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 احلق يف التنمية - ٦٢/١٦١
 

 ،إن اجلمعية العامة 
تـشجيع مبيثاق األمم املتحدة الـذي يعـرب بوجـه خـاص عـن العـزم علـىإذ تسترشد 

ــدر أكــرب يفيات املعيــشة االجتمــاعي ورفــع مــستوالتقــدم ــة، مــن احل ظــل ق ــىري  وكــذلك عل
 لشعوب،ميع االشؤون االقتصادية واالجتماعية جلب النهوض الدولية يفاآللياتاستخدام

 وإىل العهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق)١(إىل اإلعالن العاملي حلقوق اإلنـسان وإذ تشري 
 ،)٢(يةالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافإىلو )٢(املدنية والسياسية

 إىل نتائج مجيع املؤمترات الرئيسية ومؤمترات القمة اليت تعقـدها األمـم أيضاوإذ تشري 
 املتحدة يف امليدانني االقتصادي واالجتماعي،

ــة العامــة يفإىل  كــذلكشريوإذ تــ  ــة الــذي اعتمدتــه اجلمعي أن إعــالن احلــق يف التنمي
 غـريد أن احلـق يف التنميـة حـق أكـ١٩٨٦ديـسمرب/ كـانون األول٤ملؤرخ ا٤١/١٢٨قرارها

 لــدول ل حــق وأن تكــافؤ الفــرص مــن أجــل التنميــة، مــن حقــوق اإلنــسانقابــل للتــصرف
ــون ا ألفــراداو ــذين يكون ــدولال ــى حــد ســواء، وأن الفــرد هــول ــةحمــور االهتمــام عل   يف التنمي

 ،هاواملستفيد الرئيسي من
 

_______________

 ).٣ -د(ألف ٢١٧القرار )١(
 .، املرفق)٢١ -د( ألف٢٢٠٠انظر القرار )٢(
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احلـق يف التنميـة حـق أنأكـدا مـن جديـد )٣( أن إعالن وبرنامج عمل فييناتؤكدوإذ 
حمـوريتجزأ من حقوق اإلنسان األساسية، وأن الفـرد هـو غري قابل للتصرف وجزء الوعاملي

 ،ها واملستفيد الرئيسي من يف التنميةاالهتمام
ــة أمــرا واقعــا لكــلوإذ تؤكــد مــن جديــد   اهلــدف الرامــي إىل جعــل احلــق يف التنمي

 ٨أللفية الذي اعتمدتـه اجلمعيـة العامـة يف لحدةشخص، على النحو املبني يف إعالن األمم املت
 ،)٤(٢٠٠٠ سبتمرب/أيلول

فقـر، وإذ تعـيش يفيف العـاملألن غالبيـة الـشعوب األصـلية  القلـقيساورها بالغوإذ 
عن على الشعوب األصليةاإلنصافألثر السليب للفقر وعدمل التصديتقر باحلاجة املاسة إىل

 ،على حنو تام وفعال  الفقروالقضاء علىتنمية برامج ال أن تشملهاطريق ضمان
ــاملي جل وإذ تؤكــد مــن جديــد  ــصاديةالطــابع الع ــة واالقت ــة والثقافي ــع احلقــوق املدني مي

ــسياسية ــة، مبــا في وال ــاواالجتماعي ــة، وتــشابكهاه  وعــدمتعاضــدهاوترابطهــا و  احلــق يف التنمي
 ،قابليتها للتجزئة

ت التجاريـــة ملنظمــة التجـــارة العامليـــة، إزاء تعليـــق املفاوضــاقلــقالوإذ تعــرب عـــن 
 رئيـسيةتؤكد احلاجة إىل أن تـسفر جولـة الدوحـة اإلمنائيـة عـن نتـائج ناجحـة يف جمـاالت وإذ
قبيــل الزراعــة وإمكانيــة وصــول املنتجــات غــري الزراعيــة إىل األســواق وتيــسري التجــارة مــن

 ،واخلدمات والتنمية
ملـؤمتر األمـم املتحـدة للتجـارة والتنميـة الـيتإىل نتائج الدورة احلادية عـشرةوإذ تشري 

ــل، يف الفتــرة مــن ــاولو، الربازي ــران١٨ إىل١٣عقــدت يف ســاو ب ــه/ حزي ، بــشأن٢٠٠٤يوني
تعزيز االتساق بـني االسـتراتيجيات اإلمنائيـة الوطنيـة والعمليـات االقتـصادية العامليـة”موضوع
 ،)٥(“ البلدان النامية يفخباصة، و االقتصاديني النمو والتنمية حتقيقمن أجل

 ٤/٤ة وقـرار جملـس حقـوق اإلنـسانــــراراا الـسابقـــــع قــــى مجيــ إل أيضاوإذ تشري 
ــسابقة للمجلــس)٦(٢٠٠٧مــارس/ آذار٣٠املــؤرخ ــة حقــوق وإىل القــرارات ال ــرارات جلن  وق

ريـلأب/ نيـسان٢٢ املـؤرخ١٩٩٨/٧٢سـيما قـرار اللجنـة اإلنسان بشأن احلق يف التنميـة، وال
_______________

)٣( A/CONF.157/24 (Part I)الفصل الثالث ،. 
 .٥٥/٢انظر القرار )٤(
 .TD/412انظر )٥(
،)A/62/53 (٥٣ الوثــائق الرمسيــة للجمعيــة العامــة، الــدورة الثانيــة والــستون، امللحــق رقــم :انظــر )٦(

 .الفصل الثالث، الفرع ألف
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 من أجل إعمال احلق يف التنميـة علـى النحـوالتقدم بشأن احلاجة امللحة إىل مواصلة)٧(١٩٩٨
 املبني يف إعالن احلق يف التنمية،

 لـس للفريـق العامـل املعـين بـاحلق يف التنميـة التـابع الثامنةالدورة بنتائجوإذ ترحب 
 ،٢٠٠٧ مـارس/آذار ٢إىلربايـرف/شـباط ٢٦من حقوق اإلنسان املعقودة يف جنيف يف الفترة

 ،)٨(الواردة يف تقرير الفريق العاملبصيغتها
ــع عــشر لرؤســاء دول أووإذ تــشري  ــؤمتر الراب ــات  إىل امل ــدانحكوم ــاز بل عــدم االحني

 ملكتــب تنــسيق الــوزاريجتمــاع واال٢٠٠٦ســبتمرب/ أيلــول١٦ و١٥  يف يف هافانــا،املعقــود
ــاز ــا، املعقــود يفحركــة بلــدان عــدم االحني ــار٣٠  و٢٩ يف بوتراجايــا، ماليزي  ٢٠٠٦مــايو/ أي

 يف ديربان، جنـوب أفريقيـا، يفاملعقودعدم االحنيازبلدانواملؤمتر الوزاري الرابع عشر حلركة
 ،٢٠٠٤أغسطس/ آب١٩ إىل١٧الفترة من

 )٩( للــشراكة اجلديــدة مــن أجــل تنميــة أفريقيــاتكــرر تأكيــد تأييــدها املتواصــلوإذ 
  إمنائيا ألفريقيا،بوصفها إطارا

  أن الفقر امتهان لكرامة اإلنسان،دراكا منهاوإ 
 مــن ديــد عــاملي يتطلــب أكــربميـثالن أن الفقــر املــدقع واجلــوعدراكـا منــها أيــضاوإ 

 مـن األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة،١هلـدفبا عمـاللقـضاء عليـها بااعيـمج التزامـا اتمع الـدويل
 يف حتقيــق ذلــكأن يــساهم، مبــا فيــه جملــس حقــوق اإلنــسان،اتمع الــدويل بــبالتــايل يــبو

 اهلدف،
أن يعـاين أن حـاالت الظلـم عـرب التـاريخ قـد سـامهت قطعـا يفوإدراكا منها كـذلك 

الفقــر والتخلــفمــن ،العديــد مــن النــاس يف خمتلــف أرجــاء العــامل، وخباصــة يف البلــدان الناميــة
 تصادي وعدم االستقرار وانعدام األمن، االجتماعي والتفاوت االقاالستبعادوالتهميش و

أن القضاء على الفقر ميثل أحد العناصـر احلامسـة يف تعزيـز احلـق يف التنميـة ؤكدتوإذ 
وإعمالــه، وأن الفقــر مــشكلة متعــددة األوجــه تــستلزم جــا متكــامال ومتعــدد اجلوانــب يف

سية علـى مجيـع الــصعد،ألبعـاد االقتـصادية والــسياسية واالجتماعيـة والبيئيـة واملؤســالتـصدي ل
وخباصــة يف ســياق اهلــدف اإلمنــائي لأللفيــة املتمثــل يف خفــض نــسبة ســكان العــامل الــذين يقــل

_______________

ــة للمجلــس االقتــصادي واالجتمــاعي،:انظــر )٧( ــم١٩٩٨الوثــائق الرمسي ،)E/1998/23 (٣، امللحــق رق
 .الفصل الثاين، الفرع ألف

)٨( A/HRC/4/47. 
)٩( A/57/304املرفق ،. 
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ونسبة السكان الـذين يعـانون اجلـوع إىل النـصف حبلـول عـام دخلهم اليومي عن دوالر واحد
٢٠١٥، 

 يفالفريـق العامـل املعـين بـاحلق االستنتاجات والتوصـيات الـيت اعتمـدهاب قرت - ١ 
 وتــدعو مفوضــية)٨( بتوافــق اآلراءالثامنــة حقــوق اإلنــسان يف دورتــهسلــالتنميــة التــابع ،

املتحدة حلقوق اإلنـسان واجلهـات الفاعلـة املعنيـة األخـرى إىل تنفيـذها فـورا وعلـى حنـو األمم
 كامل وفعال؛

 جملـس حقـوق اإلنـسان على حنو ما جـددها إعمال والية الفريق العاملتؤيد - ٢ 
، مع إدراك أن الفريق العامل سيعقد دورات سنوية لفتـرة مخـسة)٦(٤/٤ ه قراريفترة سنتنيلف

 أيام عمل وسيقدم تقاريره إىل الس؛
 إعمال واليـة فرقـة العمـل الرفيعـة املـستوى املعنيـة بتنفيـذ احلـق يفتؤيد أيضا - ٣ 

لفتـرةس حقـوق اإلنـسانجملـ علـى حنـو مـا جـددها إطار الفريق العامليفالتنمية اليت أنشئت
دورات سـنوية لفتـرة سـبعة أيـام عمـل  مع إدراك أن فرقة العمل ستعقد،٤/٤ ه قراريفسنتني

 وستقدم تقاريرها إىل الفريق العامل؛
 املـؤرخ٦٠/٢٥١على األحكام ذات الصلة مـن قـرار اجلمعيـة العامـة تشدد - ٤ 

  أنالس يف هـذا الـصددب بـويـ املنـشئ لـس حقـوق اإلنـسان،و ٢٠٠٦مارس/ آذار١٥
 :التفاق ايقوم مبا يلي لتنفيذ

؛ وأن ينهض ا األهداف اإلمنائية لأللفيةوحتقيق لتنمية املستدامةأن يشجع ا )أ( 
احلق يف التنميـةبـ النهوض من شأنه أن يؤدي إىل عمليوافق على برنامجأن )ب( 

 ستوىمبـ  ليـصبح)٣( عمـل فيينـا مـن إعـالن وبرنـامج١٠ و٥حسب ما هو حمدد يف الفقـرتني
 حقوق اإلنسان واحلريات األساسية؛سائر

 اجتماعهـايف ، أن فرقـة العمـل الرفيعـة املـستوى درسـتتالحظ مع التقـدير - ٥ 
 من األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة املتعلـق بإقامـة شـراكة عامليـة مـن أجـل التنميـة٨ اهلدف،الثاين

إىل حتـسني فعاليـة الـشراكة العامليـة فيمـا يتعلـق بإعمـالواقترحت معـايري لتقييمـه دوريـا سـعيا
 ؛)١٠(احلق يف التنمية

 مـن تقريـر٥٤إىل ٥٢ يف الفقـراتاملبينـةطـة الطريـقي تأييـد خرأمهية ؤكدت - ٦ 
واليت من شأا أن تكفل أن ميتد نطاق معايري التقييم الـدوري عن دورته الثامنةالفريق العامل

_______________

 .E/CN.4/2005/WG.18/TF/3انظر )١٠(
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 والـيت مـن األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة٨  حمـددة يف اهلـدف حنو ما هـيعلىللشراكات العاملية،
يقوم الفريق العامل بتطويرها وصـقلها تـدرجييا، لكـياليتأعدا فرقة العمل الرفيعة املستوى و

 مـن األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة، يف موعـد ال يتجـاوز عـام٨ اهلـدف أخرى منشمل عناصري
 ؛٢٠٠٩

 أيـدهاعـايري املـذكورة أعـاله، بالـصيغة الـيت املنبغي استخدامه يأن أيضاؤكدت - ٧ 
 ؛، حسب االقتضاء يف وضع معايري شاملة ومتسقة لتنفيذ احلق يف التنميةالفريق العامل،

حل املـذكورةا الفريق العامل، لدى االنتهاء من املرتخذ أن ي على أمهيةتشدد - ٨ 
، األمـر الـذيهـذه املعـايري وتطبيقهـا عمليـا أعاله، اخلطـوات املناسـبة مـن أجـل كفالـة مراعـاة

ميكن أن يتخذ أشكاال عـدة، منـها وضـع مبـادئ توجيهيـة بـشأن تنفيـذ احلـق يف التنميـة، وأن
 عمليـةعـن طريـق للنظـر يف وضـع معيـار قـانوين دويل لـه طـابع اإللـزام،ا أساسـ ليصبحيتطور

 تشاركية تعاونية؛
 يف دورتـهلفريـق العامـلادة يف استنتاجات أمهية املبادئ األساسية الوارتؤكد - ٩ 

 الصكوك الدولية حلقوق اإلنـسان، مثـل املـساواة وعـدم التمييـزأغراضمع تسقةوامل )١١(الثالثة
 منظـور احلـق يف مراعـاة لتعمـيمأساسيةواملساءلة واملشاركة والتعاون الدويل، بوصفها مبادئ

 أمهية مبدأي اإلنصاف والشفافية؛ تشدد علىالتنمية على الصعيدين الوطين والدويل، و
ــل، أيـضا تؤكـد - ١٠   يفأمهيــة مراعـاة فرقــة العمـل الرفيعـة املــستوى والفريـق العام

 : ما يليحلاجة إىل اواليتيهما،ب االضطالع
نظـام احلكـم الـدويل مـن أجــلعلـىالطـابع الـدميقراطيعمليـة إضـفاءتعزيـز )أ( 

 صنع القرار الدويل؛زيادة املشاركة الفعلية للبلدان النامية يف
العمل أيضا على تعزيز الـشراكات الفعليـة، مثـل الـشراكة اجلديـدة مـن أجـل )ب( 

 وغريها من املبـادرات املماثلـة، مـع البلـدان الناميـة، وخباصـة أقـل البلـدان منـوا،)٩(تنمية أفريقيا
بغرض إعمال حقها يف التنمية، مبا يف ذلك حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية؛

الصعيد احلق يف التنمية وتيسري تطبيقه وإعماله علىب قراراإلزيادة ىلإالسعي )ج( 
لـزم مـن سياسـات علـى الـصعيدي  مـاوضـع علـى يف الوقت نفـسهحث مجيع الدولوالدويل،
 احلـق يف التنميـة كحـق أساسـي مـن حقـوق اإلنـسان،عمـالإل التـدابري الالزمـةاختـاذ والوطين

  حتقيـقالتعاون الذي يعود بالنفع املشترك لكفالةوتعميقى توسيعوأيضا حث مجيع الدول عل

_______________

)١١( E/CN.4/2002/28/Rev.1ألف-، الفرع الثامن . 
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 التنمية يف سياق تعزيز التعاون الدويل الفعال إلعمـالالعقبات اليت تعترض سبيل إزالةالتنمية و
 سياساتاتباع احلق يف التنمية يستلزم حنو إعمال أن التقدم الدائممراعاةاحلق يف التنمية، مع

 إقامة عالقات اقتصادية منصفة ويئة بيئة اقتـصاديةوكذلكلى الصعيد الوطين،إمنائية فعالة ع
اتية على الصعيد الدويل؛ؤم
علــى ســبيل احلــق يف التنميــةإعمــال ملواصــلة كفالــةالنظــر يف ســبل ووســائل )د( 

 اتفاقية بشأن احلق يف التنمية؛مواصلة النظر يف وضع بطرق منها،األولوية
ة احلق يف التنمية يف السياسات واألنشطة التنفيذية لألمم املتحـدةتعميم مراعا )هـ( 

  الـدويلوالوكاالت املتخصصة والربامج والصناديق، ويف سياسات واستراتيجيات النظـام املـايل
يف، يف هـذا الـصدد، أن املبـادئ األساسـيةعلـى أن يراعـىالتجاري املتعدد األطراف،النظامو

 مثــل اإلنــصاف وعــدم التمييــز والـــشفافية،اريــة واملاليــة الدوليــة االقتــصادية والتجاــاالت
 إقامة الشراكات الفعلية من أجـل التنميـة، أمـورهاواملساءلة واملشاركة والتعاون الدويل، مبا في

عتبـاراتال احلـق يف التنميـة ومنـع املعاملـة القائمـة علـى التمييـزإعمـالغـىن عنـها يف سـبيل ال
 البلدان النامية؛ماملسائل اليتمعاجلةى غري اقتصادية يفاعتبارات أخر سياسية أو

جملــس حقــوق اإلنــسان أن يكفــل قيــام جلنتــه االستــشارية مبتابعــة  إىلتطلــب - ١١ 
 احلـق يف التنميـة، وفقـاتعزيـز ومحايـة حقـوق اإلنـسان بـشأنلللجنـة الفرعيـة األعمال اجلاريـة

 وجلنة حقوق اإلنسان، وعمال بـاملقررات الـيتلألحكام ذات الصلة من قرارات اجلمعية العامة
يفالعامــةســيتخذها جملــس حقــوق اإلنــسان، وتطلــب إىل األمــني العــام أن يقــدم إىل اجلمعيــة

 الصدد؛  عن التقدم احملرز يف هذا تقريراة والستنيلثدورا الثا
 الــدول األعــضاء ومجيــع أصــحاب املــصلحة اآلخــرين إىل املــشاركةتــدعو - ١٢ 

بالـدعم القـوي الـذييف الوقت نفـسه الدورات القادمة للمنتدى االجتماعي، وتقربنشاط يف
  الثالث املاضية؛هدوراتاملنتدى يفإىل حقوق اإلنسان ومحايةلتعزيزقدمته اللجنة الفرعية

الغايـات احملـددة يف مجيـع الوثـائقاألهـداف و االلتزام بتنفيـذتؤكد من جديد - ١٣ 
،استعراضـها اتاخلتامية للمؤمترات الرئيسية ومؤمترات القمة اليت عقدا األمم املتحدة وعمليـ

املتعلقة بإعمال احلق يف التنمية، مع التسليم بأن إعمـال احلـق يفاألهداف والغاياتسيما وال
ــر ــة أم ــةالتنمي ــالغ األمهي ــدب ــائق يف حتقيــق املقاصــد واأله ــك الوث اف والغايــات الــواردة يف تل

 اخلتامية؛
 أن إعمال احلق يف التنمية أمر أساسي من أجـل تنفيـذتؤكد من جديد أيضا- ١٤

ــة ــا عاملي ــسان حقوق  مترابطــةإعــالن وبرنــامج عمــل فيينــا اللــذين يعتــربان مجيــع حقــوق اإلن
 بالرغم مـن أن،أنهب ويقرانلتنمية، ا وغري قابلة للتجزئة، وجيعالن من اإلنسان حمورومتشابكة
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مـن حقـوقالنيـل لتربيـرانعـدامها التذرع ب ال جيوزر التمتع جبميع حقوق اإلنسان،التنمية تيس
 دوليا؛ اإلنسان املعترف ا

 يف املقـام  أن املسؤولية عن تعزيز مجيع حقـوق اإلنـسان ومحايتـها تقـعتؤكد- ١٥
 عـن تنميتـها يف املقـام األول مـسؤولةدوللـا أنعلى عـاتق الـدول، وتؤكـد مـن جديـداألول

ــصادية ــشديد علــــى دور الــــسياسات الوطنيــــةوأنــــه ال مغــــاالة يفواالجتماعيــــة االقتــ  التــ
 واالستراتيجيات اإلمنائية؛

 الظـروف الوطنيـةيئـة مسؤولية الدول يف املقـام األول عـن تؤكد من جديد- ١٦
 بينها حتقيقا لتلك الغاية؛ زامها بالتعاون فيمااتية إلعمال احلق يف التنمية والتؤوالدولية امل

اتيـة تفـضي إىل إعمـال احلـقؤ احلاجة إىل بيئـة دوليـة متؤكد من جديد أيضا- ١٧
 يف التنمية؛

ــسعي إىل زيــادةتؤكــد- ١٨ ــرار ضــرورة ال ــهبــ اإلق ــسري تطبيق ــة وتي احلق يف التنمي
تتخـذ التـدابري الـضرورية إلعمـالوإعماله على الصعيدين الدويل والوطين، ويب بالـدول أن

 احلق يف التنمية كحق أساسي من حقوق اإلنسان؛
ــد وحتليــل العقبــات الــيت تعرقــل اإلعمــالعلــى تــشدد- ١٩ األمهيــة احلامســة لتحدي

 الكامل للحق يف التنمية على الصعيدين الوطين والدويل؛
قاصرة عـن ،ات وتطرحه من حتديمبا تتيحه من فرص، تبقى أن العوملةتؤكد- ٢٠

 ضــرورة وضــعتؤكــد و،معــوملحتقيــق األهــداف املتمثلــة يف إدمــاج مجيــع البلــدان يف عــامل
سياسات واختاذ تـدابري علـى الـصعيدين الـوطين والعـاملي مـن أجـل التـصدي لتحـديات العوملـة

 ؛على حنو تام واغتنام فرصها إذا أريد هلذه العملية أن تكون شاملة ومنصفة
تـزال جوة الفاصلة بـني البلـدان املتقدمـة النمـو والبلـدان الناميـة الأن الفب قرت- ٢١

 غري مقبول رغم اجلهود املتواصلة اليت يبذهلا اتمع الدويل، وأن البلدان الناميـةإىل حدواسعة
تزال تواجه صعوبات يف املشاركة يف عملية العوملة، وأن العديد منها يواجه خطر التـهميش ال
  العوملة؛منافع من االستفادة منلياالستبعاد الفعو

أن اتمـع الـدويل بعيـد كـل البعـد عـن حتقيـق اهلـدف الـوارد يفعلـى تشدد- ٢٢
 الـسكان الـذين يعيـشون يف فقـر إىلعـدد واملتمثـل يف خفـض)٤(أللفيـةلإعالن األمـم املتحـدة

 تؤكـد، وتؤكـد مـن جديـد علـى االلتـزام بتحقيـق ذلـك اهلـدف، و٢٠١٥النصف حبلول عـام
ذلـك الـشراكة وااللتـزام بـني البلـدان املتقدمـة النمـو والبلـدان يف على مبدأ التعاون الدويل، مبا

 النامية من أجل حتقيق اهلدف؛



A/RES/62/161

8

 حتقيـق خطـوات ملموسـة حنـو بعـدتخـذالبلدان املتقدمة النمـو الـيت مل تحتث- ٢٣
 املساعدة اإلمنائيـة الرمسيـة يف املائة من ناجتها القومي اإلمجايل لتقدمي٠,٧هدف ختصيص نسبة

 يف املائـة مـن ناجتهـا القـومي اإلمجـايل٠,٢  و٠,١٥بـني إىل البلدان النامية ونـسبة تتـراوح مـا
، وتشجع البلدان النامية على االستفادة مـن التقـدم على أن تقوم بذلكلصاحل أقل البلدان منوا

يــة اسـتخداما فعــاال للمــساعدة يف اسـتخدام املــساعدة اإلمنائيـة الرمس كفالــةاحملـرز حرصــا علـى
  األهداف والغايات اإلمنائية؛حتقيق

يف جمــاالت صـول البلـدان الناميـة إىل األسـواقمـسألة ومعاجلـة بـضرورة تقـر- ٢٤
 الـيت ـم البلــداناــاالتسـيما  الزراعــة واخلـدمات واملنتجـات غــري الزراعيـة، والعـدة منـها

 النامية؛
 ذلــك يف اــاالت الــيت يف ، مبــاللتجــارة بــوترية مناســبة حتريــر جمــد  إىلتــدعو- ٢٥

ــاوض ال ــد التف ــزال قي ــة ب،ت ــات املتعلق ــاء بااللتزام ــسائل والوف ــذ،والــشواغل امل ــصلة بالتنفي  املت
ــها ــة اخلاصــة والتفــضيلية ــدف تعزيزهــا وجعل ــرواســتعراض أحكــام املعامل ــة وفعالأكث ــدق ةي

 وبنـاء القـدرات وتقـدمي املـساعدةيـة اجلمركيـة،ماديـدة مـن احلاجلشـكالاأل وجتنـب،وعملية
 حنـو إعمـال احلـق يف التنميـةإحـراز تقـدم هامـة يفمسائل باعتبارها،التقنية إىل البلدان النامية

 بشكل فعال؛
 بـني اـاالت االقتـصادية والتجاريـة واملاليـة الدوليـةةالقائمـ الصلة  بأمهيةقرت- ٢٦

، يف هــذا الــصدد، احلاجــة إىل احلكــم الرشــيد وإىل توســيعكــدتؤوإعمــال احلــق يف التنميــة، و
التنميـة واحلاجـةاملسائل اليت هلا أمهية بالنسبة إىلقاعدة صنع القرار على الصعيد الدويل بشأن

ــرات يف اــال التنظيمــي،ســدإىل ــة األمــم املتحــدة وغريهــا مــنوكــذلك الثغ ــز منظوم  تعزي
يـضا ضـرورة توسـيع وتعزيـز مـشاركة البلـدان الناميـة أتؤكـداملؤسسات املتعددة األطـراف، و

يف اــالاقتــصاداا مبرحلــة انتقاليــة يف عمليــة صــنع القــرار وحتديــد املعــايري والبلــدان الــيت متــر
 ؛الدويلعلى الصعيداالقتصادي

أن احلكم الرشيد وسيادة القانون على املـستوى الـوطين يـساعدانب  أيضاقرت- ٢٧
 اجلهـودبأمهيـة قـرفيها احلق يف التنمية، وت عزيز ومحاية حقوق اإلنسان، مبا تعلىمجيع الدول

 احلكـمهـافي  ممارسـات احلكـم الرشـيد، مبـا وتعزيـزاملتواصلة اليت تبذهلا الدول من أجـل حتديـد
ستجيبالــيت تــ ،املــشاركةالقــائم علــىلمــساءلة ولاخلاضــعاملتــسم بالــشفافية واملــسؤولية و

ا وتطلعاج شراكة متفق عليهـا إزاءا يف ذلك يف سياق، مبتتناسب معهاا والحتياجا اتباع 
 التنمية وبناء القدرات واملساعدة التقنية؛
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 ذلـكباعتبار ،أمهية دور املرأة وحقوقها وتطبيق منظور جنساينب  كذلكقرت- ٢٨
القـةيف عمليـة إعمـال احلـق يف التنميـة، وتالحـظ بوجـه خـاص الع شاملة لعدة جوانبمسألة

اإلجيابية القائمة بـني تعلـيم املـرأة ومـشاركتها علـى قـدم املـساواة يف األنـشطة املدنيـة والثقافيـة
  وتعزيز احلق يف التنمية؛ احملليمجتمعلواالقتصادية والسياسية واالجتماعية ل

 ضرورة إدماج حقوق األطفـال، إناثـا وذكـورا علـى الـسواء، يف مجيـعتؤكد- ٢٩
ــربامج ــسياسات وال ــة،ال ــز وكفال ــك احلقــوق وتعزي ــ تل ــة ها، المحايت ســيما يف اــاالت املتعلق

 بالصحة والتعليم وتنمية قدرام بشكل كامل؛
متالزمـة نقـص/ باإلعالن السياسي بشأن فريوس نقص املناعة البشريةترحب- ٣٠

ــسب ــة املكت ــدز(املناع ــد)اإلي ــذي اعتم ــة ال ــة العام ــستوى للجمعي يفيف االجتمــاع الرفيــع امل
 وجــوب اختــاذ تــدابري إضــافية أخــرى علــى الــصعيدين، وتؤكــد)١٢(٢٠٠٦يونيــه/حزيــران ٢

 مـن األمـراضهاإليـدز وغـري/الوطين والدويل من أجـل مكافحـة فـريوس نقـص املناعـة البـشرية
املعدية، مع مراعاة اجلهود والـربامج اجلاريـة، وتكـرر تأكيـد ضـرورة تقـدمي مـساعدة دوليـة يف

 هذا الصدد؛
 )١٣( باعتمـاد اتفاقيـة حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـةمع التقـدير حتيط علما - ٣١ 

 مفتوح؛ أن باب التوقيع على االتفاقية وتالحظ،٢٠٠٦ديسمرب/ كانون األول١٣ يف
 جتاه الشعوب األصلية يف عملية إعمال احلـق يف التنميـة،التزامهاعلى تؤكد - ٣٢ 

جمـاالت التعلــيم والعمالـة والتــدريب املهــين هـذه الــشعوب يفوق التزامهــا بكفالـة حقــوتؤكـد
ــالــضمان والــصحة والــصرف الــصحيوإعــادة التــدريب واإلســكان و يت جــرى االجتمــاعي ال

 يف إعـالن األمـم املتحـدةهـازابرإ حقوق اإلنسان ويف جمال الدولية يف االلتزاماتاالعتراف ا
 ١٣ املـؤرخ٦١/٢٩٥رارهابشأن حقوق الشعوب األصلية الذي اعتمدته اجلمعية العامة يف ق

 ؛٢٠٠٧سبتمرب/أيلول
 باحلاجة إىل إقامة شراكات قوية مع منظمـات اتمـع املـدين والقطـاعتسلم - ٣٣ 

 لقضاء على الفقر وحتقيق التنمية وحتديد املسؤولية االجتماعية للشركات؛إىل ااخلاص سعيا
الــة ملنــع ومكافحــة علــى احلاجــة امللحــة إىل اختــاذ تــدابري ملموســة وفعتــشدد- ٣٤

ــع عمليــات ال ــع الــصعد، وملن لألمــوالل الــدويلتحويــوجتــرمي مجيــع أشــكال الفــساد علــى مجي
 بصورة غري مشروعة، والكشف عنها وردعها على حنو أكثر فعالية، ولتعزيز التعـاونكتسبةامل

_______________

 .، املرفق٦٠/٢٦٢القرار )١٢(
 .، املرفق األول٦١/١٠٦القرار )١٣(
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،)١٤(دق مـع مبـادئ اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة الفـساس، مبـا يتـإعادة األمـوالالدويل على
 يف الفصل اخلامس منها، وتؤكد أمهية التزام مجيـع احلكومـات التزامـا سياسـيا حقيقيـاخباصةو

والتـصديق عليهـا يفإطار قانوين ثابـت، ويف هـذا الـسياق، حتـث الـدول علـى توقيـع االتفاقيـة
  والدول األطراف على تطبيقها تطبيقا فعاال؛أقرب وقت ممكن

أنـشطة مفوضـية األمـم املتحـدةب صـلة النـهوضمواضـرورةعلى  أيضاتشدد- ٣٥
ذلـك ضـمان اسـتخدام املـوارد يف حلقوق اإلنسان يف جمال تعزيز احلق يف التنميـة وإعمالـه، مبـا

األمني العـام تزويـد املفوضـيةبـ يـب، و اسـتخداما فعـاالاملالية والبشرية الالزمة لتنفيذ واليتـها
 باملوارد الضرورية؛

حلقـوق اإلنـسانالـساميةاألمـم املتحـدةلب إىل مفوضـة الطتؤكد من جديد- ٣٦
أن تقوم بفعالية، لدى تعميم مراعاة احلق يف التنمية، بأنشطة ترمي إىل تعزيـز الـشراكة العامليـة
ألغراض التنمية بني الدول األعـضاء والوكـاالت اإلمنائيـة واملؤسـسات الدوليـة املعنيـة بالتنميـة

إىل جملــساملقبــل املقــدمالتفــصيل يف تقريرهــابلــك األنــشطةوالتمويــل والتجــارة، وأن تــورد ت
 حقوق اإلنسان؛

ــا، بوكــاالت األمــم امليــب- ٣٧ الوكــاالتكــذلكو تحــدة وصــناديقها وبراجمه
أنإىل احلاجـةتؤكد احلق يف التنمية يف براجمها وأهدافها التنفيذية، ومراعاةاملتخصصة، تعميم

احلـق يف التنميـة يفمراعـاة األطـراف بتعمـيمم التجاري املتعدداظ والن املايل الدويلالنظامقومي
 سياساا وأهدافها؛

 إىل األمني العام أن يعرض هـذا القـرار علـى الـدول األعـضاء وأجهـزةتطلب- ٣٨
 منظومة األمم املتحدة وهيئاا ووكاالا املتخصصة وصناديقها وبراجمهـا واملؤسـسات اإلمنائيـة

 سيما مؤسسات بريتون وودز واملنظمات غري احلكومية؛ الو، الدوليةواملالية
 إىل األمــني العـام أن يقــدم تقريـرا إىل اجلمعيــة العامـة يف دورــاتطلـب أيـضا- ٣٩

 والستني وتقريرا مؤقتا إىل جملس حقوق اإلنسان عن تنفيذ هذا القـرار، علـى أن يـشملالثالثة
يد الــوطين واإلقليمــي والــدويل لتعزيــز احلــق يفالتقريــران اجلهــود املبذولــة علــى كــل مــن الــصع

ما التنمية إىل تقدمي بيان شفوي عالتنمية وإعماله، وتدعو رئيس الفريق العامل املعين باحلق يف
 . والستني الثالثةيف دوراالعامة إىل اجلمعيةمعلومات يستجد من

 ٧٦جللسة العامةا
 ٢٠٠٧ ديسمرب/ كانون األول١٨

_______________

 .٤٢١٤٦، الرقم٢٣٤٩، الدجمموعة املعاهداتمم املتحدة،األ )١٤(
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