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 جملس حقوق اإلنسان
 الدورة السادسة والثالثون

 2017أيلول/سبتمرب  11-29
 من جدول األعمال 3البند 

قتصوادية واال تعزيز ومحاية مجيع حقووق اإلنسوانا اندنيوة والسياسوية
 يف ذلك احلق يف التنمية مبا واالجتماعية والثقافيةا

 : مشروع قرار†مصر ا‡البوليفارية( - فنزويال )مجهوريةا الصنيا *ا أنغوال*إريرتاي  

 احلق يف التنمية .../36
 اإلنسان،إن جملس حقوق  
 إىل ميثاق األمم املتحدة والصكوك األساسية حلقوق اإلنسان، إذ يشري 
 41/128 قرارهددا يف العامددة اجلمعيددة اعتمدتدد  الدد   التنميددة يف احلدد  إعدد ن أتكيددد يعيددد وإذ 
 ،1986 ديسمرب/األول كانون  4 املؤرخ

من جديدد احلد  يف التنميدة حقدا   يؤكد ال   فيينا، عمل وبرانمج إع ن أتكيد يكرر وإذ 
 يتجزأ من كل ح  من حقوق اإلنسان، الوجزءا  عامليا  غري قابل للتصرف 

 2007 مدار /آذار 30 املدؤرخ 4/4 اإلنسدان حقدوق جملدس قرار  جديد من يؤكد وإذ 
 العامددددة جلمعيددددةوا اجمللددددس قددددرارا  مجيدددد  إىل يشددددري وإذ ،2008 سددددبتمرب/أيلول 17 املددددؤرخ 9/3و

، وقدددرار 2017رب أيلول/سدددبتم 29املدددؤرخ  33/14  يف التنميدددة، وآارهدددا قدددرار اجمللدددس احلددد بشددد ن
 ،2016كانون األول/ديسمرب   19املؤرخ  71/192اجلمعية 

 ذلددد  يف مبدددا التنميدددة، يف احلددد  بشددد ن اإلنسدددان حقدددوق جلندددة قدددرارا  مجيددد  إىل يشدددري وإذ 
 ،2004بريل نيسدان/أ 13املدؤرخ  2004/7و 1998 أبريل/نيسدان 22 املدؤرخ 1998/72 القراران

 لدعم إعمال احل  يف التنمية،

__________ 
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 الد   االحنيداز، عددم بلددان حكومدا  أو دول لرؤساء عشرة السابعة ابلقمة يرحب وإذ 
 ،2016 سددددبتمرب/ولأيل 18و 17 يددددوم  البوليفاريددددة، فنددددزوي  جبمهوريددددة مارغريتددددا جزيددددرة يف ُعقددددد
كدة بلددان ألعضداء يف حر االسابقة الد  أكدد  فيهدا الددول را  واملؤمت القمة مؤمترا  إىل يشري وإذ

يدددام اةي دددة بينهدددا ق عددددم االحنيددداز إدددرورة إعمدددال احلددد  يف التنميدددة علدددم سدددبيل األولويدددة، ب دددرق مدددن
ار املبدددادرا  رة يف إطدددبوإددد  اتفاقيدددة بشددد ن احلددد  يف التنميدددة، مددد  مراعددداة التو ددديا  الصددداد املعنيدددة

 ذا  الصلة،
 لحة إىل جعل احل  يف التنمية حقيقة واقعة لكل فرد،اجة املاحل يؤكد وإذ 
 التنميدة، يف احلد  فيهدا مبدا األساسدية، واحلدرت  اإلنسدان حقدوق مجيد  أن أيضا   يؤكد وإذ 

 يدربز، وإذ والدوط،، يمد واإلقل الددوي الصعيد علم وتعاوين جام  إطار يف إال هبا التمت  ميكن ال
ديقها ملتخصصدددة و دددنافيهدددا وكاالادددا ا مبدددا األمدددم املتحددددة،اك منظومدددة إشدددر  أمهيدددة الصددددد، هددد ا يف

اليدددة هدددا املنظمدددا  املفي مبدددا ،وبراجمهدددا، كدددلا يف إطدددار الواليدددة املنوطدددة بددد ، واملنظمدددا  الدوليدددة املعنيدددة
املمارسددون يف ملدددين، و فيهددا منظمددا  اجملتمدد  ا مبددا والتجاريددة، واجلهددا  املعنيددة  دداحبة املصددلحة،

ملتعلقددة املناقشددا  احقددوق اإلنسددان، واجلمهددور علددم مجيدد  املسددتوت ، يف جمددال التنميددة، واددرباء 
 ابحل  يف التنمية،

 مسددتو  علددم واالجتماعيددة االقتصددادية القضددات إدارة عددن املسددؤولية أن علددم يشدددد وإذ 
مدم أ فيهدا تشدكك أن جيدب مسدؤولية الددولي،، واألمدن السد م اددد الد  لألا ار والتصد  العامل
الصدددد،   ، يف هدد اوينبغدد  االإدد    هبددا علددم  ددعيد متعدددد األطددراف، وأن الدددور املركددز العددامل 

 امل، يف العجيب أن تقوم ب  األمم املتحدة ابعتبارها أكثر املنظما  عاملية ومتثي   
 ا دددة أن علدددم يؤكدددد وإذ ،(1)2030 لعدددام املسدددتدامة التنميدددة ا دددة ابعتمددداد يرحدددب وإذ 

 مددن حيويددة متكينيددة بي ددة يهيدد  التنميددة يف احلدد  وأن التنميددة يف  احلدد إبعدد ن تسكشددد 2030 عددام
 إعماال  كام  ، املستدامة التنمية أهداف إعمال أجل

فيهددا األهددداف اإلمنائيددة  عليهددا دوليددا ، مبددا املتفدد  اإلمنائيددة األهددداف حتقيدد  أبن يسددلم وإذ 
 لدب غدري املنداخ، يتتصدلة بتواألهدداف امليدتم الوفداء هبدا، وأهدداف التنميدة املسدتدامة  لأللفية الد  مل

 فعالية يف اتساق السياسا  وتنسيقها،
 أكدددددرب مهدددددا وأبعادمهدددددا، أشدددددكاةما جبميددددد  املددددددق ، والفقدددددر اجلدددددو  أبن أيضدددددا   يسدددددلم وإذ 
يهيدددب  وإذ ،مددد  الددددوي  العامليدددة وأن القضددداء عليهمدددا يت لدددب التزامدددا  مجاعيدددا  مدددن اجملتالتحددددت

 ستدامة،لتنمية املالدوي أن يساهم يف حتقي  ذل  اةدف، وفقا  ألهداف اابلتاي ابجملتم  
إزاء تزايد حاال  انتهاكا  وجتاوزا  حقوق اإلنسان الد  ترتكبهدا  وإذ يعرب عن قلق  

مدن  ة الت كدديشددد علدم إدرور  وإذ بعض الشركا  عرب الوطنيدة وغريهدا مدن مؤسسدا  األعمدال،
اإلنسددان  زا  حقددوقنتصدداف املناسددبة لضددحات انتهاكددا  وجتدداو تددوافر سددبل احلمايددة والعدالددة واال

ل زمددددة ا لتنفيدددد يؤكددددد أن عليهددددا أن تسددددهم يف وسددددائل ا وإذ الناجتددددة عددددن أنشدددد ة تلدددد  الكيدددداان ،
 ،إلعمال احل  يف التنمية

__________ 
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يف ذلددد  احلددد  يف  مبدددا علدددم أن مجيددد  حقدددوق اإلنسدددان واحلدددرت  األساسدددية، وإذ يشددددد 
 بلة للتجزئة ومكاب ة ومتشابكة،التنمية، عاملية وغري قا

 ودوي وطدد، نظددام تعزيددز سدديت لب بنجددا  املسددتدامة التنميددة أهددداف تنفيدد  أن يؤكددد وإذ 
 حقوق اإلنسان واحلرت  األساسية، مجي  ومحاية وتعزيز واستدامة، إنصافا   أكثر جديد

 والدددربامج والصدددنادي  املتخصصدددة الوكددداال  مدددن عددددد أعلنددد  الددد   االلتدددزام ي حددد  وإذ 
 للجميد ، واقعدة حقيقدة التنميدة يف احلد  جبعدل الدوليدة املنظمدا  مدن وغريهدا املتحددة لألمدم التابعة
ومدة األمدم املتحددة واملنظمدا  الدوليدة ملنظ التابعدة املعنيدة اةي دا  مجيد  الصدد، ه ا يف حيث، وإذ

ا وأنشدد تها التنفي يددة، األاددر  علددم إدمددايف احلدد  يف التنميددة يف  ددلب أهدددافها وسياسددااا وبراجمهدد
يف ذلد  متابعدة مدؤمتر األمدم املتحددة الرابد   العمليا  اإلمنائية والعمليا  املتصدلة ابلتنميدة، مبدا ويف

 املع، أبقل البلدان منوا ،
علددددم أن الدددددول هدددد  املسددددؤولة يف املقددددام األول عددددن اي ددددة الظددددروف الوطنيددددة  دديشدددد وإذ 

 نمية،والدولية املواتية إلعمال احل  يف الت
 وإزالدددددة التنميدددددة لضدددددمان بينهدددددا فيمدددددا تتعددددداون أن ينبغددددد  األعضددددداء الددددددول أبن يسدددددلم وإذ 
أن يشددج  التعدداون  ينبغدد  الدددوي اجملتمدد  وأبن التنميددة، سددبيل تعددك  انفكدد  مددا الدد  العقبددا 

سددديما الشدددراكا  العامليدددة مدددن أجدددل التنميدددة، إلعمدددال احلددد  يف التنميدددة وإزالدددة  وال الددددوي الفعدددال،
العقبدددا  الددد  تعدددك  سدددبيل التنميدددة، وأبن إحدددراز تقددددم دائدددم يف اجتدددا  إعمدددال احلددد  يف التنميدددة 
يستلزم اتبا  سياسا  إمنائية فعالة علم الصعيد الوط،، وإقامة ع قدا  اقتصدادية منصدفة واي دة 

 مواتية علم الصعيد الدوي،  بي ة اقتصادية
 أجدددل مدددن املناقشدددا  يف بنَّددداء بشدددكل املشددداركة علدددم األعضددداء الددددول مجيددد  يشدددج  وإذ 
 املعد، العامدل الفري  داال القائم السياس  امل زق خت   بغية التنمية يف احل  إلع ن التام التنفي 
 التنمية، يف ابحل 

 أات  التنميددة يف احلدد  إعدد ن العتمدداد الث ثدد، السددنوية ابلدد كر  االحتفددال أن يؤكددد وإذ 
 التسدليم مد  التنميدة، يف ابحلد  القداط  التزامد  أتكيدد وإعدادة إلظهدار الدوي للمجتم  فريدة فر ة

 احل ، ه ا إلعمال جهود  ومضاعفة يستحقها ال  العالية ابملكانة
 كدانون األول/  20 املؤرخ 48/141معية العامة قرر ، يف قرارها اجل أن علم يشدد وإذ 
، أن تشمل مسؤولية مفو  األمم املتحدة السام  حلقوق اإلنسان عنا ر منهدا 1993ديسمرب 

تعزيدز إعمددال احلدد  يف التنميددة ومحايتدد ، وتقويددة الدددعم املقدددم ةدد ا الغددر  مددن اةي ددا  ذا  الصددلة 
 يف منظومة األمم املتحدة،

رباء مدددن أجدددل تعزيدددز عمدددل الفريددد  احلاجدددة إىل منظدددورا  مسدددتقلة ومشدددورة ا ددد وإذ يددددرك 
العامل املع، ابحل  يف التنمية، ودعم اجلهود ال  تب ةا الدول األعضاء من أجل إعمدال احلد  يف 

 يف ذل  يف سياق تنفي  أهداف التنمية املستدامة، التنمية إعماال  كام  ، مبا
  اجمللددس بشدد ن بندداء مؤسسددا 5/1ديددد قددرار  جملددس حقددوق اإلنسددان ج مددن يؤكددد وإذ 

بشدددد ن مدونددددة قواعدددددد سددددلوك املكلفدددد، بددددوالت  يف إطددددار اإلجددددراءا  ا ا ددددة للمجلددددس  5/2و
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يشدددد علددم أن يضدد ل  املكلدد  ابلواليددة بواجباتدد  وفقددا   ، وإذ2007حزيران/يونيدد   18املددؤرا، 
 ة ين القرارين ومرفقيهما،

حدة السدام  حلقدوق ابلتقرير املوحد لألم، العام ومفو  األمم املت حييط علما   -1 
 ؛ (2)اإلنسان بش ن احل  يف التنمية

إىل املفددو  السددام  أن يوا ددل تقدددس تقريددر سددنو  إىل جملددس حقددوق  ي لددب -2 
نظومددة م  دااددل يف ذلدد  عددن التنسددي  بدد، الوكدداال مبددا اإلنسددان عددن أنشدد ة املفوإددية السددامية،

لسددنو  املقبددل ا تقريددر  يفالتنميددة، وأن يقدددم األمددم املتحدددة الدد  ةددا  ددلة مباشددرة إبعمددال احلدد  يف 
ة التغلددب شدد ن كيفيددحتلددي   إلعمددال هدد ا احلدد ، مدد  مراعدداة التحدددت  القائمددة وتقدددس تو دديا  ب

 عليها؛
املفو  السام  علم موا لة جهود ، وفاء  ابملسؤولية املوكلة إلي ، لدزتدة  حيث -3 

يددة احلدد  يف التنم ىل إعد نايتد ، مسددتندا  يف ذلدد  إالددعم املقدددم لتعزيددز إعمدال احلدد  يف التنميددة ومح
  التنميدة،يف ن احلد  ومجي  قرارا  اجلمعية العامة وجلنة حقوق اإلنسدان وجملدس حقدوق اإلنسدان بشد

 وإىل استنتاجا  الفري  العامل وتو يات  املتف  عليها؛ 
إىل املفوإدددية السدددامية أن تتخددد ، عندددد تنفيددد  إعددد ن احلددد  يف التنميدددة،  ي لدددب -4 

هتمددام الواجدددب إيدد ء االيكفدد  مددن التدددابري لضدددمان ختصدديي املددوارد ختصيصددا  متدددوازان  وبي  نددا  و  مددا
 التنميدة، ة للحد  يفلضمان إبراز احل  يف التنمية من ا ل حتديد وتنفي  مشاري  ملموسة مكرسد

ن بشدددكل ق اإلنسدددار ا دددامل املعددد، ابحلددد  يف التنميدددة، وأن ت لددد  جملدددس حقدددو ابلتعددداون مددد  املقدددر 
 ي رأ من مستجدا  يف ه ا الصدد؛  منتظم علم ما

ابحلاجدددة إىل جتديدددد اجلهدددود يف سدددبيل تكثيددد  املدددداوال  إدددمن الفريددد   يسدددلم -5 
 ندددددة حقدددددوقجلالعامدددددل مدددددن أجدددددل الوفددددداء، يف أقدددددرب وقددددد   كدددددن، بواليتددددد  املنشددددد ة مبوجدددددب قدددددرار 

 ؛4/4وقرار جملس حقوق اإلنسان  1998/72 إلنسانا
ابحلاجدددة إىل السدددع  ألجدددل زتدة قبدددول احلددد  يف التنميدددة وتفعيلددد  وإعمالددد   يقدددر -6 

علدم  سياسدا  يلدزم مدن علم الصعيد الدوي وحيث مجي  الدول، يف الوق  نفس ، علم وإ  ما
يدد  يتجددزأ مددن مج ال   جددزءا  يددة ابعتبددار الصددعيد الددوط، واختدداذ التدددابري ال زمددة إلعمددال احلدد  يف التنم

 حقوق اإلنسان واحلرت  األساسية؛
إحيددداء  للددد كر  السدددنوية الث ثددد،  2016ابالحتفددداال  الددد  جدددر  يف  يرحدددب -7 

يف ذلدد  عقددد حلقددة النقدداة السددنوية الرفيعددة املسددتو  بشدد ن تعمدديم  إلعدد ن احلدد  يف التنميددة، مبددا
وحقدوق اإلنسدان، مد   2030 التنميدة املسدتدامة لعداممنظور حقوق اإلنسان، وموإوعها "ا دة 

الككيددز علددم احلدد  يف التنميددة" يف الدددورة احلاديددة والث ثدد، جمللددس حقددوق اإلنسددان، وحلقددة النقدداة 
بش ن تعزيز ومحاية احل  يف التنمية يف الدورة الثانية والث ث، للمجلس، واجلزء الرفي  املستو  من 

إلحياء ال كر  السنوية الث ث، إلع ن احل  يف التنميدة، يف الددورة اجلمعية العامة ال   ُاصي 
احلاديددة والسددبع، للجمعيددة، والدد   أات  للدددول األعضدداء فر ددة فريدددة إلظهددار التزامهددا السياسدد  

__________ 

(2) A/HRC/36/23.  
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وجتديددد ، وإيدد ء احلدد  يف التنميددة االهتمددام الكبددري الدد   يسددتحق  ومضدداعفة جهودهددا مددن أجددل 
 إعمال احل  يف التنمية؛

املقدرر للفريد  العامدل املعد، ابحلد  يف التنميدة عدن  -بتقريدر الدرئيس  يرحب أيضا   -8 
 ؛ (3)دورت  الثامنة عشرة

املقدددرر للفريددد  العامدددل وابملهدددارة الددد   -إبعدددادة انتخددداب الدددرئيس  يرحدددب كددد ل  -9 
 أدار هبا املناقشا  يف الدورة الثامنة عشرة؛

عامددل يف دورتدد  الثامنددة عشددرة الدد   تندداول العددر  املقدددم إىل الفريدد  ال ي حدد  -10 
 يشددكل  ددا ،(4)املقددرر للفريدد  العامددل إلعمددال احلدد  يف التنميددة -جمموعددة املقدداييس الدد  أعدددها الددرئيس 

 أساسا  مفيدا  ملوا لة املداوال  بش ن تنفي  وإعمال احل  يف التنمية؛
إبعدددداد األماندددة ورقدددة تتضدددمن التعليقدددا  وااراء املقدمدددة مدددن احلكومدددا   يندددو  -11 

وجمموعددددا  احلكومددددا  واجملموعددددا  اإلقليميددددة واجلهددددا  املعنيددددة بشدددد ن املعددددايري واملعددددايري الفرعيددددة 
 ؛ (5)للح  يف التنمية التنفي ية
في يدددة يف إىل الفريددد  العامدددل إرددداء نظدددر  يف املعدددايري واملعدددايري الفرعيدددة التن ي لدددب -12 

 أقرب وق   كن، ويفضَّل أن يكون ذل  قبل انعقاد دورت  التاسعة عشرة؛ 
ابقدكا  حركدة عددم االحنيداز جمموعدة مدن املعدايري املتعلقدة بتنفيد   ينو  م  التقددير -13 

 ، وابملزيددد مددن مسددامهات  الراميددة إىل وإدد  الصدديغة النهائيددة للمعددايري واملعددايري(6)وإعمددال احلدد  يف التنميددة
 ؛ (7)الفرعية للح  يف التنمية

إىل املفدددو  السدددام  تيسدددري مشددداركة ا دددرباء يف الددددورة التاسدددعة عشدددرة  ي لدددب -14 
ل احلدد  يف يدد  وإعمدداللفريدد  العامددل، إلسددداء املشددورة مددن أجددل املسددامهة يف املناقشددا  بشدد ن تنف

إمكانيددددة مشدددداركة  ، ويت لدددد  إىل2030 لعددددام يف ذلدددد  آطر ا ددددة التنميددددة املسددددتدامة مبددددا التنميددددة،
 املنتد  السياس  الرفي  املستو ؛ الفري  العامل يف

بتقريدددر املقدددرر ا دددامل املعددد، ابحلددد  يف التنميدددة املقددددم إىل جملدددس حقدددوق  يرحدددب -15 
ييسدددر التمتدددد   احلدددد  يف التنميدددة،  دددا إلعمدددال، وي لدددب إليددد  أن يددددوي اهتمامدددا  اا دددا  (8)اإلنسدددان

 للوالية املسندة إلي ؛ الكامل حبقوق اإلنسان، وفقا  
إىل املقرر ا امل املعد، ابحلد  يف التنميدة أن يعقدد مشداورا  مد  الددول  ي لب -16 

سداعد املقدرر تامية أن ومشاورا  إقليمية بش ن إعمال احل  يف التنمية، وي لدب إىل املفوإدية السد
 مليزانية؛اموارد  يكف  من يف ذل  عرب ختصيي ما ا امل يف تنظيم تل  املشاورا  وعقدها، مبا

 يل : ما يقرر -17 
__________ 

(3) A/HRC/36/35.  

(4) A/HRC/WG.2/17/2.  

(5) A/HRC/WG.2/18/CRP.1.  

(6) A/HRC/WG.2/18/G/1.  

  .A/HRC/WG.2/18/CRP.1 ترد يف الوثيقة (7)

(8) A/HRC/36/49.  



A/HRC/36/L.13/Rev.1 

GE.17-16865 6 

أن يوا ددل العمددل علددم إددمان أن يكددون جدددول أعمالدد  معددز  زا  ودافعددا  للتنميددة  )أ( 
تبقددم مددن األهددداف اإلمنائيددة لأللفيددة وأهددداف التنميددة املسددتدامة، وأن يسددعم  مددا املسددتدامة ولبلددو 

مددددن  10و 5، يف الفقدددرت، يف هددد ا الصددددد إىل إعددد ء شددد ن احلددد  يف التنميددددة، علدددم النحدددو املبددد
تقدل عدن مكاندة مجيد  حقدوق اإلنسدان واحلدرت   ال إع ن وبدرانمج عمدل فييندا، حدب يتبدوأ مكاندة

 األساسية األار ، سواء بسواء؛ 
 عشرة؛ الثامنة دورت  يف املعتمدة العامل الفري  تو يا  يؤيد أن )ب( 
، إبرداء النظدر 9/3إلنسدان أن يقوم الفري  العامدل، مراعيدا  قدرار جملدس حقدوق ا )يف( 

يف املعايري واملعايري الفرعية التنفي ية، ويفضَّل أن يكون ذل  قبل انعقداد دورتد  التاسدعة عشدرة، يف 
سدددياق وإددد  جمموعدددة شددداملة ومتسدددقة مدددن معدددايري إعمدددال احلددد  يف التنميدددة، وأن يتخددد  ا  دددوا  

ر لتشددكل أساسددا  للنظددر يف معيددار امل ئمددة لضددمان احددكام تنفيدد  هدد   املعددايري عمليددا ، حددب تت ددو 
 قانوين دوي ذ  طاب  إلزام ، عرب عملية مشاركة قائمة علم التعاون؛

أن يدعو الفري  العامل املقرر ا امل، ابلتشاور م  الدول األعضاء، إىل تقدس  )د( 
آرائددد  بشددد ن أعمدددال الفريددد  العامدددل وبندددود جددددول أعمالددد  ذا  الصدددلة، وذلددد  يف دورتددد  التاسدددعة 

 رة؛عش
يف  مبددا اةي ددا  املعنيددة يف منظومددة األمددم املتحدددة، كددل يف إطددار واليتدد ، يشددج  -18 

 ذل  الوكاال  املتخصصة والصدنادي  والدربامج التابعدة لألمدم املتحددة، واملنظمدا  الدوليدة املعنيدة،
تمدد  يف ذلدد  منظمددا  اجمل مبددا فيهددا منظمددة التجددارة العامليددة واجلهددا  املعنيددة  دداحبة املصددلحة، مبددا

 املددددين، علدددم إيددد ء االعتبدددار الواجدددب للحددد  يف التنميدددة يف سدددياق تنفيددد  ا دددة التنميدددة املسدددتدامة
، وزتدة املسدددامهة يف أعمدددال الفريددد  العامدددل، والتعددداون مددد  املفدددو  السدددام  واملقدددرر 2030 لعدددام

 إبعمال احل  يف التنمية؛ يتعل  فيماا امل يف الوفاء بواليتيهما 
اسددددتعرا  التقدددددم افددددرز يف تنفيدددد  هدددد ا القددددرار علددددم سددددبيل األولويددددة يف  يقددددرر -19 
  املقبلة. دورات 

    


