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A/65/456/Add.2)] على تقرير اللجنة الثالثةبناء[ (Part II))

 
 احلق يف التنمية - ٦٥/٢١٩

 
 ،إن اجلمعية العامة 
تـشجيع مبيثاق األمم املتحدة الـذي يعـرب بوجـه خـاص عـن العـزم علـىإذ تسترشد 

وعلـى القيـام، حتقيقـا هلـذهمن احلرية،  ظل مزيد يفيات املعيشة االجتماعي ورفع مستوالتقدم
الــــشؤون االقتــــصادية واالجتماعيــــةب النــــهوض الدوليــــة يفالغايــــة، باســــتخدام اآلليــــات

 لشعوب،ا ميعجل
وإىل العهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق )١(إىل اإلعالن العاملي حلقوق اإلنـسان وإذ تشري 

 ،)٢(االقتصادية واالجتماعية والثقافيةالعهد الدويل اخلاص باحلقوق وإىل)٢(املدنية والسياسية
ميـع املـؤمترات الرئيـسية ومـؤمترات القمـة الـيتجل الوثـائق اخلتاميـة إىل أيضاوإذ تشري 

 املتحدة يف امليدانني االقتصادي واالجتماعي،  األممعقدا
احلق يف التنمية الذي اعتمدته اجلمعيـة العامـةبشأنعالناإلأنإىل  كذلكشريوإذ ت 

  أكــد أن احلــق يف التنميــة حــق١٩٨٦ديــسمرب/ كــانون األول٤ املــؤرخ٤١/١٢٨قرارهــايف
 لــدول ل امتيــاز مــن حقــوق اإلنــسان وأن تكـافؤ الفــرص مــن أجــل التنميــةغـري قابــل للتــصرف

ــراداو ــذين يكونــون ا ألف ــدولال ــول ــرد ه ــى حــد ســواء وأن الف ــة عل ــام يف التنمي  حمــور االهتم
 ،هامن واملستفيد الرئيسي

_______________

 ).٣ - د( ألف٢١٧القرار )١(
 .، املرفق)٢١ - د( ألف٢٢٠٠انظر القرار )٢(
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احلق يف التنمية حق عـامليأن أعادا تأكيد )٣( أن إعالن وبرنامج عمل فييناتؤكدوإذ 
حمــوريتجــزأ مــن حقــوق اإلنــسان األساســية، وأن الفــرد هــو  الغــري قابــل للتــصرف وجــزءو

 ،ها واملستفيد الرئيسي مناالهتمام يف التنمية
ا لكـل شـخص، اهلـدف الرامـي إىل جعـل احلـق يف التنميـة أمـرا واقعـتعيد تأكيـدوإذ 

ــدة ــم املتحـ ــالن األمـ ــبني يف إعـ ــو املـ ــى النحـ ــة يفل علـ ــة العامـ ــه اجلمعيـ ــذي اعتمدتـ  أللفيـــة الـ
 ،)٤(٢٠٠٠ سبتمرب/أيلول ٨
ألن غالبية الشعوب األصلية يف العامل تعيش يف ظـروف مـن وإذ يساورها بالغ القلق 

صاف علـى الـشعوبلتصدي لألثر الـسليب للفقـر وعـدم اإلنـبالضرورة امللحة لتقر الفقر، وإذ
 األصلية عن طريق ضمان مشوهلا بربامج التنمية والقضاء على الفقر على حنو تام وفعال،

ــد تأكيــــدوإذ  ــسياسية أن تعيــ ــصادية والــ ــة واالقتــ ــة والثقافيــ ــوق املدنيــ ــع احلقــ  مجيــ
ويعـزز ةترابطـمو ةتـشابكموعامليـة وغـري قابلـة للتجزئـة احلق يف التنمية،هاواالجتماعية، مبا في

 ،اآلخر ل منهاك
 لعدم إحراز تقدم يف املفاوضـات التجاريـة ملنظمـة التجـارةوإذ تعرب عن بالغ القلق 

نتـائج ناجحـة يف جمـاالت ضرورة أن تسفر جولة الدوحة اإلمنائية عنتعيد تأكيد العاملية، وإذ
لتجـارةقبيل الزراعة وإمكانية وصول املنتجات غري الزراعيـة إىل األسـواق وتيـسري ارئيسية من

 ،واخلدمات والتنمية
ــةإىلوإذ تــشري  ــة اخلتامي ــدورةل الوثيق ــةل ــم املتحــدة للتجــارةالثاني  عــشرة ملــؤمتر األم

 بـشأن موضـوع٢٠٠٨أبريـل/ نيـسان٢٥ إىل٢٠ أكرا يف الفترة مـنوالتنمية اليت عقدت يف
 ،)٥(‘‘معاجلة فرص وحتديات العوملة من أجل التنمية’’
ــ أيــضاوإذ تــشري  ــسان إىل مجي ــرار جملــس حقــوق اإلن ــسابقة وق  ١٥/٢٥ع قراراــا ال

ــوبر/ تــشرين األول١املــؤرخ ــة وإىل القــرارات الــسابقة للمجلــس)٦(٢٠١٠أكت  وقــرارات جلن
ــسان ــوق اإلنـ ــةحقـ ــ املتعلقـ ــة، وبـ ــيما الاحلق يف التنميـ ــةسـ ــرار اللجنـ ــؤرخ١٩٩٨/٧٢ قـ  املـ

_______________

)٣( A/CONF.157/24 (Part I)الفصل الثالث ،. 
 .٥٥/٢انظر القرار )٤(
 .Corr.1  وTD/442انظر )٥(
،)A/65/53/Add.1 ( ألـف٥٣معية العامة، الدورة اخلامسة والستون، امللحق رقـمالوثائق الرمسية للج:انظر )٦(

 .الثاين الفصل
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  مـن أجـل إعمـال احلـق يفالتقـدمةواصلمل امللحةبالضرورة املتعلق )٧(١٩٩٨أبريل/نيسان ٢٢
  احلق يف التنمية، بشأنعالناإلالتنمية على النحو املبني يف

عتمـاد يـصادف الـذكرى اخلامـسة والعـشرين ال٢٠١١ إىل أن عام كذلكوإذ تشري 
 إلعالن بشأن احلق يف التنمية،ا
تنميـة التـابع للفريـق العامـل املعـين بـاحلق يف الاحلادية عشرةالدورة بنتائجوإذ ترحب 
٢٠١٠أبريـل/ نيـسان٣٠ إىل٢٦من  يف جنيف يف الفترةاليت عقدت حقوق اإلنسانلس، 

ر إليـه يف تقريـر األمـني العـام وعلـى النحـو املـشا)٨( يف تقريـر الفريـق العامـلالـوارد على النحو
 ،)٩( السامية حلقوق اإلنسان عن احلق يف التنمية األمم املتحدةمفوضةو
 عـدم حركـة بلـدانوحكوماتالقمة اخلامس عشر لرؤساء دولىل مؤمتر إوإذ تشري 

ــداالحنيــاز ــذي عق ــه/ متــوز١٦ إىل١١شــرم الــشيخ، مــصر يف الفتــرة مــن يفال  ٢٠٠٩يولي
ــدول األعــضاء يف احلركــة ضــرورة ــسابقة الــيت أكــدت فيهــا ال ومــؤمترات القمــة واملــؤمترات ال

 إعمال احلق يف التنمية على سبيل األولوية،
ــدها املتواصــلوإذ  ــد تأيي ــاتكــرر تأكي ــة أفريقي ــدة مــن أجــل تنمي  )١٠( للــشراكة اجلدي

 بوصفها إطارا إمنائيا ألفريقيا،
مقـرر الفريـق العامـل املعـين بـاحلق وللجهود اليت يبذهلا رئيسعن تقديرهاوإذ تعرب 

نيـة بإعمـاليف التنمية التابع لـس حقـوق اإلنـسان وأعـضاء فرقـة العمـل الرفيعـة املـستوى املع
 الـيت٢٠١٠-٢٠٠٨ الطريـق الثالثيـة املراحـل للفتـرةخريطـةإكمـال من أجلاحلق يف التنمية
 ،)١١(٢٠٠٧مارس/ آذار٣٠ املؤرخ٤/٤ يف قراره حقوق اإلنسانوضعها جملس

 علـىةت االقتصادية واملاليـة العامليـا إزاء اآلثار السلبية لألزموإذ يساورها بالغ القلق 
  التنمية،إعمال احلق يف

  لكرامة اإلنسان،ني أن الفقر مهدراكا منهاوإ 
_______________

،)E/1998/23 (٣، امللحـــق رقـــم١٩٩٨الوثـــائق الرمسيـــة للمجلـــس االقتـــصادي واالجتمـــاعي،:انظـــر )٧(
 .الثاين، الفرع ألف الفصل

)٨( A/HRC/15/23. 
)٩( A/HRC/15/24. 
)١٠( A/57/304املرفق ،. 
، الفــصل)A/62/53( ٥٣الوثــائق الرمسيــة للجمعيــة العامــة، الــدورة الثانيــة والــستون، امللحــق رقــم:انظــر )١١(

 .الثالث، الفرع ألف
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 مــن ديــد عــاملي يتطلــبميـثالن أكــرب أن الفقــر املــدقع واجلــوعدراكـا منــها أيــضاوإ 
 مـن األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة،١هلـدفبا عمـال ،لقـضاء عليـها بااعيمج التزاما اتمع الدويل

ــ يـــبو ــايل بـ ــهبالتـ ــا فيـ ــدويل، مبـ ــسان،اتمع الـ ــوق اإلنـ ــساهمجملـــس حقـ ــقأن يـ  يف حتقيـ
 اهلدف، ذلك

ــاريخ قــد ســامهت قطعــا يفوإدراكــا منــها كــذلك  ــاة أن حــاالت الظلــم عــرب الت معان
الفقــر والتخلــفمــن العديــد مــن النــاس يف خمتلــف أرجــاء العــامل، وخباصــة يف البلــدان الناميــة،

 الستقرار وانعدام األمن، االجتماعي والتفاوت االقتصادي وعدم ااالستبعادوالتهميش و
أن القضاء على الفقر ميثل أحد العناصـر احلامسـة يف تعزيـز احلـق يف التنميـة ؤكدتوإذ 

 ـج متكامـل ومتعـدد اجلوانـب يفاتبـاعوإعمالـه وأن الفقـر مـشكلة متعـددة األوجـه تـستلزم
يـع الــصعد،ألبعـاد االقتـصادية والــسياسية واالجتماعيـة والبيئيـة واملؤســسية علـى مجالتـصدي ل

وخباصــة يف ســياق اهلــدف اإلمنــائي لأللفيــة املتمثــل يف خفــض نــسبة ســكان العــامل الــذين يقــل
ــذين يعــانون اجلــوع إىل النــصف حبلــول دخلــهم اليــومي عــن دوالر واحــد ونــسبة الــسكان ال

 ،٢٠١٥ عام
الفريــق العامــل املعــين بــاحلق يف التوصــيات الــيت اعتمــدهااالســتنتاجات و قـرت - ١ 

، وتـدعو مفوضـية)٨( بتوافـق اآلراءاحلادية عـشرة حقوق اإلنسان يف دورتهسلة التابع التنمي
 املتحدة حلقوق اإلنـسان واجلهـات الفاعلـة املعنيـة األخـرى إىل تنفيـذها فـورا وعلـى حنـو األمم
 وفعال؛ كامل

امـل حـسبما جـددها جملـس حقـوق اإلنـسان يف تنفيـذ واليـة الفريـق العتؤيد - ٢ 
ــق العامــل ســيعقد)١٢(٢٠٠٨ســبتمرب/ أيلــول٢٤ املــؤرخ٩/٣قــراره ، مــع التــسليم بــأن الفري

 دورات سنوية لفترة مخسة أيام عمل وسيقدم تقاريره إىل الس؛
 املـؤرخ٦٠/٢٥١على األحكام ذات الصلة مـن قـرار اجلمعيـة العامـة تشدد - ٣ 

الس يف هـذاويـب بـ جملـس حقـوق اإلنـسان، الذي أنشئ مبوجبـه ٢٠٠٦مارس/ آذار١٥
ــصدد ــاق،ال ــذا لالتف ــى أن يواصــل، تنفي ــه االعمــل عل ــامج عمل ــشجع برن ــة ضــمان أن ي لتنمي

 وميضي ا قدما، وأن ينـهض يف هـذا الـصدد أيـضا األهداف اإلمنائية لأللفيةوحتقيقاملستدامة
،)٣( مـن إعـالن وبرنـامج عمـل فيينـا١٠  و٥ يف الفقـرتنيعلى النحو احملـدد ،احلق يف التنميةب

؛هلا  األخرى ومساوياحقوق اإلنسان واحلريات األساسية مجيع ستوىمب ليصبح

_______________

 .األول ، الفصل)A/63/53/Add.1 ( ألف٥٣ الدورة الثالثة والستون، امللحق رقم،املرجع نفسه )١٢(
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املعنيـة بإعمـال احلـق يف أن فرقـة العمـل الرفيعـة املـستوىتالحظ مع التقدير - ٤ 
قائمـةإعـدادصـل إليهـا ومبـا يف ذلـك توحيـد النتـائج الـيت جـرى التو واصلت أعماهلـا،التنمية

 ؛)١٣(احلق يف التنمية وما يقابلها من معايري فرعية تنفيذيةب  املتعلقةعايريبامل
 مـن٤٧ إىل٤٥ بـصيغتها الـواردة يف الفقـرات، توصيات الفريـق العامـلتقر - ٥ 

 البالغـات الـواردة مـن احلكومـات وجمموعـاتجمموعـة اليت من شأا كفالة عرض،)٨(تقريره
بـشأن عمـل اجلهات املعنيـة األخـرى منواملدخالت املقدمةت واموعات اإلقليميةاحلكوما

 يف يف دورتـه الثانيـة عـشرةلفريق العاملا علىرفيعة املستوى وكيفية املضي قدمافرقة العمل ال
 ؛٢٠١١ عام

واجلهــات املعنيــة أمهيــة أن تراعــي اآلراء املطلوبــة مــن الــدول األعــضاءتؤكــد - ٦ 
فرقــة العمـل الرفيعــة املــستوى وكيفيـة املــضي قــدما الـسمات األساســية للحــق يفبـشأن عمــل

 بــاحلق يفةالقــرارات املتعلقــو )١٤( اإلعــالن بــشأن احلــق يف التنميــةكمــا هــي حمــددة يفالتنميــة
 العامة؛ التنمية الصادرة عن جلنة حقوق اإلنسان وجملس حقوق اإلنسان واجلمعية

املعــايري واملعــايري و الــيت يــتم جتميعهــا اآلراءضــرورة أن تــستخدم تؤكــد أيــضا - ٧ 
 املذكورة أعاله، بعد أن ينظر فيها الفريق العامل وينقحها ويقرهـا،املقابلة هلا التنفيذيةالفرعية

 يف وضع جمموعة من املعايري الشاملة واملتسقة إلعمال احلق يف التنمية، حسب االقتضاء؛
لعامـل اخلطـوات املناسـبة لكفالـة احتـرام الفريـق اأن يتخـذ على أمهيـةتشدد - ٨ 

املعايري املشار إليها أعاله وتطبيقهـا عمليـا، األمـر الـذي ميكـن أن يتخـذ أشـكاال خمتلفـة، منـها
تطوير هذه املعايري لتصبح أساسا للنظـرلوضع مبادئ توجيهية بشأن إعمال احلق يف التنمية، و

 يق عملية تشاركية تعاونية؛يف وضع معيار قانوين دويل له طابع اإللزام عن طر
 يف دورتـهلفريـق العامـلا أمهية املبادئ األساسية الواردة يف استنتاجاتتؤكد - ٩ 

 الصكوك الدولية حلقوق اإلنـسان، مثـل املـساواة وعـدم التمييـزأغراض معتسقةوامل )١٥(الثالثة
 احلـق يف التنميـةاة مراعـ لتعمـيمأساسـيةواملساءلة واملشاركة والتعاون الدويل، بوصفها مبادئ

  أمهية مبدأي اإلنصاف والشفافية؛تشدد علىعلى الصعيدين الوطين والدويل، و
ــل،أن تراعــيأمهيـة أيــضا تؤكـد - ١٠   فرقـة العمــل الرفيعـة املــستوى والفريـق العام

 :يلي  ضرورة القيام مباواليتيهما،ب االضطالع لدى
_______________

 .2  وAdd.1  وA/HRC/15/WG.2/TF/2انظر )١٣(
 .، املرفق٤١/١٢٨القرار )١٤(
 . ألف-، الفرع الثامنE/CN.4/2002/28/Rev.1انظر )١٥(
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كــم الــدويل مــن أجــل زيــادةنظــام احلعلــىالطــابع الــدميقراطيإضــفاءتعزيــز )أ( 
لة للبلدان النامية يف صنع القرار الدويل؛ااملشاركة الفع

لـة، مثـل الـشراكة اجلديـدة مـن أجـلاالعمل أيضا على تعزيز الـشراكات الفع )ب( 
 أقـل البلـدان منـوا،سيما ال وغريها من املبادرات املماثلة، مع البلدان النامية، و)١٠(تنمية أفريقيا

حقها يف التنمية، مبا يف ذلك حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية؛بغرض إعمال
ــسعي )ج(  ــادة ىلإال ــ اإلقــرارزي ــةب ــىواحلق يف التنمي ــه عل ــصعيد تطبيقــه وإعمال ال

يلـزم مـن سياسـات علـى الـصعيد  مـاوضـع علـى يف الوقت نفـسهحث مجيع الدولوالدويل،
يتجــزأ مــن حقــوق  الباعتبــاره جــزءاتنميــة احلــق يف الإلعمــال التــدابري الالزمــةاختــاذالـوطين و

التعـاون الـذي يعـود بـالنفعوتعميـقعلى توسـيعأيضاحث مجيع الدولو،اإلنسان األساسية
 التنمية يف سياق تعزيز التعـاونالعقبات اليت تعترض سبيل إزالة التنمية و حتقيقاملشترك لكفالة
 حنـو أن التقـدم الـدائمخـذ يف احلـسباناألإعمال احلـق يف التنميـة، مـع من أجلالدويل الفعال

 سياسـات إمنائيـة فعالـة علـى الـصعيد الـوطين ويئـة بيئـةاتبـاع احلق يف التنميـة يـستلزمإعمال
اتية على الصعيد الدويل؛ؤاقتصادية م

ــائل )د(  ــةالنظـــر يف ســـبل ووسـ ــلة كفالـ ــةإعمـــال ملواصـ ــق يف التنميـ ــى احلـ علـ
؛األولوية سبيل

احلق يف التنمية يف السياسات واألنشطة التنفيذية لألمم املتحـدةتعميم مراعاة )هـ( 
  الـدويلوالربامج ويف سياسـات واسـتراتيجيات النظـام املـايلوالصناديقوالوكاالت املتخصصة

، يف هــذا الــصدد، أن املبــادئ يف االعتبــارمــع األخــذالتجــاري املتعــدد األطــراف،النظــامو
ــصاديةيف اــاالتاألساســية ــة االقت ــة الدولي ــة واملالي ــز،والتجاري ــل اإلنــصاف وعــدم التميي  مث

لـة مـن أجـلا إقامـة الـشراكات الفعهـاوالشفافية واملساءلة واملـشاركة والتعـاون الـدويل، مبـا في
 احلق يف التنميـة ومنـع املعاملـة القائمـة علـى التمييـزإعمالغىن عنها يف سبيل  الالتنمية، أمور

 ــــماملــــسائل الــــيتمعاجلــــةت أخــــرى غــــري اقتــــصادية يفاعتبــــارا عتبــــارات سياســــية أوال
النامية؛ البلدان

جملس حقوق اإلنسان على النظر يف كيفية ضمان متابعة عمل اللجنة تشجع - ١١ 
احلق يف التنميـة، وفقـا لألحكـامبـ فيمـا يتعلـقالفرعية السابقة لتعزيـز ومحايـة حقـوق اإلنـسان

بـاملقررات جلمعية العامـة وجلنـة حقـوق اإلنـسان وعمـالا اليت اختذاقراراتالذات الصلة من
 لس؛ا اليت سيتخذها
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 إىل املـشاركة بنـشاط يفاجلهات املعنية األخرى الدول األعضاء ومجيعتدعو - ١٢ 
بالــدعم القــوي الــذي قدمتــهيف الوقــت نفــسهالــدورات القادمــة للمنتــدى االجتمــاعي، وتقــر

 ؛األوىل األربع هدوراتاملنتدى يفإىل اإلنسانلتعزيز ومحاية حقوقاللجنة الفرعية
الغايــات احملــددة يف مجيــع الوثــائقاألهــداف و االلتــزام بتنفيــذتعيــد تأكيــد - ١٣ 

،استعراضـها اتاخلتامية للمؤمترات الرئيسية ومؤمترات القمة اليت عقدا األمم املتحدة وعمليـ
لتـسليم بـأن إعمـال احلـق يف التنميـة أمـربإعمال احلـق يف التنميـة، مـع ايتصل منها  ماوخباصة

 اخلتامية؛ تحقيق املقاصد واألهداف والغايات الواردة يف تلك الوثائقل بالغ األمهية
ــد- ١٤ ــد أيــضاتعي  أن إعمــال احلــق يف التنميــة أمــر أساســي مــن أجــل تنفيــذ تأكي

ــة ــا عاملي ــسان حقوق  مترابطــةإعــالن وبرنــامج عمــل فيينــا اللــذين يعتــربان مجيــع حقــوق اإلن
الرغم مـنعلى ،أنهب ويقرانلتنمية ا وغري قابلة للتجزئة، وجيعالن من اإلنسان حمورومتشابكة

مــنالنيــل لتربيــرانعــدامها التــذرع بجيــوز  الأن التنميــة تيــسر التمتــع جبميــع حقــوق اإلنــسان،
 دوليا؛ حقوق اإلنسان املعترف ا

يف املقـام إلنـسان ومحايتـها تقـع أن املسؤولية عن تعزيـز مجيـع حقـوق اتؤكد- ١٥
 عـــن تنميتـــها مـــسؤولة يف املقـــام األوللـــدول أن اوتعيـــد تأكيـــد،ةعلـــى عـــاتق الدولـــاألول

ــصادية ــشديد علــــى دور الــــسياسات الوطنيــــةمغــــاالة يف  الوأنــــهواالجتماعيــــة االقتــ  التــ
 واالستراتيجيات اإلمنائية؛

 الظــروف الوطنيــةيئــةن  مــسؤولية الــدول يف املقــام األول عــتعيــد تأكيــد- ١٦
 بينها حتقيقا لتلك الغاية؛ اتية إلعمال احلق يف التنمية والتزامها بالتعاون فيماؤوالدولية امل

ــد- ١٧ ــدأيــضاتعي اتيــة تفــضي إىل إعمــال احلــقؤ بيئــة دوليــة مضــرورة يئــة  تأكي
 التنمية؛ يف

تطبيقــه وإعمالــهواحلق يف التنميــةبــ اإلقــرار ضــرورة الــسعي إىل زيــادةتؤكــد- ١٨
على الصعيدين الدويل والوطين، ويب بالـدول أن تتخـذ التـدابري الـضرورية إلعمـال احلـق يف

 ؛ األساسيةحقوق اإلنسانيتجزأ من  الباعتباره جزءاالتنمية
ــد وحتليــل العقبــات الــيت تعرقــل اإلعمــالعلــى تــشدد- ١٩ األمهيــة احلامســة لتحدي

 لصعيدين الوطين والدويل؛الكامل للحق يف التنمية على ا
التطرحه من حتديات،ما تتيحه من فرص وعلى الرغم مما أن العوملة،تؤكد- ٢٠

  وتؤكــد،معــوملقاصــرة عــن حتقيــق األهــداف املتمثلــة يف إدمــاج مجيــع البلــدان يف عــامل تــزال
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ضــرورة وضــع سياســات واختــاذ تــدابري علــى الــصعيدين الــوطين والعــاملي مــن أجــل التــصدي
 ؛ على حنو تاميات العوملة واغتنام فرصها إذا أريد هلذه العملية أن تكون شاملة ومنصفةلتحد

تـزال  الأن الفجوة الفاصلة بـني البلـدان املتقدمـة النمـو والبلـدان الناميـةب قرت- ٢١
البلـدانمعظـم غري مقبول رغم اجلهود املتواصلة اليت يبذهلا اتمع الدويل، وأنإىل حدواسعة

تزال تواجه صعوبات يف املشاركة يف عمليـة العوملـة، وأن العديـد منـها يواجـه خطـر  الميةالنا
  العوملة؛منافع من االستفادة مناالستبعاد الفعليالتهميش و

 يف هذا الصدد إزاء اآلثار السلبية على إعمـال احلـق يفتعرب عن بالغ قلقها - ٢٢ 
قتصادية واالجتماعية، وخباصـة يف البلـدان الناميـة،التنمية النامجة عن استمرار تدهور احلالة اال

 وإزاءنتيجــة أزمــيت الطاقــة والغــذاء واألزمــة املاليــة الــيت يــشهدها العــامل يف الوقــت الــراهن،
التحديات املتزايدة املتمثلة يف تغري املناخ العاملي ونقص التنوع البيولوجي اليت زادت من أوجـه

 يف مكاسب التنمية، وخباصة يف البلدان النامية؛الضعف وعدم املساواة وأثرت سلبا
 يف إعـالن األمـمددأن اتمع الدويل بعيد عن حتقيـق اهلـدف احملـعلى تشدد- ٢٣

 الـسكان الـذين يعيـشون يف فقـر إىل النـصف حبلـولعدد واملتمثل يف خفض)٤(أللفيةلاملتحدة
  مبدأ التعاون الدويل، مبـا علىوتشدد االلتزام بتحقيق ذلك اهلدف،وتعيد تأكيد،٢٠١٥عام
 اهلدف؛ ذلك الشراكة وااللتزام بني البلدان املتقدمة النمو والبلدان النامية من أجل حتقيق يف

 حتقيـق بعـد خطـوات ملموسـة حنـوتخـذالبلدان املتقدمة النمـو الـيت مل تحتث- ٢٤
ساعدة اإلمنائيـة الرمسيـة اإلمجايل لتقدمي املالقومي يف املائة من ناجتها٠,٧هدف ختصيص نسبة

 اإلمجـايلالقـومي يف املائـة مـن ناجتهـا٠,٢  و٠,١٥بـني  مـاإىل البلدان النامية ونـسبة تتـراوح
، وتشجع البلدان النامية على االستفادة مـن التقـدم على أن تقوم بذلكلصاحل أقل البلدان منوا

اسـتخداما فعــاال للمــساعدة يف اسـتخدام املــساعدة اإلمنائيـة الرمسيــة كفالــةاحملـرز حرصــا علـى
  األهداف والغايات اإلمنائية؛حتقيق

يف جمــاالتمـسألة وصـول البلـدان الناميـة إىل األسـواقمعاجلـة بـضرورة تقـر- ٢٥
ــها ــة، وعـــدة منـ ــري الزراعيـ ــات غـ ــة واخلـــدمات واملنتجـ ــماملنتجـــات ســـيما ال الزراعـ  الـــيت ـ

 النامية؛ البلدان
 ذلــك يف اــاالت الــيت يف ، مبــاجــارة بــوترية مناســبةحتريــر جمــد للت  إىلتــدعو- ٢٦

 املـــسائل والوفـــاء بااللتزامـــات املتعلقـــة ب يف منظمـــة التجـــارة العامليـــة،تــزال قيـــد التفـــاوض ال
 واســتعراض أحكــام املعاملــة اخلاصــة والتفــضيلية ــدف تعزيزهــاوالــشواغل املتــصلة بالتنفيــذ،

 وبنـاءاحلمايـة اجلمركيـة،ديـدة مـناجلشـكالاأل وجتنـب،ة وعمليـةيـدقـة وفعالأكثـروجعلها
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 إحـراز تقـدم يفمهمـة مـسائل باعتبارهـا،القدرات وتقدمي املساعدة التقنية إىل البلـدان الناميـة
 حنو إعمال احلق يف التنمية بشكل فعال؛

 بـني اـاالت االقتـصادية والتجاريـة واملاليـة الدوليـةة القائمـالصلة  بأمهيةقرت- ٢٧
توسيع قاعـدةو احلكم الرشيدضرورة تعزيز، يف هذا الصدد،تؤكدق يف التنمية، ووإعمال احل

 سـد ضـرورةالتنميـة واملسائل اليت هلا أمهيـة بالنـسبة إىلصنع القرار على الصعيد الدويل بشأن
تعزيــز منظومــة األمــم املتحــدة وغريهــا مــن املؤســسات املتعــددةوالثغــرات يف اــال التنظيمــي

ــة والبلــدان الــيت متــركــدتؤاألطــراف، و   أيــضا ضــرورة توســيع وتعزيــز مــشاركة البلــدان النامي
يف اــال االقتــصادي علــىرحلــة انتقاليــة يف عمليــة صــنع القــرار وحتديــد املعــايري مباقتــصاداا

 ؛الدويل الصعيد
أن احلكم الرشيد وسيادة القانون على املـستوى الـوطين يـساعدانب  أيضاقرت- ٢٨
اجلهـودبأمهيـة قـرفيها احلـق يف التنميـة، وت  تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، مبالىعمجيع الدول

 احلكـمهـافي  ممارسـات احلكـم الرشـيد، مبـا وتعزيـزاملتواصلة اليت تبذهلا الدول من أجـل حتديـد
ستجيبالــيت تــ ،املــشاركةالقــائم علــىلمــساءلة واخلاضــع لاملتــسم بالــشفافية واملــسؤولية و

 اتباع ج شراكة متفق عليهـا إزاءا يف ذلك يف سياق، مبتتناسب معهااا والحتياجاا وتطلع
 التنمية وبناء القدرات واملساعدة التقنية؛

 ذلـكباعتبار ،أمهية دور املرأة وحقوقها وتطبيق منظور جنساينب  كذلكقرت- ٢٩
العالقـةيف عمليـة إعمـال احلـق يف التنميـة، وتالحـظ بوجـه خـاصشاملة لعدة جوانبمسألة

اإلجيابية القائمة بـني تعلـيم املـرأة ومـشاركتها علـى قـدم املـساواة يف األنـشطة املدنيـة والثقافيـة
  وتعزيز احلق يف التنمية؛ احملليمجتمعلواالقتصادية والسياسية واالجتماعية ل

 ضرورة إدماج حقوق األطفـال، إناثـا وذكـورا علـى الـسواء، يف مجيـعتؤكد- ٣٠
 يف اــاالت املتعلقــةوخــصوصاها،محايتــ تلــك احلقـوق وتعزيــز وكفالــةامج،الـسياسات والــرب

 بالصحة والتعليم وتنمية قدرام بشكل كامل؛
متالزمـة نقـص/ باإلعالن السياسي بشأن فريوس نقص املناعة البشريةترحب- ٣١

ة بـشأنالـذي اعتمـد يف االجتمـاع الرفيـع املـستوى للجمعيـة العامـ)اإليـدز(املناعة املكتـسب
 يفالـــذي عقـــد)اإليـــدز(متالزمـــة نقـــص املناعـــة املكتـــسب/فـــريوس نقـــص املناعـــة البـــشرية

ــه/حزيــران ٢ ــى الــصعيدينضــرورة ، وتؤكــد)١٦(٢٠٠٦يوني  اختــاذ تــدابري إضــافية أخــرى عل
 مـن األمـراضهاإليـدز وغـري/الوطين والدويل من أجـل مكافحـة فـريوس نقـص املناعـة البـشرية

_______________

 .، املرفق٦٠/٢٦٢القرار )١٦(
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دوليـة يفالساعدةاملـهود والربامج اجلارية، وتكرر تأكيد ضـرورة تقـدمياملعدية، مع مراعاة اجل
 الصدد؛ هذا

ــشري - ٣٢  ــةت ــوق األشــخاص ذوي اإلعاق ــة حق ــيت بــدأ نفاذهــا يف)١٧( إىل اتفاقي  ال
، وتؤكد ضرورة مراعـاة حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة وأمهيـة التعـاون٢٠٠٨مايو/أيار ٣

 ؛الدويل يف إعمال احلق يف التنمية
وتعيد جتاه الشعوب األصلية يف عملية إعمال احلق يف التنمية،التزامها تؤكد - ٣٣ 

 االلتـزام بالنـهوض حبقـوق هـذه الـشعوب يف جمـاالت التعلـيم والعمالـة والتـدريب املهـينتأكيد
وإعادة التدريب واإلسكان والصرف الصحي والصحة والضمان االجتماعي وفقا لاللتزامـات

 ا يف جمال حقوق اإلنسان ومع األخذ يف احلسبان، حسب االقتـضاء، إعـالنالدولية املعترف
األمــم املتحــدة بــشأن حقــوق الــشعوب األصــلية الــذي اعتمدتــه اجلمعيــة العامــة يف قرارهــا

 ؛٢٠٠٧سبتمرب/أيلول ١٣ املؤرخ٦١/٢٩٥
ــتــــسلم - ٣٤  ــة مــــضرورة بــ ــراكات قويــ ــة شــ ــع املــــدين إقامــ ــات اتمــ ع منظمــ

حتديــد املــسؤوليةبــضرورة و،لقــضاء علــى الفقــر وحتقيــق التنميــةإىل اســعيااخلــاص والقطــاع
 للشركات؛ االجتماعية

ختاذ تـدابري ملموسـة وفعالـة ملنـع مجيـع أشـكالال امللحةالضرورة علىتشدد- ٣٥
ــهاالفــساد ومكافح ــصعدهــا وجترميت ــع ال ــى مجي ــات ال و عل ــع عملي ــدويلتحويــمن لألمــوالل ال

تعزيـز التعـاون وشروعة والكشف عنها وردعهـا علـى حنـو أكثـر فعاليـة بصورة غري ماملكتسبة
،)١٨(ادـة الفـســــق مع مبـادئ اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحس، مبا يتإعادة األموالالدويل على

 يف الفصل اخلامس منها، وتؤكد أمهية التزام مجيـع احلكومـات التزامـا سياسـيا حقيقيـاخباصةو
 يف هـذا الـسياق، علـى توقيـع االتفاقيـة والتـصديق عليهـا يف،الـدولإطار قانوين ثابت، وحتث

 الدول األطراف على تطبيقها تطبيقا فعاال؛حتث و،أقرب وقت ممكن
أنـشطة مفوضـية األمـم املتحـدةب مواصـلة النـهوضضـرورةعلى  أيضاتشدد- ٣٦

اسـتخدام املـواردضـمانطـرق منـهاحلقوق اإلنسان يف جمال تعزيز احلق يف التنميـة وإعمالـه، ب
األمني العـام تزويـد املفوضـيةبـ يـب، و اسـتخداما فعـاالاملالية والبشرية الالزمة لتنفيذ واليتـها

 ؛الالزمة باملوارد

_______________

 .، املرفق األول٦١/١٠٦القرار )١٧(
 .٤٢١٤٦، الرقم٢٣٤٩، الدجمموعة املعاهداتاألمم املتحدة، )١٨(



A/RES/65/219

11

ــد- ٣٧ أنحلقــوق اإلنــسانالــساميةاألمــم املتحــدة الطلــب إىل مفوضــةتعيــد تأكي
 إىل تعزيـز الـشراكة العامليـةتقوم بفعالية، لدى تعمـيم مراعـاة احلـق يف التنميـة، بأنـشطة ترمـي

ألغراض التنمية بني الدول األعـضاء والوكـاالت اإلمنائيـة واملؤسـسات الدوليـة املعنيـة بالتنميـة
إىل الــذي ســيقدماملقبـلالتفـصيل يف تقريرهــابوالتمويـل والتجــارة، وأن تـورد تلــك األنــشطة

 اإلنسان؛ جملس حقوق
تبـدأ، بالتـشاور مـع الـدول األعـضاء يف فوضـية أناملالطلـب إىل تعيد تأكيـد - ٣٨ 

األمم املتحدة وغريهـا مـن اجلهـات املعنيـة، األعمـال التحـضريية لالحتفـال بالـذكرى اخلامـسة
 ؛٢٠١١ إلعالن بشأن احلق يف التنمية يف عامعتماد اوالعشرين ال
ــا،صناديق بــيــب- ٣٩ ــم املتحــدة وبراجمه الوكــاالت املتخصــصة،وكــذلك األم

قـــوميأنضـــرورة تؤكـــد احلـــق يف التنميـــة يف براجمهـــا وأهـــدافها التنفيذيـــة، وةمراعـــاتعمـــيم
ــدويل والنظــ النظــام ــة يفمراعــاةم التجــاري املتعــدد األطــراف بتعمــيمااملــايل ال احلــق يف التنمي

ا؛ما وأهدافهمسياسا 
 إىل األمني العام أن يعرض هـذا القـرار علـى الـدول األعـضاء وأجهـزةتطلب- ٤٠

  واملاليـةتحدة وهيئاا ووكاالا املتخصصة وصـناديقها وبراجمهـا واملؤسـسات اإلمنائيـةاألمم امل
  مؤسسات بريتون وودز واملنظمات غري احلكومية؛سيما الوالدولية،

 إىل األمــني العـام أن يقــدم تقريـرا إىل اجلمعيــة العامـة يف دورــاتطلـب أيـضا- ٤١
 لـس حقـوق اإلنـسان عـن تنفيـذ هـذا القـرار، علـى أنوالـستني وتقريـرا مؤقتـا إىل جمالـسادسة

يشمل التقريران اجلهود املبذولة على الصعد الوطين واإلقليمي والدويل لتعزيـز احلـق يف التنميـة
 الفريـق العامـل املعـين بـاحلق يف التنميـة إىل تقـدمي بيـان شـفويمقـرر ووإعماله، وتدعو رئـيس

 .والستني السادسةايف دور  إىل اجلمعيةمعلومات يستجد من ماع
 ٧١اجللسة العامة

 ٢٠١٠ ديسمرب/ كانون األول٢١
 


