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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة اخلامسة عشرة

   من جدول األعمال٣البند 
  ةتعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان، املدنية والسياسية واالقتصادي

  ا يف ذلك احلق يف التنميةواالجتماعية والثقافية، مب

  مشروع قرار): عدم االحنيازبلدان باسم حركة  (*مصر    

    ١٥.../  
  احلق يف التنمية

  إن جملس حقوق اإلنسان،      
  إىل ميثاق األمم املتحدة والصكوك األساسية يف جمال حقوق اإلنسان، إذ يشري   
          العامـة يف     إعالن احلـق يف التنميـة الـذي اعتمدتـه اجلمعيـة            عيد تأكيد وإذ ي   
  ، ١٩٨٦ديسمرب / كانون األول٤ املؤرخ ٤١/١٢٨قرارها 

 ١٧ املؤرخ   ٩/٣ و ٢٠٠٧مارس  / آذار ٣٠ املؤرخ   ٤/٤قراريه   تأكيدأيضاً  وإذ يعيد     
، وإذ تشري إىل مجيع القرارات اليت  اعتمدهتا جلنة حقـوق اإلنـسان              ٢٠٠٨سبتمرب  /أيلول

   التنمية،واجمللس واجلمعية العامة بشأن احلق يف
تحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية حبلـول املوعـد         بااللتزامات املتجددة ب   وإذ يعترف   

، على النحو املبني يف الوثيقة اخلتامية اليت اعتمدت يف          ٢٠١٥املستهدف لتحقيقها وهو عام     
  بشأن األهـداف    املستوى يف الدورة اخلامسة والستني للجمعية العامة        العام الرفيع  االجتماع

  اإلمنائية لأللفية،
  لكل شخص، احلاجة امللحة جلعل احلق يف التنمية حقيقة واقعة بالنسبة وإذ يؤكد  

__________ 

  .دولة غري عضو يف جملس حقوق اإلنسان  *  
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 الدول فيمـا يتعلـق بتهيئـة         عاتق تقع على الرئيسية   املسؤولية    أن  على وإذ يشدد   
   الوطنية والدولية املواتية إلعمال احلق يف التنمية،الظروف
سنة على اعتمـاد    مخس وعشرين   رى مرور    يصادف ذك  ٢٠١١ بأن عام    روإذ يذكّ   

  إعالن احلق يف التنمية،
 باجلهود اليت بذلتها فرقة العمل الرفيعة املستوى املعنية بإعمال احلـق            وإذ حييط علماً    

اليت وضعها اجمللس    ،٢٠١٠-٢٠٠٨لفترة   الثالثية املراحل ل   ة الطريق طيف التنمية يف إجناز خار    
  ،٤/٤يف قراره 
 باجلهود اليت جيري بذهلا يف إطار الفريق العامل املعين باحلق يف            أيضاً وإذ حييط علماً    

  ،٤/٤ اجمللس يف قراره التنمية، بغية إجناز املهام اليت أسندها إليه
  ؛)١( بتقرير الفريق العامل املعين باحلق يف التنميةبيرّح  -١  
ملتحـدة   باجلهود املبذولة من قبل مفوضية األمـم ا        حييط علماً مع التقدير     -٢  

السامية حلقوق اإلنسان فيما يتعلق بتعزيز وتعميم وإعمال احلق يف التنمية، مبا يف ذلك الدعم               
  املقدم إىل الفريق العامل؛

  :يقرر  -٣  
لتنميـة  ل معـززاً  جدول أعمالـه     يكونأن يواصل العمل لكي يضمن أن         )أ(  

حلـق  اء  إعال هذا الصدد، إىل     يفوناهضاً هبا وأن يسعى،     املستدامة واألهداف اإلمنائية لأللفية     
إىل ليـصل    من إعالن وبرنامج عمل فيينا،       ١٠ و ٥يف التنمية، على النحو املبني يف الفقرتني        

  ؛ سواء بسواءنفس مستوى مجيع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية األخرى
       ٤٥ كما هي مبينـة يف الفقـرات مـن           أن يؤيد توصيات الفريق العامل،      )ب(  

   من تقريره؛ ٤٧ىل إ
أن حييط علماً بعمل فرقة العمل الرفيعة املستوى، مبا يف ذلك اسـتنتاجاهتا               )ج(  

  ؛ )٢(نفيذية من معايري فرعية تناظرهااملوحدة وقائمة معايري احلق يف التنمية وما ي
طلب إىل مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن تلتمس آراء أن ي  )د(  

ضاء يف األمم املتحدة واجلهات املعنية صاحبة املصلحة بشأن عمل فرقـة العمـل            الدول األع 
 يف اعتبارها  السمات األساسية للحق يف التنمية،         الرفيعة املستوى والطريق إىل األمام، آخذةً     

 كمرجع إعالن احلق يف التنمية وقرارات جلنة حقوق اإلنسان واجمللس واجلمعيـة           مستخدمةًو
   يف التنمية؛ العامة بشأن احلق

__________ 

)١( A/HRC/15/23. 
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أن يطلب إىل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان أن تدرج على موقعها على              )ه(  
شبكة اإلنترنت مجيع اإلسهامات اخلطية املقدمة من الدول األعضاء وغريها مـن اجلهـات              

  صاحبة املصلحة؛ 
 املفوضـية    من مقرر الفريق العامل أن يقوم، مبساعدة     /طلب إىل رئيس  أن ي   )و(  
، بإعداد جتميعني للمعلومات الواردة مـن احلكومـات وجمموعـات احلكومـات             السامية

واجملموعات اإلقليمية، فضالً عن اإلسهامات الواردة من اجلهات األخرى صاحبة املـصلحة،      
  وأن يقدم كال التجميعني إىل الفريق العامل يف دورته الثانية عشرة؛

ملذكورين أعـاله لـآلراء     أن يتم، حسب االقتضاء، استخدام التجميعني ا        )ز(  
 من قبل   إقرارهاية، بعد النظر فيها وتنقيحها و     ظرها من املعايري الفرعية التنفيذ    املعايري وما ين  وا

   إلعمال احلق يف التنمية؛قاييسالفريق العامل، يف صياغة جمموعة شاملة ومتسقة من امل
لتطبيق العملي  واخلطوات املناسبة لضمان االحترام     أن يتخذ الفريق العامل ا      )ح(  

 املذكورة أعاله اليت ميكن أن تتخذ أشكاالً خمتلفة، مبا يف ذلـك شـكل مبـادئ                 قاييسللم
لنظر يف  س لتشكل أساساً ل   ايي التنمية، وأن يتم تطوير هذه املق      توجيهية بشأن إعمال احلق يف    

  ل عملية مشاركة تقوم على التعاون؛قانوين دويل ذي طابع ملزم من خالمقياس 
يطلب إىل املفوضية السامية أن تقوم، بالتشاور مع الدول األعـضاء يف            أن    )ط(  

األمم املتحدة وغريها من اجلهات املعنية صاحبة املصلحة، بـإطالق األعمـال التحـضريية              
  احلق يف التنمية؛ إعالن  سنة على اعتماد مخس وعشرينلالحتفال بذكرى مرور 

اختاذ مجيع التـدابري الـضرورية      أن يطلب إىل املفوضية السامية أن تواصل          )ي(  
  وختصيص ما يكفي من املوارد لتنفيذ هذا القرار تنفيذاً فعاالً؛ 

 أن يستعرض يف دوراته املقبلة، على سبيل األولوية، التقدم احملرز           يقرر أيضاً   -٤  
  .يف تنفيذ هذا القرار

        


