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 جملس حقوق اإلنسان
 الدورة األوىل

  من جدول األعمال٤البند 

 ٢٠٠٦مارس / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١تنفيذ قرار اجلمعية العامة 
 "نسانجملس حقوق اإل"املعنون 

 مشروع قرار): نيابة عن حركة بلدان عدم االحنياز(الصني وماليزيا 

  احلق يف التنمية-/...٢٠٠٦

 إن جملس حقوق اإلنسان،

  مبيثاق األمم املتحدة،إذ يسترشد 

 إىل اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان وإىل العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية             وإذ ُيشري  
 ية، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية،والثقاف

 إىل النتائج اليت متخضت عنها مجيع املؤمترات الرئيسية ومؤمترات القمة اليت عقدهتا األمم              وإذ ُيشري أيضاً   
 املتحدة يف اجملالني االقتصادي واالجتماعي، 

 ٤ املؤرخ   ٤١/١٢٨ية العامة يف قرارها      إىل إعالن احلق يف التنمية الذي اعتمدته اجلمع        وإذ ُيشري كذلك   
 ،١٩٨٦ديسمرب /كانون األول

 ،١٩٩٣ على إعالن وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدمها املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان يف عام وإذ يؤكد 

  جبميع قرارات اجلمعية العامة وجلنة حقوق اإلنسان بشأن احلق يف التنمية،وإذ ُيذكّر 
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 ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ املؤرخ   ٦٠/٢٥١ألحكام ذات الصلة لقرار اجلمعية العامة        عـلى ا   وإذ ُيشـّدد   
 املنشئ جمللس حقوق اإلنسان،

 بالنتائج اليت متخضت عنها الدورة السابعة للفريق العامل املعين باحلق يف التنمية التابع للجنة               وإذ ُيرحِّب  
 ،(E/CN.4/2006/26) ٢٠٠٦يناير /ين كانون الثا١٣ إىل ٩حقوق اإلنسان، املعقودة يف الفترة من 

 ،٦٠/٢٥١ من قرار اجلمعية العامة ٦ الفقرة وإذ يضع يف اعتباره 

 االستنتاجات والتوصيات املعتمدة بتوافق اآلراء من قبل الفريق العامل املعين باحلق يف التنمية يؤيِّد -١ 
 ؛٢٠٠٦يناير /يف دورته السابعة املعقودة يف كانون الثاين

  جتديد والية الفريق العامل املعين باحلق يف التنمية ملدة سنة واحدة؛رُيقرِّ -٢ 

 من فرقة العمل الرفيعة املستوى املعنية بإعمال احلق يف التنمية بأن جتتمع ملدة مخسة أيام                يطلب -٣ 
 العامل؛ بغية تنفيذ التوصيات ذات الصلة الواردة يف تقرير الدورة السابعة للفريق ٢٠٠٦عمل قبل هناية عام 

 ؛٢٠٠٧ من الفريق العامل أن جيتمع ملدة مخسة أيام عمل خالل األشهر الثالثة األوىل من عام يطلب -٤ 

 من اللجنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، أو آلية مشورة اخلرباء اليت ستخلفها، أن يطلب -٥ 
صلة من قرارات اجلمعية العامة وجلنة حقوق       تواصـل عملها اجلاري بشأن احلق يف التنمية وفقاً لألحكام ذات ال           

 اإلنسان، وعمالً باملقررات اليت سيتخذها جملس حقوق اإلنسان؛

 من مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن تتخذ مجيع التدابري الضرورية وأن              يطلب -٦ 
 ُتخّصص املوارد الالزمة من أجل التنفيذ الفعال هلذا القرار؛

أن يـنظر يف التقرير التايل للفريق العامل املعين باحلق يف التنمية يف دورته اليت سُتعقد يف                 ُيقـرر  -٧ 
 .٢٠٠٧أبريل / نيسان-مارس /آذار

- - - - - 


