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 مقدمة - والا  
 

الةريـــع ال امـــين املةتـــو  ال ضـــوي  امل ـــ  بـــا ع   التنميـــ  مبوجـــ  تـــرار  نـــ  حقـــوق أُنةـــ   -1
  وتقـرر أن ي قـد اجتماعاتـه ملـدة أسـ  أيـام عمـين    لةرتة ثـال  ةـنوات مبـدئياا 1998/72اإلنسان 

ُكيف بولي  رصـد واةـت راا التقـدم ا ـرز   تـرويج وإنةـاذ ا ـع   التنميـ   كمـا هـو تد  كين عام  و 
  إعــالن ا ــع   التنميــ   عيــني املســتويني الــوط  والــدوت  وتقــدمي توصــيات   هــذا الةــأن   مبــنّي 

ال قبــات الــيت ت ــوق التمتــال بــه كــامالا  والرتكيــز كــين عــام عيــني األةــباا المامنــ  وراء   حتييــين وكــذلك
م ا الـدول  التزامات حمدسة   إعالن ا ع   التنميـ   واةـت راا التقـارير وأيـ  م يومـات أخـرى تقـد

ووكـــالت األمـــم املتحـــدة واملنظمـــات الدوليـــ  األخـــرى ذات الصـــي  واملنظمـــات غـــري ا موميـــ  بةـــأن 
ال الت  بـني أنةـطت ا وا ـع   التنميـ   وتقـدمي تقريـر عـن مداولتـه   كـين سورة إك اليظنـ  كـ  تنظـر 

ملةواـــي ( بةـــأن إنةـــاذ فيـــه  يةـــمين املةـــورة إك مةواـــي  األمـــم املتحـــدة الســـامي   قـــوق اإلنســـان )ا
ا ـــع   التنميـــ   ويقـــرت  بـــرامج ليمســـاعدة التقنيـــ  مـــن املممـــن تنةيـــذها  بنـــاءا عيـــني طيـــ  البيـــدان 

 ا خبـــرياا مســـتقالا  وتـــررت اليظنـــ  أيضـــاا أن يُ ـــنّي رئيُســـ  امل نيـــ   هبـــد  ت زيـــز إنةـــاذ ا ـــع   التنميـــ .
ال امــين   كــين سورة مــن سوراتــه عــن حالــ  ليةريــع تقــدمي سراةــ    يميــف بلةــرتة ثــال  ةــنوات مبــدئياا 

التقــدم ا ــرز   إنةــاذ ا ــع   التنميــ   تأخــذ   ويــ  أمــور مــداولت ومقرتحــات الةريــع ال امــين   
 (.1998/269ا سبان )انظر ترار اإليس التتصاسي والجتماع  

األطــــرا    بتوافـــع اآلراء الــــذي توصـــيت إليــــه ويـــال 2000/5ورحبـــت اليظنـــ     ترارهــــا  -2
اليظنــ  بةــأن اــرورة تيــام الةريــع ال امــين ب قــد سورتــني  مــدة كــين من ــا أســ  أيــام  تبــين ان قــاس سورة 

 .  الساب   واخلمسني
  جتديــد وليــ  الةريــع ال امــين ملــدة ةــن   وعقــد سورتــه 2003/83وتــررت اليظنــ     ترارهــا  -3

ى مـداا يومـان بةـأن الةـرتاتيظيات أيام عمين  لينظر   نتائج حيقـ  سراةـي  رفي ـ  املسـتو  10ملدة 
ــــ  ليمنظمات/املؤةســــات  إلسراجالة الــــ   ا ــــع   التنميــــ    صــــي  السياةــــات واألنةــــط  التنةيذي

 ةالدولي  الرئيسي   ينظم ا مةوا األمـم املتحـدة السـام   قـوق اإلنسـان   إطـار مـدة األيـام ال ةـر 
 املخصص  ليةريع ال امين. 

  جتديــد وليــ  الةريــع ال امــين ملــدة ةــن   وأن تــدعو إك 2004/7هــا وتــررت اليظنــ     ترار  -4
 سورتــه   ال امــين الةريــع تــدم ا الــيت التوصــي  أيضــاا  اليظنــ  وأيــدت  عمــين.أيــام  10ان قــاس سورتــه ملــدة 

 عمـين فرتـ   مبـدئياا  واحـد عـام ملـدة حيـدسها  الـيت لالختصاصـات ووفقـاا  إطـار    تُنةـأ بـأن اخلامس  
                 ورست كمـــــــا وليتـــــــه إجنـــــــاز عيـــــــني ملســـــــاعدته التنميـــــــ     ا ـــــــع بإنةـــــــاذ ت ـــــــى املســـــــتوى رفي ـــــــ 
  وأن ُُتصَّــص لجتماعــات فرتــ  ال مــين أســ  أيــام مــن 1998/72)أ( مــن تــرار اليظنــ  10ة الةقــر 

        أيام ال مين ال ةرة املخصص  ليةريع ال امين.
          52  خارطـــ  الطريـــع املبينـــ    الةقـــرات مـــن 4/4وأيـــد جميـــس حقـــوق اإلنســـان    تـــرار   -5

مــــن تقريــــر الةريــــع ال امــــين عــــن سورتــــه الثامنــــ   الــــيت تضــــمنت طيبــــاا إك فرتــــ  ال مــــين الرفي ــــ   54إك 
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مـن م ـايري  يتصـين هبـااملستوى بأن توحد اةتنتاجااا وتقدم تائم  منقحـ  مل ـايري ا ـع   التنميـ  ومـا 
ترتاحــات وصــوع ال مــين املقبــين  مبــا   ذلــك جوانــ  الت ــاون الــدوت الــيت فرعيــ  تنةيذيــ   وت ــرا ا
(. وتـــرر اإليـــس أن ُتســـتخدم  حســـ  التتضـــاء  54  الةقـــرة A/HRC/4/47)مل تُتنـــاول حـــ  حينـــه 

امل ـــايري كمـــا أترهـــا الةريـــع ال امـــين  لواـــال جمموعـــ  مـــن املقـــاييس الةـــامي  واملتســـق  إلنةـــاذ ا ـــع   
الةريـــع ال امـــين  لـــدى إمتـــام املراحـــين املـــذكورة أعـــال   اخلطـــوات املالئمـــ  لضـــمان التنميـــ   وأن يتخـــذ 

احــــرتام هــــذ  املقــــاييس وتنةيــــذها عمييــــاا  وهــــو مــــا تــــد يتخــــذ أشــــمالا متنوعــــ   من ــــا واــــال مبــــاس  
توجي يــ  بةــأن إعمــال ا ــع   التنميــ   وتــد يتطــور ليةــمين أةاةــاا لينظــر   واــال مقيــا  تــانوين 

زمـــ  عـــن طريـــع عمييـــ  مةـــارك  تائمـــ  عيـــني الت ـــاون )انظـــر تـــرار جميـــس حقـــوق سوت ذي طبي ـــ  مي
 (.  4/4اإلنسان 

  24/4ومـــا تـــال  مــن تـــرارات ورخرهـــا القـــرار  9/3اإلنســان    تـــرار   وكــرر جميـــس حقـــوق -6
. وتـرر اإليــس جتديــد وليــ  الةريــع ال امــين إك أن 4/4امل ـام الــيت أةــندها إك الةريــع ال امــين   تــرار  

 .(1)تممين هذ  امل ام  وأن ي قد الةريع ال امـين سورات ةـنوي  تسـت رق كـين سورة أسـ  أيـام عمـينيس
  ال مـين الرفي ـ  املسـتوى حـ  ان قـاس سورة الةريـع ال امـين ا اسيـ  فرتـ ولي  جيدس أن أيضاا  اإليس وترر 

     عمين.ام   وأن ت قد فرت  ال مين سوراٍت ةنوي  تست رق كين سورة ةب   أي2010عةرة   عام 
  بـــالنظر   م ـــايري 12/23وكيـــف جميـــس حقـــوق اإلنســـان الةريـــع ال امـــين  مبوجـــ  تـــرار   -7

 من م ايري فرعي  تنةيذي  ومراج ت ا وإترارها. يتصين هبا ا ع   التنمي  وما 
  بال مييـــ  الـــيت انطيقـــت ساخـــين الةريـــع 21/32ورحـــ  جميـــس حقـــوق اإلنســـان    تـــرار   -8

بــالنظر   مةــروع م ــايري ا ــع   التنميــ  ومــا يتصــين هبــا مــن م ــايري فرعيــ  تنةيذيــ  ال امــين واملت يقــ  
ومراج ت ـــا وتنقيح ـــا. وتـــرر اإليـــس   القـــرار نةســـه ومـــا تـــال  مـــن تـــرارات  عقـــد اجتمـــاع حمـــوم  
سوت غـــري رمســـ  ليةريـــع ال امـــين ملـــدة يـــومني   الةـــرتة مـــا بـــني الـــدورتني  ب يـــ  حتســـني ف اليـــ  الةريـــع 

وتـــرر النظـــر   متديـــد وتـــت الجتمـــاع املخصـــص ليةريـــع ال امـــين    (2)ين   الـــدورات الالحقـــ ال امـــ
 التتضاء.حبس  

املقــرر واــال إطــار لتحســني  -   إك الــرئيس27/2وطيــ  جميــس حقــوق اإلنســان   تــرار   -9
متديــد وتــت ف اليــ  وكةــاءة الةريــع ال امــين امل ــ  بــا ع   التنميــ   وكــرر تأكيــد تــرار  بةــأن النظــر   

 الجتماع املخصص ليةريع ال امين  حبس  التتضاء.
 16وعقــد الةريــع ال امــين اجتمــاعني غــري رمسيــني ملــدة يــومني   الةــرتة مــا بــني الــدورتني    -10

 27  وعقـــــــــد سورتـــــــــه الساسةـــــــــ  عةـــــــــرة   جنيـــــــــف   2015نيســـــــــان/أبريين  24شـــــــــبا /فرباير و
 .2015أييول/ةبتمرب  4إك  1نيسان/أبريين ومن 

__________ 

 .19/34و 18/26و 15/25و 12/23ن ترارات جميس حقوق اإلنسا (1) 
 .27/2و 24/2ن ترارا جميس حقوق اإلنسا (2) 



A/HRC/30/71 
 

 

GE.15-18794 5/26 

 

  عمال الدورة تنظيم -ثانياا  
 

أشـار مةـوا األمـم املتحـدة الســام   قـوق اإلنسـان   بيانـه الفتتـاح   إك أن سيناميــات  -11
فــالةقر والبطالــ  ا ماعيــ  والتةــاوت املتنــام  ساخــين البيــد  .(3)حتــول  الســيط  التتصــاسي  والسياةــي  

الواحـــد وفيمـــا بـــني البيـــدان والتـــدهور البيتـــ   والنظـــام التتصـــاسي الـــدوت ال تيـــع وأ ـــا  الةـــت ال  
واإلنتـــاج غـــري املســـتدام  والنزاعـــات املســـيح  والتطـــر  املصـــحوا بـــال نف واإلرهـــاا كي ـــا عوامـــين 

ال امليـــــ  الراميـــــ  إك الن ـــــوا بالســـــالم واألمـــــن وحقـــــوق اإلنســـــان تة ـــــين ف ي ـــــا   تقـــــوي  ا  ـــــوس 
والتنميــــ   وكي ــــا عناصــــر جتتمــــال   ا ــــع   التنميــــ . وأشــــار إك أهــــدا  التنميــــ  املســــتدام   الــــيت 
ت مس املضـمون ا ـوهري ل ـدة التزامـات تت يـع حبقـوق اإلنسـان  مبـا في ـا ا ـع   التنميـ . وتـال إن 

ويـال حقـوق اإلنسـان  مبـا   ذلـك ا ـع   التنميـ      ت مـيم مراعـاةعيـني  املةواي  ل تنةك ت مين
ـــــدوليتني الرئيســـــيتني األخـــــريني  2015خطـــــ  التنميـــــ  ملـــــا ب ـــــد عـــــام  ـــــيت التنميـــــ  ال               وكـــــذلك   عميي

 21  أي املــؤمتر الــدوري الثالــي لتمويــين التنميــ   املقــرر عقــد    أسيــس أبابــا  والــدورة 2015ل ــام 
ةـيحتةين اإلتمـال  2016و  عـام  .ؤمتر ت ري املنا  املقـرر عقـد    بـاريس   كـانون األول/سيسـمربمل

ـــ . وهـــ  ذكـــرى تتـــي  فرصـــ  لةتحضـــار  الـــدوت بالـــذكرى الســـنوي  الثالثـــني إلعـــالن ا ـــع   التنمي
انــت اإلجنــازات الــيت حتققــت   املااــ   والتةمــر   الــدرو  املستخيصــ   وتقيــيم اخلطــوات الــيت ك

   إحـراز التقــدم. ورحـ  املةـوا الســام  باملبـاسرة الراميــ  إك حتسـني ف اليــ  ريصـائب  وممـامن التــأخ
وكةاءة الةريع ال امـين  وسعـا هـذا األخـري إك أن ينظـر ب ـني ناتـدة   أةـالي  عميـه وأن يقـرر مـا إذا  

ـــ سور الةريـــع ال امـــين  إكســـااكانـــت تةـــ  بـــال را   م مـــ   مبـــا   ذلـــك      عـــامل اليـــوم  أمهي
تـــدماا  مـــن األمهيـــ   الةريـــع ال امـــين ضـــ مـــ  مةـــياق تنةيـــذ أهـــدا  وغايـــات التنميـــ  املســـتدام . ول

أن تســــاعد اإلتمــــال الــــدوت    ممــــنمبمــــان أن ينظــــر   أةــــالي  عمــــين تتســــم بالمةــــاءة والة اليــــ  
لتنميــ   وأن يتوصــين إعــداس ال ــدة ملواج ــ  التحــديات الــيت ل تنةــك تتزايــد   جمــال إعمــال ا ــع   ا

 إك اتةاق بةأن هذ  األةالي .
  تأجـــين انتخـــاا 2015نيســـان/أبريين  27و  ا يســـ  األوك ليةريـــع ال امـــين  امل قـــوسة    -12

ــــرئيس ــــدورة. واةــــتأنف الةريــــع ال امــــين جيســــته    - ال  2015أييول/ةــــبتمرب  1املقــــرر وأرجتــــت ال
املقـــرر   بيانـــه  - . وأشـــار الـــرئيسمقـــرراا  - ســـاا وانتخـــ  بالتزكيـــ  الســـيد زمـــري أكـــرم )باكســـتان( رئي

املةـــق  رهبـــ  ةــبب ا  هــ و  .بالتةــا ل  املةـــوب الرهبــ ب  وهــو يتــوك املنصـــ   الفتتــاح  إك أنــه يةـــ ر
مممنــ  إلحــراز  ال ــامل  مــا يةــت  رفاتــاا  نــابال مــن حتــول  وتةــا ل   املااــ  لةريــع ال امــينالــيت كابــدها ا

. ألن التمنولوجيــا   تقوتــالأو أن ن ــي   ةجمــزأ نظــرةال ــامل ننظــر إك التقــدم. إذ مــا عــاس بإمماننــا أن 
ةـتمرار وجـوس جـزر  ـا ب ـد اليـوم لفي ممـان نـا ن ـي    تريـ  عامليـ  لتد كسرت حـواجز األمـس وبت

__________ 

   قوق اإلنسان عيني الرابط التات: يرس النص المامين لبيان مةوا األمم املتحدة السام  (3) 
www.ohchr.org/EN/Issues/Development/Pages/16thSession.aspx.. 
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بـــإحراز تقـــدم صـــوا تنةيـــذ  املقـــرر عيـــني التزامـــه - مـــن الرخـــاء وةـــط مير مـــن الةقـــر. وشـــدس الـــرئيس
 إعالن ا ع   التنمي  و  الاطالع مبسؤولياته بنزاه  ومواوعي  ووات ي .

حماةـن ومسـاو . ف نـا  اليـوم أغنيـاء  ينطـوي عيـنياملقـرر أن عاملنـا امل ـومل  - ولحظ الرئيس -13
بالتسـاوي فيمـا بـني   بيدان فقـرية وفقـراء   بيـدان غنيـ . وذلـك راجـال إك عـدم توزيـال منـافال ال وملـ  

الــدول وساخــين الدولــ  الواحــدة. وعــالوة عيــني ذلــك  فــإن المــوار  الطبي يــ  وا ةــا  وا ظــرة وت ــري 
ــــ  بــــين حــــ  اإلرهــــاا ــــا   وتقيبــــات األةــــواق املاليــــ   وحــــالت الطــــوار  الصــــحي  واألوبت  أمــــور           املن

  مركــ   تقــدم ورخــر نــام. فــنحن وي ــاا ل ت ــرت  با ــدوس ول متيــز بــني ال ــ  والةقــري  أو بــني بيــد م
. ومســــتقبينا ا مــــاع  مرهــــون وأمنــــاا  عــــامل أفضــــين وأكثــــر ةـــالماا  بنـــاء وي ــــاا مــــن مصــــيحتنا واحـــد  و 

عيــني سرا حتقيــع حيــاة أفضــين ليظميــال    القريــ   كافــ بــذلك. ومــن هــذا املنطيــع جيــ  أن ننطيــع  
 ال املي  .

ل ةــبيين إك ذلــك إل إذا نبــذنا  ــاذج األمــس. إذ ينب ــ  لنــا أن أنــه املقــرر  - ورأى الــرئيس -14
ـــاا  مـــن أغاللنـــا األيديولوجيـــ  وأن ن تمـــد  ظـــاا  نن تـــع   تنـــاول مســـأل  حتقيـــع  ووات يـــاا  براغماتيـــاا  عميي

          . فإمــــا أن ن ــــرق م ــــاا ولــــيس الت يــــع باملبـــاس  املثاليــــ مســـأل  بقــــاء  هــــ  التنميـــ  ليظميــــال. إن املســــأل 
 ننظو م اا.أو 
وتــد رن األوان لمــ  نبــاسر إك إنةــاذ ا ــع   التنميــ  كحــع مــن حقــوق اإلنســان  ول نبقــني  -15

         إنةـــــاذ . فحقـــــوق اإلنســـــان لـــــن تقـــــوم  ـــــا تائمـــــ  إذا مـــــا أخةقنـــــا   ةـــــبينعيـــــني اختالفنـــــا بةـــــأن 
ـــــ  احتياجـــــات اإلنســـــان. ولـــــذلك وجـــــ  عيينـــــا أن نســـــ ني جاهـــــدين إك                قحقـــــو  ويـــــال ت زيـــــز تيبي

والثقافيـــ   مبــــا    التتصـــاسي  والجتماعيـــ عــــن ا قـــوق  السياةـــي  فضـــالا و من ـــا املدنيـــ   - اإلنســـان
هبـــا   ميثـــاق األمـــم املتحـــدة و   ماتســـيَّ املعـــن . وهـــذ  ا قيقـــ  األةاةـــي   ذلـــك ا ـــع   التنميـــ 

      . تواعد تانون حقوق اإلنسان امل مول هبا حالياا 
ــــ  املســــتدام     املقــــرر أيضــــاا  - رئيسورأى الــــ -16 أن التوصــــين إك اتةــــاق بةــــأن أهــــدا  التنمي

نيويــور  أمــر يب ــي عيــني التةــا ل. وتــال إن تنةيــذ مــا اتةــع عييــه مــن هــذ  األهــدا  وال ايــات عيــني 
أرا الواتـــال يتطيـــ  اُتـــاذ تـــدابري ميموةـــ  عيـــني الصـــ يد الـــوط  والت ـــاون الـــدوت املســـتدام بةـــأن 

الثالثـ  كافــ : التتصـاسي  والجتماعيــ  والبيتيـ . وهــو ةـي زز إنةــاذ أهـدا  التنميــ  املسـتدام  بأب اسهــا 
 دالــ  إن حتقيــع التنميــ  التتصــاسي  املســتدام   وت زيــز ال ا ــع   التنميــ  إك حــد كبــري. ومضــني تــائالا 

جــزء ل يتظــزأ مــن عناصــر  ا  بــين مهــأمنيــاتلــيس جمــرس  اليــوم وال ــدألجيــال الجتماعيــ  ويايــ  البيتــ  
 به من حقوق وواجبات.  يقرتنالتنمي  مال ما ا ع   

  إنةــــاذ هــــذا ا ــــع.  نواجــــهولــــذلك  يت ــــني عيــــني ويــــال الــــدول أن تتخطــــني املــــأزق الــــذي  -17
مــن تبــين. وعيينــا أن ن مــين بــرو  الت ــاون والرتااــ  مــن  تمــنمتاحــ  كمــا مل بيــوه هــذ  ال ايــ  فــرع و 

أن حيـــول  املقــرر إنــه ي تقــد صــاستاا  - عيــني  ــو ف ــال. وتــال الـــرئيسالثابـــت أجــين إنةــاذ هــذا ا ــع 
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ـــين  2016الـــذكرى الســـنوي  الثالثـــني إلعـــالن ا ـــع   التنميـــ    عـــام  فرصـــ  إلر ـــار تصـــميمنا  ُمّث
 خالفاتنا من أجين تنةيذ املباس  األةاةي  لإلعالن.  ونبذ
ول( مــال واعتمــد الةريــع ال امــين   جيســته األوك املســتأنة  جــدول األعمــال )انظــر املرفــع األ -18

 التنقيحات. 
          وخـــــالل الـــــدورة  شـــــرع الةريـــــع ال امـــــين   القـــــراءة الثانيـــــ  ملةـــــروع م ـــــايري ا ـــــع   التنميـــــ   -19

ومــا يتصــين هبـــا مــن م ـــايري فرعيــ  تنةيذيــ  الـــيت اترتحت ــا فرتـــ  ال مــين الرفي ــ  املســـتوى امل نيــ  بإعمـــال 
 إطــــار مةـــروع أيضـــاا  ال امـــين الةريــــع عيـــني م رواـــاا  وكـــان ا ـــع   التنميـــ  وذلـــك هبـــد  تنقيح ــــا. 

ـــــــــــ  حتســـــــــــني ـــــــــــع وكةـــــــــــاءة ف الي ـــــــــــا ع امل ـــــــــــ  ال امـــــــــــين الةري ـــــــــــ    ب ـــــــــــه إجنـــــــــــاز ب يـــــــــــ  التنمي   وليت
(A/HRC/WG.2/16/2).      

  
 ملخص المداوالت -ثالثاا  

 
           العامة البيانات  - ل   

 
و وريــ  إيــران اإلةــالمي   باةــم حركــ  عــدم ال يــاز  أن إعمــال ا ــع   التنميــ  مثــين  رأت -20

اـــرورة اليـــوم أكثـــر مـــن أي وتـــت مضـــني  وأن ا ـــع   التنميـــ  جيـــ  أن ي طـــني املمانـــ  ال اليـــ  الـــيت 
ــرت إعمالــه حــ   يســتحق ا. فــالوترية البطيتــ  الــيت ةــارت هبــا املناتةــات املت يقــ  بــا ع   التنميــ  أخَّ

اآلن رغـــم مـــرور ثالثـــ  عقـــوس عيـــني اعتمـــاس إعـــالن ا ـــع   التنميـــ . وتطالـــ  ا ركـــ  وكـــالت األمـــم 
. إننــا نقــف يمــا تضــطيال بــه مــن أعمــالا ــع   التنميــ  ف بت مــيم مراعــاةوبراجم ــا املتحــدة وصــناسيق ا 

 اا حمـــور   حيــي ينب ــ  أن يمــون ا ــع   التنميــ  2015عنــد من طــف   خطــ  التنميــ  ملــا ب ــد عــام 
مــم املتحــدة أن . وجيــ  عيــني األث ــرة   إعــداس نصــوع هبــذا الةــأنإلطــار اإل ــائ  ا ديــد  وهنــا  ل

ثمـر نتــائج ميموةــ   تا ــع   التنميـ . فأعمــال الةريـع ال امــين مل  ـاذج ت مــيم مراعـاة جتيـين النظــر   
ب ـــ  أن ينظـــر الةريـــع واـــال م ـــايري سوليـــ  بةـــأن ا ـــع   التنميـــ . وين   وينب ـــ  لـــه أن مضـــ  تـــدماا 
ـــدال امـــين   متديـــد وتـــت ال ـــه  وأن يُق م اتـــرتا    هـــذا الصـــدس. وعيـــني اإلتمـــال جتمـــاع املخصـــص ل

لضــمان مــن  ا ــع   التنميــ  األولويــ  الــيت يســتحق ا. وجتــدر اإلشــارة  واحــداا  الــدوت أن يقــف صــةاا 
ا ــع   ارس إلعمــال مــو   املت يقــ  بتخصــيص 27/2مــن تــرار جميــس حقــوق اإلنســان  14إك الةقــرة 

. وتؤكــد ا ركــ  ليةريــع ال امــين ت او ــا المامــين عيــني  ــو يتســم بــالتوازن ويمــون وااــحاا لي يــان التنميــ 
 حقيق  وات   بالنسب  ليظميال.  ح  ُيصب   جمال إعمال ا ع   التنمي  

وأعــرا الحتــاس األورو  عــن التزامــه الراةــل بتحقيــع التنميــ  املســتدام   وت زيــز احــرتام ويــال  -21
حقـــوق اإلنســـان وا ريـــات األةاةـــي   وال مـــين عيـــني اـــمان األمـــن ومنـــال نةـــوا النزاعـــات وحي ـــا  

 عيــني التنميـ     ليحــع سعمـه جديـد مــن األورو  الحتـاس وأكـد وتةـظيال اإلسارة الرشـيدة واملســاءل . 
ق اإلنسـان وعـدم تابييت ــا ليتظزئـ   وت ـدس أب ــاس اةـرتاتيظيات التنميـ  وعيــني حقــو  ويـال تـرابط اعتبـار
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وتـــال إن ا ـــع   التنميـــ  يتطيـــ  اإلعمـــال    التنميـــ .اعتبـــار أن الةـــرس هـــو املواـــوع الرئيســـ  ل مييـــ  
مـزيج مـن السياةـات  التام ليحقـوق السياةـي   واملدنيـ   والتتصـاسي  والجتماعيـ   وسعـا إك اعتمـاس

لت يتـــ  بيتـــ  مؤاتيــــ  لرفـــراس  مبةـــارك  طائةــــ  واةـــ   مــــن ا  ـــات الةاعيـــ  عيــــني  تيـــف املســــتويات. 
وينب ــــ  أن يمــــون اإلنســــان هــــو املةــــار  واملســــتةيد الرئيســــ  مــــن التنميــــ    أي ةياةــــات إ ائيــــ . 

مـــال الةريـــع ال امـــين عيـــني عيـــني اةـــت داس  لي مـــين بصـــورة بنـــاءة   الربهنـــ  الحتـــاس األورو  وةيمضـــ  
أةــا  تقريــر فرتــ  ال مــين الرفي ـــ  املســتوى  وجمموعــ  مــن امل ـــايري  وامل ــايري الةرعيــ  واملؤشــرات  الـــيت 

ا ــع   التنميــ . وأعــرا الحتــاس األورو  عــن اةــت داس  لتبــاع  عمــالممــن أن تســتخدم كــأساة   إ
مــن إمانــه الراةــل بقــدرة الةريــع ال امــين عيــني   ــج تــوافق    املناتةــات واملةاواــات املقبيــ   انطالتــاا 

حتقيــع نتيظــ  إجيابيــ  تمــون مقبولــ  مــن ويــال األطــرا  امل نيــ . وعيــني الــرغم مــن التحــديات  أعــرا 
ل يـــزال تـــال إنـــه الحتـــاس األورو  عـــن أميـــه   أن يتظـــاوز الةريـــع ال امـــين الةـــتقطاا والتســـييس  و 

بةضــين حســن نيــ  ويــال  ولــيس عيــني مــا يةــرق جيمــال عيــني مــا بــأن الةريــع ال امــين ةــريكزيقــني عيــني 
      األطرا  امل ني .

وحتـــدثت ا زائـــر باةـــم اإلموعـــ  األفريقيـــ   مؤيـــدة موتـــف حركـــ  عـــدم ال يـــاز  فقالـــت إن  -22
اعتمــــاس إعــــالن ا ــــع   التنميــــ  تــــد مضــــني عييــــه ثالثــــ  عقــــوس سون أن يتبــــدس مــــال ذلــــك التبــــاين   

ممــــن أن يســــاعد الــــدول   الت يــــ  عيــــني  ورأت   اإلعــــالن حممــــاا وج ــــات النظــــر بةــــأن إنةــــاذ . 
مسائين من تبيين الةقر وت ري املنـا . فال واتـ  املرتتبـ  عيـني أزمـيت ال ـذاء والطاتـ  تسـتدع  مـن الـدول 

اون الــدوت. إك ت زيــز التضــامن والت ــ اــمان متتــال ةــما ا بــا ع   التنميــ   بــين إن  ــ  حاجــ  أيضــاا 
ا قــوق  كــينّ اتيـ  تســاعد عيــني حتقيـع تنميــ  منصــة  وتةـاركي . ول بــد مــن إعمـال  و   موينب ـ  ايتــ  بيتــ

التتصـاسي  والجتماعيـ  والثقافيــ  والسياةـي  لةائـدة ا ميــال مـن أجـين الت يــ  عيـني الظيـم. وشــدست 
اإلموعــ  األفريقيــ  عيــني اــرورة واــال صــك تــانوين ميــزم ي ــرت  باملمانــ  األةاةــي  ليحــع   التنميــ . 

 2015ا ـــع   التنميــ    خطـــ  التنميـــ  ملـــا ب ـــد عـــام  ت مـــيم مراعـــاةاإلموعـــ  األفريقيـــ  إك وسعــت 
تيمـــ  لإلجنـــازات الـــيت حتققـــت    ل حمالـــ  إليـــه   نيويـــور  ةيضـــيف تُوّصـــينورأت أن التةـــاق الـــذي 

 بالة ين. وأيدت اإلموع  األفريقي  متديد وتت الجتماع املخصص ليةريع ال امين.
باةــم منظمــ  الت ــاون اإلةــالم   فــرأت أن الســؤال املطــرو     اــوء   باكســتانوحتــدثت  -23

عـدس مـن التحـديات املرتابطـ  واملتةـابم   هـو تقريـر مـا إذا كـان باإلممـان اـمان ت زيـز ويايـ  ويــال 
حقــوق اإلنســان وجتاهــين احتياجــات البةــر وكــرامت م   الوتــت نةســه. وأاــافت أن إعمــال ا ــع   

ةــم وهــام إلعمــال ويــال حقــوق اإلنســان األخــرى ولصــون كرامــ  اإلنســان. ولحظــت التنميــ  أمــر حا
يســـ ني جاهـــداا إك لمـــن اإلتمـــال الـــدوت ل يـــزال  عامـــاا  29أن إعـــالن ا ـــع   التنميـــ  اعتمـــد منـــذ 

 منظمـــ  وأعربـــت . وحتديـــد نطات ـــا موعـــ  مقـــاييس إلنةـــاذ ا ـــع   التنميـــ إلوحتديـــد واـــال ت ريـــف 
تتســم باإلنصــا  والتمــافؤ  شــامي ا  م ا ــ  اإلنســان حقــوق م ا ــ  إك ا اجــ  عــن اإلةــالم  ال مــين

مـــين حـــع مـــن ا قـــوق. ول بـــد أن اتةـــاق ل مـــن الهتمـــامذاتـــه وتقـــوم عيـــني املســـاواة مـــال إيـــالء القـــدر 
نيويــور  بةــأن أهــدا  التنميــ  املســتدام  ةــي ط  سف ــ  جديــدة ليظ ــوس ا ماعيــ  املبذولــ    الةريــع 
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عيــني  ــو متــوازن ملــوارس ااملنظمــ  املةواــي  عيــني اُتــاذ تــدابري كافيــ  لضــمان ُتصــيص ال امــين. وحثــت 
             مـــــن تـــــرار جميـــــس حقـــــوق  14ليةقـــــرة  عيـــــني جـــــالء ا ـــــع   التنميـــــ   وفقـــــاا  حرصـــــاا وااـــــ  لي يـــــان 

وكـــررت منظمـــ  املـــؤمتر اإلةـــالم  توصـــيت ا بتمديـــد فـــرتة سورة الةريـــع ال امـــين لمـــ   27/2اإلنســـان 
يوتــت المـا  لالنت ــاء مــن واــال امل ـايري وامل ــايري الةرعيــ  التنةيذيــ    وتــت ل إفســاحاا تـدوم أةــبوعني 

      تري . 
يـــاز  أن ا ـــع   وأكـــدت ا م وريـــ  ال ربيـــ  الســـوري   الـــيت أيـــدت موتـــف حركـــ  عـــدم ال  -24

التنميــ  يتطيــ  بــذل ج ــوس فرسيــ  وواعيــ  وينطــوي عيــني مســؤوليات وطنيــ  وسوليــ . وشــدس املنــدوا 
ـــــ  رغـــــم ـــــ    إعـــــالن ا ـــــع   التنمي ـــــات المامن ـــــدول بإمما ـــــا الةـــــتةاسة مـــــن اإلممان ـــــني أن ال             عي

. ورأى أن  ــ  حاجــ  2015عيــني اعتمــاس  ورغــم اعتمــاس خطــ  التنميــ  ملــا ب ــد عــام  عامــاا  30مــرور 
لتــوفر اإلراسة السياةــي   وهــو مــا يةتقــر إليــه الةريــع ال امــين  األمــر الــذي أبطــأ وتــرية ال مــين. وسعــا إك 

وال مــين  الت يــ  عيــني املســائين املت يقــ  بــاإلراسة السياةــي  كــ  يــتممن الةريــع ال امــين مــن املضــ  تــدماا 
لقانونيـــ . وألقـــني الضـــوء عيـــني اـــرورة ت زيـــز وةـــد الث ـــرات ا مـــن أجـــين التوصـــين إك صـــك ميـــزم تانونـــاا 

 مةارك  وكالت األمم املتحدة  وصناسيق ا وبراجم ا من أجين تيسري عمين الةريع ال امين. 
 ثابـــت وأن اإلنســـان هـــو املواـــوعوأشـــارت مصـــر إك أن ا ـــع   التنميـــ  هـــو حـــع عـــامل   -25

الصــمو  الدوليــ . مــن بــني   ال ديــد الرئيســ  ل مييــ  التنميــ  واملســتةيد الرئيســ  من ــا عيــني النحــو امل
عيــني  عامــاا  30وعييــه  ل بــد مــن إعمــال اإلموعــ  الماميــ   قــوق اإلنســان. وعيــني الــرغم مــن مــرور 

اعتمــاس إعــالن ا ــع   التنميــ   ل يـــزال هــذا ا ــع سون إعمــال بســـب  بــطء وتــرية املناتةــات هبـــذا 
عميــــه بةــــأن تنقــــي  امل ــــايري وامل ــــايري  الةــــأن. ويت ــــني عيــــني الةريــــع ال امــــين أن يســــ ني    مواصــــي 

 الةرعي   إك واال صك سوت بةأن ا ع   التنمي . 
 مبناةــب ورأت ةــري لنمــا  الــيت أيــدت موتــف حركــ  عــدم ال يــاز  أن الوتــت تــد حــان   -26

  ليتةمــــري   الســــبين والوةــــائين 2016الــــذكرى الســــنوي  الثالثــــني إلعــــالن ا ــــع   التنميــــ    عــــام 
بتحســني ف اليــ  وكةــاءة الةريــع ال امــين لضــمان إعمــال ا ــع   التنميــ  عيــني ةــبيين األولويــ .  المةييــ 

وتالــت إن اتبــاع  ــج تــائم عيــني ا قــوق   تنةيــذ أهــدا  وغايــات خطــ  التنميــ  ا ديــدة مــن شــأنه 
 وةـيي  براغماتيـ  أن يمون أكثر جـدوى ليةـرس إذ يةـ ر  بـامتال  زمـام األمـر  وممـن أن يمـون أيضـاا 

أكثــــر لت زيــــز اللتــــزام بتحقيــــع التنميــــ  عيــــني  ــــو كيــــ   مبــــا يةــــمين الرفــــا  الجتمــــاع  والتتصــــاسي 
   والثقــا  والسياةــ  ليبةــري . وجيــ  أن ينظــر الةريــع ال امــين   اعتمــاس موتــف يممــين خطــ  التنميــ  

  2030ام  حتويـــين عاملنـــا: خطـــ  التنميـــ  املســـتدام  ل ـــ :امل نونـــ املتةـــع عيي ـــا و  2015ملـــا ب ـــد عـــام 
 (.  70/1)ترار ا م ي  ال ام  

تــد مــرت عيــني  عامــاا  17ولحظــت إكــواسور  الــيت أيــدت موتــف حركــ  عــدم ال يــاز  أن  -27
تواجـه حتـديات جديـدة. و ـ  حاجـ  إك إل أ ـا شـ   إنةاء الةريـع ال امـين  وأن الـدول تبـذل ج ـوساا 

عــن ا اجــ  إك اــمان التمتــال بــا ع    بــذل مزيــد مــن ا  ــوس ا ماعيــ    الوتــت املناةــ  فضــالا 
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التنميــ   مــا يتطيــ  اتبــاع  ــج كيــ . ومثــين ا ــع   التنميــ  ركيــزة أةاةــي  مــن ركــائز األمــم املتحــدة 
وعمـــين منظومت ـــا  مـــا يســـاعد   التمتـــال نميـــال حقـــوق اإلنســـان و  اـــمان الســـيم. ومـــال التســـييم 

نميــ  املســتدام   مــن األمهيــ  مبمــان عــدم بوجــوس غايــات جديــدة ينب ــ  حتقيق ــا   إطــار أهــدا  الت
مـن خــالل الت ـاون والتضـامن. وجيــ  عيـني الةريـع ال امــين  التـور    مناتةـات املااـ  واملضــ  تـدماا 

 أن يضمن ت اون ويال الدول ك  تصب  أهدا  التنمي  املستدام  حقيق  وات  . 
موعـــ  األفريقيـــ   أن ولحظــت جنـــوا أفريقيــا  الـــيت أيـــدت موتــف حركـــ  عـــدم ال يــاز واإل -28

            امل تمــــــد   فيينــــــا    إعــــــالن وبرنــــــامج عمــــــين املــــــؤمتر ال ــــــامل   قــــــوق اإلنســــــان تــــــد أكــــــد جمــــــدساا 
  وأن هــــذا التوافــــع   اآلراء تــــد جتســــد   ويــــ  مــــن ثابــــت  أن ا ــــع   التنميــــ  حــــع 1993عــــام 

(  والوثيقــ  اخلتاميــ  55/2ن ــا  إعــالن األمــم املتحــدة بةــأن األلةيــ  )تــرار ا م يــ  ال امــ  مالصــمو  
ــــ  ال امــــ   2005ملــــؤمتر القمــــ  ال ــــامل  ل ــــام  الوثيقــــ  اخلتاميــــ  ملــــؤمتر األمــــم و (  1/ 60)تــــرار ا م ي

ـــه املتحـــدة ليتنميـــ  املســـتدام  امل نونـــ     66/288 )تـــرار ا م يـــ  ال امـــ   املســـتقبين الـــذي نصـــبو إلي
أاــا   ــج ا ــع   التنميــ  تــد سون التوصــين إك نتــائج ميموةــ . و  بالب يوانيــات السياةــي املرفــع(. 

 2015  إطــار خطــ  التنميــ  ملــا ب ــد عــام  تيمــ  لرهــدا  اإل ائيــ  لرلةيــ   وجيــ  أن يمــون حموريــاا 
تاميـــ  ملـــؤمتر القمـــ  لتحقيـــع تنميـــ  عاسلـــ  ومنصـــة  ليظميـــال. و ـــ  حاجـــ  ميحـــ     اـــوء الوثيقـــ  اخل

الرابـال عةـر  ركــ  عـدم ال يـاز  لضــمان تة يـين ا ـع   التنميــ  باعتبـار  مسـأل  حتظــني باألولويـ  مــن 
خالل اعتماس اتةاتي  بةأن هـذا ا ـع. وليةـراكات الدوليـ  سور أةاةـ    إعمـال ا ـع   التنميـ   

ــــ  الدوليــــ   واملنظ ــــذلك  ينب ــــ  الت ــــاون مــــال املؤةســــات املالي ــــ  املت ــــدسة األطــــرا  ول ومــــات التظاري
 والوكالت امل ني  حبقوق اإلنسان.

  واـــال جمموعـــ  مقـــاييس إلنةـــاذ ا ـــع   التنميـــ   وأكـــدت الربازيـــين التزام ـــا باملضـــ  تـــدماا  -29
ــــه أن يســــت را ــــع ال امــــين ينب ــــ  ل ــــت إن الةري ــــع تقــــدم ميمــــو . وتال          وشــــدست عيــــني اــــرورة حتقي

ا ـــع   التنميـــ    منظومـــ  األمـــم املتحـــدة  وأن ينظـــر     مـــيم مراعــاةتمــا أحـــرز  مـــن تقـــدم بةـــأن 
طرائــع لصــياغ  التوصــيات واملقرتحــات  ل ةــيما فيمــا يت يــع بالت ــاون التقــ   هبــد  ت زيــز ا ــع   
التنميــ . وينب ــ  اُتــاذ تــدابري تضــمن ُتصــيص مــا يمةــ  مــن املــوارس والوتــت إلنةــاذ ا ــع   التنميــ . 

  وتنةــيط 2015  ا  ــوس إلحــراز النتــائج امليموةــ  املــراس حتقيق ــا حبيــول  ايــ  عــام وينب ــ  مضــاعة
 جدول أعمال الةريع ال امين وأةالي  عميه  ومل ا   جمموع  القضايا املنصوع عيي ا   الولي . 

ولحظــت ا نــد أن الةريــع ال امــين ُتــبَّط   املصــاع  وعظــز عــن الاــطالع بوليتــه رغــم  -30
 ماعيــــ  املتةانيــــ . وتالــــت إن التنميــــ  تســــتيزم    ةــــياق حقــــوق اإلنســــان  إعمــــال ويــــال ا  ــــوس ا

حقـــوق اإلنســـان التتصـــاسي  والسياةـــي  والجتماعيـــ  والثقافيـــ . وأاـــافت أن إعـــالن وبرنـــامج عمـــين 
ـــاا  فيينـــا ي ـــرت  بـــا ع   التنميـــ  بوصـــةه حقـــاا  ـــاا  عاملي . وا ـــع   التنميـــ  هـــو (A/Conf.157/23)وثابت

. وينب ــ   ميــال الــدول أن أطيافــهميــال ن ساة متمينيــ  ممــن أن تطبــع عيــني صــ يد التتصــاس ال ــامل أ
مــن أجــين التوصــين إك توافــع   اآلراء بةــأن مةــروع م ــايري ا ــع   التنميــ  ومــا يتصــين  ةــوياا ت مــين 

 مـــن طقـــو هبـــا مـــن م ـــايري فرعيـــ  تنةيذيـــ   وجيـــ  أل تمـــون مناتةـــات الةريـــع ال امـــين جمـــرس طقـــس 
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            األمـــــم املتحـــــدة. ورأت أن إعمـــــال ا ـــــع   التنميـــــ  ينب ـــــ  أن ينـــــال مـــــن الوتـــــت واملـــــوارس والـــــربوز
ن إلعــالن ا ــع   التنميــ  مبثابــ  فرصــ  لزيــاسة حــظ هــذا و لثالثــمــا يمةــ . وةــتمون الــذكرى الســنوي  ا

 ا ع من الربوز. 
البةـــر واـــروري ليتمتـــال نميـــال وشـــدست الصـــني عيـــني أن ا ـــع   التنميـــ  هـــو حـــع  ميـــال  -31

حقــوق اإلنســان. ول بــد مــن إجيــاس بيتــ  سوليــ  يســوسها الســالم واألمــن ونظــام سوت عــاسل. وتتحمــين 
األمــم املتحــدة  مبــا   ذلــك املةواــي  الســامي   قــوق اإلنســان  مســؤولي  جســيم  فيمــا يت يــع بــا ع 

  وأحـــرز ب ـــ  التقـــدم   واـــال 2000  التنميـــ . وتـــد عقـــد الةريـــع ال امـــين سورتـــه األوك   عـــام 
م ايري ليحع   التنمي . وينب   ليمظتمـال الـدوت أن يضـاعف ج ـوس  لت زيـز التقـدم اإلجيـا . وا ـع 
  التنميــ  هــو اــمان  أةاةــي  ينب ــ  النتقــال هبــا مــن النظريــ  إك التطبيــع. وحيــول الــذكرى الســنوي  

جديــدة    نةخــا روحــاا  2015لتنميــ  ملــا ب ــد عــام الثالثــني لعتمــاس إعــالن ا ــع   التنميــ  وخطــ  ا
أعمـــال الةريـــع ال امـــين. وسعـــت الصـــني هـــذا األخـــري إك حتســـني كةاءتـــه وف اليتـــه وتقـــدمي توصـــيات 
عميي  وف الـ  لتنةيـذ إعـالن ا ـع   التنميـ . والنظـر   متديـد وتـت الجتمـاع املخصـص لـه. وينب ـ  

 سعماا ليحع   التنمي  وليةريع ال امين. ليمةواي  توفري موارس مالي  وبةري  اخم  
موتـــــف حركـــــ  عـــــدم ال يـــــاز  أن اللتـــــزام  مؤيـــــدةوأاـــــافت و وريـــــ  فنـــــزويال البوليةاريـــــ    -32

بتحقيــع التنميــ  يتطيــ  إجيــاس بيتــ  رمنــ  ومتمينيــ  يســوسها الســالم. فــالةقر وان ــدام املســاواة  ومهــا مــن 
ةــبين الوصــول إك املــوارس والتمنولوجيــات   مــا وتــال عيــني  نتــاج النظــام الرأمســات  ويتظييــان   ان ــدام

الســمان ويــؤثران عيــني إعمــال ا ــع   التنميــ   الــذي لــن يتســى لنــا بدونــه اــمان حقــوق اإلنســان 
يت يــع بــا ع   التنميــ  يضــمن إنةــاذ  ويســاعد  األخــرى. و ــذا الســب    تــاج إك صــك ميــزم تانونــاا 

 مســاعداا  أن ا ــع   التنميــ . ومــن شــأن ذلــك أن يمــون عــامالا عيــني واــال م ــايري وم ــايري فرعيــ  بةــ
اإلراسة السياةــي   ومــن املؤةــف أن ت يــ   تنةيــذ جــدول أعمــال أهــدا  التنميــ  املســتدام .  أيضــاا 

. وينب ــ  متديــد وتــت الجتمــاع املااــي أعــاق عمــين الةريــع ال امــين   الســنوات  ذلــك إذ أنالمافيــ  
 ة الي .مبزيد من السى له التقدم املخصص ليةريع ال امين لم  يت

وأيـــــدت كوبـــــا موتـــــف حركـــــ  عـــــدم ال يـــــاز  وأشـــــارت إك تـــــأثر ويـــــال البيـــــدان باألزمـــــات  -33
سون إنةـــاذ ا ـــع   التنميـــ . حتـــول التتصـــاسي  ال ميقـــ  وإك أن الخـــتاللت التظاريـــ  متثـــين عقبـــات 

يمابــدون الةقــر   ال ــامل.    ويةــاتم مــن هــذ  ال قبــات رــرو  ماليــني األشــخاع الــذين مــا زالــوا
 عيـني ا ـي  والـدفاع ممـن أن حيـد  ت يـرياا  حني أن اةتثمار تدر اـتيين مـن املـوارس الـيت تنةـع حاليـاا 

  حيــاة املاليــني. وتــرارات ا ظــر تــؤثر عيــني مصــاي ويــال الــدول  ويةــمين ا صــار املةــروا عيــني  
لبيــد. وكوبــا ت ــارا أي حماولــ  إلعــاسة تةســري كوبــا ال قبــ  الرئيســي  أمــام إعمــال ا ــع   التنميــ    ا

ا ــع   التنميــ   وت ــارا ا  ــوس الراميــ  إك الت ااــ  عــن مســؤوليات الــدول   إنةــاذ هــذا ا ــع. 
 التزام ا بإنةاذ ا ع   التنمي  والتزام ا بتيسري جنا  الةريع ال امين.  وتؤكد كوبا جمدساا 
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ن التزام ـــا مبمافحـــ  الةقـــر وا ـــوع وت زيـــز التنميـــ . وأعربـــت الوليـــات املتحـــدة األمريميـــ  عـــ -34
وأشــارت إك وجــوس ةياةــ  عامــ  واةــ   النطــاق ترمــ  إك ت زيــز التنميــ  ال امليــ . ووصــةت ا بأ ــا مــن 

لوليــات املتحــدة  وهــ  تةــمين الــيت تنت ظ ــا االركــائز األةاةــي    ةياةــات األمــن القــوم  والت ــاون 
أ ـــاء ال ـــامل  والـــنظم الصـــحي  وبـــرامج ويـــال اـــال املـــرأة والةتـــاة   مـــا ييـــ : ال مـــين عيـــني الرتقـــاء بو 

اإلغاثــ  مــن اإليــدز  وبرنــامج  ال ــذاء ليمســتقبين   الــذي يــدعم نةــر التمنولوجيــا املراعيــ  ليمنــا    
أوةــا  املــزارعني   أفريقيــا  واللتــزام باةــتخدام املســاعدة املقدمــ  لتحقيــع أثــر مضــاعف ومســاعدة 

يص العتمــاس عيــني امل ونــ  األجنبيــ . وفيمــا يت يــع بــا ع   التنميــ   ل تــزال هنــا  البيــدان عيــني تقيــ
. ورأت أن ا ــــع   التنميــــ  ينب ــــ  أن هتواــــيحزيــــاسة هنــــا  حاجــــ  إك شــــواغين تدمــــ  وم روفــــ   و 

 يطال  به الةرس حمومته   املقام األول. 
الي  البيـــان الـــذي أسك بـــه الحتـــاس وأيـــدت املميمـــ  املتحـــدة لربيطانيـــا ال ظمـــني وأيرلنـــدا الةـــم -35

بـــدعم التنميـــ  املســـتدام . وأشـــارت إك إحـــراز تقـــدم منـــذ  األورو   وأاـــافت تائيـــ  إ ـــا تيتـــزم متامـــاا 
اعتمــاس إعــالن األلةيــ   وت  ــدت بــأن تواصــين املميمــ  املتحــدة الت ــاون مــال الةريــع ال امــين مــن أجــين 

. ول ينب ـ  أن ينظـر إك ا ـع   التنميـ  مب ـزل عـن  التوصين إك إنةاذ ا ع   التنميـ  عيـني  ـو ف ـال
كـــين ا قـــوق األخـــرى وإ ـــا   إطـــار هـــذا المـــين. وتـــد نـــص كـــين مـــن إعـــالن وبرنـــامج عمـــين فيينـــا  

يؤسيــــه.  اا وإعــــالن األمــــم املتحــــدة ليحــــع   التنميــــ  بةــــمين وااــــ  عيــــني أن ليحــــع   التنميــــ  سور 
ومسؤولي  إنةاذ هذا ا ع تقال عيني عـاتع الدولـ  حصـراا. ورأت وجـوا تنةيـذ مبـاس  ا ـع   التنميـ  
التاليــ : )أ( املوازنــ  بــني إجــراءات الدولــ  والت ــاون الــدوت  )ا( اــرورة الوفــاء نميــال ا قــوق املدنيــ  

التنميـــ  باعتبـــار  ا  بـــا ع   والسياةــي  والتتصـــاسي  والجتماعيـــ  والثقافيـــ   )ج( التمســـك بـــالعرت 
يتطيــ  عــدم الكتةــاء باعتمــاس ةياةــات سوليــ  بــين تنةيــذ هــذ  السياةــات عيــني  ذا  وهــعامليــاا  حقــاا 

 الص يد الوط . 
وأشار برنامج األمم املتحـدة اإل ـائ  إك وجـوس صـي  ل تنةصـم بـني التنميـ  البةـري  وحقـوق  -36

ن التحـــدي يممـــن   كيةيـــ  إمـــا مل تمـــن تائمـــ  عيـــني ا قـــوق. إذ اإلنســـان. فالتنميـــ  ل ت ـــد تنميـــ  
التوفيــع بــني اعتمــاس نظــرة  وليــ  إك حقــوق اإلنســان باعتبارهــا غــري تابيــ  ليتظزئــ  ومرتابطــ  والتنميــ    

. 2010عــام   الســابق  كمــا لحظــت فرتــ  ال مــين الرفي ــ  املســتوى امل نيــ  بإعمــال ا ــع   التنميــ  
السياةـــات ال امـــ  تصـــد زيـــاسة الهتمـــام حبقـــوق اإلنســـان واـــمان مزيـــد مـــن وهـــذا يتطيـــ  ت ـــديين 

اإلنصـــا    التتصـــاس ال ـــامل  مـــن خـــالل تأييـــد وإجنـــاز  تيـــف اخلطـــط اإل ائيـــ  الـــيت تتماشـــني مـــال 
اإلعالن. فا ع   التنميـ  لـيس جمـرس مـراس  لينمـو التتصـاسي. بـين هـو أكثـر مـن ذلـك. وا ـد مـن 

ال ـــــاسل مثيمـــــا يتطيـــــ  أن يمـــــون ليةتـــــات الةقـــــرية  النمـــــوتطيـــــ  حتقيـــــع الةقـــــر بصـــــورة مســـــتدام  ي
وامل مةــ  واملســتب دة كيمت ــا. وخــري ةــبيين إك ذلــك هــو إرةــاء أشــمال ا مــم الــيت تتســم بالة اليــ  

. وشــدس برنــامج األمــم املتحــدة اإل ــائ  عيــني أمهيــ  كافــ   وتســتوع  ا ميــال عيــني مســتويات اإلتمــال
أن املؤةســــات والســــيط  الربنــــامج الرشــــيد. وعيــــني الصــــ يد الــــوط   رأى  الت بــــري واملةــــارك  وا مــــم

ــــاسة ا يــــز  ينب ــــ  أن تُــــنظَّم بطريقــــ  تضــــمن املةــــارك . وعيــــني الصــــ يد الــــدوت  أشــــار إك اــــرورة زي
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الــدمقراط  والةــةافي   وسعــا إك إتاحــ  الةــرع أمــام البيــدان الناميــ  إلجــراء مناتةــات هاسفــ  بةــأن 
 .  القضايا اليت ام ا

ـــــ   -37 ـــــا ع   التنمي ـــــع ال امـــــين امل ـــــ  ب ـــــ  تـــــ خ  القيـــــوا باةـــــم أعضـــــاء الةري وحتـــــدثت و ي
والتضـــامن الـــدوت ملنتـــدى جنيـــف ليمنظمـــات غـــري ا موميـــ  املســـتي م  مـــن الماثوليميـــ   فةـــدست 

الةريـــع ال امـــين إك الرتكيـــز عيـــني ويـــال ا وانـــ    وليتـــه األصـــيي   مبـــا   ذلـــك عـــوسة عيـــني اـــرورة 
  حتييـين ال قبـات الـيت ت ـوق التمتـال بـه  وكـذلكاملةورة ليمةواي  بةأن إنةاذ ا ـع   التنميـ    إةداء

كــامالا  والرتكيــز كــين عــام عيــني التزامــات حمــدسة   إعــالن ا ــع   التنميــ . وسعــت ا م يــ  إك أن 
              تـــوت الـــدول األعضـــاء الهتمـــام الواجـــ   ميـــال املقرتحـــات الـــيت تـــدمت خـــالل الـــدورات الســـابق

مبــــا   ذلــــك املقرتحــــات املقدمــــ  مــــن منظمــــات غــــري حموميــــ . وإك حتييــــد الةــــتقطاا والتســــييس 
إك إعــالن  اليــذين طب ــا الــدورات الســابق  لمــ  يتســى ليــدول األعضــاء بــذل ج ــوس مةــرتك  اةــتناساا 

إلنةـاذ هـذا ا ـع األمم املتحدة ليحع   التنمي   وذلـك مـن أجـين واـال م ـايري وم ـايري فرعيـ  جمديـ  
عيـــــني مســـــتوى القاعـــــدة الةـــــ بي   ول ةـــــيما أولتـــــك الـــــذين ي ـــــانون الضـــــ ف   األةاةـــــ . فالنـــــا 

النتظـار أكثـر. وليةريـع ال امـين أن ينظـر   تأجيـين مناتةـ   م يةون   فقر مـدتال  مل ي ـد بوةـ  وي
ــــ  املؤشــــرات لمــــ  تبــــى عيــــني أةــــا  املؤشــــرات الــــيت اختــــريت لالةــــتخدام   اخلطــــ  ال امل يــــ  ليتنمي

 .  17املستدام   ول ةيما ا د  
وأشــارت اليظنــ  ال ربيـــ   قــوق اإلنســـان إك اــرورة ت يـــني أهــدا  وااـــح  ليةريــع ال امـــين  -38

فيمــا يت يــع بواــال اتةاتيــ  سوليــ  بةــأن ا ــع   التنميــ  وحتديــد أجــين لواــال الــنص الن ــائ . وينب ــ  
. عامـــاا  20يـــع ال امـــين ةـــيمون تـــد مـــر عييـــه ألن إنةـــاء الةر  2018أل يتظـــاوز هـــذا األجـــين عـــام 

ـــــ    إطـــــار ممافحـــــ  الةـــــت مار واحـــــتالل األرااـــــ  غـــــري املةـــــروع.            وينب ـــــ  إسراج ا ـــــع   التنمي
وهـــا  ـــن اليـــوم أمـــام حتـــديات جديـــدة تـــؤثر عيـــني ةـــمان الةـــمال وةـــمان ا نـــوا. وعـــدم تابييـــ  

. ماةــــ  بةــــأن ا ــــع   التنميــــ  حاجــــ ا واــــال اتةاتيــــ  مــــن حقــــوق اإلنســــان ليتظزئــــ  هــــو مــــا جي ــــين 
ليدتــ    تيــا  التقــدم ا ــرز   مســرية  واــال مؤشــرات أكثــر وات يــ  توخيــاا  وتســتدع  ا اجــ  أيضــاا 

 لةتةاسة ا ميال من التنمي . حتقيع أهدا  التنمي  املستدام  واماناا 
بةــأن ا ــع  تانونــاا وأعــرا اإليــس ا نــدي ألمريمــا ا نوبيــ  عــن سعمــه لعتمــاس صــك ميــزم  -39

  التنميـــــ  لت زيـــــز حقـــــوق الةـــــ وا  مبـــــا   ذلـــــك الةـــــ وا األصـــــيي . ورأى أن النظـــــام الـــــداخي  
ليظم يــ  ال امــ  ينب ــ  أن يت ــري لمــ  تمتســ  الةــ وا األصــيي  تــدرة أكــرب عيــني املســامه . ف نــا  

يـــني الـــدول هـــذ  ال مييـــ  عومـــن غـــري ا ـــائز أن تقتصـــر اعـــرتا  بـــأن الةـــ وا األصـــيي  مســـت مرة. 
عيــني حقــوق الةــ وا. ووجــوس ال ديــد مــن الصــمو  الــيت ت ــرت   وحــدها بــين جيــ  أن تســري أيضــاا 

 برتابط وتةابك ويال حقوق اإلنسان هو أمر طيِّ .
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االجتمهههال المعقهههود فهههي الفتهههرة مههها بهههير الهههدورتير والمشهههاورات  يهههر الرسهههمية التهههي   -باء  
            جراها الرئيس

 
املقـــرر إك مـــذكرة أعـــداا األمانـــ  ال امـــ   وأتيحـــت ليةريـــع ال امـــين  بةـــأن  - أشـــار الـــرئيس -40

ـــــع ال امـــــين    ـــــذي عقـــــد  الةري ـــــدورتني ال  16الجتمـــــاع غـــــري الرمســـــ  امل قـــــوس   الةـــــرتة مـــــا بـــــني ال
ــــيت أجراهــــا ةــــيةه مــــال 2015/أبريين نيســــان 24وشــــبا /فرباير  ــــ  ال   وبةــــأن املةــــاورات غــــري الرمسي

 لسياةي  وغريها من ا  ات صاحب  املصيح .اإلموعات اإلتييمي  وا
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املقـــرر انتبـــا  الةريـــع ال امـــين إك مةــروع إطـــار حتســـني ف اليـــ  وكةـــاءة الةريـــع  - وجــه الـــرئيس -41
(  وهــو مةــروع أعــد  A/HRC/WG.2/16/2ال امــين امل ــ  بــا ع   التنميــ  لمــ  ينظــز وليتــه )انظــر 

 ةيةه بناء عيني طي  الةريع ال امين. 
وحتدثت و وريـ  إيـران اإلةـالمي   باةـم حركـ  عـدم ال يـاز  فأعربـت عـن امتنا ـا إلعـداس  -42

تضــييع شــق  اخلــال  والســ   إك ت زيــز مــن يــس حقــوق اإلنســان ل بــد إل همةــروع اإلطــار ورأت أنــ
ل الةريـــع ال امـــين لمـــ  ينظـــز وليتـــه. وتالـــت إن الـــن ج القـــائم بأعمـــا اإلراسة السياةـــي  ليـــدفال تـــدماا 

عيــني ا ــع   التنميــ  مثــين عمييــ  شــامي  ممــن مــن خال ــا إعمــال ويــال حقــوق اإلنســان وا ريــات 
ا ـــــع   التنميـــــ    السياةـــــات واألنةـــــط   ت مـــــيم مراعـــــاةاألةاةـــــي  تـــــدرجيياا. وتســـــتدع  ا اجـــــ  
ا املتخصصـــــــ  وبراجم ــــــــا وصـــــــناسيق ا  وكــــــــذلك   ةياةــــــــات التنةيذيـــــــ  لرمــــــــم املتحـــــــدة ووكالاــــــــ

ورأت أن  ـ  حاجـ  ماةـ  إك  األطـرا .واةرتاتيظيات النظام املات الـدوت والنظـام التظـاري املت ـدس 
رليـــ  األمــم املتحـــدة  قــوق اإلنســـان تة يـــين ا ــع   التنميـــ  باعتبــار  مســـأل  ذات أولويـــ  أن تضــمن 

. وتالـت إن مةـروع م ـايري ا ـع   التنميـ  ومـا يتصـين هبـا هـذا ا ـعريـع صـياغ  اتةاتيـ  بةـأن عن ط
مــن م ــايري فرعيــ  تنةيذيــ  ينب ــ  أن يســتخدم  حــال انت ــاء الةريــع ال امــين مــن النظــر في ــا ومراج ت ــا 
وإترارهــا  لواــال جمموعــ  مــن املقــاييس الةــامي  واملتســق  إلنةــاذ ا ــع   التنميــ . إذ أن التخيــف عــن 

ل خيضــال ليمســاءل  حــ  اآلن  ولــيس هنــا  إجــراء وااــ  لرصــد واةــت راا التقــدم  إنةــاذ هــذا ا ــع
 ا رز   إنةاذ . 

وأيــدت باكســتان الت ييقــات الــيت أسلــت هبــا حركــ  عــدم ال يــاز وألقــت الضــوء عيــني ثالثــ   -43
ــــه األةاةــــي  ــــع ال امــــين عيــــني وليت وأن ي مــــم مراعــــاة ا ــــع     جوانــــ . وسعــــت إك أن يركــــز الةري
مــن املــوارس وأن حتقــع  م قــولا  التنميــ   مبــا   ذلــك   أعمــال املةواــي   الــيت ينب ــ  أن ُتصــص تــدراا 

نتــائج ميموةــ . ومــن التوصــيات الرئيســي   الرتكيــز عيــني بنــاء توافــع   اآلراء بةــأن الوثــائع الــيت اتةــع 
عـــن أهـــدا  التنميـــ   ع ال امـــين الســـابق   فضـــالا عيي ـــا بالة ـــين والتوصـــيات املنبثقـــ  عـــن سورات الةريـــ

ويزيــد مــن ف اليــ  وكةــاءة  املســتدام . فــذلك مــن شــأنه أن يســاعد عيــني حتقيــع ب ــ  النتــائج امليموةــ 
 الةريع ال امين.
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ز وباكســــتان وا نــــد  عــــن اةــــت يمت و وريــــ  إيــــران اإلةــــالمي   باةــــم حركــــ  عــــدم ال يــــا -44

ُتصيص املةواـي  ليمـوارس البةـري  واملاليـ  إلجنـاز الةـع املت يـع بـا ع   التنميـ  مـن وليت ـا. وسعـت 
إك تقـــدمي م يومـــات عـــن املةـــاريال ا ـــدسة الـــيت تنةـــذها املةواـــي    إطـــار إعمـــال ا ـــع   التنميـــ  

  الـــيت 72/2 رار جميـــس حقـــوق اإلنســـانمـــن تـــ 14وأشـــارت حركـــ  عـــدم ال يـــاز إك الةقـــرة  اا.ف ييـــ
شـــظال في ـــا املةواـــي  عيـــني أن تتخـــذ  عنـــد تنةيـــذ إعـــالن ا ـــع   التنميـــ   مـــا يمةـــ  مـــن التـــدابري 

وإيــالء الهتمـــام الواجــ  لضـــمان جـــالء عيـــني  ــٍو متـــوازن ووااــ  لي يـــان ملــوارس الضــمان ُتصـــيص 
ليحــع   التنميــ  وموافــاة جميــس  ا ــع   التنميــ  مــن خــالل حتديــد وتنةيــذ مةــاريال ميموةــ  ممرةــ 

حقــوق اإلنســان بتحــديي مســتمر   هــذا الصــدس. ورأت أن مــن الــالزم أن تضــال املةواــي  خطت ــا 
  عمييــــــ  إعـــــــاسة اا لتنةيــــــذ هــــــذا الـــــــنص. وسعــــــت إك أن تؤخــــــذ هـــــــذ  املســــــأل    العتبــــــار أيضـــــــ

املةــوا الســام  تقــدمي تائمــ  ا يمي /اإلصــال  ا اريــ    املةواــي . واترتحــت ا نــد أن يُطي ــ  إك 
مـن اإلعـالن  4باملةاريال املراس تنةيذها لم  تنـات    الـدورة املقبيـ  ليةريـع ال امـين  ول ةـيما املـاسة 

 .2030بةأن واال ةياةات إ ائي  سولي   وهو أمر م م بالنسب  خلط  التنمي  املستدام  ل ام 
ملةواــــي  انتبــــا  الةريــــع ال امــــين إك و  م ــــرا الــــرس عيــــني الةتةســــارات  وجــــه ممثــــين عــــن ا -45

ــــــنيَّ (4)2015-2014اإلطــــــار الةــــــرتاتيظ  ليةــــــرتة  ــــــدول األعضــــــاء وب   الــــــذي اتةقــــــت بةــــــأنه ال
ويســـتند  .اةـــرتاتيظي  تنةيـــذ الوليـــ  املنوطـــ  بـــاملةوا الســـام  وممتبـــه فيمـــا يت يـــع بـــا ع   التنميـــ 

ياةـــي  ويقتصـــر عيـــني تقـــدمي الـــدعم لتنةيـــذ ُتصـــيص املـــوارس مـــن امليزانيـــ  ال اسيـــ  إك تيـــك الوثيقـــ  الس
األنةـط  الــيت صـدر هبــا تمييـف مــن جميـس حقــوق اإلنسـان فيمــا يت يـع بــا ع   التنميـ . وأشــري إك 
التقريــر املوحـــد لرمـــني ال ـــام ومةـــوا األمـــم املتحــدة الســـام   قـــوق اإلنســـان عـــن ا ـــع   التنميـــ  

(A/HRC/30/22الذي تـدم إك جميـس حقـوق اإلنسـان  )  وتضـمن م يومـات مةصـي  عـن ال ديـد مـن
األنةـــط  الـــيت ااـــطي ت هبـــا املةواـــي . واةـــتظاب  لطيبـــات اإليضـــا   أشـــري إك أن شـــ ب  البحـــو  
وا ــــع   التنميــــ  تــــد حصــــيت عيــــني تــــدر حمــــدوس مــــن مــــوارس امليزانيــــ  ال اسيــــ  لرمــــم املتحــــدة ومــــن 

تيــوس امليزانيــ   واصــيت املةواــي   التربعــات  فت ــذر بــذلك تنةيــذ مةــاريال ميموةــ . وعيــني الــرغم مــن
أخـــذت املةواـــي  زمـــام املبـــاسرة  كمـــا جـــاء   البيـــان الةـــت الت و  عمي ـــا بةـــأن التظـــارة والتنميـــ .

ــــارة إلسراج العتبــــارات املت يقــــ  حبقــــوق اإلنســــان وا ــــع   اا ليمةــــوا الســــام   فبــــذلت ج ــــوس جب
بــا ليمــؤمتر الـدوت الثالــي لتمويــين التنميــ . التنميـ    أهــدا  التنميــ  املسـتدام  وخطــ  عمــين أسيـس أبا

وفيمـــا يت يـــع بت مـــيم مراعـــاة ا ـــع   التنميـــ    عمـــين الوكـــالت امل نيـــ    منظومـــ  األمـــم املتحـــدة  
تــــزال هنــــا  حتــــديات مرسهــــا إك أن الــــدول األعضــــاء هــــ  مــــن يقــــرر وليــــات وةياةــــات تيــــك  ل

 الوكالت وليس املةوا السام .

__________ 

 (4) A/67/461 67/542  املرفع  أترته ا م ي  ال ام    مقررها. 
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جديد اـرورة ُتصـيص املـوارس الالزمـ  لتنةيـذ تـرارات مـن تبيـين تـرار جميـس  وأكدت ا ند من -46
  واـــمان إسراج ا ـــع   التنميـــ    إطـــار األنةـــط . ورأت أل شـــ ء ي يـــع 27/2حقـــوق اإلنســـان 

توةــيال املةواــي  إلطــار ا ــع   التنميــ  أو تطــوير . وأيــدت جنــوا أفريقيــا بيــاين  حركــ  عــدم ال يــاز 
 قــوق اإلنســان  وتالــت إن التقريــر ي مــس وجــوس حاجــ  ميحــ  إك تركيــز الهتمــام واليظنــ  ال ربيــ  

 عيني ا ع   التنمي  بقدر أكرب  وإك مةاريال حمدسة وميموة  أكثر.
وأشـــارت اليظنـــ  ال ربيـــ   قـــوق اإلنســـان إك أن أعمـــال املةواـــي  وج وسهـــا بةـــأن الـــن ج  -47
تةـــظيال اا . ورأت أن مـــن املممـــن أيضـــالنطـــاق عرتا  واةـــاللقـــائم عيـــني حقـــوق اإلنســـان حتظـــني بـــاا

 الن ج القائم عيني ا ع   التنمي .


 السههنوية الههركرى حلههول تسههبق التههي الفتههرة فههي تعزيزههها المههراد األنشهه ة فههي النظههر -هاء 
  ير إلعالن الحق في التنميةالثالث

 
باةـــم حركـــ  عـــدم ال يـــاز  فأشـــارت إك حيـــول الـــذكرى   حتـــدثت و وريـــ  إيـــران اإلةـــالمي  -48

  ورأت أن الةريــع ال امــين ينب ــ  لــه تقــومي الواــال مــن 2016الثالثــني إلعــالن ا ــع   التنميــ    عــام 
خـــالل حتديـــد وتنظـــيم مبـــاسرات شـــ   واملضـــ  تـــدماا عيـــني ةـــبيين الةـــت ظال الـــذي يقتضـــيه الواـــال 

مييــ . وأوصــ  بقــوة أن ت قــد األمــم املتحــدة مــؤمتراا سوليــاا رفيــال ال ــامل  الــراهن لتحقيــع نتــائج وااــح  وع
. وحظـــ  هــذا التـــرتا  بتأييــد ب ـــ  2016املســتوى عــن ا ـــع   التنميــ    النصـــف األول مــن عــام 

الــدول. فارتــأت الربازيــين أن يتنــاول جميــس حقــوق اإلنســان مواــوع ا ــع   التنميــ     سورتــه ا اسيــ  
  خــالل ا ــزء الرفيــال املســتوى مــن الــدورة اــمن فريــع وزاري. وتالــت 2016  والثالثــني    رذار/مــار 

  اجتماعــــاا جانبيــــاا 2016إن بإممــــان اإليــــس أن ي قــــد   الــــدورة الثانيــــ  والثالثــــني    حزيران/يونيــــه 
رفيـــال املســـتوى عيـــني هـــام  املـــداولت مبةــــارك  منظمـــات اإلتمـــال املـــدين واملنظمـــات غـــري ا موميــــ . 

الةــتنتاجات الرئيســي  الــيت يُتوصــين إلي ــا    تيــف األنةــط    القــرار املت يــع بــا ع    وممــن إسراج
التنميـــــ  املزمـــــال اعتمـــــاس    الـــــدورة الثالثـــــ  والثالثـــــني ليمظيـــــس   شـــــ ر أييول/ةـــــبتمرب  مـــــال واــــــال 

نيـ  تنظــيم املناتةـات الـيت جتــري خـالل ال ـام   العتبــار. وممـن أن تنظــر ا م يـ  ال امـ  أيضــاا   إمما
. وأاــافت الربازيــين كــذلك 2016نةــا  مبناةــب  الــذكرى الســنوي    سوراــا ا اسيــ  والســب ني   عــام 

أن الـــدول ينب ـــ  أن تةـــظال عيـــني تنظـــيم مزيـــد مـــن األنةـــط    إطـــار إحيـــاء الـــذكرى الســـنوي  إلعـــالن 
لالحتةـال بالـذكرى ا ع   التنمي . وأشارت ا نـد إك إممانيـ  إصـدار منةـورات عيـني غـرار مـا حـد  

 السنوي  اخلامس  وال ةرين. وأيدت الصني فمرة إجراء مزيد من الدراةات والتحييالت.
وأثـــارت باكســـتان مســـأل  املـــوارس والقيـــوس ذات الصـــي . وكـــان مـــن الترتاحـــات الـــيت طرحـــت  -49

ــــور    ةــــياق الــــذكرى الســــنوي  لتةاتيــــ  حقــــوق األشــــخاع ذوي اإلعاتــــ    عقــــد اجتمــــاع   نيوي
مـوارس إاـافي . واترتحـت اليظنـ  ال ربيـ  سون ا اجـ  إك وحيق  نقاش بةأن إعمـال ا ـع   التنميـ   

 قـــوق اإلنســـان أن تســـت ين الـــذكرى الســـنوي  ال اشــــرة إليـــس حقـــوق اإلنســـان ل قـــد مناتةـــ  عيــــني 
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ـــــ  وحقـــــوق  ـــــني ليمظيـــــس بةـــــأن مواـــــوع ا ـــــع   التنمي ـــــدورة الثالثـــــ  والثالث مســـــتوى اخلـــــرباء   ال
 نسان. وأعربت اليابان عن تقديرها لةمرة إمماني  تنظيم أنةط  ل حتتاج إك موارس إاافي . اإل
وتالت املةواي  إ ا عمَّمت الـدرو  املسـتةاسة مـن الحتةـال بالـذكرى اخلامسـ  وال ةـرين   -50

أن الدول األعضاء كانـت تـد أعربـت عـن عـدم رغبت ـا   تنظـيم اجتماعـات وأنةـط  اا وأكدت جمدس
هبذا المم. ووصوع مسأل  املـوارس  فـإن أي اتـرتا  بتنظـيم اجتماعـات وأنةـط  إاـافي  ترتتـ  عييـه 
ـــر الةريـــع ال امـــين بقـــرار ا م يـــ  ال امـــ  بةـــأن  رثـــار   امليزانيـــ  الربناجميـــ . ووصـــوع املنةـــورات  ذُكِّ

عمــال التحضــريي  خةــ  امليزانيــ . وت تــزم املةواــي  إصــدار صــحية  وتــائال بةــأن ا ــع   التنميــ  واأل
 إلعالن ا ع   التنمي   لمن ا ل متيك املوارس الالزم   ذ  األخرية. 

أن املســأل  هامــ  وأن عــدس األنةــط  لــيس وحــد  مــا ي ــم بــين مــا ي ــم هــو إبــراز تــد لــوحظ و  -51
 أمهيت ا  مال مراعاة القيوس املةروا  عيني املوارس وارورة ُتصيص موارس إاافي  عند اليزوم.


  2015 عام بعد لما التنمية خ ة تنفير سياق في العامل الفريق دور في النظر -ووا 

 
حتــدثت و وريــ  إيــران اإلةــالمي   باةــم حركــ  عــدم ال يــاز  فأشــارت إك أن تــرار جميــس  -52

تـد أكـد بواـو  أن ا ـع   التنميـ  ينب ـ  أن يمـون حموريـاا   خطـ  التنميـ   27/2حقوق اإلنسـان 
. وجي  اغتنـام الةرصـ  إلسراج ا ـع   التنميـ    صـي  اإلطـار ا ديـد. وعييـه  2015عام  ملا ب د

خطــ  األمــم  لضــمان إسراج ا ــع   التنميــ    ينب ــ  ليةريــع ال امــين أن يتبــال من ظيــ  مركــزة ومبســط 
بالقـــدر الـــذي يةـــ  بـــال را. وأاـــافت باكســـتان أن أهـــدا   2015املتحـــدة ليتنميـــ  ملـــا ب ـــد عـــام 

ميــــ  املســــتدام  متوائمــــ  مــــال ا ــــع   التنميــــ  ومرتبطــــ  بــــه  إذ أن ويــــال األهــــدا  الســــب   عةــــر التن
ل ممــن التمتــال بــه سون حتقيــع هــذ   مباشــر أو غــري مباشــر. وا ــع نةســه تتنــاول هــذا ا ــع عيــني  ــو

األهــــدا . وينب ــــ  ليةريــــع ال امــــين أن يضــــال هــــذ  األهــــدا  وال ايــــات نصــــ  عينيــــه لــــدى إعــــداس 
وإذا كانــت أهــدا  التنميــ  املســتدام  متوائمـــ  مــال برنــامج ال مــين املت يــع حبقــوق اإلنســـان  توصــياته.

 تصب  م م  الةريع ال امين   واال امل ايري وامل ايري الةرعي  أة ين.
ا اجــ  إك حتديــد أوجــه التــ زر بــني عمييــ  أهــدا  التنميــ  املســتدام  اا وأكــدت ا نــد جمــدس -53

ت أن الوليـ  الرئيسـي  ليةريــع ال امـين متثيـت خــالل األعـوام القيييـ  املااــي  عمييـ  والةريـع ال امــين. ورأ
  واــال امل ــايري وامل ــايري الةرعيــ   وتــد حيتــاج إك بضــال ةــنوات إلجنــاز وليتــه  ائيــاا. وينب ــ  ليةريــع 

  الســـنوات التاليـــ   وأن يراعـــ  أوجـــه التـــ زر  2030ال امـــين أن ينظـــر   تنةيـــذ خطـــ  التنميـــ  ل ـــام 
مســـائين حمـــدسة مـــن أجـــين تيســـري واةـــتي اا ا ـــع   التنميـــ . ومـــن األمهيـــ  مبمـــان إشـــرا  وكـــالت و 

 أخرى تاب   لرمم املتحدة   أعمال الةريع ال امين وتةظي  ا عيني الت اون الة ال هبذا الةأن.
موتف كين من حركـ  عـدم ال يـاز وا نـد وأاـافت أن الةريـع ال امـين تؤيد وتالت مصر إ ا  -54
ب ـــ  لـــه أن يأخـــذ خطـــ  التنميـــ    ا ســـبان لـــدى واـــال امل ـــايري وامل ـــايري الةرعيـــ . وأيـــدت الصـــني ين

هــــذ  املقرتحــــات وسعــــت إك أن ي تــــنم الةريــــع ال امــــين فرصــــ  الحتةــــال بالــــذكرى الســــنوي  الثالثــــني 
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ة إلم ـان النظـر   تيـك القضـايا ا امـ . ورأت أن مـن واجـ  الةريـع ال امـين أن يقـدم توصـيات حمــدس
 إك جميس حقوق اإلنسان. 

وأشارت اليظن  ال ربيـ   قـوق اإلنسـان إك أن الةريـع ال امـين ةـيمون لـه سور هـام   واـال  -55
ليــرتويج اا كبــري اا  مؤشــرات ألهــدا  التنميــ  املســتدام   وتالــت إن مــؤمتر القمــ  الةــتثنائ  ةــي ط  زأــ

ل لي مـــين مـــال جمموعـــات اإلتمـــال املـــدين لالتةاتيـــ  املقرتحـــ  مـــن حركـــ  عـــدم ال يـــاز  وةيةســـ  اإلـــا
الثالــي وال ةــرين باةــم الةريــع ال امــين امل ـــ  يُوّحنــا والــدول األعضــاء. وحتــدثت رابطــ  واعــ  البابــا 

بـــــا ع   التنميـــــ  والتضـــــامن الـــــدوت ملنتـــــدى جنيـــــف ليمنظمـــــات غـــــري ا موميـــــ  املســـــتي م  مـــــن 
 17صــالت بــني ا ــع   التنميــ  وا ـــد   الماثوليميــ   فقالــت إ ــا تتةــع مــال الــرأي القائـــين بوجــوس

  تنةيـــذ   مـــن أهـــدا  التنميـــ  املســـتدام   ل ةـــيما فيمـــا يت يـــع بوةـــائين التنةيـــذ. وارتـــأت أن يةـــار
  وأعربـت الرابطـ  عـن أمي ـا نـا إك التزامنـا بتحقيـع اخلـري ال ـام  ميـال ال  2015خط  ما ب ـد عـام 

 مي  والتنمي  البةري  املتمامي  والتضامن الدوت.  أن تستي م الوثيق  اخلتامي  ا ع   التن


الهههههدول والهههههدول والمجموعهههههات اإلقليميهههههة  مجموعهههههات مهههههر المقدمهههههة المهههههركرات -زاي 
والجهههههات األخههههرى صههههاحبة المصههههلحة، بمهههها فههههي ذلههههك ا راء المتعلقههههة بمسههههألة 

  المؤشرات
 
التوصــــيات الــــيت اعتمــــدها الةريــــع ال امــــين     27/2  تــــرار    أيــــد جميــــس حقــــوق اإلنســــان -56

 اإلنرتنـتسورتـه اخلامسـ  عةـرة  وطيـ  في ـا الةريـع ال امـين أن تتـي  املةواـي  عيـني موت  ـا عيـني شـبم  
وليةريــع ال امــين   سورتــه الساسةــ  عةــرة    شــمين ورتــيت اجتمــاع  ويــال املــذكرات اإلاــافي  املقدمــ  

تييميـــ   فضـــالا عـــن مســـامهات ا  ـــات األخـــرى مـــن حمومـــات وجمموعـــات حمومـــات وجمموعـــات إ
رعيــ  التنةيذيــ  ( بةــأن امل ــايري وامل ــايري الةCRP.4و A/HRC/WG.2/16/CRP.3 and 4صــاحب  املصــيح  )
 ليحع   التنمي .

 مــن م يومــات ورتــات 4 املااــي   اخلمــس الســنوات فــرتة خــالل ال امــين الةريــع تيقــني وإوــالا   -57
 الـدول مـن ورتـ  34و  (األورو  الحتـاس مـن وورتتـان ال يـاز عـدم حركـ  مـن ورتتـان) الدول جمموعات
ورتـات مـن املؤةسـات الوطنيـ   قـوق  4مم املتحـدة  واأل منظوم  مؤةسات من ورت  12و األعضاء 

اإلنســـان )ورتتــــان مــــن اليظنــــ  الوطنيـــ   قــــوق اإلنســــان   ا نــــد  وورتـــ  مــــن اليظنــــ  املســــتقي   قــــوق 
إحــدى  انســتان  وورتــ  مــن اإليــس الةتةــاري  قــوق اإلنســان   امل ــرا(  وورتــ  مــن اإلنســان   أف

هيتــات األمــم املتحــدة املنةــأة مب اهــدات )اليظنــ  امل نيــ  بــا قوق التتصــاسي  والجتماعيــ  والثقافيــ (  
ورتـــات مةـــرتك  مـــن منظمـــات غـــري حموميـــ  )ثـــال  مـــن الةريـــع ال امـــين امل ـــ  بـــا ع   التنميـــ   4و
التضـــامن الـــدوت ملنتـــدى جنيـــف ليمنظمـــات غـــري ا موميـــ  املســـتي م  مـــن الماثوليميـــ  وواحـــدة مـــن و 

      ورت  مستقي  من منظمات من اإلتمال املدين وأكاسميني. 12إحدى منظمات الة وا األصيي (  و
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اإلةـــالمي  وتبـــاسل الةريـــع ال امـــين اآلراء بةـــأن مســـأل  املؤشـــرات. وحتـــدثت و وريـــ  إيـــران  -58
باةــم حركــ  عــدم ال يــاز  فأشــارت   البدايــ  إك أن إسراج املؤشــرات ل يةــمين ةــابق  بــأي حــال 
مــن األحــوال. ومســأل  املؤشــرات ل تــدخين   نطــاق وليــ  الةريــع ال امــين  وعييــه  فــإن حركــ  عــدم 

التنميــ . وهــ  تــرى   ا ــع   اا إجيابيــاا ال يــاز تتمســك بــاملوتف الــذي ل يــرى   املؤشــرات إةــ ام
أن امل ــــايري وامل ــــايري الةرعيــــ  التنةيذيــــ  ينب ــــ  أن تســــتخدم   واــــال م يــــار تــــانوين سوت ذي طبي ــــ  

 ميزم  إلنةاذ ا ع   التنمي . 
ورأت كــين مــن ةويســـرا والوليــات املتحـــدة األمريميــ  واليابــان أن اةـــتخدام املؤشــرات بـــات  -59

أل ــا ت ــني عيــني    نتــائج ميموةــ . فاملؤشــرات مةيــدةوجيــممارةــ  شــائ     جمــال حقــوق اإلنســان  
حتســـني أطـــر السياةـــات ال امـــ  والرصـــد. وتـــد حظـــ  اإلطـــار املةـــاهيم  املت يـــع باملؤشـــرات بالتأييـــد  
كـــذلك   هيتـــات منةـــأة مبوجـــ  م اهـــدات. وأبـــرزت فرتـــ  ال مـــين الرفي ـــ  املســـتوى سور املؤشـــرات 

لتنميـــ  املســـتدام . وجيـــ  أن ينظـــر إك امل ـــايري وامل ـــايري وهـــ  مـــن األجـــزاء املتةـــع عيي ـــا   أهـــدا  ا
الةرعيــــ  واملؤشــــرات كمــــين متمامــــين وأن تنــــات  باعتبارهــــا حزمــــ  كاميــــ   وةــــتمون املؤشــــرات مبثابــــ  

 وةيي  لقيا  النظا  وحتديد ا وان  اليت تتطي  بذل مزيد من ا  د  وبذلك تمون ف ال . 
البوليةاريـــــ ( اآلراء الـــــيت  -يـــــا وفنـــــزويال )و وريـــــ  وأيـــــدت باكســـــتان وتـــــونس وجنـــــوا أفريق -60

 أعربــت عن ــا حركــ  عــدم ال يــاز. ورأت باكســتان أل جــدوى ول م ــى ليمؤشــرات   ةــياق واــال
ممــن  م ــايري ا ــع   التنميــ . وأثــريت تســا لت حــول نطــاق املؤشــرات وتيــين إن هــذ  املؤشــرات ل

أن يقــوا القيــا  فيمــا اا املؤشــرات مــن شــأنه أيضــ أن تُقصــر عيــني الصــ يد الــوط  فقــط. فاةــتخدام
يت يـــع بالتنميـــ . وأاـــافت حركـــ  عـــدم ال يـــاز أن تقريـــر فرتـــ  ال مـــين يةـــري إك أ ـــا عنـــدما تناولـــت 
مســــأل  ا اجــــ  إك مؤشــــرات كــــان املقصــــوس هــــو اةــــتخدام ا لقيــــا  سرجــــ  المتثــــال. والمتثــــال لــــه 

موجـوسة بالة ـين. وأشـارت الصـني إك اـرورة العـرتا   سللته اخلاصـ   ورليـات تيـا  امتثـال البيـدان
بــاختال  الظــرو  مــن بيــد إك رخــر   مســاع  التوصــين إك توافــع   اآلراء. وعــالوة عيــني ذلــك  
رأت أن  ــــ  حاجــــ  إك م ا ــــ  مناةــــب  ليحــــع   التنميــــ  وا قــــوق املدنيــــ  والتتصــــاسي  والسياةــــي  

 ني الص يدين الوط  والدوت نظرة متوازن .والجتماعي   وإك النظر ليمسؤوليات عي
وأواـــ  الحتـــاس األورو  أن املؤشـــرات هـــ  مؤشـــرات كميـــ  ونوعيـــ   وبالتـــات  فـــإن اةـــتخدام  -61

املؤشــرات   ةــياق ا ــع   التنميــ  لــن يــؤسي إك تقــوي  القيــا . وممــن النظــر   املناتةــات ا اريــ  
مل  واإلتييمــ  بةــأن أهــدا  التنميــ  املســتدام  لتقريــر فيمــا يت يــع بواــال مؤشــرات عيــني الصــ يدين ال ــا

 اةتخدام  ج مماثين من عدمه. 
حــول هــذ  املســأل   فأعربــت املنظمــات غــري ا موميــ  عــن ا اجــ  حمتدمــ  وجــرت مناتةــ   -62

إك حتديد امل ايري بةمين واا  وإك مؤشـرات لقيـا  التقـدم ا ـرز عيـني املسـتويني ا يـ  والـدوت   
ناتة  مؤشـرات أهـدا  التنميـ  املسـتدام . ورأت املنظمـات غـري ا موميـ  أن املؤشـرات جيـ  إطار م

 أن ت مس التنوع واملساواة    تيف أ اء ال امل  وكذلك ساخين البيد الواحد.
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 مهر بهها يتصل وما التنمية في الحق معايير مشرول تنقيح بهدف الثانية القراءة بدء -حاء 

   تنفيرية فرعية معايير
 

شـــرع الةريـــع ال امـــين   القـــراءة الثانيـــ  ملةـــروع م ـــايري ا ـــع   التنميـــ  ومـــا يتصـــين هبـــا مـــن  -63
ـــــــــر فرتـــــــــ  ال مـــــــــين الرفي ـــــــــ  املســـــــــتوى  ـــــــــ  لتقري ـــــــــوارسة   اإلاـــــــــاف  الثاني ـــــــــ  ال ـــــــــ  تنةيذي م ـــــــــايري فرعي

(A/HRC/15/WG.2/TF/2/Add.2 .هبد  تنقيح ا  ) 
يت ينب ـــــ  اتباع ـــــا   القـــــراءة الثانيـــــ . وأعـــــرا ب ـــــ  وسارت مناتةـــــ  بةـــــأن املن ظيـــــ  الـــــ -64

ك إمث النتقـــال   املتميمـــني عـــن اعتقـــاسهم بـــأن مـــن األفضـــين التوصـــين إك اتةـــاق بةـــأن امل ـــايري أولا 
امل ــايري الةرعيــ  فيمــا ارتــأى رخــرون أن ينظــر الةريــع ال امــين   امل ــايري وامل ــايري الةرعيــ    رن واحــد. 

املواتـــف. بـــني ا املقـــرر أن اآلراء الـــيت أعـــرا عن ـــا مل تقـــرّ  -    لحـــظ الـــرئيسوأثنـــاء القـــراءة الثانيـــ
ـــرئيس املقـــرر  - وأشـــار إك ب ـــ  الترتاحـــات املقدمـــ  خـــالل املةـــاورات غـــري الرمسيـــ  الـــيت أجراهـــا ال

الســــابع بةــــأن الطــــرق البدييــــ  ليمضــــ    تنقــــي  مةــــروع م ــــايري ا ــــع   التنميــــ  وامل ــــايري الةرعيــــ  
أن الةريــع ال امــين بإممانــه أن اا   مــن تبيــين إنةــاء فريــع صــياغ  أو ت يــني ميســرين. ورأى أيضــالتنةيذيــ 

الــذي تـال ذلــك بةـأن تيــك إطــار تبـاسل اآلراء املقــرر بصـياغ  نــص تـوفيق . و   - ي  ـد إك الـرئيس
  .الترتاحات  ُلمِّ  إك مدى إمماني  أن يوافع الةريع ال امين عيني حتويين اإلعالن إك اتةاتي

  ور ــرت لــدى النظــر   فــراسى امل ــايري وامل ــايري الةرعيــ  جمموعــ  واةــ   مــن وج ــات النظــر. -65
اةــــ      و إممانيــــ  الوصــــول إك  أة حــــع  تبيــــين مــــن عبــــارات اةــــتخدام بةــــأن مناتةــــ  وجــــرت

و ا ـــع    و خاليـــ  مـــن التمييـــز  و ممـــن تياةـــ ا . فةيمـــا يت يـــع بالصـــح   عيـــني ةـــبيين املثـــال  
اآلراء بةــــأن مــــا إذا كــــان ينب ــــ  اإلشــــارة إك وجــــوس حــــع   الصــــح  أو إك الصــــح  بصــــة   تباينــــت

حـــ  إك  ا ـــع    و  مناتةـــ  بةـــأن حـــذ  اإلشـــارة إك  ا ـــع األةاةـــ    اا عامـــ . وجـــرت أيضـــ
عيــني اا والكتةـاء بـذكر ا صـول عيـني السـمن وميـا  الةـرا املأمونـ  وخـدمات الصـر  الصـح . ورس

مناتةـــ  بةـــأن اا شـــارة إك ا قـــوق لـــه أمهيتـــه مـــن الناحيـــ  القانونيـــ . وجـــرت أيضـــذلـــك  تيـــين إن اإل
 الت يـــيم وال مـــين الالئـــع والضـــمان الجتمـــاع   وبةـــأن الســـمن والصـــح  وامليـــا  وخـــدمات الصـــر 

 )أ(.1الصح    إطار امل يار الةرع  
ةــه  وأجـــاا ن وروس ت ري)أ( مبــدأ اإلنصـــا  وممــا1طرحــت أةــتي  بةــأن تضـــمني امل يــار و  -66

إن ال ايـ  مـن اةـتخدامه هـو إبـراز ا وانـ  التتصـاسي  والجتماعيـ  بـأن تـال ني عيي ـا حدثب   املت
الــيت ينطــوي عيي ــا ا ــع   التنميــ   وهــ  الصــح   واإلةــمان  وامليــا   والضــمان الجتمــاع   سون 

صـــا  يمتنةـــه إك أن ت ريـــف اإلناآلخـــر ب   الـــاإلشـــارة إك كـــين جانـــ  من ـــا عيـــني حـــدة. وأشـــار 
 ال موا  واترتحوا أن يةار إك اإلعمال التدرجي  ألي حع من حقوق اإلنسان.

اا عن شـواغين بةـأن مـا إذا كـان ينب ـ  أن ي تـرب ا ـع   التنميـ  حقـاا أيضاملتحدثون وأعرا  -67
ــــ ــــاا فرسي ــــين  الةــــ وا  و األمــــم    امل ــــايري وامل ــــايري  اا أو واعي ــــارات مــــن تبي وبةــــأن اةــــتخدام عب
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أن هــــذين املصــــطيحني ل ت ريــــف  مــــا  بينمــــا أشــــار رخــــرون إك  املتحــــدثنيالةرعيــــ . وذكــــر ب ــــ  
مثـــين ا ـــع   تقريـــر املصـــري  وا ـــع   املةـــارك  وحقـــوق الةـــ وا  اا ا قـــوق الـــيت يُتمتـــال هبـــا واعيـــ

بي يــ   مســأل  الســياسة عيــني املــوارس الطبي يــ   والتقاةــم ال ــاسل ليمــوارس الطاا األصــيي . ونوتةــت أيضــ
واتةاتــات التظــارة التةضــييي   وإسارة تمنولوجيــا امل يومــات والتصــالت  ونقــين التمنولوجيــا واــمان 

 ياي  حقوق امليمي  الةمري  لية وا األصيي .
 وأكمـــــين الةريـــــع ال امـــــين القـــــراءة الثانيـــــ  ملةـــــروع م ـــــايري ا ـــــع   التنميـــــ  وامل ـــــايري الةرعيـــــ  -68

 اا.ممرر ‘2‘) (1 التنةيذي  ح  امل يار الةرع 
  

 العامل للفريق المخصص االجتمال وقت تمديد في النظر -طاء 
 
) ( مــن تــرار 11اا ليةقــرة أشــارت حركــ  عــدم ال يــاز إك أن الةريــع ال امــين ينب ــ  لــه  وفقــ -69

  أن ينظــر  عيــني ةـبيين األولويــ     متديــد وتــت الجتمــاع املخصــص 27/2جميـس حقــوق اإلنســان 
إك جميــس حقــوق اإلنســان   هــذا الصــدس. وأعربــت باكســتان والصــني اا حمــدساا اترتاحــلــه  وأن يقــدم 

ومصـر وا نـد عـن تأييـدها لـرأي حركـ  عــدم ال يـاز بةـأن متديـد الوتـت املخصـص لالجتمـاع. وتــال 
وإن الوتـــت تـــد حـــان  مـــال بيـــوه من طـــف حاةـــم    إن هـــذا األمـــر كـــان مواـــال خـــال املتحـــدثون 

لـدى اُتـاذ القـرار بةـأن مسـار ال مـين   املسـتقبين. ول بـد مـن اُتـاذ تـرار  لم  تنات  مسأل  الوتت
بةأن الوتت الـذي خيصـص ليـدورات املقبيـ . وبـالنظر إك مااـ  الةريـع ال امـين   هـذا الةـأن  رمبـا 
تســتدع  ا اجــ  أن يُبــتَّ   توصــي  الةريــع ال امــين   جميــس حقــوق اإلنســان. ومــن امل ــم    اــوء 

وجـدول األعمـال ا افـين  أن متـدس  اا التنميـ  املسـتدام   وأةـالي  ال مـين املتب ـ  حاليـاعتماس أهـدا  
اليظنـــ  ال ربيــــ  اا فـــرتة سورة الةريـــع لمــــ  تـــدوم أةـــبوعني   الســــن . وأعربـــت عــــن هـــذا املوتـــف أيضــــ

 الثالــي وال ةــرين )باةــم الةريــع ال امــين امل ــ  بــا ع  يوحنّــا رابطــ  واعــ  البابــا و  قــوق اإلنســان 
 التنمي  والتضامن الدوت ملنتدى جنيف ليمنظمات غري ا مومي  املستي م  من الماثوليمي (. 

وأنـــــه ل يؤيـــــد متديـــــد الوتـــــت املخصـــــص اا وذكـــــر الحتـــــاس األورو  أن موتةـــــه م ـــــرو  جيـــــد -70
ليـــدورة  وسعمـــت موتةـــه الوليـــات املتحـــدة. ورأى أن هـــذا النقـــاش ةـــابع ألوانـــه إذ ل ي ـــر  شـــ ء 

 اا.نب   ف يه إزاء حال  ا موس وعن املسار الذي ةتأخذ  ال ميي  وعن ةبين املض  تدمعما ي
  

  والتوصيات االستنتاجات  -رابعاا  
 
اعتمههد الفريههق العامههل بتوافههق ا راء، فههي االجتمههال األخيههر مههر دورتهه  السادسههة عشههرة  -71

اا لواليتهه  التهي حهددها قههرار ، اسههتنتاجات  وتوصهيات ، وفقه2015 سهبتمبر يلول  4المعقهودة فهي 
. وفههي وقههت الحههق، تناولههت الملمههة المملمههة المتحههدة، 72 1998لجنههة حقههوق اإلنسههان 

والواليههات المتحههدة األمريميههة و عربتهها بوعههوض عههر اعتراعهههما علههن اإلشههارة إلههن إعههالن الحههق 
   (.78في الفقرة " مقاييس"في التنمية واستخدام كلمة 
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  االستنتاجات - ل  

 
اللتههير تتنههمنان  CRP.4و A/HRC/WG.2/16/CRP.3الفريههق العامههل علمههاا بههالوثيقتير   حهها  -72

ا راء والتعليقههههات المفصههههلة المقدمههههة مههههر الحمومههههات ومجموعههههات الحمومههههات والمجموعههههات 
اإلقليميهههة والجههههات األخهههرى صهههاحبة المصهههلحة، تنفيهههراا لالسهههتنتاجات والتوصهههيات المتفهههق عليهههها 

 مسة عشرة.في دورت  الخا
 في مداوالت دورت  السادسة عشرة.  عرب الفريق العامل عر تقديره لمل مر شارك -73

هه -74   و ثنههن المنتخههب الجديههد المقههرر - الههرئيس قدمهه  الههري بههالعر  العامههل الفريههق برح 
 والتقههدير االمتنههان عههر  ينههاا و عههرب  .باقتههدار الههدورة  ثنههاء المههداوالت توجيهه  فههي  دائهه  علههن

المنتهية واليت  علن كهل مها  نجهزه مهر عمهل و صهدره مهر توجيههات، بمها فهي  المقرر - للرئيس
 ذلك مشرول اإلطار الري قدم  ثناء الدورة.

هه -75  حههها  الفريههق العامههل بحنهههور المفههو  السههامي فههي الهههدورة ومشههاركت  فيههها، و  برح 
 علماا بما جاء في كلمت  االفتتاحية.

تمرار عمليههة دراسههة مشههرول معههايير الحههق فههي التنميههة الفريههق العامههل علمههاا باسهه  حهها  -76
، A/HRC/15/WG.2/TF/2/Add.2يتصههل بههها مههر معههايير فرعيههة تنفيريههة الههواردة فههي الوثيقههة  ومهها

 رحب ببدء القراءة الثانية لمشرول المعايير والمعايير الفرعية التنفيرية.ومراجعتها وتنقيحها، و 
   الحالية. سيواصل الفريق العامل إنجاز واليت -77
، 2016يعتبر حلول الهركرى السهنوية الثالثهير لصهدور إعهالن الحهق فهي التنميهة، فهي عهام  -78

فرصههة فريههدة للمجتمههع الههدولي، بمهها فههي ذلههك الفريههق العامههل، إلههههار وتجديههد التزامهه  السياسههي 
ومههههنح الحههههق فههههي التنميههههة الممانههههة العاليههههة التههههي تسههههتحقها  و ن ينههههاع  جهههههوده إلنفههههاذ الحههههق 

 التنمية.  يف


  التوصيات -باء 
 
  وصن الفريق العامل بما يلي:  -79

مقههرر مجموعههة مههر المعههايير لمههي ينظههر فيههها الفريههق العامههل ال -الههرئيس  يعههد  ن   ( 
إلنفههاذ الحههق فههي التنميههة اسههتناداا إلههن قههرارات ووثههائق األمههم المتحههدة ذات الصههلة، بمهها فههي ذلههك 

واالتفاقيهههات والقهههرارات الدوليهههة ذات الصهههلة، فنهههالا عهههر األههههداف إعهههالن الحهههق فهههي التنميهههة، 
اإلنمائيهههة المتفهههق عليهههها دوليهههاا وقهههرارات األمهههم المتحهههدة. ولهههدى إعهههداد ههههره الوثيقهههة، يتشهههاور 

المقههههرر مههههع الهههدول األعنههههاء والمنظمههههات الدوليهههة ذات الصههههلة والجهههههات األخههههرى  - الهههرئيس
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الفريهق العامهل فهي الوقهت المناسهب أل هرا  دورته  صاحبة المصلحة. وسهتقدم ههره الوثيقهة إلهن 
 السابعة عشرة  

لههرئيس مسههال بالمناقشههات الجاريههة بشههأن ا يعههدها التههي الوثيقههة فههي يمههون  ال (ب   
المعهههايير والمعهههايير الفرعيهههة التنفيريهههة، والتهههي ينبلهههي للفريهههق العامهههل  ن يسهههتممل فهههي سهههياقها 
القهههراءة الثانيهههة فهههي دورتههه  السهههابعة عشهههرة ويقهههرر مههها يتخهههره مهههر إجهههراءات إعهههافية بعهههد ذلهههك، 

   في التنمية  بهدف وعع مجموعة مر المقاييس الشاملة والمتسقة إلنفاذ الحق 
 التنميههة، فههي الحههق سههياق فههي 2015 عههام بعههد لمهها التنميههة خ ههة تنههاق   ن (ج   
 المهدني، والمجتمهع الدوليهة، والمنظمهات الصهلة، ذات المتحهدة األمم وكاالت جميع وتشجع
   المداوالت  هره في بنشا  المساهمة علن المصلحة صاحبة األخرى والجهات
علهههن نحهههو لمهههوارد ا ن تتخهههر المفوعهههية التهههدابير المافيهههة لنهههمان تخصهههيص   د( 

وإيهههالء االهتمههام الواجههب إلبهههراز الحههق فههي التنميهههة وإنفههاذه علههن نحهههو  متههوازن واعههح للعيههان
فعههال وتعمههيم مراعاتهه  مههر خههالل العمههل بصههورة منتظمههة علههن تحديههد وتنفيههر مشههاريع ملموسههة 

ل مجلههس حقههوق اإلنسههان علههن مهها يسههتجد مههر ممرسههة لهههرا الحههق، و ن تواهههب علههن إطههال
   ت ور في هرا الصدد 

 الصهعد علهن الهدول إسههامات المقبلهة، مداوالته  في العامل، الفريق يدرل  ن (ه   
 الصهههلة ذات وفقهههاا لاليهههات التنميهههة فهههي الحهههق إنفهههاذ مجهههال فهههي والدوليهههة واإلقليميهههة الوطنيهههة
   المستدامة  التنمية  هداف بتحقيق

الحتفههال بالههركرى السههنوية الثالثههير ل التاليههة بههاإلجراءات العامههل الفريههق يوصههي (و   
   إلعالن الحق في التنمية احتفاالت يليق بها:

 تحقيهق عهر ورقهة إعهداد فهي األعناء الدول آراء السامي المفو  يلتمس  ن ‘1‘ 
 وال التنميههة، فههي الحههق إعههالن فههي مبههير هههو كمهها التنميههة، فههي الحههق وإعمههال
امههل لمههي ينظههر فيههها فههي دورتهه  الع الفريههق إلههن وتقههديمها ،4 المههادة فههي سههيما

   السابعة عشرة  
 ن تنظر الجمعية العامة في عقد جزء رفيهع المسهتوى بشهأن الحهق فهي التنميهة  ‘2‘

 خالل المناقشة العامة في دورتها الحادية والسبعير  
ة المسههتوى بشههأن تعمههيم  ن يخصههص مجلههس حقههوق اإلنسههان مناقشههت  الرفيعهه ‘3‘

 لموعول "الحق في التنمية"  2016مراعاة حقوق اإلنسان لعام 
احتفهاالا بههره الهركرى  تظهاهرات ن تنظم الهدول األعنهاء، منفهردة ومجتمعهة،  ‘4‘

 مر مواردها الخاصة.
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  األول المرفق 
 

 جدول األعمال  
  

  .  الجتماع افتتا  -1 
 . املقرر -انتخاا الرئيس  -2

  .   ال مين وبرنامج األعمال جدول إترار -3 
اةـــت راا التقـــدم ا ـــرز   إنةـــاذ ا ـــع   التنميـــ   مبـــا   ذلـــك النظـــر   م ـــايري ا ـــع    -4

 .(A/HRC/15/WG.2/TF/2/Add.2التنمي  وامل ايري الةرعي  التنةيذي  ومراج ت ا وتنقيح ا )
       .والتوصيات الةتنتاجات اعتماس -5 
      .التقرير اعتماس -6 
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 المرفق الثاني
 

 قائمة الحنور  
 

 الدول األعناء في مجلس حقوق اإلنسان  
 

الحتــــــاس الروةـــــــ  وإثيوبيــــــا واألرجنتـــــــني وأملانيــــــا وإندونيســـــــيا وأيرلنــــــدا وباكســـــــتان والربازيـــــــين  
البوليةاريــ ( وكوبــا وامل ــرا  -وبــن السي  وا زائــر وجنــوا أفريقيــا والصــني وفرنســا وفنــزويال )و وريــ  

واملمســيك واملميمــ  ال ربيــ  الســ وسي  واملميمــ  املتحــدة لربيطانيــا ال ظمــني وأيرلنــدا الةــمالي  وناميبيــا 
 وا ند وهولندا والوليات املتحدة األمريمي  واليابان. 

  
  المتحدة األمم في األعناء الدول   

 
 -وأف انســــتان وإكــــواسور وأن ــــول وأوروغــــواي وإيــــران )و وريــــ  أذربيظــــان وأرمينيــــا وإةــــبانيا  

اإلةــــالمي ( وبــــروين سار الســــالم وبوتـــــان وتايينــــد وتــــونس وا م وريـــــ  التةــــيمي  وا م وريــــ  ال ربيـــــ  
السوري  وو وري  كوريـا الةـ بي  الدمقراطيـ  وو وريـ  لو الدمقراطيـ  الةـ بي  وزمبـابوي وةـري لنمـا 

 ال وةويســرا وطاجيمســتان وغواتيمــال والةيبــني وفيظــ  وكنــدا وكولومبيــا والمويــت وةــن افورة والســن
 ولمسمربه وليبيا وماليزيا ومصر وميا ار والنرويج ونيبال ونيماراغوا واليونان.

  
 الدول  ير األعناء الممثلة بصفة مراقب  

 
   .الرةوت المرة  فيسطني  سول   

  
 ا ووكاالتها المتخصصة والمنظمات ذات الصلةصناديق األمم المتحدة وبرامجه  

 
برنـــامج األمــــم املتحــــدة اإل ــــائ   منظمــــ  األمـــم املتحــــدة لرغذيــــ  والزراعــــ   منظمــــ  األمــــم  

 املتحدة ليرتبي  وال يم والثقاف   برنامج األغذي  ال امل   مؤمتر األمم املتحدة ليتظارة والتنمي .
  

 المنظمات الحمومية الدولية  
 

الحتــــاس األفريقــــ   الحتــــاس األورو   منظمــــ  الت ــــاون اإلةــــالم   املنظمــــ  الدوليــــ  لقــــانون  
 التنمي   ومركز ا نوا.

  
 وطنية لحقوق اإلنسانمؤسسة   

 
  .     ةرياليون   اإلنسان حقوق  ن   
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  واالجتماعي االقتصادي المجلس لدى استشاري مركز ذات حمومية  ير منظمات   
 

 عامة  
 ال امل الثالي  مؤةس  كاريتا .  - مركز أوروبا 

 
 خاصة  

ــــ خ  القيــــوا  ورابطــــ  واعــــ  البابــــا   ــــي نــــا وحّ يُ اليظنــــ  ال ربيــــ   قــــوق اإلنســــان  وو يــــ  ت الثال
ا بــ   وا ركــ  اإلنســاني  ا ديــدة  ورابطــ  ا قــوتيني لراهبــات سي بــول القــديس فنســان وال ةــرين  وو يــ  

 اليوم األخري اخلريي   ومؤةس  ش يد ا راا  ومنظم  ا امني الدولي .  سوو ي  تديّ األمريمي   
 

 قائمة  
 رابط  املواطنني ال امليني  واإليس ا ندي ألمريما ا نوبي . 

 


