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 جملس حقوق اإلنسان
 الدورة الرابعة

  من جدول األعمال٢البند 

 ٢٠٠٦مارس / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١تنفيذ قرار اجلمعية العامة 
 "جملس حقوق اإلنسان"املعنون 

 *مشروع قرار): م االحنيازباسم حركة عد(كوبا 

  احلق يف التنمية-/... ٤

 إن جملس حقوق اإلنسان،

 وإذ يشري أيضاً إىل مجيع قرارات جلنة حقوق     ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٣٠ املؤرخ   ١/٤إىل قراره   إذ يشـري     
 اقعاً لكل شخص، اإلنسان واجلمعية العامة بشأن احلق يف التنمية، ال سيما احلاجة امللحة إىل جعل احلق يف التنمية و

 باجلهود اجلارية يف إطار الفريق العامل املعين باحلق يف التنمية بدعم من فرقة العمل الرفيعة وإذ حييط علماً 
املستوى املعنية بإعمال احلق يف التنمية من أجل وضع جمموعة من املعايري للتقييم الدوري للشراكات العاملية، على                 

 ،)A/HRC/WG.2/TF/2انظر (منائية لأللفية حنو ما هو حمدد يف األهداف اإل

 ؛)A/HRC/4/47( بتقرير الفريق العامل املعين باحلق يف التنمية عن دورته الثامنة يرحب -١ 

 :يقرر -٢ 

أن يعمل على أن يكون جدول أعماله معززاً للتنمية املستدامة وإجنازات األهداف اإلمنائية لأللفية  )أ(
 هذا الصدد، على برنامج عمل يفضي إىل النهوض باحلق يف التنمية، على النحو              ناهضـاً هبـا، وأن يوافـق، يف       

                                                      

هذه الوثيقة نسخة منقحة من مشروع القرار الذي ُعمم يف الدورة الثانية جمللس حقوق اإلنسان بوصفه  * 
 .A/HRC/2/L.15الوثيقة 
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 من إعالن وبرنامج عمل فيينا، ليصل إىل نفس مستوى مجيع حقوق اإلنسان             ١٠ و ٥املنصوص عليه يف الفقرتني     
 واحلريات األساسية األخرى املكرسة يف الصكوك الرئيسية املتعلقة حبقوق اإلنسان؛

 من تقرير الفريق العامل املعين باحلق يف ٥٤ إىل ٥٢ارطة الطريق املبينة يف الفقرات من أن يؤيد خ )ب(
التنمية عن دورته الثامنة، واليت ستعمل على أن ميتد نطاق معايري التقييم الدوري للشراكات العاملية، على النحو                 

ضعها وتنقيحها تدرجيياً بدعم من فرقة العمل احملدد يف األهداف اإلمنائية لأللفية، اليت يوجد الفريق العامل بصدد و
 ؛٢٠٠٩ من األهداف اإلمنائية لأللفية، يف أجل أقصاه ٨الرفيعة املستوى، ليشمل العناصر األخرى يف اهلدف 

أن يستخدم، حسب االقتضاء، املعايري املذكورة أعاله، على النحو الذي أيده الفريق العامل، يف               )ج(
 ة من املقاييس إلعمال احلق يف التنمية؛وضع جمموعة شاملة ومتماسك

أن يـتخذ الفـريق العامل، لدى إكمال املراحل املذكورة أعاله، اخلطوات املالئمة إلنفاذ هذه                )د(
املقاييس، وهو ما قد يتخذ أشكاالً متنوعة، منها مبادئ توجيهية بشأن إعمال احلق يف التنمية، وقد يتطور ليشكل 

 وين دويل ذي طبيعة إلزامية، عرب عملية مشاركة قائمة على التعاون؛أساساً للنظر يف مقياس قان

أن جيدد والية الفريق العامل املعين باحلق يف التنمية ملدة سنتني، وأن يعقد الفريق العامل دورات                  )ه(
 سنوية تستغرق مخسة أيام عمل وأن يقدم تقاريره إىل اجمللس؛

يعة املستوى املعنية بإعمال احلق يف التنمية ملدة سنتني، وأن تعقد           أن جيدد أيضاً والية فرقة العمل الرف       )و(
 فرقة العمل دورات سنوية تستغرق سبعة أيام عمل وأن تقدم تقاريرها إىل الفريق العامل املعين باحلق يف التنمية؛

رد أن يطلب إىل مفوضية حقوق اإلنسان أن تواصل اختاذ مجيع التدابري الالزمة وأن ختصص املوا               )ز(
 الضرورية لتنفيذ هذا القرار تنفيذا فعاالً؛

 . أيضا االحتفاظ هبذه القضية ذات األولوية يف دوراته املقبلةيقرر -٣ 
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