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  احلق يف التنمية  - ٧١/١٩٢
  

 ،إن اجلمعية العامة  

مبيثاق األمم املتحدة الذي يعرب بوجه خاص عن العزم علـى تشـجيع التقـدم     إذ تسترشد  
االجتمــاعي ورفــع مســتويات املعيشــة يف ظــل مزيــد مــن احلريــة وعلــى القيــام، حتقيقــا هلــذه الغايــة،   

  النهوض بالشؤون االقتصادية واالجتماعية جلميع الشعوب،باستخدام اآلليات الدولية يف 

وإىل العهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق      )١(إىل اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسـان  وإذ تشري  
  ،)٢(وإىل العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية )٢(االقتصادية واالجتماعية والثقافية

جلميـع املـؤمترات الرئيسـية ومـؤمترات القمـة الـيت       الوثـائق اخلتاميـة   إىل  أيضـا  وإذ تشري  
  عقدا األمم املتحدة يف امليدانني االقتصادي واالجتماعي،

ه اجلمعيـة العامـة يف قرارهـا    إىل إعالن احلق يف التنميـة الـذي اعتمدتـ    كذلك وإذ تشري  
والـذي أكـد أن احلـق يف التنميـة حـق مـن        ١٩٨٦كانون األول/ديسـمرب   ٤املؤرخ  ٤١/١٢٨

للتصرف وأن تكافؤ الفـرص يف التنميـة حـق لألمـم ولألفـراد الـذين       القابلة حقوق اإلنسان غري 
  اء وأن الفرد هو حمور االهتمام يف التنمية واملستفيد الرئيسي منها،يكونون األمم على السو

 ١٩٩٣أمهيــة املــؤمتر العــاملي حلقــوق اإلنســان الــذي عقــد يف فيينــا يف عــام  وإذ تؤكــد   
أكدا جمددا أن احلق يف التنمية حق عاملي غـري قابـل للتصـرف     )٣(إعالن وبرنامج عمل فيينا وأن

_______________ 

 ).٣ -ألف (د  ٢١٧القرار   )١(

  )، املرفق.٢١ -ألف (د  ٢٢٠٠انظر القرار   )٢(
)٣(  A/CONF.157/24 (Part I)الفصل الثالث ،. 
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األساســية وأن الفــرد هــو حمــور االهتمــام يف التنميــة       يتجــزأ مــن حقــوق اإلنســان    ال وجــزء
  واملستفيد الرئيسي منها،

اهلــدف املتمثــل يف جعــل احلــق يف التنميــة أمــرا واقعــا لكــل شــخص،   وإذ تعيــد تأكيــد  
أللفيــــة الــــذي اعتمدتــــه اجلمعيــــة العامــــة  لالنحــــو املــــبني يف إعــــالن األمــــم املتحــــدة   علــــى

  ،)٤(٢٠٠٠أيلول/سبتمرب   ٨  يف

، وإذ تؤكد مـن جديـد   )٥(٢٠٣٠اعتماد خطة التنمية املستدامة لعام بأمهية م سلوإذ ت  
تــدي بــإعالن احلــق يف التنميــة، إىل جانــب صــكوك دوليــة أخــرى          ٢٠٣٠م أن خطــة عــا 

ميكــن أن تتحقــق إال مــن خــالل التــزام  صــلة، وإذ تؤكــد أن أهــداف التنميــة املســتدامة ال ذات
ــائل ال   ــلحة بوسـ ــاحبة املصـ ــات صـ ــع اجلهـ ــة    مجيـ ــداقية والفعاليـ ــم باملصـ ــو يتسـ ــى حنـ ــذ علـ تنفيـ

  العاملي،  والطابع

احتفـاال بالـذكرى السـنوية     اليت جيري تنظيمهـا املناسبات مجيع بأمهية  أيضاتسلم وإذ   
اليت أسهمت يف جعل احلق يف التنميـة يـوىل االهتمـام    و، العتماد إعالن احلق يف التنميةالثالثني 

واليت أتاحت للمجتمع الـدويل فرصـة إلظهـار وجتديـد التزامـه السياسـي        ،الكبري الذي يستحقه
  بإعمال احلق يف التنمية وإحقاقه،

ألن غالبيــة الشــعوب األصــلية يف العــامل تعــيش يف ظــروف   وإذ يســاورها بــالغ القلــق  
الفقر، وإذ تقر بالضرورة امللحة للتصدي لألثر السليب الـذي خيلفـه الفقـر وعـدم اإلنصـاف       من

الشــعوب األصــلية، عــن طريــق ضــمان إدماجهــا بشــكل كامــل وفعــال يف بــرامج التنميــة  علــى 
  والقضاء على الفقر،

إىل االجتماع العام الرفيع املستوى للجمعية العامة املعـروف بـاملؤمتر العـاملي     وإذ تشري  
  ،)٦(املعين بالشعوب األصلية ووثيقته اخلتامية

قوق املدنية والثقافيـة واالقتصـادية والسياسـية    الطابع العاملي جلميع احل وإذ تعيد تأكيد  
  واالجتماعية، مبا فيها احلق يف التنمية، وعدم قابليتها للتجزئة وتداخلها وترابطها وتآزرها،

ــن الوكــاالت املتخصصــة والصــناديق      وإذ حتــيط علمــاً    ــه عــدد م ــذي أعلن ــااللتزام ال ب
والربامج التابعة ملنظومة األمم املتحدة وغريها من املنظمات الدولية جبعل احلـق يف التنميـة أمـرا    
واقعــا للجميــع، وإذ حتــث يف هــذا الصــدد مجيــع اهليئــات املعنيــة التابعــة ملنظومــة األمــم املتحــدة  

_______________ 

 .٥٥/٢القرار   )٤(

 .٧٠/١القرار   )٥(

 .٦٩/٢القرار   )٦(
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ــة األ  ــات الدولي ــا       واملنظم ــاا وبراجمه ــدافها وسياس ــة يف أه ــاج احلــق يف التنمي ــى إدم خــرى عل
املتصـلة بالتنميــة، مبــا يف ذلــك  العمليــات وأنشـطتها التنفيذيــة، وكــذلك يف العمليـات اإلمنائيــة و  

  ،مؤمتر األمم املتحدة الرابع املعين بأقل البلدان منوامتابعة 

املعقـود   العاشر ملنظمة التجارة العامليـة  املؤمتر الوزاريإىل النتائج املعتمدة يف  وإذ تشري  
  ؛٢٠١٥أيلول/سبتمرب  ١٩إىل  ١٥يف نريويب يف الفترة من 

، )٧(خطـة الدوحـة للتنميـة   لعـدم إحـراز تقـدم ملمـوس يف      وإذ تعـرب عـن بـالغ القلـق      
يب جبميع أعضاء منظمة التجارة العامليـة إىل دعـم إمتـام جولـة الدوحـة، مـع وضـع البعـد          وإذ

  يف حمورها، اإلمنائي

ــة للــدورة الرابعــة عشــرة ملــؤمتر األمــم املتحــدة للتجــارة     وإذ تشــري    إىل الوثيقــة اخلتامي
مـن  ”حتـت شـعار    ٢٠١٦متوز/يوليـه   ٢٢إىل  ١٧والتنمية اليت عقدت يف نريويب يف الفترة من 

القــرار إىل الفعــل: الســعي حنــو إجيــاد بيئــة اقتصــادية عامليــة شــاملة ومنصــفة ختــدم التجــارة            
  ،)٨(“والتنمية

إىل مجيع قراراا السـابقة وقـرارات جملـس حقـوق اإلنسـان وقـرارات        وإذ تشري أيضا  
املــؤرخ  ١٩٩٨/٧٢قــرار اللجنــة  ال ســيماجلنــة حقــوق اإلنســان املتعلقــة بــاحلق يف التنميــة، و  

ــان/أبريل  ٢٢ ــال      )٩(١٩٩٨نيسـ ــل إعمـ ــن أجـ ــدم مـ ــلة التقـ ــة ملواصـ ــرورة امللحـ ــق بالضـ املتعلـ
  التنمية،  يف  احلق

الدورة السابعة عشرة للفريـق العامـل   نتائج اليت مت التوصل إليها يف الإىل وإذ تشري كذلك   
 ٢٥  املعــين بــاحلق يف التنميــة التــابع لــس حقــوق اإلنســان الــيت عقــدت يف جنيــف يف الفتــرة مــن    

وعلـى النحـو    )١٠(، على النحو الوارد يف تقريـر الفريـق العامـل   ٢٠١٦أيار/مايو  ٣نيسان/أبريل إىل 
  ،)١١(املشار إليه يف تقرير األمني العام ومفوض األمم املتحدة السامي حلقوق اإلنسان

ــاز بلــدان حكومــات  وأعشــر لرؤســاء دول بع ؤمتر الســاإىل املــ وإذ تشــري   عــدم االحني
إىل  ١٣جزيـــــرة مارغريتـــــا، مجهوريـــــة فرتويـــــال البوليفاريـــــة، يف الفتـــــرة مـــــن  يف املعقـــــود 

_______________ 

 ، املرفق.A/C.2/56/7انظر   )٧(

 .2و  Add.1و  TD/519انظر   )٨(

ــر:  )٩( ــاعي،   انظـ ــادي واالجتمـ ــس االقتصـ ــة للمجلـ ــائق الرمسيـ ــم  ١٩٩٨ الوثـ ــق رقـ )، E/1998/23( ٣، امللحـ
 الثاين، الفرع ألف.  الفصل

)١٠(  A/HRC/33/45. 

)١١(  A/HRC/33/31. 
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ومــؤمترات القمــة واملــؤمترات الســابقة الــيت أكــدت فيهــا الـــدول         ٢٠١٦أيلول/ســبتمرب   ١٨
األعضاء يف حركة بلدان عـدم االحنيـاز ضـرورة إعمـال احلـق يف التنميـة علـى سـبيل األولويـة،          
بطرق من بينها قيام اهليئة املعنية بوضـع اتفاقيـة بشـأن احلـق يف التنميـة، مـع مراعـاة التوصـيات         

  ار املبادرات ذات الصلة،الصادرة يف إط

ــدها املتواصــل     ــد تأيي ــا    وإذ تكــرر تأكي ــة أفريقي ــن أجــل تنمي ــدة م  )١٢(للشــراكة اجلدي
  بوصفها إطارا إمنائيا ألفريقيا،

مقرر الفريق العامل املعـين بـاحلق    -للجهود اليت يبذهلا رئيس عن تقديرها وإذ تعرب   
نية بإعمال احلق يف التنمية مـن أجـل إكمـال    التنمية وأعضاء فرقة العمل الرفيعة املستوى املع يف

اليت وضـعها جملـس حقـوق اإلنسـان يف      ٢٠١٠-٢٠٠٨خريطة الطريق الثالثية املراحل للفترة 
  ،)١٣(٢٠٠٧آذار/مارس  ٣٠املؤرخ  ٤/٤قراره 

ــق     ــالغ القل ــة      وإذ يســاورها ب ــة العاملي ــات االقتصــادية واملالي ــار الســلبية لألزم إزاء اآلث
  التنمية،إعمال احلق يف   يف

جيـوز   ال بأنه على الرغم من أن التنمية تيسر التمتع جبميع حقوق اإلنسـان، وإذ تسلّم   
  التذرع بانعدام التنمية لتربير النيل من حقوق اإلنسان املعترف ا دوليا،

بضرورة أن تتعاون الدول األعضاء فيما بينها من أجل ضـمان حتقيـق    وإذ تسلّم أيضا  
التنمية وإزالة العقبات اليت تعترض سـبيل التنميـة وبضـرورة أن يشـجع اتمـع الـدويل التعـاون        

من أجل إعمال احلـق يف التنميـة   شراكة عاملية من أجل التنمية، لتفعيل  سيما ال الدويل الفعال،
عترض سبيل التنميـة وبـأن إحـراز تقـدم دائـم حنـو إعمـال احلـق يف التنميـة          وإزالة العقبات اليت ت

يســتلزم اتبــاع سياســات إمنائيــة فعالــة علــى الصــعيد الــوطين وإقامــة عالقــات اقتصــادية منصــفة   
  ويئة بيئة اقتصادية مؤاتية على الصعيد الدويل،

  بأن الفقر مهني لكرامة اإلنسان، كذلكوإذ تسلّم   

ــلّم   ــأن ا وإذ تسـ ــامل    بـ ــا العـ ــار الـــيت يواجههـ ــن أكـــرب األخطـ ــر املـــدقع واجلـــوع مـ لفقـ
مـن األهـداف    ١القضاء عليهما يتطلب التزاما مجاعيا من اتمـع الـدويل، عمـال باهلـدف      وأن

ــة واهلــدفني   ــة لأللفي ــاتمع      ٢ و ١اإلمنائي ــايل ب ــب بالت ــة املســتدامة، وإذ ي مــن أهــداف التنمي
  ان، أن يساهم يف حتقيق ذلك اهلدف،الدويل، مبا فيه جملس حقوق اإلنس

_______________ 

)١٢(  A/57/304.املرفق ، 

)، الفصــل A/62/53( ٥٣الوثــائق الرمسيــة للجمعيــة العامــة، الــدورة الثانيــة والســتون، امللحــق رقــم  انظــر:  )١٣(
 الثالث، الفرع ألف.
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بأن حاالت الظلم عرب التاريخ، ضمن مجلـة عوامـل أخـرى، سـامهت      وإذ تسلّم أيضا  
يف معانــاة العديــد مــن النــاس يف خمتلــف أرجــاء العــامل، وخباصــة يف البلــدان الناميــة، مــن الفقــر    

تقرار والتخلــــف والتــــهميش واالســــتبعاد االجتمــــاعي والتفــــاوت االقتصــــادي وعــــدم االســــ 
  األمن،  وانعدام

بأن القضاء علـى الفقـر جبميـع أشـكاله وأبعـاده، مبـا يف ذلـك الفقـر          كذلك وإذ تسلم  
املدقع، هو أحد العناصر احلامسة يف تعزيز احلق يف التنميـة وإعمالـه، وهـو أكـرب التحـديات الـيت       

متعدد األوجـه   غىن عنه لتحقيق التنمية املستدامة، وهو يتطلب جا ال يواجهها العامل ومطلب
االقتصـادي واالجتمـاعي    -ومتكامال، وقد التزمت بتحقيق التنميـة املسـتدامة بأبعادهـا الثالثـة     

  على حنو متوازن ومتكامل، -والبيئي 

ــة       وإذ تشــدد   ــة وغــري قابل ــات األساســية عاملي ــع حقــوق اإلنســان واحلري ــى أن مجي عل
  ية،للتجزئة ومترابطة ومتشابكة، مبا يف ذلك احلق يف التنم

علــى أن احلــق يف التنميــة ينبغــي أن يكــون يف حمــور تنفيــذ خطــة         وإذ تشــدد أيضــا   
  ،٢٠٣٠  عام

اهليئات املعنية يف منظومة األمم املتحدة، كل يف إطار واليته، مبـا يف ذلـك    وإذ تشجع  
، واملنظمـات الدوليـة   الوكاالت املتخصصة والصناديق والـربامج التابعـة ملنظومـة األمـم املتحـدة     

وأصحاب املصلحة املعنيني، مبا يف ذلك منظمات اتمـع   ،منظمة التجارة العامليةومنها ية، املعن
ــة عــام           ــذ خط ــياق تنفي ــة يف س ــار الواجــب للحــق يف التنمي ــالء االعتب ــى إي ــدين، عل  ٢٠٣٠امل

يف الوفــاء بواليتــه فيمــا يتعلــق  حلقــوق اإلنســان الســامي األمــم املتحــدة والتعــاون مــع مفــوض  
  ، التنميةبإعمال احلق يف

، وتؤكـد  )١٤(بالذكرى السنوية الثالثني العتماد إعالن احلق يف التنمية ترحب  - ١  
أمهية والية مفوض األمم املتحدة السـامي حلقـوق اإلنسـان فيمـا يتعلـق بتعزيـز احلـق يف التنميـة         

  قيمتها اجلوهرية؛ومحايته وإعماله، مع التسليم متاما بطابعها املتميز و

التقرير املوحد لألمني العام واملفـوض السـامي فيمـا يتعلـق بتعزيـز      بحتيط علما   - ٢  
  ؛)١١(احلق يف التنمية وإعماله

 ٢٣يف يـــوم واحـــد، لجـــزء رفيـــع املســـتوى للجمعيـــة العامـــة بعقـــد  ترحـــب  - ٣  
ــول ــة   ، ٢٠١٦ســبتمرب /أيل ــامش املناقشــة العام ــى ه ــعل ــة والســبعني ل ــن أجــل  ، دورا احلادي م

_______________ 

 ، املرفق.٤١/١٢٨القرار   )١٤(
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، حيـث قـام اتمـع الـدويل     احلق يف التنميـة االحتفال بالذكرى السنوية الثالثني العتماد إعالن 
أعلـن  و ،باملكانـة العاليـة الـيت يسـتحقها    وسـلم  إظهار وجتديد التزامه القاطع بـاحلق يف التنميـة،   ب

  ؛مضاعفة جهوده إلعمال هذا احلق

ــوه   - ٤   ــام   تن ــد مناســبات أخــرى يف ع ــذكرى الســنوية   لال ٢٠١٦بعق ــال بال حتف
ــثالثني العتمــاد إعــالن احلــق يف    ــةال ــد  التنمي ــك عق ــا يف ذل ــاش ، مب ــة النق ــة  الســنوية حلق الرفيع

خطة التنمية املستدامة لعـام  ”املكرسة ملوضوع  تعميم مراعاة حقوق اإلنساناملتعلقة باملستوى 
، خـالل الـدورة احلاديـة والـثالثني     “وحقوق اإلنسان، مع التركيز على احلق يف التنمية ٢٠٣٠

اش املتعلقــة بتعزيــز ومحايــة احلــق يف التنميــة، خــالل لــس حقــوق اإلنســان، وعقــد حلقــة النقــ
  الدورة الثانية والثالثني للمجلس؛

باحلاجــة إىل الســعي إىل زيــادة اإلقــرار بــاحلق يف التنميــة وتطبيقــه    تنــوه أيضــا  - ٥  
يلـزم مـن    مـا  الصعيد الـدويل وحتـث مجيـع الـدول، يف الوقـت نفسـه، علـى وضـع         وإعماله على

 ين واختـاذ التـدابري الالزمـة إلعمـال احلـق يف التنميـة باعتبـاره جـزءاً        سياسات على الصعيد الـوط 
  مجيع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية؛  يتجزأ من  ال

ــة الفريــق العامــل املعــين بــاحلق يف التنميــة حســبما جــددها     تؤيــد  - ٦   إعمــال والي
باحلاجـة  ، وتسـلّم  )١٥(٢٠٠٨أيلول/سـبتمرب   ٢٤املـؤرخ   ٩/٣جملس حقوق اإلنسـان يف قـراره   

إىل جتديد اجلهـود يف سـبيل تكثيـف املـداوالت ضـمن الفريـق العامـل مـن أجـل الوفـاء بواليتـه            
  أقرب وقت ممكن؛  يف

ــد   - ٧   ــد تأكيـــ ــه     تعيـــ ــل يف دورتـــ ــق العامـــ ــدها الفريـــ ــيت اعتمـــ ــيات الـــ التوصـــ
، وتـدعو مفوضـية األمـم املتحــدة حلقـوق اإلنسـان واجلهـات الفاعلـة املعنيــة        )١٠(عشـرة  السـابعة 

تالحـظ فيـه أيضـا اجلهـود الـيت      يف الوقـت الـذي   األخرى إىل تنفيذها فورا تنفيـذا تامـا وفعـاال،    
 حقـوق اإلنسـان   إجناز املهام اليت أوكلها إليه جملس تبذل حاليا يف إطار الفريق العامل من أجل

  ؛)١٣(٤/٤قراره   يف

ــة    تشـــــدد  - ٨  ــرار اجلمعيـــ ــلة باملوضـــــوع مـــــن قـــ ــام ذات الصـــ علـــــى األحكـــ
الذي أنشئ مبوجبـه جملـس حقـوق اإلنسـان،      ٢٠٠٦آذار/مارس  ١٥املؤرخ  ٦٠/٢٥١ العامة

الس يف هــذا الصــدد أن يواصــل، تنفيــذا لالتفــاق، العمــل علــى ضــمان أن يشــجع    ويــب بــ
، الـيت تسـعى   )٥(٢٠٣٠برنامج عمله التنمية املستدامة، مبا يف ذلك خطة التنمية املستدامة لعـام  

مل تـتمكن تلـك األهـداف مـن حتقيقـه،       مـا  البناء على األهداف اإلمنائية لأللفية واسـتكمال إىل 
_______________ 

)، A/63/53/Add.1( ألـف  ٥٣الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثالثة والستون، امللحـق رقـم   انظر:  )١٥(
  األول.  الفصل
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ــاحلق يف     هــذا وأن ميضــي ــا قــدما وأن يقــود يف   ــهوض ب ــة إىل الن الصــدد أيضــا اجلهــود الرامي
يف  ، ليصـبح )٣(مـن إعـالن وبرنـامج عمـل فيينـا      ١٠ و ٥لنحو احملدد يف الفقرتني التنمية، على ا

  نفس مستوى مجيع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية األخرى ومساويا هلا؛

ضرورة أن تستخدم اآلراء اليت يتم جتميعهـا واملعـايري الفرعيـة التنفيذيـة     تؤكد   - ٩  
ق العامـل وينقحهـا ويقرهـا، يف وضـع جمموعـة مـن املعـايري        املقابلة هلا، بعد أن ينظـر فيهـا الفريـ   

  الشاملة املتسقة إلعمال احلق يف التنمية، حسب االقتضاء؛

علـى أمهيـة أن يتخـذ الفريـق العامـل اخلطـوات املناسـبة لكفالـة احتـرام           تشدد  - ١٠  
ــا، األمــر الــذي ميكــن أن يتخــذ أشــكاال خمتلفــة      ــها  املعــايري املــذكورة أعــاله وتطبيقهــا عملي من

مبادئ توجيهية بشأن إعمال احلق يف التنمية، ولتطوير هذه املعايري لتصبح أساسـا للنظـر    وضع
  يف وضع معيار قانوين دويل ذي طابع ملزم عن طريق عملية مشاركة تعاونية؛

ــوه   - ١١   ــة مب  تن ــال املتعلق ــرة األعم ــة   مبباش ــال احلــق يف التنمي ــايري إعم اســتنادا إىل  ع
ــائق األمــم  ــرارات ووث ــات      ق ــة، واالتفاقي ــا فيهــا إعــالن احلــق يف التنمي املتحــدة ذات الصــلة، مب

والقرارات الدولية ذات الصلة، واألهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليا وقرارات األمـم املتحـدة،   
  بالتشاور مع الدول األعضاء، واملنظمات الدولية املعنية، وأصحاب املصلحة اآلخرين؛

معـايري إعمـال احلــق يف   عـن  مقـرر الفريـق العامـل     -يس تقريـر رئـ  بـأن   تـذكّر   - ١٢  
دون املساس باملناقشات اجلاريـة بشـأن املعـايري واملعـايري الفرعيـة التنفيذيـة، الـيت        أعد  )١٦(التنمية

يتخـذه مـن    مـا  استكمل الفريق العامل يف سياقها قراءته الثانيـة يف دورتـه السـابعة عشـرة وقـرر     
  جمموعة من املعايري الشاملة واملتسقة إلعمال احلق يف التنمية؛إجراءات إضافية، دف وضع 

أمهية املبادئ األساسية الواردة يف استنتاجات الفريـق العامـل يف دورتـه     تؤكد  - ١٣  
املتسقة مع أغـراض الصـكوك الدوليـة حلقـوق اإلنسـان، مثـل املسـاواة وعـدم التمييـز           )١٧(الثالثة

، بوصفها مبادئ أساسـية لتعمـيم مراعـاة احلـق يف التنميـة      واملساءلة واملشاركة والتعاون الدويل
  على الصعيدين الوطين والدويل، وتشدد على أمهية مبدأي اإلنصاف والشفافية؛

ــا   - ١٤   ــد أيضـ ــرئيس   تؤكـ ــي الـ ــة أن يراعـ ــدى    -أمهيـ ــل، لـ ــق العامـ ــرر والفريـ املقـ
  االضطالع بواليتيهما، ضرورة القيام مبا يلي:

طـابع الـدميقراطي علـى نظـام احلوكمـة الـدويل مـن أجـل         العمل على إضـفاء ال   (أ)  
  زيادة املشاركة الفعالة للبلدان النامية يف صنع القرار الدويل؛

_______________ 

)١٦(  A/HRC/WG.2/17/2. 

 ألف. -، الفرع الثامن E/CN.4/2002/28/Rev.1انظر   )١٧(
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العمل أيضا على تعزيـز الشـراكات الفعالـة، مثـل الشـراكة اجلديـدة مـن أجـل           (ب)  
البلـدان منـوا،    أقـل  ال سـيما وغريها من املبادرات املماثلة مع البلـدان الناميـة، و   )١٢(تنمية أفريقيا

  بغرض إعمال حقها يف التنمية، مبا يف ذلك حتقيق أهداف التنمية املستدامة؛

ــاحلق يف التنميــ     (ج)   ــرار ب ــادة اإلق ــى الصــعيد   الســعي إىل زي ــه عل ــه وإعمال ة وتطبيق
يلـزم مـن سياسـات علـى الصـعيد       مـا  الدويل وحث مجيـع الـدول يف الوقـت نفسـه علـى وضـع      

يتجــزأ مــن حقــوق  ال الــوطين واختــاذ التــدابري الالزمــة إلعمــال احلــق يف التنميــة باعتبــاره جــزءا 
نطــاق  اإلنســان واحلريــات األساســية وحــث مجيــع الــدول أيضــا يف الوقــت نفســه علــى توســيع

التعاون الذي يؤدي إىل النفع املشترك وتعميقه من أجل ضـمان حتقيـق التنميـة وإزالـة العقبـات      
اليت تعترض سـبيل التنميـة يف سـياق تشـجيع التعـاون الـدويل الفعـال إلعمـال احلـق يف التنميـة،           

ة فعالـة  مراعاة أن إحراز تقدم دائم حنو إعمال احلق يف التنمية يستلزم اتباع سياسـات إمنائيـ   مع
  على الصعيد الوطين ويئة بيئة اقتصادية مؤاتية على الصعيد الدويل؛

 األولوية؛  النظر يف سبل ووسائل مواصلة كفالة تطبيق احلق يف التنمية على سبيل  (د)  

الوكـاالت املتخصصـة والصـناديق    تعميم مراعاة احلق يف التنميـة يف سياسـات     (هـ)  
ويف أنشـطتها التنفيذيـة ويف سياسـات النظـام املـايل الـدويل       املتحدة والربامج التابعة ملنظومة األمم 

والنظـام التجـاري املتعـدد األطـراف واسـتراتيجياما، مـع األخـذ يف االعتبـار يف هـذا الصــدد أن          
ااالت االقتصادية والتجارية واملالية الدولية، مثل اإلنصـاف وعـدم التمييـز     املبادئ األساسية يف

واملســاءلة واملشــاركة والتعــاون الــدويل، مبــا فيهــا إقامــة الشــراكات الفعالــة مــن أجــل   والشــفافية 
غـىن عنـها يف سـبيل إعمـال احلـق يف التنميـة ومنـع املعاملـة القائمـة علـى التمييـز             التنمية، أمور ال

  النامية؛  العتبارات سياسية أو اعتبارات أخرى غري اقتصادية يف معاجلة املسائل اليت م البلدان

جملـس حقـوق اإلنسـان علـى مواصـلة النظـر يف كيفيـة ضـمان متابعـة           تشجع  - ١٥  
عمــل اللجنــة الفرعيــة الســابقة لتعزيــز ومحايــة حقــوق اإلنســان فيمــا يتعلــق بــاحلق يف التنميــة،    

اجلمعيـة العامـة وجلنـة حقـوق     الـيت اختـذا   لألحكام ذات الصلة باملوضوع مـن القـرارات    وفقا
  ت اليت سيتخذها الس؛اإلنسان وعمال باملقررا

املـــؤرخ  ٣٣/١٤بقـــرار جملـــس حقـــوق اإلنســـان، الـــوارد يف قـــراره  ترحـــب  - ١٦  
ــدة  )١٨(٢٠١٦أيلول/ســبتمرب  ٢٩ ــني مل ــالث ســنوات ، أن يع ــاحلق يف    ث ــا ب ــرراً خاصــا معني مق

التنمية، يلـزم أن تضـيف واليتـه القيمـة لعمـل الفريـق العامـل مـع جتنـب أي ازدواجيـة، وحتـث            
الوكـاالت املتخصصـة والصـناديق    والدول األعضاء ومفوضـية األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنسـان      

_______________ 

والتصــويب  ألــف ٥٣الوثــائق الرمسيــة للجمعيــة العامــة، الــدورة احلاديــة والســبعون، امللحــق رقــم   انظــر:  )١٨(
)A/71/53/Add.1  وCorr.1.الفصل الثاين ،(  
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يلـزم   ما بكلعلى أن تزود املقرر اخلاص والربامج املعنية األخرى التابعة ملنظومة األمم املتحدة 
  ؛للوفاء بواليته من مساعدة ودعم

ــائق       تؤكــد جمــددا   - ١٧   ــع الوث ــات احملــددة يف مجي ــذ األهــداف والغاي ــزام بتنفي االلت
اخلتامية للمؤمترات الرئيسية ومؤمترات القمة اليت عقدا األمم املتحـدة وعمليـات استعراضـها،    

ــة     يتصــل منــها بإعمــال  مــا وخباصــة ــة، مــع التســليم بــأن إعمــال احلــق يف التنمي احلــق يف التنمي
 بالغ األمهية لتحقيق املقاصد واألهداف والغايات الواردة يف تلك الوثائق اخلتامية؛  أمر

ــذ إعــالن      تؤكــد جمــددا أيضــا   - ١٨   ــر أساســي لتنفي ــة أم ــال احلــق يف التنمي أن إعم
نسـان حقـوق عامليـة مترابطـة متشـابكة      وبرنامج عمل فيينا اللـذين يعتـربان أن مجيـع حقـوق اإل    

غري قابلة للتجزئة وأن اإلنسان هو حمور التنميـة ويقـران بأنـه علـى الـرغم مـن أن التنميـة تيسـر         
جيوز التذرع بانعدام التنمية لتربير النيـل مـن حقـوق اإلنسـان      ال التمتع جبميع حقوق اإلنسان،

  املعترف ا دوليا؛

زيـز مجيـع حقـوق اإلنسـان ومحايتـها تقـع يف املقـام        أن املسؤولية عـن تع  تؤكد  - ١٩  
األول علــى عـــاتق الدولــة، وتؤكـــد جمـــددا أن الــدول مســـؤولة يف املقــام األول عـــن تنميتـــها     

مغـــاالة يف التشـــديد علـــى أمهيـــة دور السياســـات الوطنيـــة   ال االقتصـــادية واالجتماعيـــة وأنـــه
  واالستراتيجيات اإلمنائية؛

دول يف املقــام األول عــن يئــة الظــروف املؤاتيــة     مســؤولية الــ  تعيــد تأكيــد   - ٢٠  
األخـرى   إلعمال احلق يف التنمية على الصعيدين الوطين والدويل والتزامها بتعاون كل منها مع

  حتقيقا لتلك الغاية؛

إزاء تزايـد حـاالت انتـهاكات وجتـاوزات حقـوق اإلنسـان        تعرب عـن القلـق    - ٢١  
وغريهــا مــن مؤسســات األعمــال، وتشــدد علــى  الــيت ترتكبــها بعــض الشــركات عــرب الوطنيــة  

ــهاكات          ــة واالنتصــاف املناســبة لضــحايا انت ــة والعدال ــوافر ســبل احلماي ــن ت ضــرورة التأكــد م
وجتاوزات حقوق اإلنسان الناجتة عـن أنشـطة تلـك الشـركات واملؤسسـات، وتؤكـد أن تلـك        

    ة؛الكيانات جيب أن تسهم يف وسائل التنفيذ الالزمة إلعمال احلق يف التنمي

 ضرورة يئة بيئة دولية مؤاتية إلعمال احلق يف التنمية؛ تعيد تأكيد  - ٢٢  

على األمهية البالغة لتحديد العقبات اليت تعرقل اإلعمال الكامـل للحـق   تشدد   - ٢٣  
  يف التنمية على الصعيدين الوطين والدويل وحتليلها؛

ومــا تطرحــه مــن  أن عمليــة العوملــة، علــى الــرغم ممــا تتيحــه مــن فــرص  تؤكــد  - ٢٤  
تزال قاصرة عن حتقيق األهـداف املتمثلـة يف إدمـاج مجيـع البلـدان يف عـامل تسـوده         ال حتديات،
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العوملة، وتؤكد ضرورة وضع سياسات واختاذ تدابري على الصعيدين الوطين والعـاملي مـن أجـل    
صـبح عمليـة   التصدي لتحديات العوملة واغتنام الفرص اليت تتيحها، إذا أريد لتلـك العمليـة أن ت  

شاملة ومنصفة على حنو تام، وتسلّم بأن العوملة أحدثت تفاوتات فيمـا بـني البلـدان وداخلـها،     
وأن قضايا من قبيل التجارة وحترير التجارة ونقل التكنولوجيا وتطـوير البنيـة التحتيـة وإمكانيـة     

ت الفقـر  الوصول إىل األسواق ينبغي أن تـدار إدارة فعالـة مـن أجـل التخفيـف مـن حـدة حتـديا        
  والتخلف وجعل احلق يف التنمية حقيقة واقعة للجميع؛

تـزال   ال بأن الفجوة الفاصلة بـني البلـدان املتقدمـة النمـو والبلـدان الناميـة       تقر  - ٢٥  
واسعة إىل حد غري مقبول على الرغم من اجلهود اليت يواصل اتمـع الـدويل بـذهلا وأن معظـم     

صعوبات يف املشـاركة يف عمليـة العوملـة وأن العديـد منـها يواجـه       تزال تواجه  ال البلدان النامية
  خطر التهميش واالستبعاد الفعلي من االستفادة من منافع العوملة؛

يف هــذا الصــدد إزاء اآلثــار الســلبية الــيت خيلفهــا علــى  تعــرب عــن بــالغ قلقهــا  - ٢٦  
يــة، وخباصــة يف البلــدان التنميــة اســتمرار تــدهور احلالــة االقتصــادية واالجتماع  إعمــال احلــق يف

النامية، نتيجة أزميت الطاقة والغذاء واألزمة املاليـة الـيت يشـهدها العـامل يف الوقـت الـراهن وإزاء       
التحــديات املتزايــدة الــيت يفرضــها تغــري املنــاخ العــاملي ونقــص التنــوع البيولــوجي والــيت زادت    

  وخباصة يف البلدان النامية؛أوجه الضعف وعدم املساواة وأثرت سلبا يف مكاسب التنمية،   من

علـى إيـالء اعتبـار خـاص للحـق يف التنميـة يف سـياق        الـدول األعضـاء    تشجع  - ٢٧  
  ؛٢٠٣٠م تنفيذ خطة عا

واملتمثـل يف خفـض    )٤(املتحـدة لأللفيـة   بااللتزام الوارد يف إعـالن األمـم   تذكّر  - ٢٨  
، وتالحـظ مـع القلـق أن    ٢٠١٥عدد السكان الـذين يعيشـون يف فقـر إىل النصـف حبلـول عـام       

بعض البلـدان الناميـة مل تـتمكن مـن حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة، وتـدعو يف هـذا الصـدد            
إىل يئـة البيئـة املواتيـة لإلسـهام     الدول األعضاء واتمع الدويل إىل املبادرة باختاذ تـدابري ترمـي   

زيادة التعاون الدويل بني البلدان املتقدمـة النمـو    ال سيما، و٢٠٣٠يف التنفيذ الفعال خلطة عام 
  والنامية، مبا يشمل الشراكات وااللتزام، من أجل حتقيق أهداف التنمية املستدامة؛

ملموسـة حنـو حتقيـق     البلدان املتقدمـة النمـو الـيت مل تتخـذ بعـد خطـوات       حتث  - ٢٩  
يف املائة من ناجتها القومي اإلمجايل لتقدمي املساعدة اإلمنائيـة الرمسيـة    ٠,٧هدف ختصيص نسبة 

يف املائـة مـن ناجتهـا القـومي اإلمجـايل       ٠,٢ و ٠,١٥بـني   مـا  إىل البلدان النامية ونسـبة تتـراوح  
علـى االسـتفادة مـن التقـدم      لصاحل أقل البلدان منوا على أن تقوم بذلك، وتشجع البلدان النامية

ــتخداما فعــاال للمســاعدة يف حتقيــق          ــة الرمسيــة اس ــتخدام املســاعدة اإلمنائي احملــرز يف كفالــة اس
  األهداف والغايات اإلمنائية؛
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ــة إىل األســواق يف قطاعــات      تقــر  -  ٣٠   ــدان النامي بضــرورة معاجلــة مســألة وصــول البل
  النامية؛  منها الزراعة واخلدمات واملنتجات غري الزراعية، وخباصة القطاعات اليت م البلدان  عدة

إىل حترير جمـد للتجـارة بـوترية مناسـبة، مبـا يشـمل اـاالت         تدعو مرة أخرى  - ٣١  
يف منظمــة التجــارة العامليــة، والوفــاء بااللتزامــات املتعلقــة باملســائل  تــزال قيــد التفــاوض  ال الــيت

والشــواغل املتصــلة بالتنفيــذ، واســتعراض أحكــام املعاملــة اخلاصــة والتفضــيلية ــدف تعزيزهــا    
وجعلها أكثر دقـة وفعاليـة وقابليـة للتنفيـذ، وجتنـب األشـكال اجلديـدة مـن احلمايـة اجلمركيـة،           

اعدة التقنيـة إىل البلـدان الناميـة، باعتبارهـا مسـائل مهمـة يف إحـراز        وبناء القدرات وتقدمي املسـ 
  تقدم حنو إعمال احلق يف التنمية إعماال فعاال؛

بأمهية الصـلة القائمـة بـني اـاالت االقتصـادية والتجاريـة واملاليـة الدوليـة          تقر  - ٣٢  
يد وتوسـيع قاعـدة   وإعمال احلق يف التنمية، وتؤكد يف هذا الصدد ضـرورة تعزيـز احلكـم الرشـ    

ــة       ــدويل بشــأن املســائل الــيت تنطــوي علــى شــواغل تتعلــق بالتنمي صــنع القــرار علــى الصــعيد ال
وضرورة سد الثغرات التنظيمية وتعزيز منظومة األمم املتحدة وغريها مـن املؤسسـات املتعـددة    

داا األطراف، وتؤكد أيضـا ضـرورة توسـيع مشـاركة البلـدان الناميـة والبلـدان الـيت متـر اقتصـا          
ــى       ــد املعــايري يف اــال االقتصــادي عل ــة صــنع القــرار وحتدي ــة وتعزيزهــا يف عملي ــة انتقالي مبرحل

  الصعيد الدويل؛

بأن احلكم الرشيد وسـيادة القـانون علـى الصـعيد الـوطين يسـاعدان        تقر أيضا  - ٣٣  
بـاجلهود  مجيع الدول على تعزيز حقـوق اإلنسـان ومحايتـها، مبـا فيهـا احلـق يف التنميـة، وتسـلّم         

القيمــة الــيت تواصــل الــدول بــذهلا مــن أجــل حتديــد وتعزيــز ممارســات احلكــم الرشــيد الــيت تلــيب  
احتياجاــا وتطلعاـــا وتتناســـب معهـــا، والـــيت تشـــمل احلكـــم املتســـم بالشـــفافية واملســـؤولية  
واخلاضع للمساءلة والقائم على املشاركة، مبا يف ذلك يف سياق اتباع ج شـراكة متفـق عليهـا    

  اء التنمية وبناء القدرات واملساعدة التقنية؛إز

ــذلك   - ٣٤   ــر كـ ــي     تقـ ــور يراعـ ــذ مبنظـ ــة األخـ ــا وأمهيـ ــرأة وحقوقهـ ــة دور املـ بأمهيـ
اجلنس، باعتبار ذلك مسألة شاملة تتعلق بعملية إعمـال احلـق يف التنميـة، وتالحـظ بوجـه       نوع

خــاص العالقــة اإلجيابيــة القائمــة بــني تعلــيم املــرأة ومشــاركتها علــى قــدم املســاواة يف األنشــطة  
  اسية واالجتماعية للمجتمع احمللي وتعزيز احلق يف التنمية؛املدنية والثقافية واالقتصادية والسي

ضرورة إدماج حقـوق األطفـال، إناثـا وذكـورا علـى السـواء، يف مجيـع         تؤكد  - ٣٥  
السياســات والــربامج وكفالــة تعزيــز تلــك احلقــوق ومحايتــها، وخصوصــا يف اــاالت املتعلقــة    

  بالصحة والتعليم وتنمية قدرام بشكل كامل؛
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بشأن فريوس نقص املناعة البشرية واإليـدز: علـى   إىل اإلعالن السياسي ري تش  - ٣٦  
املسار السريع للتعجيل مبكافحة فريوس نقص املناعة البشرية والقضاء على وبـاء اإليـدز حبلـول    

يف اجتمـــاع اجلمعيـــة العامـــة الرفيـــع  ٢٠١٦حزيران/يونيـــه  ٨الـــذي اعتمـــد يف  ٢٠٣٠عـــام 
، )١٩(عـة البشـرية ومتالزمـة نقـص املناعـة املكتسـب (اإليـدز)       املستوى بشأن فـريوس نقـص املنا  

شدد على أمهيـة تعزيـز التعـاون الـدويل لـدعم اجلهـود الـيت تبـذهلا الـدول األعضـاء مـن أجـل             وت
بلـــوغ األهـــداف املتعلقـــة بالصـــحة، مبـــا يف ذلـــك هـــدف القضـــاء علـــى وبـــاء اإليـــدز حبلـــول  

ــا ــى خــدمات     ٢٠٣٠ مع ــع عل ــة حصــول اجلمي ــوفري إمكاني ــة الصــحية، والتصــدي   ، وت الرعاي
  للتحديات القائمة يف جمال الصحة؛

إىل اإلعــالن السياســي الجتمــاع اجلمعيــة العامــة الرفيــع املســتوى  تشــري أيضــا  - ٣٧  
أيلول/ســـبتمرب  ١٩املعــين بالوقايــة مــن األمــراض غـــري املعديــة ومكافحتــها الــذي اعتمــد يف         

تـرض سـبيل التنميـة وغريهـا مـن      والذي ركز بوجه خـاص علـى التحـديات الـيت تع     )٢٠(٢٠١١
  التحديات واآلثار االجتماعية واالقتصادية، وخصوصا بالنسبة إىل البلدان النامية؛

إىل الوثيقة اخلتامية ملؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة املعنونـة  تشري كذلك   - ٣٨  
  ؛)٢١(“املستقبل الذي نصبو إليه”

ــوق األشــخاص ذ   تشــري  - ٣٩   ــة حق ــةإىل اتفاقي ــدأ نفاذهــا يف    )٢٢(وي اإلعاق ــيت ب ال
املعنـون   ٢٠١٥ سـبتمرب /أيلـول  ٢٥املـؤرخ   ٧٠/١اجلمعيـة العامـة    قرار، و٢٠٠٨أيار/مايو  ٣
قـر بكـون األشـخاص ذوي اإلعاقـة     تو، “٢٠٣٠حتويل عاملنا: خطـة التنميـة املسـتدامة لعـام     ”

وتؤكــد يف الوقــت نفســه ضــرورة مراعــاة حقــوق  التنميــة ومســتفيدين منــها، فــاعلني يف عمليــة
األشخاص ذوي اإلعاقة وأمهية التعاون الدويل يف دعـم اجلهـود الوطنيـة املبذولـة إلعمـال احلـق       

  يف التنمية؛

جتاه الشعوب األصلية يف عملية إعمال احلق يف التنمية، وتعيـد   تؤكد التزامها  - ٤٠  
نـهوض حبقـوق هـذه الشـعوب يف جمـاالت التعلـيم والعمالـة والتـدريب املهـين          تأكيد االلتـزام بال 

وإعادة التدريب واإلسكان والصرف الصحي والصحة والضمان االجتماعي وفقـا لاللتزامـات   
الدولية املعترف ا يف جمال حقوق اإلنسـان ومـع مراعـاة إعـالن األمـم املتحـدة بشـأن حقـوق         

_______________ 

 ، املرفق.٧٠/٢٦٦القرار   )١٩(

 ، املرفق.٦٦/٢القرار   )٢٠(

 ، املرفق.٦٦/٢٨٨القرار   )٢١(

)٢٢(  United Nations, Treaty Series, vol. 2515, No. 44910. 
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املـــــؤرخ  ٦١/٢٩٥معيـــــة العامـــــة يف قرارهـــــا   الشـــــعوب األصـــــلية الـــــذي اعتمدتـــــه اجل   
باالجتمـاع العـام الرفيـع    االقتضاء، وتـذكّر يف هـذا الصـدد     ، حسب٢٠٠٧أيلول/سبتمرب  ١٣

العـــاملي بشـــأن الشـــعوب األصـــلية الـــذي عقـــد  املســـتوى للجمعيـــة العامـــة املعـــروف بـــاملؤمتر 
  ؛٢٠١٤  عام  يف

بضــرورة إقامــة شــراكات قويــة مــع منظمــات اتمــع املــدين والقطــاع    تســلّم  - ٤١  
اخلــاص ســعيا إىل القضــاء علــى الفقــر وحتقيــق التنميــة وبضــرورة حتديــد املســؤولية االجتماعيــة   

  للشركات؛

على الضرورة امللحة الختـاذ تـدابري ملموسـة وفعالـة ملنـع مجيـع أشـكال         تشدد  - ٤٢  
ميها على مجيع الصعد ومنع عمليـات النقـل الـدويل لألصـول املكتسـبة      الفساد ومكافحتها وجتر

بصورة غري مشروعة والكشف عنها وردعها على حنو أكثر فعالية وتعزيز التعاون الدويل علـى  
، وخباصـة  )٢٣(استعادة تلك األصول، مبا يتسق مع مبادئ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفسـاد 

إطــار  يـة التــزام مجيــع احلكومــات التزامـا سياســيا حقيقيــا يف  الفصـل اخلــامس منــها، وتؤكــد أمه 
أقـرب   قانوين ثابـت، وحتـث الـدول يف هـذا السـياق علـى توقيـع االتفاقيـة والتصـديق عليهـا يف          

  وقت ممكن، وحتث الدول األطراف على تطبيقها تطبيقا فعاال؛

دة على ضـرورة مواصـلة النـهوض بأنشـطة مفوضـية األمـم املتحـ        تشدد أيضا  - ٤٣  
حلقوق اإلنسان يف جمال تعزيز احلق يف التنميـة وإعمالـه، بطـرق منـها ضـمان اسـتخدام املـوارد        
املاليــة والبشــرية الالزمــة لالضــطالع بواليتــها اســتخداما فعــاال، ويــب بــاألمني العــام تزويــد     

  املفوضية باملوارد الالزمة؛

ــة   تعيــد تأكيــد  - ٤٤   ــدى تعمــيم  الطلــب إىل املفــوض الســامي أن يضــطلع بفعالي ، ل
مراعاة احلق يف التنمية، بأنشطة ترمـي إىل تعزيـز الشـراكة العامليـة ألغـراض التنميـة بـني الـدول         

يـدرج   األعضاء والوكاالت اإلمنائية واملؤسسات الدولية املعنية بالتنمية والتمويل والتجارة وأن
  نسان؛تلك األنشطة بالتفصيل يف تقريره املقبل الذي سيقدمه إىل جملس حقوق اإل

بالوكاالت املتخصصة والصناديق والربامج التابعة ملنظومـة األمـم املتحـدة     يب  - ٤٥  
تعميم مراعاة احلق يف التنمية يف براجمها وأهدافها التنفيذية، وتؤكد ضـرورة تعمـيم مراعـاة احلـق     

  وأهدافهما؛يف التنمية يف سياسات النظام املايل الدويل والنظام التجاري املتعدد األطراف 

إىل األمني العام أن يعـرض هـذا القـرار علـى الـدول األعضـاء وأجهـزة        تطلب   - ٤٦  
الوكاالت املتخصصـة والصـناديق والـربامج التابعـة ملنظومـة األمـم       األمم املتحدة وهيئاا وعلى 

_______________ 

 .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩الد املرجع نفسه،   )٢٣(
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مؤسسـات بريتـون وودز واملنظمـات     ال سـيما واملؤسسـات اإلمنائيـة واملاليـة الدوليـة، و     املتحدة
   احلكومية؛غري

اهليئات ذات الصلة يف منظومـة األمـم املتحـدة، كـل يف إطـار واليتـه،        تشجع  - ٤٧  
، الوكـــاالت املتخصصـــة والصـــناديق والـــربامج التابعـــة ملنظومـــة األمـــم املتحـــدة  ذلـــك  يف مبـــا

يف  واملنظمات الدولية املعنية، ومنـها منظمـة التجـارة العامليـة، وأصـحاب املصـلحة املعنـيني، مبـا        
منظمـات اتمـع املـدين، علـى إيـالء االعتبـار الواجـب للحـق يف التنميـة يف سـياق تنفيــذ            ذلـك 

واملسـامهة أكثـر يف أعمـال الفريـق العامـل والتعـاون مـع املفـوض السـامي يف           ٢٠٣٠ خطة عام
  يتعلق بإعمال احلق يف التنمية؛  الوفاء بواليته فيما

اجلمعيــة العامـة يف دورـا الثانيــة    إىل األمـني العــام أن يقـدم تقريـرا إىل    تطلـب   - ٤٨  
والســبعني وتقريــرا مؤقتــا إىل جملــس حقــوق اإلنســان عــن تنفيــذ هــذا القــرار يضــمنهما اجلهــود 
ــدعو         ــه، وت ــة وإعمال ــز احلــق يف التنمي ــدويل لتعزي ــوطين واإلقليمــي وال ــى الصــعد ال ــة عل املبذول

التحـاور معهـا يف دورـا    مقرر الفريـق العامـل إىل تقـدمي تقريـر شـفوي إىل اجلمعيـة و       - رئيس
  والسبعني.  الثانية

  
  ٦٥ اجللسة العامة

  ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب  ١٩

 


