دراسة الصندوق العاملي ملكافحة اإليدز والسل واملالريا،                 .         والعقلية
                                                                      اخلاص املشترك بني برنامج األمم املتحدة اإلمنائي والبنك الدويل ومنظمة                                                   واملرفق الدويل لشراء األدوية، والربنامج      

  .                                                                                        الصحة العاملية للبحث والتدريب يف جمال أمراض املناطق املدارية، والتحالف العاملي للقاحات والتحصني

عـن   اعُترب ذا أمهية خاصة يف عدد من املداخالت، قـدمت ممثلـةٌ              الذيوفيما خيص نقل التكنولوجيا،       - ٢٢
األونكتاد عرضاً موجزاً عن عمل اللجنة املعنية بتسخري العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية، وهي هيئة فرعية تابعة 

اخلطوط العريضة للمواضيع اهلامة اليت ستتناوهلا اللجنة علـى        املمثلة  أوضحت  . للمجلس االقتصادي واالجتماعي  
تعلق ببناء جمتمع املعلومات بغية تضييق الفجوة الرقميـة،         مدى السنوات اخلمس القادمة، ومن ضمنها مواضيع ت       

وستكون املسائل املتعلقة بنقل التكنولوجيا جزءاً من تلـك         . ودراسة مضاعفات العلم والتكنولوجيا على التنمية     
 وكشراكات حمتملة ميكن أن يقوم الفريق العامل بتقييمها،       . املواضيع بيد أهنا لن تكون موضوع تركيز العمل كله        

 بشأن التنمية الذي يتضمن جمموعة      املنظمة العاملية للملكية الفكرية    جدولُ أعمال    ورد يف مداخالت أخرى ذكر    
              أجنح اتفاق                       أشري إليها على أهنا                              التنمية النظيفة، اليت          وآلية   ،                                        تعزيز البعد اإلمنائي يف أنشطة املنظمة      ل توصية   ٤٥من  

                                  واتفق الفريق العامل على أنه ينبغي   .                   ً  آلية حفز جيدة جداً       ا هلا من مب                                       بيئي متعدد األطراف يف منظومة األمم املتحدة 
                  بشأن التنمية، إذا  املنظمة العاملية للملكية الفكرية                       ً                                     لفرقة العمل أن تدرس أوالً آلية التنمية النظيفة، مث جدول أعمال 

                        تتفق مع اجلدول الزمين             قد ال               هذه املنظمة                      ً                   مسحت الظروف بذلك، نظراً ألن خطة عمل            مىت                     مسح اإلطار الزمين و   
   .                    احملدد لعمل فرقة العمل

َ           ليس املصطلح املستخَدم يف اهلدف   "                نقل التكنولوجيا "           ٍ      ً                            ويف نقاش تالٍ، ورداً على مالحظة أبدهتا كندا بأن   -   ٢٣                 
  ،  )   واو  -    ٨       الغاية  (                                                                      الذي يشري خبالف ذلك إىل إتاحة منافع التكنولوجيا وخاصة املعلومات واالتصاالت  ٨       اإلمنائي 

      نقـل   "                                                                                              املقرر إىل أن الفريق العامل كان يعتقد خالل دوراته السابقة ويف دورته التاسـعة بـأن                   -         الرئيس      أشار  
                                 وأن املناقشات اليت دارت حول       ٨                                                            مصطلح عام يشمل اإلشارات احملددة الواردة يف اهلدف اإلمنائي            "            التكنولوجيا

   .               على ذلك األساس        مت تفسريها                    الشراكات اإلضافية قد 



A/HRC/9/17 
Page 9 

                     ً                                             ً     ً                   لة الديون اخلارجية جماالً آخر من جماالت الشراكة العاملية اليت استقطبت دعماً كبرياً مـن                         وكانت مسأ   -   ٢٤
                                                                                            ومتت اإلشارة إىل املبادرة املتعلقة بالبلدان الفقرية املثقلة بالديون واملبـادرة املتعـددة               .                      حيث التوسع املواضيعي  

                                            ، بوصفها خيارات قائمة أمام فرقة العمل                                                                         األطراف لتخفيف عبء الديون وإىل مصرف التنمية للبلدان األمريكية        
                                                                                            أما فيما يتعلق باستعراض املبادرة املتعلقة بالبلدان الفقرية املثقلة بالديون واملبـادرة              .                             إلجراء تقييم يف هذا امليدان    

  .                                         ُ                                                                    املتعددة األطراف لتخفيف عبء الديون، فقد اقُترح أن تتصل فرقة العمل بصندوق النقد الدويل وبالبنك الدويل            
                                                                                                            يما خيص إشارة فرقة العمل إىل مصرف التنمية للبلدان األمريكية، أعربت األرجنتني ومعها وفود أخرى عـن                   وف

                                                                                                                     الرأي الذي مفاده أنه ينبغي حبث مسألة الديون باعتبارها مسألة عاملية وليست إقليمية، وأنه من األمهية مبكـان                  
  .                                  تقييم شراكة عاملية تتصل بذلك املوضوع

 يتعلق بعدم إشارة تقرير فرقة العمل إىل الغاية املتعلقة بالنظم التجارية واملاليـة ضـمن     ورداً على سؤال    - ٢٥
، بيَّن السيد ماركس أن مسألة التجارة قد وردت معاجلتها جزئياً يف استعراض اتفاق كوتونـو                ٨اهلدف اإلمنائي   

 التنمية آملةً أن تكون املعايري الـيت        وتناولت فرقة العمل أيضاً متويل    . وأثناء دراسة اتفاقات الشراكة االقتصادية    
  .ُوضعت يف هذا الصدد مفيدة يف تقييم التجارة واملالية

                                                                                          وفيما يتعلق بالتوسع اجلغرايف، أوصت فرقة العمل بإجراء حوار مع السوق املشتركة للمخروط اجلنـويب     - ٢٦
                                    الشراكة جتمع بني التجارة والتنمية                                            ً         ً                                  بغية توسيع نطاق عمل فرقة العمل مواضيعياً وإقليمياً إذ إن طريقة عمل تلك              

                 للمخروط اجلنـويب                                      دعوة رمسية إىل السوق املشتركة          ِّ  توجِّه  ُ                          وطُلب إىل فرقة العمل أن        .                     ومسائل حقوق اإلنسان  
               ُ   ِّ                                                                           الدخول يف حوار وُتبيِّن نطاق ذلك احلوار الذي سيتناول إسهامات تلك الشراكة يف إعمال احلـق يف                    للتفكري يف   

   .                     التنمية ويف صقل املعايري

     ً              نيابةً عن حركة عدم  (       كوبا  ا       ً                             ً                               وتعليقاً على تطوير وصقل املعايري تدرجيياً، قام عدد من الوفود، ومن ضمنه  -   ٢٧
       القلق                ، باإلعراب عن     )     ً                          نيابةً عن منظمة املؤمتر اإلسالمي     (          وباكستان    )      ً                      نيابةً عن اجملموعة األفريقية    (      ومصر    )       االحنياز

                  بـدأي التعـاون     مل       ً   إمهاالً         أن هناك                                 ات واملسؤوليات الوطنية يف حني                       ً       ً                       من أن هناك تشديداً مبالغاً فيه على االلتزام       
  ،        الدولية    ية               التجارة واملال    ونظم                       لكي يشمل التعاون الدويل                                    وطلبت تلك الوفود توسيع النطاق      .                  واملساعدة الدوليني 

               ضاء على الفقر،                        ، وختفيف عبء الدين، والق               ألغراض التنمية                                                  مبا يف ذلك اتفاقات التجارة احلرة، واملساعدة الرمسية    
   . ٨                يف اهلدف اإلمنائي      احملددة                                                   ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات، وغري ذلك من املسائل 

                البعد الـدويل            ِّ  بطريقة تعزِّز     عايري   امل                     إىل فرقة العمل أن تضع   )      ً                       نيابةً عن حركة عدم االحنياز     (             وطلبت كوبا     -   ٢٨
                                                   ة اليت تواجهها الدول واليت حتد من قدرهتا على ضـمان                                                  مبا يف ذلك العوائق اخلارجية أمام التنمي        ،                للحق يف التنمية  
        االنتقاص                    التنمية لتربير       َ  بقلَة                                                                   حقوق اإلنسان لفائدة اجلميع، بالرغم من أنه ال جيوز االعتداد                 لكافة                 التنفيذ الكامل   

   .                   يف جمال حقوق اإلنسان                                          االلتزامات الدولية اليت تقع على عاتق الدول  من

ٍ     تعليقاٍت        إبداء                       املقرر للفريق العامل      -        ً                  ونزوالً عند طلب الرئيس     -   ٢٩                                   بشأن املعايري الواردة يف املرفـق            حمددة         
                                     أن املعايري تشوهبا مشاكل مفاهيمية وأن              مشترك مفاده        عن رأي       املندوبني                                    الثاين من تقرير فرقة العمل، أعرب بعض 

                    ثر حبيث تساعد يف قياس            ُ                    أنه ميكن جعلُها ملموسة وعملية أك   إىل        كذلك     وأشري  .         الغموض        شيء من              صيغتها يكتنفها
                     من أجل النـهوض          ّ                                       ُ               جيب أالّ تتوقع املعايري أن تكون مجيع الشركات قد اسُتنبطت                   ً        ولوحظ أيضاً أنه      .             التقدم احملرز 
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    ومن                                                           فقيل إنه يصعب تطبيق بعض املعايري على مجيع الشراكات،            .                                             حبقوق اإلنسان أو احلق يف التنمية بوجه خاص       
أولويات تستجيب الحتياجات أضعف الفئـات الـسكانية    (                 ة من الشراكات                   مدى حتديد شراك                ً    هذه املعايري مثالً    

   . )وأكثرها هتميشاً وتنطوي على تدابري إجيابية يف سبيل إعمال ما هلذه الفئات من حقوق اإلنسان

     يف               وعملها يسريان                             بأن عملية فرقة العمل             االعتقاد                                                وأعرب االحتاد األورويب وسويسرا ووفود أخرى عن          -   ٣٠
                                                                                                    ا على ما قامت به فرقة العمل من تنقيح وإعادة ترتيب للمعايري بغية زيادة فائدهتا وإمكانية                 ي          صحيح وأثن          االجتاه ال 

                             وأعرب االحتـاد األورويب عـن        .                                                                            تطبيقها على الشراكات من أجل التنمية، على الصعيدين اجلغرايف واملواضيعي         
   .                                              اهتمامه باجتماع خرباء فرقة العمل املعنيني باملعايري

      هـذه                                     الوفود، أن تعليقات الوفـود            أبدهتا                              ِّ  ً                        السيد ماركس للفريق العامل، مرحِّباً بالتعليقات اليت              وأكد    -   ٣١
                                                                وفيما يتعلق بالتركيز امللموس على البعد الوطين الذي يكتسيه           .           ً                                      ستؤخذ حتماً بعني االعتبار يف زيادة صقل املعايري       

         ً                                 عايري مشرياً إىل إعالن احلـق يف التنميـة                                                                             احلق يف التنمية، قدم السيد ماركس بعض التوضيحات بشأن مصادر امل          
     إىل  ،                                                                                        والشواغل ذات األولوية اليت برزت من خالل املناقشات داخل جلنة حقوق اإلنسان وداخل فريق العمل احلايل

   َّ                                       وسلَّم السيد ماركس بأن منهجية صـياغة         .                                                                      جانب املسائل املثارة يف تقارير اخلبري املستقل املعين باحلق يف التنمية          
      ذوي     من   رباء  اخل       ٌ                                                                            منهجيةٌ تتسم برد الفعل أكثر مما تتسم بالتناسق وشدد على ضرورة التفكري من جديد مع           املعايري
                                                                                                             يف هذا اجملال يف قياس التقدم احملرز باجتاه حتقيق أهداف إمنائية معقدة عن طريق مؤشرات ومعايري نوعيـة                       اخلربة
        ً أحكاماً                                   بأن إعالن احلق يف التنمية يتضمن         )      الحنياز     ً                  نيابةً عن حركة عدم ا     (    ً            ّ              ورداً على ذلك، ذكّرت كوبا        .      وكمية

       ذات                                               القيام مبا يلزم، وال سيما فيما خيص األحكام                                                                     أخرى هامة مل تنعكس بعد يف املعايري وطلبت إىل فرقة العمل            
   .                                 الصلة بالبعد الدويل للحق يف التنمية

                                يق على مجيع الشراكات بـصورة                                                                ما إذا كان القصد من املعايري أن تكون قابلة للتطب             حول  ُ           وطُرح سؤال     -   ٣٢
      وأجاب   .                         سب اختالف املواضيع واملناطق حب                                                            عامة وعلى صعيد عاملي أو إذا كانت مثة ضرورة البتكار معايري خمتلفة 

                                                          ُّ                                                           السيد ماركس بأن فرقة العمل توقعت من فريق العمل أن يعاجل اللُّبس املتمثل فيما إذا كانت املعايري تسري على                   
   .                     على جماالت شراكة بعينها                      مجيع أنواع الشراكات أو 

ما إذا كانت الشراكة ) أ: (واقترح السيد سينغوبتا مخسة مواضيع رئيسية ميكن استنباط املعايري منها وهي  - ٣٣
ما إذا كانت تعزز احلق دون انتهاك أية حقوق أخرى من خـالل عمليـة         ) ب(تسهم يف حدوث تنمية منصفة؛      

 تلك الواجبات على ا تقع على عاتقهاجلهات اليتيد الواجبات وتعريف ما إذا كان مت حتد) ج(اإلعمال التدرجيي؛ 
ما إذا كانت مثة آلية للرصد واالستعراض، على املستويني الوطين والدويل، وما إذا ) د(الصعيدين الوطين والدويل؛ 

اإلنصاف وعـدم   ما إذا كانت العملية تتسق ومبادئ       ) ه(مت تطوير مؤشرات مناسبة أو تبيَّن أنه ميكن تطويرها؛          
  .التمييز واملشاركة والشفافية واملساءلة

، قدمت األمانة للفريق العامل اإلطار الزمين املؤقت الذي )نيابةً عن حركة عدم االحنياز(وبطلب من كوبا   - ٣٤
مها ُحدد لفرقة العمل من أجل تنفيذ خارطة الطريق اليت أخذت يف االعتبار الشراكات اإلضافية املقترحة اليت ستقيِّ

 املرحلة الثالثة يف عام     تغطية تتوقع،  ٤/٤ومت توضيح أن خارطة الطريق، اليت أقرها اجمللس يف قراره           . فرقة العمل 
 ويعين ذلك أن االستنتاجات املوحدة اليت خرجت هبا فرقة العمل ستقدَّم إىل الفريق العامـل يف دورتـه             ،٢٠٠٩
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يف معرض حبثه للشرح الذي قدمتـه  العامل، اتفق الفريق و. ٢٠١٠يونيه /السنوية العاشرة اليت ستعقد يف حزيران   
األمانة، على أن يطلب من اجمللس توسيع نطاق والية فرقة العمل تبعاً لذلك بغية متكينها من إمتام املهام املـسندة            

  .إليها ضمن إطار خارطة الطريق الثالثية املراحل اآلنفة الذكر

   بالنيابةية حلقوق اإلنسانكلمة مفوضة األمم املتحدة السام - باء 

وا كانغ، مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان بالنيابـة، يف كلمتـها              -  أبرزت السيدة كيونغ    - ٣٥
التقدم الذي أحرزه الفريق العامل يف إبقاء التركيز املتواصل على األبعاد العملية إلعمال احلق يف التنمية من خالل         

وبيَّنـت  .  إطار عمل يتوافق واملسؤوليات الدولية اليت ينطوي عليها احلق يف التنمية           عّدالذي يُ ،  ٨اهلدف اإلمنائي   
أمهية احملافظة على توافق اآلراء الذي حتقق خالل دورة الفريق العامل السابقة بوصفه دليالً علـى تـوفر اإلرادة                   

ـ .  املمارسة الفعلية نقل احلق يف التنمية من حقل اخلطابة إىل حقل        لالسياسية لدى الدول األعضاء      رت، مـن  وعّب
إلرادة السياسية لدى الدول األعضاء وخـربة اخلـرباء واألعـضاء           ا باجلمع الفريد من نوعه بني    خالل تسليمها   

باالستناد إىل  إعمال احلق يف التنمية نتيجة توافقية صوب مزيداملؤسسيني، عن ثقتها بأن الفريق العامل سيصل إىل 
  . الدورات املاضيةاإلجنازات اليت حتققت يف

   االستنتاجات والتوصيات- ثالثاً 
املقرر، استناداً إىل ما دار داخل الفريق العامل من مناقشات، بإعداد وتعميم مشروع نص               -  قام الرئيس   - ٣٦

وقامت الوفود بعد ذلك مبناقشة مشروع النص . االستنتاجات والتوصيات املنبثقة عن الدورة التاسعة للفريق العامل
 ،٢٠٠٨أغـسطس   / آب ٢٢املعقـودة يف    ،  واعتمد الفريق العامل يف جلسته اخلتامية     . فاوض بشأنه وتعديله  والت

  .استنتاجاته وتوصياته بتوافق اآلراء

االستنتاجات والتوصيات بتوافق اآلراء، أوضحت عـدة دول وجمموعـات مواقفهـا خبـصوص              وبعد اعتماد     - ٣٧
) ٣٨الفقرة  " (جوانب أخرى "وكندا أن عبارة    ) ةً عن االحتاد األورويب   نياب(وأوضحت فرنسا   . االستنتاجات والتوصيات 

) نيابةً عن حركة عدم االحنياز(وقالت كوبا .  احلكم الرشيد والدميقراطية وسيادة القانون داخل البلدانتشمل أيضاً
 إىل إبرام   اليت ُتفضي األحكام  تشري إىل   ) ٤١الفقرة   (٤/٤الواردة يف قرار اجمللس     " األحكام ذات الصلة  "إن عبارة   

تشري إىل التـزام  " جوانب أخرى"وباإلضافة إىل ذلك، شدَّدت كوبا على أن عبارة  ". اتفاقية دولية ملزمة قانوناً   "
 وهو مـا يؤسـس لنظـام        ،للمساعدة اإلمنائية الرمسية  اإلمجايل   يف املائة من الناتج القومي       ٠,٧بتخصيص نسبة   

عادل إىل جانب احلكم الرشيد والدميقراطية على الصعيد الدويل، مبـا يف            اقتصادي دويل جديد ولنظام اقتصادي      
واصطفت مصر إىل جانب حركة عدم االحنيـاز        .  الدولية املالية والنقدية و املؤسسات التجارية ذلك طريقة عمل    

ـ           "اجلوانب األخرى "فأضافت أن    ستويني ، كاحلكم الرشيد والدميقراطية وسيادة القانون، ينبغي أن تطبَّق على امل
  .          والـشعوب          اإلنـسان      حلقوقتشمل كذلك امليثاق األفريقي " صكوك أخرى"الوطين والدويل معاً، وأن عبارة 

              ِّ      ً             ّ                                                       على أنه مل يقرِّر أبداً بشكل مسبق أنّ ما يبذله الفريق العامل من جهود سيسفر                 ٤ / ٤                      رت كندا قرار اجمللس        ّ وفّس
  "                نقل التكنولوجيا "                             ظت كندا أنه ينبغي تفسري عبارة                  وعالوة على ذلك، الح  .                             عن صك دويل بشأن احلق يف التنمية
                         حظيت بتزكيـة الفريـق          خطة                                           وأشارت اليابان إىل خطة العمل بوصفها         .  ٨                                   على النحو املبني يف اهلدف اإلمنائي       
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                        ً                                                                   وأشارت إىل أهنا تأمل جدياً أن تقوم فرقة العمل بعملها بشكل مناسب دون أن يؤدي ذلك إىل مضاعفات  ،      العامل
   .                                         امليزانية وذلك بسبب كون املوارد عرضة للنفاد           إضافية على 

   االستنتاجات- ألف 

يعرب الفريق العامل عن امتنانه لفرقة العمل رفيعة املستوى املعنية بتنفيذ احلق يف التنمية ملا قامت به من                    - ٣٨
شراكات بالا املتعلقة   وحييط الفريق العامل علماً بتقرير فرقة العمل رفيعة املستوى ومبالحظاهت         . عمل وفقاً لواليتها  

بالتقييم األويل التفاق كوتونو املربم بني االحتاد األورويب        و متت دراستها أثناء دورهتا الثالثة،        الثالث اليت  منائيةاإل
ينبغي  املقبلةويتفق الفريق العامل مع الرأي القائل إن املرحلة . وبلدان أفريقيا ومنطقة البحر الكارييب واحمليط اهلادي

وينبغـي أن   . والتطبيقات الرائدة للمعايري  احملددة  مل مزيداً من احلوار واملتابعة مع الشراكات اإلمنائية العاملية األربع           أن تش 
تتيح املرحلتان الثانية والثالثة كذلك لفرقة العمل دراسة مزيد من اجملاالت املواضيعية واإلقليمية اليت يشملها اهلدف اإلمنائي               

  .كنولوجيا وختفيف عبء الديون والتعاون الدويل وغري ذلك من اجلوانب، ومن ضمنها نقل الت٨

وار مع املؤسسات املسؤولة عن الـشراكات  احل من خاللويرى الفريق العامل أن استمرار تطبيق املعايري     - ٣٩
  .اليت مت حتديدها ُيسهم يف حتسني املعايري ويف تعزيز تنفيذ احلق يف التنمية

مل أن إعادة ترتيب املعايري احلايل، يف املرفق الثاين من تقرير فرقة العمل، مرحلة وسيطة ويعترب الفريق العا    - ٤٠
  .ويتوقع حدوث قدر كبري من الصقل يف املرحلة الثالثة، مبا يف ذلك إجياد معايري فرعية عملية

   التوصيات- باء 

 ضوء الدروس املستخلصة من يوصي الفريق العامل بأن تعطي فرقة العمل األولوية لتحسني املعايري يف         - ٤١
 آخذةً يف االعتبار إعالن احلق يف التنمية وغريه من الصكوك الدولية ذات الصلة إىل جانب اآلراء اليت ،تطبيقها

عبَّرت عنها الدول يف الدورة احلالية بغية تقدمي قائمة منقحة من املعايري يف هناية املرحلة الثالثة ختدم األغراض                  
  .٤/٤ألحكام ذات الصلة الواردة يف قرار اجمللس احملددة يف مجيع ا

تعتمد ومن أجل حتقيق املستوى املرغوب من جودة املعايري، يطلب الفريق العامل إىل فرقة العمل أن                  - ٤٢
توفري ) ب(جعل املعايري صارمة من الناحيتني التحليلية واملنهجية؛        ) أ (:من أجل ما يلي    اخلربة الضرورية    على

، ٨تناوهلا للهدف اإلمنائي    ضمان  ) ج(جتريبياً للجهات املنخرطة يف تنفيذ الشراكات اإلمنائية؛        أدوات موجَّهة   
  . من اجلوانب اليت مل تتطرق هلا فرقة العمل حىت اآلن ذلكألف وغري -  ٨مبا فيه الغاية 

  :٢٠١٠ -  ٢٠٠٨ويوصي الفريق العامل فرقة العمل باتباع خطة العمل التالية يف الفترة   - ٤٣

  )٢٠٠٨( املرحلة الثانية يف

  :ستقوم فرقة العمل مبا يلي  
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االستعراض املتبـادل لفعاليـة     مواصلة احلوار مع اآللية األفريقية الستعراض النظراء، ومع           )أ(  
التنمية املشترك بني اللجنة االقتصادية ألفريقيا وجلنة املساعدة اإلمنائية التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان 

البحـر  و أفريقيـا واتفاق شراكة كوتونو املربم بني بلـدان     قتصادي؛ وإعالن باريس بشأن فعالية املعونة؛       اال
 ،واالحتاد األورويب، مبا يف ذلك عن طريق البعثات الفنية عند االقتضاء) اتفاق كوتونو(الكارييب واحمليط اهلادئ 

  شريطة التشاور بشأهنا سلفاً؛

   ).       هاء -    ٨        الغاية   (                                                  احلصول على األدوية األساسية يف البلدان النامية                               إعطاء األولوية ملسألة       ) ب (  
                                                                                                           ولذلك الغرض، يوصي الفريق العامل فرقة العمل بإجراء دراسة نظرية لعمل فريق العمل احلكومي الـدويل                

      يـدز   إل                                                                                                      املعين بالصحة العمومية واالبتكار وامللكية الفكرية، وتطبيق املعايري على الصندوق العاملي ملكافحـة ا             
    ِّ          ويركِّز احلوار    .                                                                                         والسل واملالريا والربنامج اخلاص من أجل البحث والتدريب يف جمال أمراض املناطق املدارية            

                                                                                                         بني تلك الشراكات على أنظمة الصحة ونقل التكنولوجيا وغري ذلك من أبعاد احلصول بأسعار مناسبة على                
                                          األدوية األساسية ذات الصلة باحلق يف التنمية؛

                                                                               وة رمسية، عن طريق املفوضية السامية حلقوق اإلنـسان، إىل الـسوق املـشتركة                       توجيه دع    ) ج (  
                                                                                         من أجل حبث إمكانية البدء يف حوار مع فرقة العمل بشأن إسهامات السوق املـشتركة يف                           للمخروط اجلنويب 

       املستوى                                                               شريطة اتفاق كل من السوق املشتركة وفرقة العمل رفيعة            ،                                         إعمال احلق يف التنمية ويف تطوير املعايري      
   .              على نطاق احلوار

   )    ٢٠٠٩ (                 يف املرحلة الثالثة 

   :                       ستقوم فرقة العمل مبا يلي  

     ونقل   )    دال  -    ٨     باء و  -    ٨         الغايتان  (                                                 دراسة املسائل املواضيعية املتعلقة بتخفيف عبء الديون    ) د (  
        العمـل                                                                    وفيما خيص مسألة ختفيف عبء الديون، يوصي الفريق العامل فرقة              ).    واو  -    ٨        الغاية   (             التكنولوجيا  

                                                                                                              حوار مع املؤسسات املسؤولة عن املبادرة املتعلقة بالبلدان الفقرية املثقلة بالديون وعن املبادرة املتعددة                     بإقامة
                                                                                                     األطراف لتخفيف عبء الدين، شريطة موافقتها على ذلك، وباالستفادة من خربة تلك املؤسسات يف كيفية               

ّ                                أّما فيما يتعلق بنقل التكنولوجيا،  .           حتسني املعايري                                                            فيوصي الفريق العامل فرقة العمل ببحث آلية التنمية النظيفة  
                 بشأن التنمية؛                              املنظمة العاملية للملكية الفكرية            وجدول أعمال 

توحيد استنتاجاهتا وتقدمي قائمة منقحة مبعايري احلق يف التنمية وما يتصل هبا من معايري فرعية                  ) ه (  
ا يف ذلك جوانب التعاون الدويل اليت مل يتم التطرق هلا حىت ، وتقدمي اقتراحات خبصوص العمل املقبل، مبعملية

 .اآلن كي ينظر فيها الفريق العامل

وحيث الفريق العامل األعضاء املؤسسيني يف فرقة العمل الذين ميثلون مؤسسات مالية وإمنائية دولية،                - ٤٤
الدويل، واألونكتاد، ومنظمة التجارة من بينها البنك الدويل، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وصندوق النقد        

 من الوكاالت املتخصصة والصناديق والربامج ذات الصلة التابعـة          االعاملية، ومنظمة الصحة العاملية، وغريه    
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 يؤديه هؤالء األعـضاء   لألمم املتحدة، على املشاركة هبمة يف مساعي فرقة العمل نظراً للدور األساسي الذي              
  .قدموهناوللمسامهة القيِّمة اليت ي

 أعاله ومع مراعاة اإلطار الزمين، يوصي الفريق العامل جملس حقوق           املبّينوبغية تنفيذ برنامج العمل       - ٤٥
 الدورة احلادية عـشرة     حىتوالية فرقة العمل رفيعة املستوى املعنية بإعمال احلق يف التنمية           بتمديد  اإلنسان  

واليته حىت يفرغ مـن أداء املهـام        بتمديد  ل اجمللس    الفريق العام  ييوصكما  . ٢٠١٠للفريق العامل يف عام     
  .٤/٤املُسندة إليه مبوجب قرار اجمللس 

ويعرب الفريق العامل عن تقديره للدعم الذي تقدمه املفوضية السامية حلقوق اإلنسان إىل كل مـن                  - ٤٦
ة الالزمة هلما يف تنفيذ الفريق العامل وفرقة العمل رفيعة املستوى، ويطلب إىل املفوضية مواصلة تقدمي املساعد

  . أعالهاملبّينبرنامج العمل 
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  ناملرفقا
  املرفق األول

  جدول األعمال
  .افتتاح الدورة  - ١

  .إقرار جدول األعمال وبرنامج العمل  - ٢

  النظر يف تقرير فرقة العمل رفيعة املستوى املعنية  :استعراض التقدم احملرز يف تعزيز وإعمال احلق يف التنمية    - ٣
  )A/HRC/8/WG.2/TF/2(ال احلق يف التنمية بإعم  

  .اعتماد االستنتاجات والتوصيات  - ٤

  .اعتماد التقرير  - ٥
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  املرفق الثاين

  قائمة احلضور
  الدول األعضاء يف جملس حقوق اإلنسان

ش، األردن، أملانيا، إندونيسيا، أنغوال، أوروغواي، أوكرانيا، إيطاليا، باكستان، الربازيـل، بـنغالدي           األرجنتني،  
فرنسا، غانا، مجهورية كوريا، السنغال، سلوفاكيا، سلوفينيا، سويسرا، شيلي، الصني، بوليفيا، البوسنة واهلرسك، 

الفلبني، كندا، كوبا، ماليزيا، مدغشقر، مصر، املكسيك، اململكة العربية السعودية، اململكة املتحـدة لربيطانيـا             
  .ولندا، اليابانيرلندا الشمالية، نيكاراغوا، اهلند، هآالعظمى و

  الدول األعضاء يف األمم املتحدة
يرلندا، بربـادوس، الربتغـال،     آ،  ) اإلسالمية - مجهورية  (إثيوبيا، أرمينيا، ألبانيا، أندورا، أنغوال، أوغندا، إيران        

هورية الو بلجيكا، بوتسوانا، بوروندي، تايلند، تركيا، اجلزائر، اجلماهريية العربية الليبية، اجلمهورية التشيكية، مج
، رواندا، رومانيا، زمبابوي، السلفادور، سـنغافورة،       سابقاًالدميقراطية الشعبية، مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية      

، فنلندا، فييت نام، قربص، ) البوليفارية- مجهورية  (السودان، السويد، صربيا، العراق، ُعمان، غواتيماال، فرتويال  
  .ب، النمسا، نيبال، هاييت، اليمن، اليونانكوستاريكا، كولومبيا، ليسوتو، املغر

  الدول غري األعضاء املمثلة بصفة مراقب
  .الكرسي الرسويل

  صلةالنظمات ذات املالصناديق والربامج والوكاالت املتخصصة التابعة لألمم املتحدة و
تحدة للتربية والعلم والثقافة،    برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية، منظمة األمم امل           

صندوق األمم املتحدة للسكان، منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة، منظمة الصحة العاملية، صندوق النقـد               
  .الدويل، البنك الدويل

  املنظمات احلكومية الدولية
   .      فرنسية  ال      اللغة  ب        الناطقة        للبلدان        الدولية       املنظمةاالحتاد األفريقي، االحتاد األورويب، 

                                                                   املنظمات غري احلكومية ذات املركز االستشاري لدى اجمللس االقتصادي واالجتماعي
   .      اجلديدة         اإلنسانية      احلركة  ،        الدولية        كاريتاس      مؤسسة  :            املركز العام

   .      إيربت ش              ، مؤسسة فريدري       العامليني        املواطنني      رابطة  :        القائمة

                       منظمات غري حكومية أخرى
رابطة االستشارات الثالثيـة    ملنظمات غري احلكومية املعنية بالتنمية،      ا، جلنة   حتالف شعوب وأمم السكان األصليني    

  .(".Covalence S.A")مؤسسة التكافؤ التسامهي  االقتصاد املنصف، -  حقوق اإلنسان - التجارة : األبعاد
 -  -  -  -  -  


