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 جملس حقوق اإلنسان
 الدورة التاسعة والثالثون

 ٢٠١٨أيلول/سبتمرب  ٢٨-١٠
 جدول األعمالمن  ٣البند 

تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان، املدنية والسياسية واالقتصاايية 
 واالجتماعية والثقافية، مبا يف ذلك احلق يف التنمية

 : مشروع قرار*البوليفارية( - فنزويال )مجهورية  

 احلق يف التنمية .../٣٩  
 ميثاق األمم املتحدة والصكوك األساسية حلقوق اإلنسان، إىلإذ يشري  
إعدددددد ن احلددددددا ذ التنميددددددة الدددددد يف اعتمد دددددد  ا م يددددددة ال امددددددة ذ  وإذ يؤكددددددد مددددددن جديددددددد 

 ،١9٨6كانون األول/ديسمرب   4املؤرخ  4١/١٢٨ قرارها
إع ن وبرانمج عمل فيينا، ال يف يؤكد من جديد احلدا ذ التنميدة اقدا   وإذ يكرر أتكيد 

 ال يتجزأ من كل اا من اقوق اإلنسان،ءا  وجز يا  غري قابل للتصرف عامل
 ٢٠٠٧آذار/مدار   ٣٠املدؤرخ  4/4قراريف جملس اقوق اإلنسدان  وإذ يؤكد من جديد 

، وإذ يشدددري إىل  يدددا قدددراراجل ايلدددس وا م يدددة ال امدددة ٢٠٠٨أيلول/سدددبتمرب  ١٧املدددؤرخ  9/٣و
، وقدددرار ٢٠١٧أيلول/سدددبتمرب  ٢٨املدددؤرخ  ٣6/9بشدددان احلدددا ذ التنميدددة، وآ رهدددا قدددرار ايلدددس 

 ،٢٠١٧ألول/ديسمرب كانون ا  ١9املؤرخ  ٧٢/١6٧ا م ية ال امة 
ذ ذلدد    يددا قددراراجل  نددة اقددوق اإلنسددان بشددان احلددا ذ التنميددة،  ددا إىلوإذ يشددري  
 نيسددددددددددان/ ١٣املددددددددددؤرخ  ٢٠٠4/٧و ١99٨نيسددددددددددان/أبريل  ٢٢املددددددددددؤرخ  ١99٨/٧٢القددددددددددراران 

 ، الداعمة إلعمال احلا ذ التنمية،٢٠٠4 أبريل
اكومدداجل بلدددان عدددا اال يددا ،  ددؤ ر القمددة السددابا عشددر لر سدداء دول أو وإذ يرادد   

، ٢٠١6أيلول/سددبتمرب  ١٨و ١٧امل قددود ذ جزيددرة مارغريتددا ةمفوريددة فنددزوي  البوليياريددة، يددوم  
وإذ يشري إىل مؤ راجل القمة واملؤ راجل السابقة اليت أكددجل فيفدا الددول األع داء ذ اركدة بلددان 
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ولويددة، بقددرق مددن بينفددا وةددا  دد  عدددا اال يددا  ةددرورة إعمددال احلددا ذ التنميددة علدد  سددبيل األ
بشان احلا ذ التنمية من جان  األجفزة املختصة، ما مراعاة التو ياجل الصدادرة ذ  ملزا قانوان  

 إطار املبادراجل ذاجل الصلة،
 إىل ج ل احلا ذ التنمية واق ا  ي يش  كل فرد، احلاجة امللحة وإذ يؤكد 
جل األساسدية،  دا فيفدا احلدا ذ التنميدة، أن  يا اقوق اإلنسدان واحلدرا وإذ يؤكد أي ا   

ال ميكن التمتا هبا إال ذ إطار جاما و  اوين علد  الصد د الددوا واإلقليمد  والدوطذ، وإذ يدرب ، 
ذ هدد ا الصددددد، أشيددة إظدددراك مناومددة األمدددم املتحدددة،  دددا فيفددا وكاال دددا املتخصصددة و دددناديقفا 

املنامدداجل الدوليددة امل نيدددة،  ددا فيفددا املنامدداجل املاليدددة وبراجمفددا، كددلإ ذ إطددار الواليددة املنوطدددة بدد ، و 
والتجارية، وا فاجل امل نيدة  داابة املصدلحة،  دا فيفدا منامداجل ايتمدا املددين وأ صداييو التنميدة 
 و رباء اقوق اإلنسان وا مفور عل   يا املستواجل، ذ املناقشاجل املت لقة ابحلا ذ التنمية،

ة عددن إدارة الق دداا االقتصددادية واالجتماعيددة علدد  مسددتو  أن املسددؤولي علدد وإذ يشدددد  
ال دا  والتصددديف لا قددار الديت  دددد السدد ا واألمدن الدددوليأ مسددؤولية  د  أن  شدد ك فيفددا أمددم 
ال ددا  وينب دد  االةددق ل هبددا علدد   دد يد مت دددد األطددراف، وأن الدددور املركددزيف، ذ هدد ا الصدددد، 

 بارها أكثر املناماجل عاملية و ثي   ذ ال ا ،   أن   قلا ب  األمم املتحدة ابعت
ووسدايل  نييد ها، وإذ يؤكدد أن  ٢٠٣٠ابعتماد  قة التنمية املستدامة ل اا  وإذ يرا  

 س ظدددد نعددد ن احلدددا ذ التنميدددة وأن احلدددا ذ التنميدددة أسدددا إ لبي دددة  كينيدددة  ٢٠٣٠ قدددة عددداا 
   ،اامسة إلعمال أهداف التنمية املستدامة إعماال  كام

حتقيددا األهددداف اإلةاييددة املتيددا عليفددا دوليددا ،  ددا فيفددا األهددداف اإلةاييددة  أبنوإذ يسددلم  
ا  وأهدداف التنميدة املسدتدامة واألهدداف املتصدلة بت دري املنداخ، يتقلد  ا سداق تحقدا لاليية الديت   

 ،ف اال  ا  للسياساجل و نسيقا  اقيقي
أبن ا دددددول واليقدددددر املددددددقا، ةميدددددا أظدددددكا ما وأب ادشدددددا، شدددددا أكدددددرب  وإذ يسدددددلم أي دددددا   

التحدددداجل ال امليدددة وأن الق ددداء عليفمدددا يتقلددد  التزامدددا   اعيدددا  مدددن ايتمدددا الددددوا، وإذ يفيددد  
 ابلتاا ابيتما الدوا أن يساهم ذ حتقيا ذل  ا دف، وفقا  ألهداف التنمية املستدامة،

اا املسدداواة يشددكل عقبددة كبددرية أمدداا إعمددال احلددا ذ التنميددة أبن ان ددد وإذ يسددلم كدد ل  
 دا ل البلدان وفيما بينفا،

أبن الق ددداء علددد  اليقدددر ةميدددا أظدددكال  وأب ددداد ،  دددا ذ ذلددد  اليقدددر سدددلكم كددد ل  يوإذ  
املدددقا، هددو أاددد ال نا ددر احلامسددة ذ   زيددز احلددا ذ التنميددة وإعمالدد ، وهددو أكددرب التحددداجل الدديت 

مت ددد األوجد   ا  ومقل  ال غد  عند  لتحقيدا التنميدة املسدتدامة، وهدو يتقلد   جدا  يواجففا ال 
االقتصدداديف  - ، وإذ يكددرر أتكيددد احلاجددة إىل حتقيددا التنميددة املسددتدامة أبب ادهددا الث  ددةومتكددام   

 عل   و متوا ن ومتكامل، - واالجتماع  والبي  
اجل وجتدداو اجل اقددوق اإلنسددان الدديت إ اء  زايددد عدددد ادداالجل انتفاكدد وإذ ي ددرع عددن قلقدد  

 ر كبفا الشركاجل عرب الوطنية وغريها من مؤسساجل األعمال، وإذ يشدد عل  ةرورة التاكد من 
 ددوافر سددبل احلمايددة وال دالددة واالنتصدداف املناسددبة ل ددحاا انتفاكدداجل وجتدداو اجل اقددوق اإلنسددان 
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وسدددايل التنييددد  ال  مدددة  الناجتدددة عدددن أنشدددقة  لددد  الكيددداانجل، وإذ يؤكدددد أن عليفدددا أن  سدددفم ذ
 إلعمال احلا ذ التنمية،

أن  يا اقوق اإلنسان واحلراجل األساسية،  دا فيفدا احلدا ذ التنميدة،  عل وإذ يشدد  
 عاملية وغري قابلة للتجزية وم ابقة ومتشابكة،

 نييدد  أهددداف التنميددة املسددتدامة بنجدداع سدديتقل    زيددز نادداا وطددذ ودوا  أنوإذ يؤكددد  
 كثر إنصافا  واستدامة، و  زيز ومحاية  يا اقوق اإلنسان واحلراجل األساسية،جديد أ

االلتدددزاا الددد يف أعلنددد  عددددد مدددن الوكددداالجل املتخصصدددة والصدددناديا والدددربامج وإذ ي اددد   
التاب ددة لامددم املتحدددة وغريهددا مددن املنامدداجل الدوليددة ة ددل احلددا ذ التنميددة واق ددا  ي يشدد  ا ميددا، 

لصدد،  يا ا ي داجل امل نيدة التاب دة ملناومدة األمدم املتحددة واملنامداجل الدوليدة حيث، ذ ه ا ا وإذ
األ در  علد  إدمداحل احلدا ذ التنميدة ذ  ددل  أهدداففا وسياسدا ا وبراجمفدا وأنشدقتفا التنيي يددة، 
وذ ال مليدداجل اإلةاييددة وال مليدداجل املتصددلة ابلتنميددة،  ددا يشددمل متاب ددة مددؤ ر األمددم املتحدددة الرابددا 

 امل ذ أبقل البلدان ةوا ،
أن الدددددول هدددد  املسددددؤولة ذ املقدددداا األول عددددن  ي ددددة الاددددروف الوطنيددددة  علدددد وإذ يشدددددد  

 والدولية املوا ية إلعمال احلا ذ التنمية،
أبن الدددددول األع دددداء ينب دددد  أن  ت دددداون فيمددددا بينفددددا ل ددددمان التنميددددة وإ الددددة وإذ يسددددلم  

وأبن علدد  ايتمددا الدددوا أن يشددجا الت دداون الدددوا ال قبدداجل الدديت مددا انيكددب   دد   سددبيلفا، 
الي ددال، وال سدديما الشددراكاجل ال امليددة مددن أجددل التنميددة، إلعمددال احلددا ذ التنميددة وإ الددة ال قبدداجل 
الدديت   دد   سددبيل التنميددة، وأبن إاددرا   قدددا دايددم ذ اجتددا  إعمددال احلددا ذ التنميددة يسددتلزا ا بددال 

د الددددوطذ، وإقامددددة ع قدددداجل اقتصددددادية منصددددية و ي ددددة بي ددددة سياسدددداجل إةاييددددة ف الددددة علدددد  الصدددد ي
 اقتصادية موا ية عل  الص يد الدوا،

 يددا الدددول األع دداء علدد  املشدداركة مشدداركة بنشدداءة ذ املناقشدداجل مددن أجددل  وإذ يشددجا 
 التنيي  التاا إلع ن احلا ذ التنمية ب ية ختق  املا ق السياس  القايم دا ل اليريا ال امل امل دذ

 ابحلا ذ التنمية،

أن االاتيددال ابلدد كر  السددنوية الث  ددأ العتمدداد إعدد ن احلددا ذ التنميددة أ ع وإذ يؤكددد  
فر ة فريدة للمجتما الدوا إلظفار وإعادة أتكيدد التزامد  القداطا ابحلدا ذ التنميدة، مدا التسدليم 

 ابملكانة ال الية اليت يستحقفا وم اعية جفود  إلعمال ه ا احلا،
كانون األول/   ٢٠املؤرخ  4٨/١4١أن ا م ية ال امة قررجل، ذ قرارها  عل ذ يشدد وإ 
، أن  شمل مسؤولية ميو  األمم املتحدة السام  حلقوق اإلنسان عنا ر منفا ١99٣ديسمرب 

  زيز إعمدال احلدا ذ التنميدة ومحايتد ، و قويدة الددعم املقددا  د ا ال در  مدن ا ي داجل ذاجل الصدلة 
 مم املتحدة،ذ مناومة األ

احلاجدددة إىل منادددوراجل مسدددتقلة ومشدددورة اتدددرباء مدددن أجدددل   زيدددز عمدددل اليريدددا  وإذ يددددرك 
ال امل امل ذ ابحلا ذ التنمية، ودعم ا فود اليت  ب  ا الدول األع اء من أجل إعمدال احلدا ذ 

 التنمية إعماال  كام  ،  ا ذ ذل  ذ سياق  نيي  أهداف التنمية املستدامة،
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بشددان بندداء مؤسسدداجل ايلددس  5/١قددراريف جملددس اقددوق اإلنسددان  ذ يؤكددد مددن جديدددوإ 
بشدددان مدوندددة قواعددددد سدددلوك أل دددحاع الدددوالاجل ذ إطدددار اإلجدددراءاجل اتا دددة للمجلدددس  5/٢و

، وإذ يشدددد علدد  أن ي ددقلا املكلدد  ابلواليددة بواجبا دد  وفقددا  ٢٠٠٧ازيران/يونيدد   ١٨املددؤر أ 
   ين القرارين ومرفقيفما،

ابلتقرير املواد لامأ ال اا وميو  األمم املتحدة السام  حلقدوق  حييط علما   -١ 
 ؛(١)اإلنسان بشان احلا ذ التنمية

امليوةددة السددامية أن  وا ددل  قدددس  قريددر سددنويف إىل جملددس اقددوق  إىليقلدد   -٢ 
الجل اإلنسدان عدن أنشددقة امليوةدية السددامية حلقدوق اإلنسددان،  دا ذ ذلدد  عدن التنسدديا بدأ الوكددا

دا ددل مناومددة األمددم املتحدددة ةددا لدد   ددلة مباظددرة نعمددال احلددا ذ التنميددة، وأن  قدددا ذ  قريرهددا 
السددنويف املقبددل حتلددي   إلعمددال هدد ا احلددا، مددا مراعدداة التحددداجل القايمددة و قدددس  و ددياجل بشددان  

 كييية الت ل  عليفا؛
املوكلددة إليفددا،  حيددث امليوةددة السددامية علدد  موا ددلة جفودهددا، وفدداء  ابملسددؤولية -٣ 

لدزادة الدددعم املقددا لت زيددز إعمدال احلددا ذ التنميدة ومحايتدد ، مسدتندة  ذ ذلدد  إىل إعد ن احلددا ذ 
التنمية و يا قراراجل ا م ية ال امة و نة اقوق اإلنسان وجملس اقوق اإلنسان بشان احلا ذ 

 و و يا   املتيا عليفما؛التنمية، وإىل استنتاجاجل اليريا ال امل امل ذ ابحلا ذ التنمية 
امليوةدددية السدددامية أن  تخددد ، عندددد  نييددد  إعددد ن احلدددا ذ التنميدددة، إىل يقلددد   -4 

يكيدد  مددن التدددابري ل ددمان ختصدديص املددوارد ختصيصددا  متددوا ان  وبيكانددا  وإيدد ء االهتمدداا الواجدد   مددا
حدا ذ التنميدة، ل مان إبرا  احلا ذ التنمية من   ل حتديد و نيي  مشاريا ملموسة مكرسة لل

ابلت ددداون مدددا املقدددرر اتدددا  امل دددذ ابحلدددا ذ التنميدددة، وأن  قلدددا جملدددس اقدددوق اإلنسدددان بشدددكل 
 منتام عل  ما يقرأ من مستجداجل ذ ه ا الصدد؛

ابحلاجة إىل جتديدد ا فدود ذ سدبيل  كثيد  املدداوالجل ةدمن اليريدا ال امدل  يسلم -5 
 ١99٨/٧٢من أجل الوفاء، ذ أقرع وقب ةكن، بواليت  املنشاة  وجد  قدرار  ندة اقدوق اإلنسدان 

 ؛4/4وقرار جملس اقوق اإلنسان 
 ابحلاجدددة إىل السددد   لدددزادة قبدددول احلدددا ذ التنميدددة و ي يلددد  وإعمالددد  علددد  يقدددر -6 

الصدد يد الدددوا، وحيددث  يددا الدددول، ذ الوقددب نيسدد ، علدد  وةددا مددا يلددزا مددن سياسدداجل علدد  
الصد يد الددوطذ واختدداذ التدددابري ال  مددة إلعمددال احلدا ذ التنميددة ابعتبددار  جددزءا  ال يتجددزأ مددن  يددا 

 اقوق اإلنسان واحلراجل األساسية؛
السددنوية الث  ددأ إايدداء  للدد كر   ٢٠١6ابالاتيدداالجل الدديت جددرجل عدداا  يرادد  -٧ 

إلعدد ن احلددا ذ التنميددة،  ددا ذ ذلدد  عقددد القددة النقدداة السددنوية الرفي ددة املسددتو  بشددان   مدديم 
واقدوق اإلنسدان، مدا  ٢٠٣٠مناور اقوق اإلنسان، وموةوعفا " قة التنميدة املسدتدامة ل داا 

سدان، والقدة النقداة ال كيز عل  احلا ذ التنمية"، ذ الدورة احلادية والث  دأ يلدس اقدوق اإلن
بشددان   زيددز ومحايددة احلددا ذ التنميددة ذ الدددورة الثانيددة والث  ددأ للمجلددس، وا ددزء الرفيددا املسددتو  

ا م يدددة ال امدددة الددد يف   صدددص إلايددداء الددد كر  السدددنوية الث  دددأ إلعددد ن احلدددا ذ التنميدددة،  مدددن
__________ 

(١) A/HRC/39/18. 
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ع دداء فر ددة فريدددة إلظفددار الدددورة احلاديددة والسددب أ للجم يددة ال امددة، والدد يف أ ع للدددول األ ذ
التزامفدددا السياسددد  وجتديدددد ، وإيددد ء احلدددا ذ التنميدددة االهتمددداا الكبدددري الددد يف يسدددتحق  وم ددداعية 

 جفودها من أجل إعمال ؛
مقددرر اليريددا ال امددل امل ددذ ابحلددا ذ التنميددة عددن  - بتقريددر ريدديس يرادد  أي ددا   -٨ 

 ؛(٢)دور   التاس ة عشرة
سدددية الدددواردة ذ اسدددتنتاجاجل اليريدددا ال امدددل ذ دور ددد  أشيدددة املبددداد  األسا يؤكدددد -9 

واملتسدددقة مدددا أغدددرا  الصدددكوك الدوليدددة حلقدددوق اإلنسدددان، مثدددل املسددداواة وعددددا التمييدددز  (٣)الثالثدددة
واملساءلة واملشاركة والت اون الدوا، بو يفا مباد  أساسدية لت مديم مراعداة احلدا ذ التنميدة علد  

 الص يدين الوطذ والدوا، ويؤكد عل  أشية مبدأيف اإلنصاف والشيافية؛
مقدددرر اليريدددا ال امدددل وابملفدددارة الددديت أدار هبدددا  - ريددديسنعدددادة انتخددداع يراددد   -١٠ 

 املناقشاجل   ل الدورة التاس ة عشرة؛
ابل دددر  املقددددا إىل اليريدددا ال امدددل ذ دور ددد  التاسددد ة عشدددرة عدددن  حيددديط علمدددا   -١١ 

، وهو ما يشكل أساسدا  مييددا  ملوا دلة (4)مقرر اليريا ال امل - جمموعة امل ايري اليت أعدها رييس
 الجل بشان  نيي  احلا ذ التنمية وإعمال ؛املداو 

نعدددداد األماندددة ورقدددة  ت دددمن الت ليقددداجل وااراء املقدمدددة مدددن احلكومددداجل  يندددو  -١٢ 
وجمموعدداجل احلكومدداجل وايموعدداجل اإلقليميددة وأ ددحاع املصددلحة بشددان امل ددايري وامل ددايري اليرعيددة 

 ؛(5)التنيي ية للحا ذ التنمية
اع اركددة بلدددان عدددا اال يددا  بشددان جمموعددة مددن امل ددايري ابقدد   ينددو  مددا التقدددير -١٣ 

، و سدداشا ا األ ددر  الراميدة إىل وةددا الصددي ة النفاييددة (6)املت لقدة بتنييدد  وإعمددال احلدا ذ التنميددة
 ؛(٧)للم ايري وامل ايري اليرعية للحا ذ التنمية

شددرين لليريددا امليوةددة السددامية  يسددري مشدداركة اتددرباء ذ الدددورة ال إىل يقلدد   -١4 
ال امددل، إلسددداء املشددورة مددن أجددل املسدداشة ذ املناقشدداجل بشددان  نييدد  وإعمددال احلددا ذ التنميددة، 

، ويتقلددددا إىل إمكانيددددة مشدددداركة اليريددددا ال امددددل ذ املنتددددد  ٢٠٣٠ذ ذلدددد  آطر  قددددة عدددداا   دددا
 السياس  الرفيا املستو  بشان التنمية املستدامة؛

امل ددذ ابحلددا ذ التنميددة املقدددا إىل جملددس اقددوق  بتقريددر املقددرر اتددا يرادد   -١5 
، ويقلدد  إليدد  أن يددوا اهتمامددا   ا ددا  إلعمددال احلددا ذ التنميددة، الدد يف ييسددر التمتددا (٨)اإلنسددان

 الكامل حبقوق اإلنسان، وفقا  للوالية املسندة إلي ؛
__________ 

(٢) A/HRC/39/56. 
 .E/CN.4/2002/28/Rev.1انار  (٣)
(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.1انار  (٧)
(٨) A/HRC/39/51. 
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ابملشدداوراجل مددا الدددول واملشدداوراجل اإلقليميددة الدديت أجراهددا ابلي ددل  أي ددا  يرادد   -١6 
 املقرر اتا  بشان إعمال احلا ذ التنمية؛

 ما يل : يقرر -١٧ 
أن يوا ل ال مل عل  ةمان أن يكون جدول أعمال  م دزكا ا  للتنميدة املسدتدامة  )أ( 

ملسدتدامة وداف دا   دا، وأن يسد   ولبلوغ ما  بقد  مدن األهدداف اإلةاييدة لالييدة وأهدداف التنميدة ا
مدددن  ١٠و 5ذ هددد ا الصددددد إىل إعددد ء ظدددان احلدددا ذ التنميدددة، علددد  النحدددو املبدددأ ذ اليقدددر أ 

إع ن وبرانمج عمل فيينا، اد  يتبدوأ املكاندة نيسدفا الديت بل تفدا  يدا اقدوق اإلنسدان واحلدراجل 
 األساسية األ ر ، سواء بسواء؛

 ال امل امل تمدة ذ دور   التاس ة عشرة؛ أن يؤيد  و ياجل اليريا )ع( 
 9/٣أن أي ددددد  اليريدددددا ال امدددددل ذ احلسدددددبان قدددددراريف جملدددددس اقدددددوق اإلنسدددددان  )حل( 

 ؛٣6/9و
أن يدددددعو اليريددددا ال امددددل املقددددرر اتددددا  إىل أن يقدددددا، ابلتشدددداور مددددا الدددددول  )د( 

  ذ دور دد  األع دداء، آراء  بشددان أعمددال اليريددا ال امددل وبنددود جدددول أعمالدد  ذاجل الصددلة، وذلدد
 ال شرين؛
أن يبدددأ اليريددا ال امددل، ذ دور دد  ال شددرين، مناقشددة لوةددا مشددرول  دد  ملددزا  )هد( 

بشددان احلددا ذ التنميددة عددن طريددا عمليددة مشدداركة قايمددة علدد  الت دداون،  ددا ذ ذلدد  بشددان  قددانوان  
 م مون ونقاق الص  املقبل؛

علدد  أسددا   انوان  مقددرر اليريددا ال امددل مشددرول  دد  ملددزا قدد - أن ي ددد ريدديس )و( 
املناقشددداجل الددديت جدددرجل  ددد ل الددددورة ال شدددرين لليريدددا ال امدددل واملدددواد مدددن دوراجل اليريدددا ال امدددل 

مدن  ، ابتدداء  للمياوةاجل املوةوعية بشان مشرول    ملزا قانوان  ا  السابقة، لك  يشكل أساس
 دور   احلادية وال شرين؛

ان أن   دد، مدا مراعداة آراء إىل اللجنة االستشدارية يلدس اقدوق اإلنسد يقل  -١٨ 
بشددان احلددا ذ  علدد  البحددث بشددان أشيددة وةددا  دد  ملددزا قددانوان   قايمددا   الدددول األع دداء،  قريددرا  
بشددان إعددداد التقريددر إىل ايلددس ذ دور دد  الثانيددة واألرب ددأ، وأن  ظدديوا  ا  التنميددة، وأن  قدددا حتددديث

  قدا التقرير إىل ايلس ذ دور   اتامسة واألرب أ؛
املقرر اتا  أن يشارك ذ احلواراجل واملنتدداجل السياسدا ية الدوليدة إىل يقل   -١9 

،  دددا ذ ذلددد  املنتدددد  السياسددد  الرفيدددا املسدددتو  امل دددذ ٢٠٣٠ذاجل الصدددلة بتنييددد   قدددة عددداا 
ابلتنميددة املسددتدامة، و ويددل التنميددة، و  ددري املندداخ، واحلددد مددن يدداطر الكددوار ، ب يددة   زيددز إدمدداحل 

 التنميددة ذ هدد   املنتدداجل واحلددواراجل، ويقلدد  إىل الددول األع دداء، واملنامدداجل الدوليددة، احلدا ذ
ووكاالجل األمم املتحدة، واللجان االقتصادية اإلقليمية، واملناماجل األ ر  ذاجل الصلة أن  يسدر 

 املشاركة ايدية للمقرر اتا  ذ ه   املنتداجل واحلواراجل؛
قددددددددس املشدددددددورة إىل الددددددددول، واملؤسسددددددداجل املاليدددددددة املقدددددددرر اتدددددددا  إىل   يددددددددعو -٢٠ 

واالقتصددادية الدوليددة، والكيدداانجل األ ددر  ذاجل الصددلة، وققددال الشددركاجل، وايتمددا املدددين بشددان 
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مدن أجدل  ٢٠٣٠التدابري الرامية إىل حتقيدا األهدداف وال دااجل املت لقدة بوسدايل  نييد   قدة عداا 
 اإلعمال الكامل للحا ذ التنمية؛

 ي ددداجل امل نيدددة ذ مناومدددة األمدددم املتحددددة، كدددل ذ إطدددار واليتددد ،  دددا ذ ا يشدددجا -٢١ 
ذلدد  الوكدداالجل املتخصصددة والصددناديا والددربامج التاب ددة لامددم املتحدددة، واملنامدداجل الدوليددة امل نيددة، 
مثل منامة التجارة ال املية وأ حاع املصدلحة امل نيدأ،  دا ذ ذلد  منامداجل ايتمدا املددين، علد  

، و ادة املسددداشة ذ ٢٠٣٠عتبدددار الواجددد  للحدددا ذ التنميدددة ذ سدددياق  نييددد   قدددة عددداا إيددد ء اال
أعمال اليريا ال امل، والت اون مدا امليوةدة السدامية واملقدرر اتدا  ذ الوفداء بواليتيفمدا فيمدا يت لدا 

 نعمال احلا ذ التنمية؛
األولويدددة، ذ  اسدددت را  التقددددا اتدددر  ذ  نييددد  هددد ا القدددرار، علددد  سدددبيل يقدددرر -٢٢ 

 دورا   املقبلة.
    


