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 مجلس حقوق اإلنسان
 الدورة الثالثون

    من جدول األعمال 3البند 
 2015تشرين األول/أكتوبر  2اعتمده مجلس حقوق اإلنسان في  قرار  

 
 الحق في التنمية -30/28  

 
 إن جملس حقوق اإلنسان، 
 إىل ميثاق األمم املتحدة والصكوك األساسية يف جمال حقوق اإلنسان، إذ يشري 
 41/128إعــ ن ا ــا يف التنميــة الــته اعتمدكــل اممعيــة العامــة يف   ا  ــا  وإذ يعيــد كيديــد 
 ،1986دانون األول/ديسمرب   4املؤ خ 

 2007آذا /مــا    30املــؤ خ  4/4 ــ ا ه جملــس حقــوق اإلنســان  وإذ يعيــد ضيًــاك كيديــد 
يشـــــــري إىل ريـــــــق  ـــــــ ا ا  منـــــــة حقـــــــوق اإلنســـــــان  وإذ ،2008 ضيلول/ســـــــبتمرب 17املـــــــؤ خ  9/3و

ـــــــس  واجمللـــــــس ـــــــ ا  اجملل ـــــــة، وآ   ـــــــا   ـــــــة العامـــــــة نشـــــــين ا ـــــــا يف التنمي  25املـــــــؤ خ  27/2واممعي
 ،2014ضيلول/سبتمرب 

األ ـــدا  اإليا يـــة لعلىيـــة علـــن  كبقـــن مـــن مـــا نااللتزامـــا  املتةـــددة نتحقيـــا وإذ يعـــ   
النحــو املبــا يف الو يقــة ا تاميــة املعتمــدة يف املســة العامــة ال عيعــة املســتول املعقــودة يف إ ــا  الــدو ة 

 ،(1)ا امسة والستا للةمعية العامة نشين األ دا  اإليا ية لعلىية
 نالنسبة إىل دل ع د،ا اجة امللحة إىل جعل ا ا يف التنمية حقيقة وا عة  وإذ يؤدد 
عيهــــا ا ــــا يف التنميــــة،  ضن ريــــق حقــــوق اإلنســــان وا  يــــا  األساســــية،  ــــا وإذ يؤدــــد ضيًــــاك  

يف  ،يــرب  يف إ ــا  جــامق وكعــاو ، علــن الصــعيد الــدوا واإل ليمــ  والــو  ، وإذ ميكـن التمتــق إــا إال ال
يف ذلـ  نـناديقها ون اجمهـا ووداالاـا املت،صصـة،    تا الصدد، ضمهية إش اك منظومة األمـم املتحـدة،  ـا

__________ 
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عيهـا املنظمـا  املاليـة والتةا يـة، وامهـا   دٌل يف إ ا  الوالية املنو ة نل، واملنظما  الدولية املعنية،  ا
ملما ســون يف جمــال التنميــة، و ــربا  حقــوق املعنيــة نــاحبة املصــلحة، ومنهــا منظمــا  اجملتمــق املــد ، وا

 اإلنسان، واممهو  علن ريق املستويا ، يف املنا شا  املتعلقة نا ا يف التنمية،
 ،(2)2030 لعام ناعتماد  طة التنمية املستدامة وإذ ي حب 
عيهـــا األ ـــدا  اإليا يـــة   ـــا نـــين ققيـــا األ ـــدا  اإليا يـــة املتىـــا عليهـــا دوليـــاك، وإذ يســـلم 

 لعلىية وض دا  التنمية املستدامة، يتطلب ققيا اكساق السياسا  وكنسيقها علن حنو ععال،
نــين الىقــ  املــد ق وامــوأ مهــا مــن ضدــرب األ طــا  الــن يواجههــا العــا  وضن  وإذ يســلم ضيًــاك  

ضن  يهيـــب نالتـــاا نـــاجملتمق الـــدوا وإذ القًـــا  عليهمـــا يتطلـــب التزامـــاك راعيـــاك مـــن اجملتمـــق الـــدوا،
 أل دا  التنمية املستدامة، يسا م يف ققيا ذل  اهلد ، وعقاك 

كـــزال  ا مـــة، وإىل  ال ا اجـــة امللحـــة إىل التوعيـــة نالتقـــدم ااـــ   ونالصـــعونا  الـــن وإذ يؤدـــد 
كبقــن مــن األ ــدا  اإليا يــة لعلىيــة واالنتقــال إىل ض ــدا   مــا كســ يق اإلجــ ا ا  املت،ــتة حنــو ققيــا

 ة،التنمية املستدام
يف ذلـــــ  ا ـــــا يف   ـــــا علـــــن ضن ريـــــق حقـــــوق اإلنســـــان وا  يـــــا  األساســـــية، وإذ يشـــــدد 

 التنمية، عاملية وغري  انلة للتةز ة وم انطة ومتشانكة،
ودوا جديــد  و ــ  نظــام كعزيــز ســيتطلب ننةــا  املســتدامة التنميــة ض ــدا  كنىيــت ضن يؤدــد وإذ  
         األساسية، وا  يا  اإلنسان حقوق ريق ومحاية كعزيز ودتل  واستدامة، عدالك  ضدث  يكون

 علـن ضن ا ـا يف التنميـة ينبأـ  ضن يكـون ًو يـاك يف كنىيـت  طـة التنميـة املسـتدامة وإذ يشدد 
 ،2030 لعام

 والــربام  والصـناديا املت،صصــة الودـاال  مــن عـدد  بــل مـن املعلــن نـااللتزام علمــاك  حيـي  وإذ  
 نالنســـبة وا عـــة حقيقـــة التنميـــة يف ا ـــا جبعـــل الدوليـــة املنظمـــا  مـــن وغري ـــا املتحـــدة لعمـــم التانعـــة

املتحــدة واملنظمــا   األمــم ملنظومــة التانعــة املعنيــة اهليئــا  ريــق الصــدد،  ــتا يف ،حيــ  وإذ للةميــق،
ــــة يف نــــلب ض ــــداعها وسياســــااا ون اجمهــــا وضنشــــطتها  ــــة األ ــــ ل علــــن إدمــــايف ا ــــا يف التنمي الدولي

يف ذلـ  متانعـة مـؤا  األمـم   ـا التنىيتية، ودتل  يف العمليـا  اإليا يـة والعمليـا  املتصـلة نالتنميـة،
         املتحدة ال انق املع  ني ل البلدان يواك،

ضن الــدول  ــ  املســؤولة يف املقـام األول عــن ايئــة الظــ و  الو نيــة والدوليــة  علــن يشـدد وإذ  
         املواكية إلعمال ا ا يف التنمية،

 العقبــا  وإ الــة التنميــة ققيــا لًــمان نينهــا عيمــا كتعــاون ضن األعًــا  الــدول علــن نــين يسـلم وإذ  
ســــيما  الــــدوا الىعــــال، وال التعــــاون يشــــةق ضن الــــدوا اجملتمــــق علــــن ونــــين التنميــــة، ســــبيل كعــــ   الــــن

__________ 
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الشـــ ادة العامليـــة مـــن ضجـــل التنميـــة، إلعمـــال ا ـــا يف التنميـــة وإ الـــة العقبـــا  الـــن كعـــ   ســـبيل التنميـــة، 
ونـــين إحـــ ا  كقـــدم دا ـــم حنـــو إعمـــال ا ـــا يف التنميـــة يســـتلزم اكبـــاأ سياســـا  إيا يـــة ععالـــة علـــن الصـــعيد 

         امة ع  ا  ا تصادية منصىة وايئة نيئة ا تصادية مواكية علن الصعيد الدوا،يستلزم إ  دما  ،الو  
ريق الدول األعًـا  علـن املشـا دة نشـكل ننيفـا  يف املنا شـا  مـن ضجـل التنىيـت  وإذ يشةق 

دا ــل الى يــا العامــل املعــ  نــا ا القــا م التــام إلعــ ن ا ــا يف التنميــة نأيــة اطــ  املــي ق السياســ  
 يف التنمية،
االحتىـــال نالـــتد ل الســـنوية الث  ـــا العتمـــاد إعـــ ن ا ـــا يف التنميـــة يتـــي   إىليشـــري وإذ  

ع نــة ع يــدة للمةتمــق الــدوا إليهــا  ومديــد التزامــل القــا ق نــا ا يف التنميــة، مــق التســليم ناملكانــة 
 العالية الن يستحقها ومًاعىة جهوده إلعمال  تا ا ا،

دـــــــانون   20املـــــــؤ خ  48/141اممعيـــــــة العامـــــــة  ـــــــ   ، يف   ا  ـــــــا  علـــــــن ضن وإذ يشـــــــدد 
، ضن كشــمل مســؤولية مىــو  األمــم املتحــدة الســام   قــوق اإلنســان عنانــ  1993األول/ديســمرب 

منهـــا كعزيـــز إعمـــال ا ـــا يف التنميـــة ومحايتـــل، وكقويـــة الـــدعم املقـــدم هلـــتا الأـــ   مـــن اهليئـــا  ذا  
 الصلة يف منظومة األمم املتحدة،

 قــوق  األمــم املتحــدة الســام  نــالتق ي  املوحــد لعمــا العــام ومىــو  حيــي  علمــاك  -1 
 ؛(3)اإلنسان نشين ا ا يف التنمية

إىل املىوضــــية الســــامية ضن كوانــــل كقــــدجم كق يــــ  ســــنوه إىل جملــــس حقــــوق  يطلــــب -2 
يف ذلــ  التنســيا   ــا اإلنســان عــن ضنشــطتها الــن هلــا ع  ــة مباشــ ة نتعزيــز ا ــا يف التنميــة وإعمالــل،

 نا الوداال  دا ل منظومة األمم املتحدة؛
املىــو  الســام  علــن موانــلة جهــوده، وعــا ك ناملســؤولية املودلــة إليــل، لزيــادة  حيــ  -3 

الــدعم املقــدم لتعزيــز إعمــال ا ــا يف التنميــة ومحايتــل، مســتنداك يف ذلــ  إىل إعــ ن ا ــا يف التنميــة، 
منـة حقـوق اإلنسـان وجملـس حقـوق اإلنسـان نشـين ا ـا يف التنميـة، وريق  ـ ا ا  اممعيـة العامـة و 

 واستنتاجا  الى يا العامل وكونياكل املتىا عليها؛
 إىل املىوضـــــية الســـــامية ضن كت،ـــــت، عنـــــد كنىيـــــت إعـــــ ن ا ـــــا يف التنميـــــة، يطلـــــب -4 

لًــمان إنــ ا  يكىــ  مـن التــدانري لًــمان اصـي  متــوا ن ونــاي للمـوا د وإيــ   اال تمــام الواجـب  مـا
ا ــا يف التنميــة مــن  ــ ل قديــد وكنىيــت مشــا يق ملموســة مك ســة للحــا يف التنميــة وإ ــ أ جملــس 

 حقوق اإلنسان نشكل مستم  علن املستةدا  يف  تا الصدد؛
نا اجـة إىل مديـد امهـود يف سـبيل ككثيـا املـداوال  ضـمن الى يـا العامـل  يسلم -5 

، نواليتـــــــــل املنشـــــــــية  وجـــــــــب  ـــــــــ ا  منـــــــــة حقـــــــــوق مـــــــــن ضجـــــــــل الوعـــــــــا ، يف ض ـــــــــ   و ـــــــــ   كـــــــــن
 ؛4/4 و  ا  جملس حقوق اإلنسان 1998نيسان/ضن يل  22املؤ خ  1998/72 اإلنسان

__________ 
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نا اجة إىل السع  لزيـادة  بـول ا ـا يف التنميـة وكىعيلـل وإعمالـل علـن الصـعيد  يق  -6 
علـن الصـعيد الـو    يلـزم مـن سياسـا  مـا الدوا وحي  ريق الدول، يف الو ـ  نىسـل، علـن وضـق

يتةـــزض مـــن ريـــق حقـــوق اإلنســـان  ال وااـــاذ التـــدانري ال  مـــة إلعمـــال ا ـــا يف التنميـــة ناعتبـــا ه جـــز اك 
 وا  يا  األساسية؛

ـــ  يس مـــق التقـــدي  حيـــي  علمـــاك  -7  املقـــ   للى يـــا  - ناإلحا ـــة الشـــىوية الـــن  ـــدمها ال
 العامل عن آ   املستةدا  نشين دو كل السادسة عش ة؛

، ويشـــيد نيدا ـــل يف كوجيـــل مقـــ   الى يـــا العامـــل املنت،ـــب حـــديثاك  - نـــ  يس ي حـــب -8 
املقـ   املنتهيـة  - مداوال  دو كل السادسة عشـ ة نا تـدا ، ويعـ   عـن كقـدي ه مميـق إاـا ا  الـ  يس

 ؛(4)يف ذل  مش وأ اإل ا  الته  دمل   ل الدو ة السادسة عش ة للى يا العامل  ا واليتل،
 نبد  الق ا ة الثانية ملش وأ املعايري واملعايري الى عية التنىيتية املتصلة إا؛ ضيًاك  حبي   -9 
 - نــــين الى يــــا العامــــل مســــتم ه يف االضــــط أ نواليتــــل ويطلــــب إىل الــــ  يس يــــتد  -10 

املقـــ   إعـــداد و يقـــة كتًـــمن جمموعـــة مـــن املعـــايري لكـــ  ينظـــ  عيهـــا الى يـــا العامـــل يف دو كـــل الســـانعة 
يف ذلــ    ــا إىل  ــ ا ا  وو ــا ا األمــم املتحــدة ذا  الصــلة، إلعمــال ا ــا يف التنميــة اســتناداك عشــ ة 

عــن األ ــدا  اإليا يــة  إعــ ن ا ــا يف التنميــة، واالكىا يــا  والقــ ا ا  الدوليــة ذا  الصــلة، عًــ ك 
ظمــا  الدوليــة و ــ ا ا  األمــم املتحــدة، وذلــ  نالتشــاو  مــق الــدول األعًــا  واملن املتىــا عليهــا دوليــاك 

 املعنية وغري ا من امها  ناحبة املصلحة؛
نـــين الو يقـــة املـــتدو ة ضعـــ ه ســـتبعدن دون املســـا  ناملنا شـــا  اما يـــة  ويـــتد  ضيًـــاك  -11 

نشــين املعــايري واملعــايري الى عيــة التنىيتيــة، الــن سيســتكمل الى يــا العامــل يف ســيا ها القــ ا ة الثانيــة يف 
يت،ـــته مـــن إجـــ ا ا  إضـــاعية نعـــد ذلـــ  إـــد  وضـــق جمموعـــة مـــن  مـــا   دو كـــل الســـانعة عشـــ ة ويقـــ

 املعايري الشاملة واملتسقة إلعمال ا ا يف التنمية؛
نا اجــة إىل مســامها  ا ــربا ، ويعــ   عـن ضســىل لتــد  عــدد ا ــربا  املــدعوين  يقـ  -12 

ثهم يف  ـتا السـياق، من املنظما  الدولية الـتين حًـ وا الـدو ة السادسـة عشـ ة للى يـا العامـل، وحيـ
 علن املشا دة علن نطاق ضوسق؛

كونـــية الى يـــا العامـــل يف دو كـــل السادســـة عشـــ ة  نا شـــة  طـــة األمـــم  يقـــ  ضيًـــاك  -13 
يف ســياق ا ـا يف التنميــة، وحيــ  ريــق ودــاال  األمــم املتحــدة  2015 عــام نعــد ملــا املتحـدة للتنميــة

حا  املصـلحة اخ ـ ين علـن اإلسـهام ننشـاذ يف  ـته املعنية واملنظما  الدولية واجملتمـق املـد  وضنـ
 ملىوضية السامية؛ اىلإاملداوال ، ويق  التونية األ  ل الن  دمها الى يا العامل 

__________ 

 ، امل عا.A/HRC/WG.2/16/2الو يقة  انظ  (4) 
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         :يل  ما يق    -14 
 املســـتدامة للتنميـــة  اك معـــزي  ضعمالـــل جـــدول يكـــون ضن ضـــمان علـــن العمـــل يوانـــل ضن (ض)  
 ا ـا إعـ   إىل الصـدد  ـتا يف يسـعن وضن هلـا، وداععـاك  لعلىيـة اإليا يـة األ دا كبقن من  ما ولبلوغ
مـن إعـ ن ون نـام  عمـل عيينـا، حـأ يتبـوض املكانـة  10و 5لنحـو املبـا يف الىقـ كا ا علن التنمية، يف

         نىسها الن نلأتها ريق حقوق اإلنسان وا  يا  األساسية األ  ل، سوا  نسوا ؛
          عش ة؛ السادسة دو كل يف املعتمدة العامل الى يا كونيا  يؤيد ضن  ) ( 
يف ذلــــ    ــــا واليتــــل، كنىيــــتكــــل الســــانعة عشــــ ة، دو   يف العامــــل، الى يــــا يوانــــل ضن (يف)  

استكمال الق ا ة الثانيـة ملشـ وأ معـايري ا ـا يف التنميـة واملعـايري الى عيـة التنىيتيـة املتصـلة إـا، والنظـ  
ضعـ ه مـن ضجـل وضـق جمموعـة  10الو يقة الن كتًمن مشـ وأ جمموعـة املعـايري املطلونـة يف الىقـ ة يف 

         من املعايري الشاملة واملتسقة إلعمال ا ا يف التنمية؛
والتطبيـــــا العملـــــ   حـــــ اماال كًـــــمن م  مـــــة  طـــــوا  العامـــــل الى يـــــا يت،ـــــت ضن  (د)  

 نشـــين كوجيهيـــة مبـــاد  شـــكل منهـــا ،متنوعـــة ضشـــكاالك  ت،ـــتك لـــنا واملتســـقة الشـــاملة املعـــايري موعـــةجمل
 ذه دوا  ـــانو  معيـــا  وضـــق يف النظـــ  يف إليـــل يســـتند ضســـا  إىل كتطـــو و  التنميـــة، يف ا ـــا إعمـــال
                 ملزم من   ل عملية كشا دية  ا مة علن التعاون؛  انق

 السـانعة الـدو ة عقـب يومـان، مدكـل  مسـ  اجتمـاأ إىل عقد العامل الى يا يدعو ضن (ه)  
ضعــ ه  10 الىقــ ة يف املطلونــة املعــايري جمموعــة مشــ وأ كتًــمن الــن الو يقــة يف النظــ  ملوانــلة عشــ ة،

         ومنا شة  ته الو يقة؛
يلــ  يف إ ــا  ضنشــطة االحتىــال نالــتد ل الســنوية الث  ــا إلعــ ن ا ــا  مــا يطلــب -15 
 يف التنمية:
 ققيـــــا عـــــن و  ـــــة إعـــــداد يف األعًـــــا  الـــــدول آ ا  الســـــام  املىـــــو  يلـــــتمس ضن )ض( 
، وكقــدميها 4 املــادة يف سـيما وال التنميــة، يف ا ــا إعـ ن يف مبــا  ــو دمـا  التنميــة، يف ا ــا وإعمـال

 إىل الى يا العامل لك  ينظ  عيها يف دو كل السانعة عش ة؛
  ــ ل التنميــة يف ا ــا نشــين املســتول  عيــق جــز  عقــد يف العامــة اممعيــة كنظــ  ضن ) ( 
 والسبعا؛ ا ادية دو اا يف العامة املنا شة
كنىـــا كظـــا  ا  الـــدول األعًـــا  علـــن ضن كـــنظم، نشـــكل عـــ ده ورـــاع ،  يشـــةق -16 

 نالتد ل السنوية الث  ا إلع ن ا ا يف التنمية؛ عليها من موا د ا ا انة احتىاالك 
علــن إيـ   اعتبــا   ــايف للحــا يف التنميــة يف ســياق  ضيًــاك  الــدول األعًــا  يشـةق -17 

 ؛2030 لعام كنىيت  طة التنمية املستدامة
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يف ذلـ    ـا اهليئـا  املعنيـة يف منظومـة األمـم املتحـدة، دـل يف إ ـا  واليتـل، يشةق -18 
مـــة عيهـــا منظ  ـــا نـــناديا األمـــم املتحـــدة ون اجمهـــا ووداالاـــا املت،صصـــة، واملنظمـــا  الدوليـــة املعنيـــة،

منظمــــا  اجملتمــــق املــــد ، علــــن إيــــ   ذلــــ   يف  ــــا التةــــا ة العامليــــة وضنــــحا  املصــــلحة املعنيــــا،
واملســـامهة  2030 لعـــام االعتبـــا  الواجـــب للحـــا يف التنميـــة يف ســـياق كنىيـــت  طـــة التنميـــة املســـتدامة

نإعمــال  علــايت عيمــاضدثــ  يف ضعمــال الى يــا العامــل والتعــاون مــق املىــو  الســام  يف الوعــا  نواليتــل 
 ا ا يف التنمية؛

 استع ا  التقدم اا   يف كنىيت  تا الق ا  علن سبيل األولوية يف دو اكل املقبلة. يق   -19 
 43املسة 

 2015كش ين األول/ضدتون   2
ضعًــا  عــن التصــوي .  4ضنــوا  وامتنــاأ  10نــوكاك مقانــل  33]اعتبمــد نتصــوي  مســةلل نيغلبيــة 

 علن النحو التاا:ودان  نتيةة التصوي  
 املؤيدون:

االقــاد ال وســ ، إ يونيــا، األ جنتــا، اإلمــا ا  الع نيــة املتحــدة، إندونيســيا، نــا اغواه، 
 املتعـــــددة القوميـــــا (، -نادســـــتان، الربا يـــــل، نـــــنأ ديل، نوكســـــوانا، نوليىيـــــا )دولـــــة 

ــــا، عنــــزوي  ــــو  ضع يقيــــا، الســــلىادو ، ســــرياليون، الصــــا، غــــانون، غان ــــ ، جن  امزا 
البوليىا يــــة(، عييــــ  نــــام،  طــــ ، دا ا ســــتان، دونــــا، دــــو  ديىــــوا ،  -)رهو يــــة 

الكونأــو، دينيـــا، املأــ  ، املكســـي ، ملــديا، اململكـــة الع نيــة الســـعودية، ناميبيـــا، 
 نيةرييا، اهلند.

 املعا ضون:
إســــتونيا، ضملانيــــا، ضي لنــــدا، امبــــل األســــود، رهو يــــة مقــــدونيا اليوغوســــ عية ســــانقاك، 

نــــدا، ، الكىيــــا، اململكــــة املتحــــدة لربيطانيــــا العظمــــن وضي لنــــدا الشــــمالية،  ولع نســــا
 الواليا  املتحدة األم يكية

 :عن التصوي  املمتنعون
 ضلبانيا، الربكأال، رهو ية دو يا، اليانان.[

 


