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    ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب  ١٨ يف قرار اختذته اجلمعية العامة

  ])Corr.1 و A/69/488/Add.2(على تقرير اللجنة الثالثة  بناء[
  

 احلق يف التنمية  - ٦٩/١٨١
  

  ،إن اجلمعية العامة  
مبيثاق األمم املتحدة الـذي يعـرب بوجـه خـاص عـن العـزم علـى تشـجيع          إذ تسترشد  

ع مستويات املعيشة يف ظل مزيـد مـن احلريـة وعلـى القيـام، حتقيقـا هلـذه        التقدم االجتماعي ورف
الغايــــة، باســــتخدام اآلليــــات الدوليــــة يف النــــهوض بالشــــؤون االقتصــــادية واالجتماعيــــة        

  الشعوب،  جلميع
وإىل العهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق      )١(إىل اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسـان  وإذ تشري  

  ،)٢(العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وإىل )٢(املدنية والسياسية
جلميـع املـؤمترات الرئيسـية ومـؤمترات القمـة الـيت       الوثـائق اخلتاميـة   إىل  أيضـا  وإذ تشري  

  عقدهتا األمم املتحدة يف امليدانني االقتصادي واالجتماعي،
ن املتعلق بـاحلق يف التنميـة الـذي اعتمدتـه اجلمعيـة العامـة       إىل اإلعال كذلك وإذ تشري  

والذي أكـد أن احلـق يف التنميـة     ١٩٨٦كانون األول/ديسمرب  ٤املؤرخ  ٤١/١٢٨يف قرارها 
حق غري قابل للتصرف من حقوق اإلنسـان وأن تكـافؤ الفـرص مـن أجـل التنميـة حـق للـدول         

فرد هو حمور االهتمام يف التنمية واملسـتفيد  واألفراد الذين يكونون األمم على حد سواء وأن ال
    الرئيسي منها،

وأن  ١٩٩٣يف عـام  يف فيينا الذي عقد أمهية املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان وإذ تؤكد   
أكـدا جمـددا أن احلـق يف التنميـة حـق عـاملي غـري قابـل للتصـرف           )٣(إعالن وبرنـامج عمـل فيينـا   

_______________ 

  ).٣ -ألف (د  ٢١٧القرار  )١(
  ملرفق.)، ا٢١ -ألف (د  ٢٢٠٠انظر القرار  )٢(
)٣( A/CONF.157/24 (Part I).الفصل الثالث ، 
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ة وأن الفــرد هــو حمــور االهتمــام يف التنميــة     يتجــزأ مــن حقــوق اإلنســان األساســي     ال وجــزء
  واملستفيد الرئيسي منها،

اهلدف املتمثل يف جعل احلق يف التنمية أمرا واقعا لكل شخص، علـى   وإذ تعيد تأكيد  
أللفيــــة الــــذي اعتمدتــــه اجلمعيــــة العامــــة يف     لالنحــــو املــــبني يف إعــــالن األمــــم املتحــــدة     

  ،)٤(٢٠٠٠  سبتمرب/أيلول  ٨
  ألن غالبيــة الشــعوب األصــلية يف العــامل تعــيش يف ظــروف  غ القلــقوإذ يســاورها بــال  

  مـــن الفقـــر، وإذ تقـــر بالضـــرورة امللحـــة للتصـــدي لألثـــر الســـليب للفقـــر وعـــدم اإلنصـــاف يف
الشـــعوب األصـــلية عـــن طريـــق ضـــمان مشوهلـــا بـــربامج التنميـــة والقضـــاء علـــى الفقـــر قضـــاء  

  وفعاال،  تاما
ملستوى للجمعية العامة املعـروف بـاملؤمتر العـاملي    إىل االجتماع العام الرفيع ا وإذ تشري  

  ،)٥(املعين بالشعوب األصلية ووثيقته اخلتامية
الطابع العاملي جلميع احلقوق املدنية والثقافيـة واالقتصـادية والسياسـية     وإذ تعيد تأكيد  

  آزرها،تداخلها وترابطها وتوواالجتماعية، مبا فيها احلق يف التنمية، وعدم قابليتها للتجزئة 
يف املفاوضـات التجاريـة ملنظمـة    ملمـوس  لعدم إحراز تقدم  وإذ تعرب عن بالغ القلق  

التجارة العاملية، وإذ تؤكد جمـددا ضـرورة أن تسـفر جولـة الدوحـة اإلمنائيـة عـن نتـائج ناجحـة          
يف جمــاالت رئيســية مــن قبيــل الزراعــة وإمكانيــة وصــول املنتجــات غــري الزراعيــة إىل األســواق   

  تجارة والتنمية واخلدمات،وتيسري ال
ــم املتحــدة للتجــارة      وإذ تشــري    ــؤمتر األم ــة عشــرة مل ــدورة الثاني ــة لل ــة اخلتامي إىل الوثيق

بشـأن موضـوع    ٢٠٠٨نيسـان/أبريل   ٢٥إىل  ٢٠والتنمية اليت عقدت يف أكـرا يف الفتـرة مـن    
  ،)٦(“معاجلة فرص وحتديات العوملة من أجل التنمية”

ــع ق وإذ تشــري أيضــا    ــرار جملــس حقــوق اإلنســان    إىل مجي  ٢١/٣٢راراهتــا الســابقة وق
وإىل قــرارات اجمللــس الســابقة وقــرارات جلنــة حقــوق       )٧(٢٠١٢أيلول/ســبتمرب  ٢٨املــؤرخ 

ــة، و    ــاحلق يف التنميـــ ــة بـــ ــان املتعلقـــ ــيمااإلنســـ ــة   ال ســـ ــرار اللجنـــ ــؤرخ  ١٩٩٨/٧٢قـــ املـــ

_______________ 

 .٥٥/٢القرار  )٤(

  .٦٩/٢القرار  )٥(
  .2و  Corr.1و  TD/442انظر  )٦(
)، A/67/53/Add.1( ألـف  ٥٣الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السابعة والستون، امللحق رقـم  انظر:  )٧(

 الفصل الثالث.
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ن أجـل إعمـال احلـق يف    املتعلق بالضرورة امللحة ملواصلة التقـدم مـ   )٨(١٩٩٨ أبريل/نيسان ٢٢
  التنمية على النحو املبني يف اإلعالن املتعلق باحلق يف التنمية،

الـدورة احلاديـة عشـرة للفريـق     نتـائج الـيت مت التوصـل إليهـا يف     الإىل وإذ تشري كـذلك    
العامل املعين باحلق يف التنمية التابع جمللس حقوق اإلنسان اليت عقدت يف جنيف يف الفتـرة مـن   

وعلـى النحـو    )٩(، على النحو الوارد يف تقريـر الفريـق العامـل   ٢٠١٠نيسان/أبريل  ٣٠إىل  ٢٦
  ،)١٠(املشار إليه يف تقرير األمني العام ومفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان

إىل املــؤمتر الســادس عشــر لرؤســاء دول أو حكومــات بلــدان عــدم االحنيــاز  وإذ تشــري  
ومــؤمترات القمــة   ٢٠١٢آب/أغســطس  ٣١إىل  ٢٦مــن الــذي عقــد يف طهــران يف الفتــرة    

واملؤمترات السـابقة الـيت أكـدت فيهـا الـدول األعضـاء يف حركـة بلـدان عـدم االحنيـاز ضـرورة            
  إعمال احلق يف التنمية على سبيل األولوية،

ــدها املتواصــل     ــا    وإذ تكــرر تأكيــد تأيي ــة أفريقي ــدة مــن أجــل تنمي  )١١(للشــراكة اجلدي
  ا ألفريقيا،بوصفها إطارا إمنائي

للجهود اليت تبذهلا رئيسة/مقررة الفريـق العامـل املعـين بـاحلق     عن تقديرها وإذ تعرب   
يف التنمية التابع جمللـس حقـوق اإلنسـان وأعضـاء فرقـة العمـل الرفيعـة املسـتوى املعنيـة بإعمـال           

 الـيت  ٢٠١٠-٢٠٠٨احلق يف التنمية من أجل إكمـال خريطـة الطريـق الثالثيـة املراحـل للفتـرة       
  ،)١٢(٢٠٠٧آذار/مارس  ٣٠املؤرخ  ٤/٤وضعها اجمللس يف قراره 

إزاء اآلثـار السـلبية لألزمـات االقتصـادية واملاليـة العامليـة يف        وإذ يساورها بـالغ القلـق    
  إعمال احلق يف التنمية،

جيـوز   ال بأنه على الرغم من أن التنمية تيسر التمتع جبميع حقوق اإلنسان،وإذ تسلم   
  م التنمية لتربير النيل من حقوق اإلنسان املعترف هبا دوليا،التذرع بانعدا

_______________ 

ــر:  )٨( ــة لل انظـ ــائق الرمسيـ ــاعي،   الوثـ ــادي واالجتمـ ــس االقتصـ ــم  ١٩٩٨مجلـ ــق رقـ )، E/1998/23( ٣، امللحـ
 الثاين، الفرع ألف. الفصل

)٩( A/HRC/15/23.  
)١٠( A/HRC/15/24. 

)١١( A/57/304.املرفق ، 

)، الفصــل A/62/53( ٥٣الوثــائق الرمسيــة للجمعيــة العامــة، الــدورة الثانيــة والســتون، امللحــق رقــم  انظــر:  )١٢(
  الثالث، الفرع ألف.
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بضرورة أن تتعاون الدول األعضاء فيما بينها من أجل ضمان حتقيـق   وإذ تسلم أيضا  
التنمية وإزالة العقبات اليت تعترض سـبيل التنميـة وبضـرورة أن يشـجع اجملتمـع الـدويل التعـاون        

تنمية وإزالة العقبات الـيت تعتـرض سـبيل التنميـة وبـأن      الدويل الفعال من أجل إعمال احلق يف ال
إحراز تقدم دائم حنو إعمال احلق يف التنمية يستلزم اتباع سياسـات إمنائيـة فعالـة علـى الصـعيد      

  الوطين وإقامة عالقات اقتصادية منصفة وهتيئة بيئة اقتصادية مؤاتية على الصعيد الدويل،
  اإلنسان، بأن الفقر مهني لكرامة كذلكوإذ تسلم   
ــأن الفقــر املــدقع واجلــوع مــن أكــرب األخطــار الــيت يواجههــا العــامل وأن      وإذ تســلم   ب

مــن األهــداف  ١القضــاء عليهمــا يتطلــب التزامــا مجاعيــا مــن اجملتمــع الــدويل، عمــال باهلــدف    
اإلمنائية لأللفية، وإذ هتيب بالتايل باجملتمع الدويل، مبا فيه جملس حقوق اإلنسـان، أن يسـاهم يف   

  قيق ذلك اهلدف،حت
سـامهت  ، ضمن مجلـة عوامـل أخـرى،    بأن حاالت الظلم عرب التاريخ وإذ تسلم أيضا  

يف معانــاة العديــد مــن النــاس يف خمتلــف أرجــاء العــامل، وخباصــة يف البلــدان الناميــة، مــن الفقــر    
والتخلــــف والتــــهميش واالســــتبعاد االجتمــــاعي والتفــــاوت االقتصــــادي وعــــدم االســــتقرار 

  ن،األم  وانعدام
أن القضــاء علــى الفقــر ميثــل أحــد العناصــر البالغــة األمهيــة لتعزيــز احلــق يف   ؤكــدوإذ ت  

التنمية وإعماله وأن الفقر مشكلة متعددة األوجه تسـتلزم اتبـاع هنـج متكامـل متعـدد اجلوانـب       
يف التصدي لألبعاد االقتصادية والسياسية واالجتماعية والبيئيـة واملؤسسـية علـى مجيـع الصـعد،      

ة يف ســياق اهلــدف اإلمنــائي لأللفيــة املتمثــل يف خفــض نســبة ســكان العــامل الــذين يقــل   وخباصــ
دخلهم اليومي عن دوالر واحد من دوالرات الواليات املتحدة ونسبة السـكان الـذين يعـانون    

  ،٢٠١٥اجلوع إىل النصف حبلول عام 
ــى  تشــددوإذ    ــة وغــري قاب    عل ــات األساســية عاملي ــع حقــوق اإلنســان واحلري ــة أن مجي ل

  للتجزئة ومترابطة ومتشابكة، مبا يف ذلك احلق يف التنمية،
احلق يف التنمية ينبغي أن يكون يف حمور خطة التنمية ملا بعـد  أن على  أيضا تشددوإذ   

  ؛٢٠١٥  عام
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بــالتقرير املوحــد لألمــني العــام ومفوضــة األمــم املتحــدة الســامية   حتــيط علمــا   - ١  
عـن األنشـطة الـيت اضـطلعت هبـا مفوضـية األمـم         ، الذي يعـرض معلومـات  )١٣(حلقوق اإلنسان

  املتحدة حلقوق اإلنسان فيما يتعلق بتعزيز احلق يف التنمية وإعماله؛
بأمهية مجيع املناسبات اليت تنظم لالحتفـال بالـذكرى السـنوية اخلامسـة      تسلم  - ٢  

ش الـيت عقـدت   ، مبا يف ذلك حلقـة النقـا  )١٤(والعشرين العتماد اإلعالن املتعلق باحلق يف التنمية
ــتقبل علـــى طريـــق إعمـــال احلـــق يف التنميـــة: بـــني السياســـات    ”بشـــأن موضـــوع  آفـــاق املسـ

  خالل الدورة الثامنة عشرة جمللس حقوق اإلنسان؛“ واملمارسات
ــة حســبما جــددها     تؤيــد  ‐ ٣   إعمــال واليــة الفريــق العامــل املعــين بــاحلق يف التنمي

، مـع التسـليم بـأن    )١٥(٢٠٠٨ول/سـبتمرب  أيل ٢٤املـؤرخ   ٩/٣جملس حقوق اإلنسان يف قراره 
  الفريق العامل له أن يعقد دورات سنوية مدهتا مخسة أيام عمل ويقدم تقاريره إىل اجمللس؛

ــة عشــرة     تقــر  - ٤   ــه الرابع ــق العامــل يف دورت ــيت اعتمــدها الفري ، )١٦(التوصــيات ال
خـرى، مـع إعـادة    قـوق اإلنسـان واجلهـات الفاعلـة املعنيـة األ     األمـم املتحـدة حل  وتدعو مفوضية 

تالحـظ فيـه أيضـا    يف الوقت الـذي  تنفيذا تاما وفعاال،  تأكيد تلك التوصيات، إىل تنفيذها فورا
اجلهود اليت تبذل حاليا يف إطار الفريق العامل من أجل إجناز املهام اليت أوكلـها إليـه اجمللـس يف    

  ؛)١٢(٤/٤قراره 
ــدد  - ٥  ــ تشـ ــة   علـــى األحكـ ــة العامـ ــرار اجلمعيـ ــلة باملوضـــوع مـــن قـ ام ذات الصـ

وهتيـب  الذي أنشئ مبوجبه جملس حقوق اإلنسـان،   ٢٠٠٦آذار/مارس  ١٥املؤرخ  ٦٠/٢٥١
باجمللس يف هذا الصدد أن يواصل، تنفيذا لالتفاق، العمل على ضمان أن يشجع برنـامج عملـه   

ميضــي هبــا قــدما وأن ينــهض يف هــذا التنميــة املســتدامة وحتقيــق األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة وأن  
مــن إعــالن وبرنــامج  ١٠ و ٥الصــدد أيضــا بــاحلق يف التنميــة، علــى النحــو احملــدد يف الفقــرتني 

يف نفـس مســتوى مجيـع حقــوق اإلنسـان واحلريــات األساسـية األخــرى      ، ليصــبح)٣(عمـل فيينـا  
  ومساويا هلا؛

_______________ 

)١٣( A/HRC/27/27. 

  ، املرفق.٤١/١٢٨القرار  )١٤(
، (A/63/53/Add.1)ألـف   ٥٣الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثالثة والستون، امللحـق رقـم   انظر:  )١٥(

  الفصل األول.
)١٦( A/HRC/24/37. 
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العامـل النظـر يف مشـروع املعـايري املتعلقـة بـاحلق يف        باستهالل الفريـق  ترحب  - ٦  
ومراجعتـه وتنقيحـه مـن خـالل القـراءة األوىل       )١٧(التنمية وما يقابلها من معـايري فرعيـة تنفيذيـة   

  ملشروع املعايري وما يتصل هبا من معايري فرعية تنفيذية؛
ايري الفرعيـة  ضرورة أن تستخدم اآلراء اليت يـتم جتميعهـا واملعـايري واملعـ    تؤكد   - ٧  

التنفيذية املقابلـة هلـا املـذكورة أعـاله، بعـد أن ينظـر فيهـا الفريـق العامـل وينقحهـا ويقرهـا، يف            
  وضع جمموعة من املعايري الشاملة املتسقة إلعمال احلق يف التنمية، حسب االقتضاء؛

علـى أمهيـة أن يتخـذ الفريـق العامـل اخلطـوات املناسـبة لكفالـة احتـرام           تشدد  - ٨  
ايري املذكورة أعاله وتطبيقها عمليا، األمر الذي ميكن أن يتخـذ أشـكاال خمتلفـة منـها وضـع      املع

مبادئ توجيهية بشأن إعمـال احلـق يف التنميـة، ولتطـوير هـذه املعـايري لتصـبح أساسـا للنظـر يف          
  وضع معيار قانوين دويل ذي طابع ملزم عن طريق عملية مشاركة تعاونية؛

األساسية الواردة يف اسـتنتاجات الفريـق العامـل يف دورتـه     أمهية املبادئ  تؤكد  - ٩  
املتسقة مع أغـراض الصـكوك الدوليـة حلقـوق اإلنسـان، مثـل املسـاواة وعـدم التمييـز           )١٨(الثالثة

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

أمهية أن تراعي الرئيسة/املقررة والفريق العامل، لـدى االضـطالع    تؤكد أيضا  - ١٠  
  بواليتيهما، ضرورة القيام مبا يلي:

تعزيز إضفاء الطابع الـدميقراطي علـى نظـام احلوكمـة الـدويل مـن أجـل زيـادة           (أ)  
  صنع القرار الدويل؛املشاركة الفعالة للبلدان النامية يف 

العمل أيضا على تعزيز الشـراكات الفعالـة، مثـل الشـراكة اجلديـدة مـن أجـل          (ب)  
أقـل البلـدان منـوا،     ال سـيما وغريها من املبادرات املماثلة مع البلـدان الناميـة، و   )١١(تنمية أفريقيا

  بغرض إعمال حقها يف التنمية، مبا يف ذلك حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية؛
ــه علــى الصــعيد        (ج)   ــه وإعمال ــة وتطبيق ــاحلق يف التنمي ــرار ب ــادة اإلق الســعي إىل زي

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 

علــى توســيع نطــاق يف الوقــت نفســه وحــث مجيــع الــدول أيضــا  اإلنســان واحلريــات األساســية

_______________ 

 .A/HRC/15/WG.2/TF/2/Add.2انظر  )١٧(

 ألف. -، الفرع الثامن E/CN.4/2002/28/Rev.1انظر  )١٨(
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التعاون الذي يعود بالنفع املشترك وتعميقه من أجل ضمان حتقيق التنميـة وإزالـة العقبـات الـيت     
تعترض سـبيل التنميـة يف سـياق تشـجيع التعـاون الـدويل الفعـال إلعمـال احلـق يف التنميـة، مـع            

حلـق يف التنميـة يسـتلزم اتبـاع سياسـات إمنائيـة فعالـة        مراعاة أن إحراز تقـدم دائـم حنـو إعمـال ا    
 على الصعيد الوطين وهتيئة بيئة اقتصادية مؤاتية على الصعيد الدويل؛

ــة       (د)   ــق يف التنميـــ ــق احلـــ ــة تطبيـــ ــلة كفالـــ ــائل مواصـــ ــبل ووســـ ــر يف ســـ النظـــ
 األولوية؛  سبيل  على

الهتـــا تعمـــيم مراعـــاة احلـــق يف التنميـــة يف سياســـات األمـــم املتحـــدة ووكا        (هـ)  
ــدويل        ــايل ال ــة ويف سياســات النظــام امل ــا ويف أنشــطتها التنفيذي املتخصصــة وصــناديقها وبراجمه
والنظام التجاري املتعدد األطراف واسـتراتيجياهتما، مـع األخـذ يف االعتبـار يف هـذا الصـدد أن       

ــة الدوليــة، مثــل اإلنصــاف وعــ     ــة واملالي دم املبــادئ األساســية يف اجملــاالت االقتصــادية والتجاري
التمييز والشفافية واملساءلة واملشاركة والتعاون الـدويل، مبـا فيهـا إقامـة الشـراكات الفعالـة مـن        

غـىن عنـها يف سـبيل إعمـال احلـق يف التنميـة ومنـع املعاملـة القائمـة علـى            ال أجل التنمية، أمـور 
ــيت       ــارات أخــرى غــري اقتصــادية يف معاجلــة املســائل ال ــارات سياســية أو اعتب ــز العتب هتــم  التميي

 النامية؛  البلدان

جملـس حقـوق اإلنسـان علـى مواصـلة النظـر يف كيفيـة ضـمان متابعــة          تشـجع   - ١١  
عمــل اللجنــة الفرعيــة الســابقة لتعزيــز ومحايــة حقــوق اإلنســان فيمــا يتعلــق بــاحلق يف التنميــة،    

اجلمعيـة العامـة وجلنـة حقـوق     الـيت اختـذهتا   لألحكام ذات الصلة باملوضوع مـن القـرارات    وفقا
 إلنسان وعمال باملقررات اليت سيتخذها اجمللس؛ا

الدول األعضاء ومجيع اجلهات املعنية األخرى إىل املشـاركة بنشـاط يف    تدعو  - ١٢  
الدورات اليت يعقدها املنتدى االجتماعي يف املستقبل، مع اإلقـرار بالـدعم القـوي الـذي قدمتـه      

 دى يف دوراته األربع األوىل؛اللجنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان إىل املنت

ــائق      تؤكــد جمــددا   - ١٣   ــع الوث ــات احملــددة يف مجي ــذ األهــداف والغاي ــزام بتنفي االلت
اخلتامية للمؤمترات الرئيسية ومؤمترات القمة اليت عقدهتا األمم املتحـدة وعمليـات استعراضـها،    

حلـق يف التنميـة أمـر    يتصل منها بإعمـال احلـق يف التنميـة، مـع التسـليم بـأن إعمـال ا        ما وخباصة
  بالغ األمهية لتحقيق املقاصد واألهداف والغايات الواردة يف تلك الوثائق اخلتامية؛

ــذ إعــالن      تؤكــد جمــددا أيضــا   - ١٤   ــر أساســي لتنفي ــة أم أن إعمــال احلــق يف التنمي
اللذين يعتربان أن مجيع حقوق اإلنسان حقـوق عامليـة مترابطـة متشـابكة      )٣(وبرنامج عمل فيينا

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

أن املسؤولية عـن تعزيـز مجيـع حقـوق اإلنسـان ومحايتـها تقـع يف املقـام          تؤكد  - ١٥  
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
  ية؛واالستراتيجيات اإلمنائ

مســؤولية الــدول يف املقــام األول عــن هتيئــة الظــروف املؤاتيــة        تعيــد تأكيــد   - ١٦  
إلعمال احلق يف التنمية على الصعيدين الوطين والدويل والتزامها بتعاون كل منها مع األخـرى  

  حتقيقا لتلك الغاية؛
  ؛ضرورة هتيئة بيئة دولية مؤاتية إلعمال احلق يف التنمية تعيد أيضا تأكيد  - ١٧  
ضــرورة الســعي إىل زيــادة اإلقــرار بــاحلق يف التنميــة وتطبيقــه وإعمالــه   تؤكــد  - ١٨  

على الصعيدين الدويل والوطين، وهتيب جبميع الدول أن تتخذ التدابري الضرورية إلعمال احلـق  
  يتجزأ من مجيع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية؛  ال يف التنمية باعتباره جزءا

ة البالغة لتحديد العقبات اليت تعرقل اإلعمال الكامـل للحـق   على األمهيتشدد   - ١٩  
  يف التنمية على الصعيدين الوطين والدويل وحتليلها؛

 أن العوملة، على الرغم مما تتيحـه مـن فـرص ومـا تطرحـه مـن حتـديات،        تؤكد  - ٢٠  
ملـة،  تزال قاصـرة عـن حتقيـق األهـداف املتمثلـة يف إدمـاج مجيـع البلـدان يف عـامل تسـوده العو           ال

ــاملي مــن أجــل         ــوطين والع ــدابري علــى الصــعيدين ال وتؤكــد ضــرورة وضــع سياســات واختــاذ ت
التصدي للتحديات اليت تفرضها العوملـة واغتنـام الفـرص الـيت تتيحهـا، يف حـال السـعي إىل أن        

  تصبح هذه العملية شاملة ومنصفة على حنو تام؛
تـزال   ال نمـو والبلـدان الناميـة   بأن الفجوة الفاصلة بـني البلـدان املتقدمـة ال    تقر  - ٢١  

واسعة إىل حد غري مقبول على الرغم من اجلهود اليت يواصل اجملتمـع الـدويل بـذهلا وأن معظـم     
تزال تواجه صعوبات يف املشـاركة يف عمليـة العوملـة وأن العديـد منـها يواجـه        ال البلدان النامية

  وملة؛خطر التهميش واالستبعاد الفعلي من االستفادة من منافع الع
يف هـذا الصـدد إزاء اآلثـار السـلبية يف إعمـال احلـق يف        تعرب عن بالغ قلقها  - ٢٢  

التنمية املترتبة على استمرار تدهور احلالة االقتصادية واالجتماعية، وخباصة يف البلـدان الناميـة،   
ء نتيجــة أزمــيت الطاقــة والغـــذاء واألزمــة املاليــة الــيت يشـــهدها العــامل يف الوقــت الـــراهن وإزا        
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التحديات املتزايدة اليت يفرضها تغري املناخ العـاملي ونقـص التنـوع البيولـوجي والـيت زادت مـن       
  أوجه الضعف وعدم املساواة وأثرت سلبا يف مكاسب التنمية، وخباصة يف البلدان النامية؛

ــالن         تشــدد  - ٢٣   ــدد يف إع ــدف احمل ــق اهل ــن حتقي ــد ع ــدويل بعي ــع ال ــى أن اجملتم عل
واملتمثـل يف خفـض عـدد السـكان الـذين يعيشـون يف فقـر إىل النصـف          )٤(لفيةاملتحدة لأل األمم

، وتعيـد تأكيـد االلتـزام بتحقيـق ذلـك اهلـدف، وتشـدد علـى مبـدأ التعـاون           ٢٠١٥حبلول عـام  
ن أجـل  الدويل، مبا يف ذلك الشـراكة وااللتـزام، بـني البلـدان املتقدمـة النمـو والبلـدان الناميـة مـ         

  حتقيق اهلدف؛
أن بعــض البلــدان الناميــة لــن تفــي باملوعــد احملــدد يف عــام   تالحــظ مــع القلــق  - ٢٤  
يف هــذا الصــدد الــدول األعضــاء واجملتمــع تــدعو لتحقيــق األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة، و ٢٠١٥

لغايـات احملـددة   الدويل إىل املبادرة باختاذ تدابري ترمي إىل هتيئة البيئة املواتية لإلسـهام يف حتقيـق ا  
  ؛٢٠١٥يف األهداف اإلمنائية لأللفية وإتاحة التنفيذ الفعال خلطة التنمية ملا بعد عام 

البلدان املتقدمـة النمـو الـيت مل تتخـذ بعـد خطـوات ملموسـة حنـو حتقيـق           حتث  - ٢٥  
يـة  يف املائة من ناجتها القومي اإلمجايل لتقدمي املساعدة اإلمنائيـة الرمس  ٠,٧هدف ختصيص نسبة 

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

ــاال للمســاعدة يف حت        ــتخداما فع ــة اس ــة الرمسي ــتخدام املســاعدة اإلمنائي ــة اس ــق احملــرز يف كفال قي
  األهداف والغايات اإلمنائية؛

بضرورة معاجلة مسـألة وصـول البلـدان الناميـة إىل األسـواق يف قطاعـات        تقر  - ٢٦  
ــم       ــات الـــيت هتـ ــة القطاعـ ــة، وخباصـ ــري الزراعيـ ــات غـ ــدمات واملنتجـ ــة واخلـ ــها الزراعـ ــدة منـ عـ

  النامية؛  البلدان
ا يشـمل اجملـاالت   إىل حترير جمد للتجـارة بـوترية مناسـبة، مبـ     تدعو مرة أخرى  - ٢٧  

تــزال قيــد التفــاوض يف منظمــة التجــارة العامليــة، والوفــاء بااللتزامــات املتعلقــة باملســائل   ال الــيت
والشــواغل املتصــلة بالتنفيــذ، واســتعراض أحكــام املعاملــة اخلاصــة والتفضــيلية هبــدف تعزيزهــا    

حلمايـة اجلمركيـة،   وجعلها أكثر دقـة وفعاليـة وقابليـة للتنفيـذ، وجتنـب األشـكال اجلديـدة مـن ا        
وبناء القدرات وتقدمي املسـاعدة التقنيـة إىل البلـدان الناميـة، باعتبارهـا مسـائل مهمـة يف إحـراز         

  تقدم حنو إعمال احلق يف التنمية إعماال فعاال؛
بأمهية الصـلة القائمـة بـني اجملـاالت االقتصـادية والتجاريـة واملاليـة الدوليـة          تقر  - ٢٨  

وتؤكد يف هذا الصدد ضـرورة تعزيـز احلكـم الرشـيد وتوسـيع قاعـدة        وإعمال احلق يف التنمية،
ــة       صــنع القــرار علــى الصــعيد الــدويل بشــأن املســائل الــيت تنطــوي علــى شــواغل تتعلــق بالتنمي
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وضرورة سد الثغرات التنظيمية وتعزيز منظومة األمم املتحدة وغريها مـن املؤسسـات املتعـددة    
كة البلـدان الناميـة والبلـدان الـيت متـر اقتصـاداهتا       األطراف، وتؤكد أيضـا ضـرورة توسـيع مشـار    

ــد املعــايري يف اجملــال االقتصــادي علــى       ــة صــنع القــرار وحتدي ــة وتعزيزهــا يف عملي ــة انتقالي مبرحل
  الصعيد الدويل؛

بأن احلكم الرشيد وسيادة القـانون علـى الصـعيد الـوطين يسـاعدان       تقر أيضا  - ٢٩  
محايتـها، مبـا فيهـا احلـق يف التنميـة، وتسـلم بـاجلهود        مجيع الدول على تعزيز حقـوق اإلنسـان و  

القيمة اليت تواصل الدول بذهلا من أجل حتديد ممارسات احلكم الرشيد وتعزيزها، مبـا يف ذلـك   
احلكم املتسم بالشفافية واملسؤولية واخلاضع للمساءلة والقـائم علـى املشـاركة، الـيت تسـتجيب      

ا يف ذلك يف سياق اتباع هنج شراكة متفـق عليهـا إزاء   الحتياجاهتا وتطلعاهتا وتتناسب معها، مب
  التنمية وبناء القدرات واملساعدة التقنية؛

بأمهيــة دور املــرأة وحقوقهــا وأمهيــة األخــذ مبنظــور يراعــي نــوع   تقــر كــذلك  - ٣٠  
اجلنس، باعتبار ذلك مسألة شاملة تتعلق بعملية إعمال احلق يف التنمية، وتالحظ بوجـه خـاص   

جيابيــة القائمــة بــني تعلــيم املــرأة ومشــاركتها علــى قــدم املســاواة يف األنشــطة املدنيــة   العالقــة اإل
  والثقافية واالقتصادية والسياسية واالجتماعية للمجتمع احمللي وتعزيز احلق يف التنمية؛

ضرورة إدماج حقوق األطفـال، إناثـا وذكـورا علـى السـواء، يف مجيـع        تؤكد  - ٣١  
تعزيــز تلــك احلقــوق ومحايتــها، وخصوصــا يف اجملــاالت املتعلقــة   السياســات والــربامج وكفالــة  

  بالصحة والتعليم وتنمية قدراهتم بشكل كامل؛
اإلعــالن السياســي بشــأن فــريوس نقــص املناعــة البشــرية ومتالزمــة    إىلتشــري   - ٣٢  

نقص املناعة املكتسب (اإليدز): تكثيف جهودنا من أجـل القضـاء علـى فـريوس نقـص املناعـة       
يف اجتمـاع اجلمعيـة العامـة الرفيـع      ٢٠١١حزيران/يونيـه   ١٠اإليدز الذي اعتمـد يف  البشرية و

، )١٩(املستوى بشأن فـريوس نقـص املناعـة البشـرية ومتالزمـة نقـص املناعـة املكتسـب (اإليـدز)         
وتؤكــد ضــرورة اختــاذ مزيــد مــن التــدابري اإلضــافية علــى الصــعيدين الــوطين والــدويل مــن أجــل 

عـة البشـرية ومتالزمـة نقـص املناعـة املكتسـب (اإليـدز) واألمـراض         مكافحة فـريوس نقـص املنا  
املعدية األخرى، مع مراعاة اجلهـود والـربامج اجلاريـة، وتكـرر تأكيـد ضـرورة تقـدمي املسـاعدة         

  الدولية يف هذا الصدد؛

_______________ 

 ، املرفق.٦٥/٢٧٧القرار  )١٩(
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بــاإلعالن السياســي الجتمــاع اجلمعيــة العامــة الرفيــع املســتوى املعــين  ترحــب   - ٣٣  
 )٢٠(٢٠١١أيلول/سـبتمرب   ١٩غـري املعديـة ومكافحتـها الـذي اعتمـد يف       بالوقاية من األمـراض 

والذي ركز بوجـه خـاص علـى التحـديات الـيت تعتـرض سـبيل التنميـة وغريهـا مـن التحـديات            
  واآلثار االجتماعية واالقتصادية، وخصوصا بالنسبة إىل البلدان النامية؛

للتنميــة املســتدامة املعنونــة    إىل الوثيقــة اخلتاميــة ملــؤمتر األمــم املتحــدة    تشــري   - ٣٤  
  ؛)٢١(“املستقبل الذي نصبو إليه”

الـيت بـدأ نفاذهـا     )٢٢(إىل اتفاقيـة حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة     تشري أيضـا   - ٣٥  
، وتؤكــد ضــرورة مراعــاة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة وأمهيــة       ٢٠٠٨أيار/مــايو  ٣يف 

  حلق يف التنمية؛التعاون الدويل يف دعم اجلهود الوطنية املبذولة إلعمال ا
جتاه الشعوب األصلية يف عملية إعمال احلق يف التنمية، وتعيـد   تؤكد التزامها  - ٣٦  

تأكيد االلتـزام بالنـهوض حبقـوق هـذه الشـعوب يف جمـاالت التعلـيم والعمالـة والتـدريب املهـين           
وإعادة التدريب واإلسكان والصرف الصحي والصحة والضمان االجتماعي وفقـا لاللتزامـات   

لدولية املعترف هبا يف جمال حقوق اإلنسان ومع األخذ يف احلسبان، حسب االقتضـاء، إعـالن   ا
ــة يف قرارهــا           ــه اجلمعيــة العام ــذي اعتمدت ــوق الشــعوب األصــلية ال ــم املتحــدة بشــأن حق األم

االجتمــاع العــام بيف هــذا الصــدد  وحتــيط علمــا، ٢٠٠٧أيلول/ســبتمرب  ١٣املــؤرخ  ٦١/٢٩٥
الذي عقـد يف عـام    )٥(العاملي للشعوب األصليةة العامة املعروف باملؤمتر الرفيع املستوى للجمعي

  ؛٢٠١٤
بضــرورة إقامــة شــراكات قويــة مــع منظمــات اجملتمــع املــدين والقطــاع   تســلم  - ٣٧  

ــؤو       ــد املســ ــرورة حتديــ ــة وبضــ ــق التنميــ ــر وحتقيــ ــى الفقــ ــاء علــ ــعيا إىل القضــ ــاص ســ لية اخلــ
  للشركات؛  االجتماعية

على الضرورة امللحة الختاذ تـدابري ملموسـة وفعالـة ملنـع مجيـع أشـكال        تشدد  - ٣٨  
الفساد ومكافحتها وجترميها على مجيع الصعد ومنع عمليـات النقـل الـدويل لألصـول املكتسـبة      
 بصورة غري مشـروعة والكشـف عنـها وردعهـا علـى حنـو أكثـر فعاليـة وتعزيـز التعـاون الـدويل           

، )٢٣(على استعادة تلك األصول، مبـا يتسـق مـع مبـادئ اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة الفسـاد         
_______________ 

 ، املرفق.٦٦/٢القرار  )٢٠(

 ، املرفق.٦٦/٢٨٨القرار  )٢١(

)٢٢( United Nations, Treaty Series, vol. 2515, No. 44910. 

 .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩املرجع نفسه، اجمللد  )٢٣(
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وخباصة الفصل اخلامس منها، وتؤكد أمهية التـزام مجيـع احلكومـات التزامـا سياسـيا حقيقيـا يف       
إطــار قــانوين ثابــت، وحتــث الــدول يف هــذا الســياق علــى توقيــع االتفاقيــة والتصــديق عليهــا يف  

  قت ممكن، وحتث الدول األطراف على تطبيقها تطبيقا فعاال؛أقرب و
على ضرورة مواصلة النهوض بأنشطة مفوضـية حقـوق اإلنسـان     تشدد أيضا  - ٣٩  

يف جمال تعزيز احلق يف التنميـة وإعمالـه، بطـرق منـها ضـمان اسـتخدام املـوارد املاليـة والبشـرية          
ــب      ــاال، وهتيـ ــتخداما فعـ ــها اسـ ــطالع بواليتـ ــة لالضـ ــية    الالزمـ ــد املفوضـ ــام تزويـ ــاألمني العـ بـ

  الالزمة؛  باملوارد
الطلب إىل املفوض السامي حلقـوق اإلنسـان أن يضـطلع بفعاليـة،      تعيد تأكيد  - ٤٠  

لدى تعميم مراعاة احلق يف التنمية، بأنشطة ترمـي إىل تعزيـز الشـراكة العامليـة ألغـراض التنميـة       
الدولية املعنية بالتنمية والتمويـل والتجـارة   بني الدول األعضاء والوكاالت اإلمنائية واملؤسسات 

  وأن يدرج تلك األنشطة بالتفصيل يف تقريره املقبل الذي سيقدمه إىل جملس حقوق اإلنسان؛
بصناديق األمم املتحدة وبراجمهـا والوكـاالت املتخصصـة تعمـيم مراعـاة       هتيب  - ٤١  

ة تعميم مراعاة احلـق يف التنميـة يف   احلق يف التنمية يف براجمها وأهدافها التنفيذية، وتؤكد ضرور
  سياسات النظام املايل الدويل والنظام التجاري املتعدد األطراف وأهدافهما؛

إىل األمني العام أن يعرض هـذا القـرار علـى الـدول األعضـاء وأجهـزة       تطلب   - ٤٢  
ة واملاليـة  األمم املتحدة وهيئاهتا ووكاالهتا املتخصصة وصـناديقها وبراجمهـا واملؤسسـات اإلمنائيـ    

  مؤسسات بريتون وودز واملنظمات غري احلكومية؛ ال سيماالدولية، و
إىل األمــني العــام أن يقــدم تقريــرا إىل اجلمعيــة العامــة يف دورهتــا  تطلــب أيضــا  - ٤٣  

الســبعني وتقريــرا مؤقتــا إىل جملــس حقــوق اإلنســان عــن تنفيــذ هــذا القــرار يضــمنهما اجلهــود    
ــوطين وا   ــى الصــعد ال ــة عل ــدعو     املبذول ــه، وت ــة وإعمال ــز احلــق يف التنمي ــدويل لتعزي إلقليمــي وال

رئيســـة/مقررة الفريـــق العامـــل إىل تقـــدمي تقريـــر شـــفوي إىل اجلمعيـــة والتحـــاور معهـــا يف         
  السبعني.  دورهتا

  ٧٣جللسة العامة ا
  ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب  ١٨

 


