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جملس حقوق اإلنسان

الدورة الثانية واألربعون
 ٢٧-٩أيلول/سبتمرب ٢٠١٩
البند  3من جدول األعمال
تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان املدنية والسياسية واالقتصادية
واالجتماعية والثقافية ،مبا يف ذلك احلق يف التنمية

دراسةةة دعةةدلا اللانةةة االستجملةةارية لةةس حقةةوق اإلنسةةان بجملة ن انيةةة
استخدام األ ةوا ريةا املجملةةوعة وريةا املعةادة ا بلةدالا األدةلية لةدع
حتقيق خطة التنمية املستدا ة لعام ٢٠٣٠
ذكةة ن األ

انة*

 -١طلببجم سلببو اببوا ايف قبباه ب ا  ،4/4٠إىل اللجنببا اتسترببا يا أه سلببتمو،
إعداد الد اسا اليت طلبها اجمللو ا  ١١/34برأه إمكا يا استخدام األموال غري املر وعا
وغري املعادة إىل بلداهنا األصليا ،بقبل منها حتويلها إىل ابد و/أو إ رباص صبناديس اسبت،ما  ،اص
خبرباص ومنممباإ إ ليميبد ودوليبد ،عب ه عببن أليمباإ األمبو املتمبدة واملنممباإ غبري ا كوميببا،
بوسائل منها عاد اجتماع مدسه يوم وا د جنيف يقاه/أب يل أو أاي /مايو .٢٠١٩
 -٢و ب إ اللجنببا اتسترببا يا دو اببا ال،ال،ببا والعرب ين ،املعاببودة يول/يوليببه ،٢٠١٩
و ببد أخب إ اعتبا ألببا أه اتجتمبباع الب س ا و ببه سلببو اببوا ايف قبباه ب ا  4/4٠لببن يعاببد
إت بعد دو ة اجمللبو ال،ا يبا واأل بعبد بقببجم الايبود ايفدا يبا واملتعلابا ةمليأا يبا ،أه سوصب اجمللبو
أبه ميدد الفوة الأمنيا املا ة وأبه يطلجم إىل اللجنا اتسترا يا أه سادم التا ي املتعلس إبمكا يبا
اسببتخدام األم بوال غببري املر ب وعا وغببري املعببادة إىل بلببداهنا األصببليا ،ب ب دعببو حتايببس أألببدا
خطا التنميا املقتداما لعام  ،٢٠3٠الدو ة ال،ال،ا واأل بعد جمللو اوا ايف قاه.
 -3ومببن املا ب عاببد اتجتمبباع امل ب كو أع ب
األول/أكتوب .٢٠١٩
__________

*

ال ب س مدسببه يببوم وا ببد

ُدمت أل الوثياا بعد املوعد النهائ لتعمينها خ املعلوماإ املقتجدة.
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 -4وبنبباص علببك لببد ،سببيادم سا يب اللجنببا اتسترببا يا املب كو أعب
ال،ال،ا واأل بعد.
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إىل اجمللببو

دو سببه
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