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  جملس حقوق اإلنسان
   التاسعةالدورة
   من جدول األعمال٣البند 

  تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان، املدنية والسياسية واالقتصادية
  فية، مبا يف ذلك احلق يف التنميةوالثقا ةواالجتماعي

  مشروع قرار): باسم حركة عدم االحنياز (الصني، وكوبا 

  احلق يف التنمية - /...٩

  ،إن جملس حقوق اإلنسان

  الصكوك الرئيسية املتعلقة حبقوق اإلنسان،و إىل ميثاق األمم املتحدة إذ يشري

 التنمية الذي اعتمدته اجلمعيـة العامـة يف قرارهـا            إعالن األمم املتحدة بشأن احلق يف      وإذ يعيد تأكيد  
  ،١٩٨٦ديسمرب / كانون األول٤ املؤرَّخ ٤١/١٢٨

 ومجيع قـرارات جلنـة حقـوق    ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ املؤرَّخ  ٤/٤قرار اجمللس   وإذ يعيد أيضاً تأكيد     
  اإلنسان وجملس حقوق اإلنسان واجلمعية العامة بشأن احلق يف التنمية،

  ة امللحة إىل جعل احلق يف التنمية واقعاً لكل شخص، احلاجوإذ يؤكد

 من فرقة العمل    الفريق العامل املعين باحلق يف التنمية بدعمٍ      عمل  طار   باجلهود اجلارية يف إ    وإذ حييط علماً  
 من املعايري للتقييم الـدوري للـشراكات         التنمية من أجل وضع جمموعةٍ     بإعمال احلق يف  ية  الرفيعة املستوى املعن  

   من األهداف اإلمنائية لأللفية، ٨د يف اهلدف دَّاحملنحو الملية، على العا

  ؛(A/HRC/9/17)بتقرير الفريق العامل املعين باحلق يف التنمية عن دورته التاسعة يرحِّب   - ١
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  :يقرِّر  - ٢

زاً للتنمية املستدامة وإجنـازات األهـداف       عزِّأن يواصل العمل على أن يكون جدول أعماله مُ          )أ(  
 ٥ يف الفقرتني بيَّنمنائية لأللفية ناهضاً هبا، وأن يسعى، يف هذا الصدد، إىل إعالء احلق يف التنمية، على النحو امل           اإل
  من إعالن وبرنامج عمل فيينا، ليصل إىل نفس مستوى مجيع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية األخرى؛١٠و

 من تقرير الفريـق     ٤٣قرة  ، املبيَّنة يف الف   ٢٠١٠- ٢٠٠٨مل فرقة العمل للفترة     خطة ع  أن يقرَّ   )ب( 
اليت من شأهنا أن تكفل توسيع نطاق معايري التقييم الدوري للشراكات العاملية، علـى        العامل عن دورته التاسعة،     

 وهي املعايري اليت من املقرَّر       من األهداف اإلمنائية لأللفية، لتشمل العناصر األخرى فيه،        ٨النحو احملدَّد يف اهلدف     
   ؛٢٠١٠ يف عام لعمل إىل الفريق العامل يف دورته احلادية عشرةأن تقدمها فرقة ا

 ما أن ينظر فيها الفريق العامل وينقِّحها        قتضاء، املعايري املذكورة أعاله،   م، حسب اال  أن ُتستخدَ   )ج(  
  نمية؛مال احلق يف التوضع جمموعٍة شاملة ومتماسكة من املقاييس إلعل ،ويقرَّها

، اخلطوات املالئمة لـضمان      خارطة الطريق الثالث   راحلتَّخذ الفريق العامل، لدى إمتام م     أن ي   )د(
دئ توجيهية بشأن إعمال    نها وضع مبا  ، م متنوعة قد يتخذ أشكاالً     ترام هذه املقاييس وتنفيذها عملياً، وهو ما      اح

 عملية مشاركة  طريقر يف مقياسٍ قانوين دويل ذي طبيعة ُملزمة عننظل أساساً للاحلق يف التنمية، وقد يتطور ليشكِّ
  قائمة على التعاون؛

 إىل أن يستكمل املهام املُسَندة إليه مبوجـب     د والية الفريق العامل املعين باحلق يف التنمية       ن جيدِّ أ  ) ه(
مخسة أيـام عمـل      دورة   كل سنوية تستغرق    ، وأن يعقد الفريق العامل دوراتٍ     ٤/٤قرار جملس حقوق اإلنسان     
  ويقدم تقاريره إىل اجمللس؛

، املنَشأة يف إطار الفريق د أيضاً والية فرقة العمل الرفيعة املستوى املعنية بإعمال احلق يف التنميةأن جيدِّ  )و(
رق  سنوية تـستغ   وأن تعقد فرقة العمل دوراتٍ    ،  ٢٠١٠العامل، حىت انعقاد دورة الفريق العامل احلادية عشرة يف عام           

  سبعة أيام عمل وتقدم تقاريرها إىل الفريق العامل؛كل دورة 

صل اختاذ مجيع التدابري الالزمة أن يطلب إىل مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن توا  )ز(
خطـة  اجة إىل تنفيذ    من موارد، آخذةً يف حسباهنا احل      وأن ختصِّص لذلك ما يلزم        فعاالً لتنفيذ هذا القرار تنفيذاً   

  ؛تنفيذاً فعاالً) ب(٢العمل املشار إليها يف الفقرة 

  .يف تنفيذ هذا القرار على سبيل األولوية يف دوراته املقبلة أيضاً استعراض ما ُيحرز من تقدمٍ ريقرِّ  - ٣

 -  -  -  -  - 

  


