األمم املتحدة

اجلمعية العامة

A/HRC/42/L.36
Distr.: Limited
20 September 2019
Arabic
Original: English

جملس حقوق اإلنسان

الدورة الثانية واألربعون
 ٢7-9أيلول/سبتمرب ٢٠١9
البند  ٣من جدول األعمال
تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان ،املدنية والسياسية واالقتصادية
واالجتماعية والثقافية ،مبا يف ذلك احلق يف التنمية
فنزويال (مجهورية  -البوليفارية)* ،دولة فلسطني** :مشروع قرار

 .../42احلق يف التنمية
إن جملس حقوق اإلنسان،
إذ يشري إىل ميثاق األمم املتحدة والصكوك األساسية حلقوق اإلنسان،
وإذ يؤك د ددد م د ددن جدي د ددد إعد د د ن احل د ددا ذ التنمي د ددة الد د د يف اعتمد د د د ا م ي د ددة ال ام د ددة ذ
قرارها  ١٢8/4١املؤرخ  4كانون األول/ديسمرب ،١986
وإذ يشددري مددن جديددد إىل إع د ن وانددرعمل عمددا يينددا ،ال د يف يؤكددد مددن جديددد احلددا ذ
التنمية على أن حا عاملي غري قاانا للتصرف وجزء ال يتجزأ من كا حا من حقوق اإلنسان،
وإذ يؤكددد مددن جديددد قدراريف جملددس حقددوق اإلنسددان  4/4املددؤرخ  ٣٠آذار/مددار ٢٠٠7
و ٣/9املؤرخ  ١7أيلول/سبتمرب  ،٢٠٠8وإذ ي ّكر جبميع قرارات نة حقوق اإلنسان انشدنن احلدا
ذ التنمي ددة ،مب ددا ذ ذلد د القد درار  7٢/١998امل ددؤرخ  ٢٢نيس ددان/أانريا  ١998والقد درار 7/٢٠٠4
املدؤرخ  ١٣نيسدان/أانريا  ٢٠٠4الدداعم إلعمدال احلدا ذ التنميدة ،وإذ يد ّكر أي دا جبميدع قدرارات
اجملل ددس وا م ي ددة ال ام ددة انش ددنن احل ددا ذ التنمي ددة ،وآخره ددا قد درار اجملل ددس  9/٣9امل ددؤرخ  ٢7أيل ددول/
سبتمرب  ،٢٠١8وقرار ا م ية ال امة  ١66/7٣املؤرخ  ١7كانون األول/ديسمرب ،٢٠١8

__________

*

**

ابسم الدول األع داء ذ األمدم املتحددة األع داء ذ حركدة انلددان عددز اال يدا  ،ابسدتثناء إكدوادور واندريو ولديلي
وكولومبيا وهندورا .
دولة غري ع و ذ جملس حقوق اإلنسان.
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وإذ يد د ّكر ابلوثيق ددة ايتامي ددة مل ددؤحر األم ددم املتح دددة للتنمي ددة املس ددتدامة ،امل ق ددود ذ ال د د ة
مددن  ٢٠إىل  ٢٢حزيران/يوني د  ٢٠١٢وامل نددون ’’املسددتقبا ال د يف نصددبو إلي د ‘‘( ،)١وال د يف يؤكددد
جمد ددددا الت د دزاز اجملتمد ددع الد دددوا ابلتنميد ددة املسد ددتدامة وانك الد ددة ال د د ويل ملسد ددتقبا مسد ددتداز اقتصد دداد
واجتماعيا وانيئيا للكرة األرضية وحلاضر األجيال وقادمها،
وإذ ي ّكر أي ا ابلوثيقة ايتامية ملؤحر األمم املتحدة الر يع املستوى الثاين امل ين ابلت داون
ان انلدان ا نوب ،امل قود ذ ال ة من  ٢٠إىل  ٢٢آذار/مار ،)٢(٢٠١9
وإذ يرحد مبددؤحر القمددة الس داانع عشددر لر سدداء دول أو حكومددات انلدددان عدددز اال يددا ،
امل قددود ذ جزيددرة مارغريتددا جبمهوريددة نددزوي البولي اريددة ،يددومي  ١7و ١8أيلول/سددبتمرب ،٢٠١6
وإذ يشري إىل مؤحرات القمة واملؤحرات الساانقة اليت أكددت يهدا الددول األع داء ذ حركدة انلددان
عدددز اال يددا ضددرورة إعمددال احلددا ذ التنميددة علددى سددبيا األولويددة ،انكددرق مددن انينهددا وضددع د
ملزز قانوع انشنن احلا ذ التنمية من جان األجهزة املختصة ،مع مراعاة التو يات الصدادرة ذ
إطار املبادرات ذات الصلة،
وإذ يؤكد احلاجة امللحة إىل ج ا احلا ذ التنمية واق ا ي يش كا رد،
وإذ يؤكد أي ا أن مجيع حقوق اإلنسدان واحلدر ت األساسدية ،مبدا يهدا احلدا ذ التنميدة،
ال ميكن التمتع هبا إال ذ إطار جامع و اوين علدى الصد د الددوا واإلقليمدي والدوطين ،وإذ يدرب ،
ذ ه د ا الصدددد ،أشيددة إل دراك مناومددة األمددم املتحدددة ،مبددا يهددا وكاال ددا املتخصصددة و ددناديقها
وانراجمهددا ،كددا ذ إطددار الواليددة املنوطددة ان د  ،واملنامددات الدوليددة امل نيددة ،مبددا يهددا املنامددات املاليددة
والتجارية ،وا هات امل نيدة داحبة املصدلحة ،مبدا يهدا منامدات اجملتمدع املددين وأخصداييو التنميدة
وخرباء حقوق اإلنسان وا مهور على مجيع املستو ت ،ذ املناقشات املت لقة ابحلا ذ التنمية،
وإذ يقددر ان ددرورة ا بددا اددل لدداما لت زيددز واايددة حقددوق اإلنسددان كا ددة وان ددرورة إدمددا
مناور إ اء احلدا ذ التنميدة انكريقدة أكثدر منهجيدة ذ مجيدع جواند عمدا مناومدة األمدم املتحددة،
مبا ذ ذل هيئات امل اهدات وجملس حقوق اإلنسان وآليا ،
وإذ يشدددد علددى أن املسددؤولية عددن إدارة الق ددا االقتصددادية واالجتماعيددة علددى مسددتوى
ال دا والتصددديف لاخكددار الديت دددد السد ز واألمدن الدددولي مسددؤولية د أن شد ك يهددا أمددم
ال ددا وينب ددي االضددك هبددا علددى د يد مت دددد األطدراف ،وأن الدددور املركددزيف ،ذ هد ا الصدددد،
أن كلع ان األمم املتحدة ابعتبارها أكثر املنامات عاملية وحثي ذ ال ا ،
وإذ يرح ابعتماد خكدة التنميدة املسدتدامة ل داز  )٣(٢٠٣٠ووسدايا ن يد ها ،وإذ يؤكدد
أن خكدة عدداز  ٢٠٣٠س لددد العد ن احلددا ذ التنميدة وأن احلددا ذ التنميددة أسددا لبيئددة حكينيددة
حامسة إلعمال أهداف التنمية املستدامة إعماال كام ،
وإذ يسددلم أبن حتقيددا األهددداف اإلةاييددة املت ددا عليهددا دوليددا ،مبددا يهددا األهددداف اإلةاييددة
لال ية الديت تحقدا وأهدداف التنميدة املسدتدامة واألهدداف املتصدلة انت دري املنداخ ،يتكلد ا سداقا
حقيقيا للسياسات و نسيقا اال،

__________

()١
()٢
()٣
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وإذ يسد ددلم أي د ددا أبن ا د ددو وال قد ددر امل د دددقع ،جبمي د ددع ألد ددكا ما وأان ادش د ددا ،ش د ددا أك د ددرب
التح ددد ت ال املي ددة وأن الق دداء عليهم ددا يتكل د التزام ددا مجاعي ددا م ددن اجملتم ددع ال دددوا ،وإذ يهيد د
ابلتاا ابجملتمع الدوا أن يساهم ذ حتقيا ذل ا دف ،و قا ألهداف التنمية املستدامة،
وإذ يسددلم ك د ل أبن ان ددداز املسدداواة يشددكا عقبددة كبددرية أمدداز إعمددال احلددا ذ التنميددة
داخا البلدان و يما انينها،
وإذ يس دلّم ك د ل أبن الق دداء علددى ال قددر جبميددع ألددكال وأان دداد  ،مبددا ذ ذل د ال قددر
املدددقع ،هددو أحددد ال نا ددر احلامسددة ذ زيددز احلددا ذ التنميددة وإعمالد  ،وهددو أكددرب التحددد ت الدديت
يواجهها ال ا ومكل ال غد عند لتحقيدا التنميدة املسدتدامة ،وهدو يتكلد اجدا مت ددد األوجد
ومتكددام  ،وإذ يكددرر يكيددد احلاجددة إىل حتقيددا التنميددة املسددتدامة أبان ادهددا الث ثددة  -االقتصدداديف
واالجتماعي والبيئي  -على و متوا ن ومتكاما،
وإذ ي ددرب عددن قلقد إ اء زايددد عدددد حدداالت انتهاكدات وجتدداو ات حقددوق اإلنسددان الدديت
ر كبها الشركات عرب الوطنية وغريها من مؤسسات األعمال ،وإذ يشدد على ضرورة التنكد من
دوا ر سددبا احلمايددة وال دالددة واالنتصدداف املناسددبة ل ددحا انتهاكددات وجتدداو ات حقددوق اإلنسددان
الناجت ددة ع ددن أنش ددكة لد د الكي دداعت ،وإذ يؤك ددد أن عليه ددا أن س ددهم ذ وس ددايا التن يد د ال م ددة
إلعمال احلا ذ التنمية،
وإذ يشدد على أن مجيع حقوق اإلنسان واحلر ت األساسية ،مبدا يهدا احلدا ذ التنميدة،
عاملية وغري قاانلة للتجزية وم اانكة ومتشاانكة،
وإذ يشدددد أي ددا علددى أن احلددا ذ التنميددة يكتسددي أشيددة حيويددة ذ سددبيا حتقيددا خكددة
عاز  ٢٠٣٠ابلكاما ،وينب ي أن يكون حمور ذ ن ي ها،
وإذ يؤكددد أن ن يد أهددداف التنميددة املسددتدامة اننجدداع سدديتكل زيددز نادداز وطددين ودوا
جديد أكثر إنصا ا واستدامة ،و زيز وااية مجيع حقوق اإلنسان واحلر ت األساسية،
وإذ ي ح د االلت دزاز ال د يف أعلن د ع دددد م ددن الوك دداالت املتخصص ددة والص ددناديا وال دربامل
التاان ددة لامددم املتحدددة وغريهددا مددن املنامددات الدوليددة جب ددا احلددا ذ التنميددة واق ددا ي يشد ا ميددع،
وإذ حيث ،ذ ه ا الصدد ،مجيع ا يئدات امل نيدة التاان دة ملناومدة األمدم املتحددة واملنامدات الدوليدة
األخدرى علدى إدمدا احلدا ذ التنميدة ذ ددل أهددا ها وسياسدا ا وانراجمهدا وأنشدكتها التن ي يددة،
وذ ال مليددات اإلةاييددة وال مليددات املتصددلة ابلتنميددة ،مبددا يشددما متاان ددة مددؤحر األمددم املتحدددة الراانددع
امل ين أبقا البلدان ةوا،
وإذ يش دددد عل ددى أن ال دددول ه ددي املس ددؤولة ذ املق دداز األول ع ددن يئ ددة الا ددروف الوطني ددة
والدولية املوا ية إلعمال احلا ذ التنمية،
وإذ يس ددلم أبن ال دددول األع دداء ينب ددي أن ت دداون يم ددا انينه ددا ل ددمان التنمي ددة وإ الد ددة
ال قبددات الدديت مددا ان كددب د و سددبيلها ،وأبن علددى اجملتمددع الدددوا أن يشددجع الت دداون الدددوا
ال ددال ،وال سدديما الشدراكات ال امليددة مددن أجددا التنميددة ،إلعمددال احلددا ذ التنميددة وإ الددة ال قبددات
الدديت د و سددبيا التنميددة ،وأبن إحدرا قدددز دايددم ذ اجتددا إعمددال احلددا ذ التنميددة يسددتلزز ا بددا
سياس ددات إةايي ددة ال ددة عل ددى الصد د يد ال ددوطين ،وإقام ددة ع ق ددات اقتص ددادية منصد د ة و يئ ددة انيئ ددة
اقتصادية موا ية على الص يد الدوا،
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وإذ حيددث مجيددع الدددول األع دداء علددى املشدداركة مشدداركة انندداءة ذ املناقشددات مددن أجددا
التن ي التاز إلع ن احلا ذ التنمية ان ية ختكي املن ق السياسي القايم داخا ال ريا ال اما امل دين
ابحلا ذ التنمية،
وإذ يؤكددد أن االحت ددال ابلد كرى السددنوية الث ثد العتمدداد إعد ن احلددا ذ التنميددة أ ع
ر ة ريدة للمجتمع الدوا إلظهار وإعادة يكيدد التزامد القداطع ابحلدا ذ التنميدة ،مدع التسدليم
ابملكانة ال الية اليت يستحقها وم اع ة جهود إلعمال ه ا احلا،
وإذ يشدد على أن ا م ية ال امة قررت ،ذ قرارها  ١4١/48املؤرخ  ٢٠كانون األول/
ديسمرب  ،١99٣أن شما مسؤولية م وو األمم املتحدة السامي حلقوق اإلنسان عنا ر منها
زيز إعمدال احلدا ذ التنميدة واايتد  ،و قويدة الددعم املقددز د ا ال درو مدن ا يئدات ذات الصدلة
ذ مناومة األمم املتحدة،
وإذ يدددرك احلاجددة إىل مناددورات مسددتقلة ومشددورة اي درباء مددن أجددا زيددز عمددا ال ريددا
ال اما امل ين ابحلا ذ التنمية ،ودعم ا هود اليت ب ا الدول األع اء من أجا إعمدال احلدا ذ
التنمية إعماال كام  ،مبا ذ ذل ذ سياق ن ي أهداف التنمية املستدامة،
وإذ يرحد د ابملناقش ددات ال دديت أجراه ددا ال ري ددا ال ام ددا امل ددين ابحل ددا ذ التنمي ددة ذ دور د د
ال شرين انشنن الكي ية اليت ميكن أن يسهم هبا وجدود د ملدزز قدانوع ذ ج دا احلدا ذ التنميدة
واق ددا ملموسددا للجميددع ،وذلد انتهيئددة الاددروف املوا يددة علددى الص د يدين الوطنيددة والدددوا إلعمال د
وانوقف مجيدع التدداانري الديت قدد يكدون دا أثدر سدلق علدى احلدا ذ التنميدة ،و قدا للميثداق واإلعد ن
انشنن احلا ذ التنمية وغريشا من الصكوك الدولية والواثيا ذات الصلة،
وإذ يؤكددد مددن جديددد قدراريف جملددس حقددوق اإلنسددان  ١/5انشددنن انندداء مؤسسددات اجمللددس
و ٢/5انشددنن مدونددة قواع ددد سددلوك أل ددحاب الددوال ت ذ إطددار اإلج دراءات ايا ددة للمجلددس
املددؤرخ  ١8حزيران/يونيد  ،٢٠٠7وإذ يشدددد علددى أن ي ددكلع املكلددف ابلواليددة انواجبا د و قددا
ين القرارين ومر قيهما،
 -١يؤكددد مددن جديددد التزام د الدرا احل دا ذ التنميددة ان اليددة ذ أعمال د وذ أعمددال
آليا على و منهجي ول اف؛
 -٢يرج د ابلتقريددر املوحددد لام د ال دداز وم ددوو األمددم املتحدددة السددامي حلقددوق
اإلنسان انشنن احلا ذ التنمية()4؛
 -٣يكل د د إىل امل وض ددة الس ددامية أن وا ددا ق دددجم قري ددر س ددنويف إىل جمل ددس حق ددوق
اإلنسان عن أنشكة امل وضية السامية حلقوق اإلنسان ،مبدا ذ ذلد عدن التنسديا اند الوكداالت داخدا
مناومدة األمددم املتحددة هددا لد ددلة مبالدرة العمددال احلدا ذ التنميددة ،وأن قددز حتلددي عدن إعمددال هد ا
احلددا ،مددع مراعدداة التحددد ت القايمددة أمدداز إعمددال ه د ا احلددا ،و قدددجم و دديات انشددنن كي يددة الت ل د
عليها ومق حات ملموسة لدعم ال ريا ال اما امل ين ابحلا ذ التنمية ذ إجنا واليت ؛
 -4حيددث امل وضددة السددامية علددى موا ددلة جهودهددا ،و دداء ابملسددؤولية املوكلددة إليهددا،
لدز دة الدددعم املقددز لت زيددز إعمدال احلددا ذ التنميدة واايتد  ،مسدتندة ذ ذلد إىل إعد ن احلددا ذ

__________
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4
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التنمية ومجيع قرارات ا م ية ال امة و نة حقوق اإلنسان وجملس حقوق اإلنسان انشنن احلا ذ
التنمية ،وإىل استنتاجات ال ريا ال اما امل ين ابحلا ذ التنمية و و يا املت ا عليهما؛
 -5يكل د إىل امل وض دية الس ددامية أن تخ د  ،عن ددد ن ي د إع د ن احل ددا ذ التنمي ددة،
مددا يك ددي مددن التددداانري ل ددمان ختصدديص امل دوارد ختصيصددا مت دوا ع وانياّنددا وإي د ء االهتمدداز الواج د
ل مان إانرا احلا ذ التنمية من خ ل حتديد و ن ي مشاريع ملموسة مكرسة للحدا ذ التنميدة،
ابلت دداون مددع املقددرر ايددا امل ددين ابحلددا ذ التنميددة ،وأن كلددع جملددس حقددوق اإلنسددان انشددكا
منتام على ما يكرأ من مستجدات ذ ه ا الصدد؛
 -6يس د د ددلم ابحلاج د د ددة إىل جتدي د د ددد ا ه د د ددود ذ س د د ددبيا كثي د د ددف امل د د ددداوالت ض د د ددمن
ال ريددا ال امددا مددن أجددا الو دداء ،ذ أقددرب وقددب هكددن ،انواليتد املنشددنة مبوجد قدرار نددة حقددوق
اإلنسان  7٢/١998وقرار جملس حقوق اإلنسان 4/4؛
 -7يقددر ابحلاجددة إىل السد ي جاهدددا لددز دة قبددول احلددا ذ التنميددة و يلد وإعمال د
علددى الص د يد الدددوا ،وحيددث مجيددع الدددول ،ذ الوقددب ن سد  ،علددى وضددع مددا يلددزز مددن سياسددات
علددى الصد يد الددوطين واختدداذ التددداانري ال مددة إلعمددال احلددا ذ التنميددة ابعتبدار جددزءا ال يتجدزأ مددن
مجيع حقوق اإلنسان واحلر ت األساسية؛
 -8يرح ابالحت االت الديت جدرت إحيداء للد كرى السدنوية الث ثد إلعد ن احلدا
ذ التنمية ،ال سيما االحت االت اليت إلحيداء الد كرى الث ثد ذ عداز  ،٢٠١6الديت للدب عقدد
حلقددة النقدداس السددنوية الر ي ددة املسددتوى انشدنن مدديم مناددور حقددوق اإلنسددان ،وموضددوعها خكددة
التنميددة املسددتدامة ل دداز  ٢٠٣٠وحقددوق اإلنسددان ،مددع ال كيددز علددى احلددا ذ التنميددة  ،ذ الدددورة
احلاديددة والث ثد جمللددس حقددوق اإلنسددان ،وحلقددة النقدداس انشددنن زيددز واايددة احلددا ذ التنميددة ذ
الدورة الثانية والث ث للمجلس ،وا زء الر يع املستوى من ا م ية ال امة الد يف صخصدص إلحيداء
الد كرى السددنوية الث ثد إلعد ن احلددا ذ التنميددة ،ذ الدددورة احلاديددة والسددب للجم يددة ال امددة،
وال د يف أ ع للدددول األع دداء ر ددة ريدددة إلظهددار التزامهددا السياسددي وجتديددد  ،وإي د ء احلددا ذ
التنمية االهتماز الكبري ال يف يستحق وم اع ة جهودها من أجا إعمال ؛
-9
دور ال شرين ؛
( )5

يرحد أي ددا انتقريددر ريدديس  -مقددرر ال ريددا ال امددا امل ددين ابحلددا ذ التنميددة عددن

 -١٠يؤكد أشية املبادئ األساسية الدواردة ذ اسدتنتاجات ال ريدا ال امدا امل دين ابحلدا
ذ التنمية ذ دور الثالثة( )6واملتسقة مع أغراو الصكوك الدولية حلقوق اإلنسدان ،مثدا املسداواة
وعدز التمييز واملساءلة واملشاركة والت اون الدوا ،انو ها مبادئ أساسية لت ميم مراعاة احلدا ذ
التنمية على الص يدين الوطين والدوا ،ويؤكد على أشية مبدأيف اإلنصاف والش ا ية؛
 -١١يؤكددد أي ددا أشيددة ن ي د واليددة ال ريددا ال امددا امل ددين ابحلددا ذ التنميددة ،ويسددلم
ان رورة ان ل املزيد من جهود للت ل على املن ق السياسي القايم ضمن ال ريا ال اما وحكين ذ
__________
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أقرب وقب هكن من ن ي واليت احملددة كما نص عليها قرار نة حقوق اإلنسان 7٢/١998
وقرارا جملس حقوق اإلنسان  4/4و9/٣9؛
 -١٢يرح د العددادة انتخدداب ريدديس  -مقددرر ال ريددا ال امددا امل ددين ابحلددا ذ التنميددة
ينو ابحلنكة اليت حتلى هبا ذ إدارة املناقشات خ ل الدورة ال شرين ،ويتكلع إىل إعدداد مشدرو
وّ
د ملددزز قددانوع انشددنن احلددا ذ التنميددة ،و قددا للتكليددف الصددادر مددن جملددس حقددوق اإلنسددان ذ
قرار 9/٣9؛
 -١٣حي دديل علم ددا ابل ددرو املق دددز إىل ال ري ددا ال ام ددا ذ دور د د التاس د ة عش ددرة ع ددن
جمموعة امل ايري لتن ي احلا ذ التنمية اليت أعدها رييس  -مقرر ال ريا ال اما( ،)7وهو ما يشكا
أساسا م يدا ملوا لة املداوالت انشنن ن ي احلا ذ التنمية وإعمال ؛
 -١4ين ددو الع ددداد األمان ددة ورق ددة ت ددمن الت ليق ددات وااراء املقدم ددة م ددن احلكوم ددات
وجمموعددات احلكومددات واجملموعددات اإلقليميددة وأ ددحاب املصددلحة انشددنن امل ددايري وامل ددايري ال رعيددة
التن ي ية للحا ذ التنمية()8؛
 -١5ينددو مددع التقدددير ابقد اع حركددة انلدددان عدددز اال يددا انشددنن جمموعددة مددن امل ددايري
املت لقدة انتن يد وإعمددال احلدا ذ التنميددة( ،)9ومبسدداشا ا األخددرى الراميدة إىل وضددع الصددي ة النهاييددة
للم ايري وامل ايري ال رعية للحا ذ التنمية()١٠؛
 -١6يكل إىل امل وضة السامية وظيف خرباء و يسدري مشداركتهم ذ الددورة احلاديدة
وال شرين لل ريا ال اما امل ين ابحلا ذ التنمية ،إلسدداء املشدورة مدن أجدا املسداشة ذ املناقشدات
انشددنن وضددع د ملددزز قددانوع انشددنن احلددا ذ التنميددة ذ إطددار ن ي د وإعمددال احلددا ذ التنميددة،
مب ددا ذ ذلد د آاثر خك ددة ع دداز  ،٢٠٣٠ويتكل ددع إىل إمكاني ددة مشد داركة ال ري ددا ال ام ددا ذ املنت دددى
السياسي الر يع املستوى انشنن التنمية املستدامة؛
 -١7يرح د انتقريددر املقددرر ايددا امل ددين ابحلددا ذ التنميددة املقدددز إىل جملددس حقددوق
اإلنسددان( ،)١١ويكلد إليد أن يددوا اهتمامددا خا ددا إلعمددال احلددا ذ التنميددة ،الد يف ييسددر التمتددع
الكاما حبقوق اإلنسان ،و قا للوالية املسندة إلي ؛
 -١8يشدددد علددى أن الت دداون ان د انلدددان ا نددوب لدديس اندددي عددن الت دداون يمددا ان د
الشددمال وا نددوب انددا مكم د ل د  ،وهددو ان د ل ال ينب ددي أن يددؤديف إىل قلدديص الت دداون يمددا ان د
الشمال وا نوب وال إىل إعاقة التقددز ذ الو داء اباللتزامدات احلاليدة مدن حيدث املسداعدة اإلةاييدة
الرمسية ،ويشدجع الددول األع داء وغريهدا مدن ا هدات ذات املصدلحة امل نيدة علدى إدمدا احلدا ذ
التنمية ذ صميم عمليات الت اون وحويلها و ن ي ها؛
__________
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 -١9يرح ان ما ال ريا ال اما امل ين ابحلا ذ التنميدة ،وابألخدص ابملشداورات مدع
الدول واملشاورات اإلقليمية اليت سبا أن أجراها املقرر ايا انشنن إعمال احلا ذ التنمية؛
 -٢٠يقرر ما يلي:
أن يوا ا ال ما على ضمان أن يكون جدول أعمال م ّادز ا للتنميدة املسدتدامة
(أ)
ولبلوغ ما بقدى مدن األهدداف اإلةاييدة لال يدة وأهدداف التنميدة املسدتدامة ودا دا دا ،وأن يسد ى
ذ ه د ا الص دددد إىل إع د ء ل ددنن احل ددا ذ التنمي ددة ،عل ددى النح ددو املب د ذ ال ق ددر  5و ١٠م ددن
إع ن وانرعمل عما يينا ،حد يتبدوأ املكاندة ن سدها الديت انل تهدا مجيدع حقدوق اإلنسدان واحلدر ت
األساسية األخرى ،سواء انسواء؛
(ب)

أن يؤيد و يات ال ريا ال اما امل ين ابحلا ذ التنمية امل تمدة ذ دور ال شرين؛

( ) أن أيخد ال ريددا ال امددا ذ احلسددبان مجيددع القدرارات املت لقددة ابحلددا ذ التنميددة،
وابألخ د ددص ق د درارا جمل د ددس حق د ددوق اإلنس د ددان  ٣/9و 9/٣6امل د ددؤرخ  ٢8أيلول/س د ددبتمرب ٢٠١7
وقرار 9/٣9؛
(د) أن يدددعو ال ريددا ال امددا املقددرر ايددا امل ددين ابحلددا ذ التنميددة إىل أن يقدددز،
ابلتش دداور م ددع ال دددول األع دداء ،آراء انش ددنن أعم ددال ال ري ددا ال ام ددا وانن ددود ج دددول أعمالد د ذات
الصلة ،وذل ذ دور احلادية وال شرين؛
(هد) أن يقدز رييس  -مقرر ال ريا ال اما ،ذ دور احلادية وال شرين ،مشرو د
ملزز قانوع انشنن علدى أسدا املشداورات الديت جدرت أثنداء الددورة ال شدرين لل ريدا ال امدا واملدواد مدن
دورا الساانقة ،للم اوضات املوضوعية انشنن مشرو الص امللزز قانوع ال يف جرى إعداد ؛
(و) أن ددريف ريدديس  -مقددرر ال ريددا ال امددا املزيددد مددن املشدداورات مددع مجيددع الدددول
األع دداء واملنامددات الدوليددة واملقددرر ايددا امل ددين ابحلددا ذ التنميددة وامل وضددية السددامية ووكدداالت
األمددم املتحدددة واللجددان االقتصددادية اإلقليميددة وسدداير املنامددات امل نيددة انشددنن وضددع مشددرو د
ملددزز قددانوع ،مددع مراعدداة املناقشددات الدديت جددرت ذ الدددورة ال ش درين لل ريددا ال امددا وال ددروو الدديت
قدمها ايرباء ال يف دعوا إىل املشاركة ذ ه الدورة؛
( ) أن يبدددأ ال ريددا ال امددا ،ذ دور د احلاديددة وال شدرين ،ذ ددياغة مشددرو د
ملددزز قددانوع انشددنن احلددا ذ التنميددة علددى أسددا املشددرو ال د يف أعددد ال درييس-املقددرر ،عددن طريددا
عملية شاركية اونية؛
 -٢١يرح ان ما اللجنة االستشارية جمللس حقوق اإلنسان إلعداد قرير قايم على
ملزز قانوع انشنن احلا ذ التنمية ،ويتكلع إىل قدجم ذل التقريدر
البحث انشنن أشية وضع
إىل اجمللس ذ دور ايامسة واألران ؛
 -٢٢يقددرر حديددد واليددة املقددرر ايددا امل ددين ابحلددا ذ التنميددة ل د ة ث د سددنوات،
و قا ملا نص علي قرار جملس حقوق اإلنسان  ١4/٣٣املؤرخ  ٢9أيلول/سبتمرب ٢٠١6؛
 -٢٣يكلد د إىل امل وض ددة الس ددامية موا ددلة م ددنأ احل ددا ذ التنمي ددة أولوي ددة قص ددوى،
واالضك مبزيد مدن ال مدا ذ هد ا اجملدال ابلت داون الكامدا مدع املقدرر ايدا ذ لد أنشدكت ،
وموا لة زويد املقرر ايا انكا ما يلزز من مساعدة لتن ي واليتها ن ي ا اال؛
GE.19-16116
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 -٢4يهيد د جبمي ددع احلكوم ددات الت دداون م ددع املق ددرر اي ددا ومس دداعد ذ مهامد د ،
و ق دددجم مجي ددع امل لوم ددات ال م ددة ال دديت يكلبه ددا املكل ددف ابلوالي ددة ،مد د كان ددب متاح ددة ،والنا ددر ذ
إمكانية االستجاانة لكلبا رة انلدااا وحكين من االضك انواليت ان الية؛
 -٢5يكل إىل املقرر ايا أن يشارك ذ احلوارات واملنتدد ت السياسدا ية الدوليدة
ذات الص ددلة انتن يد د خك ددة ع دداز  ،٢٠٣٠مب ددا ذ ذلد د املنت دددى السياس ددي الر ي ددع املس ددتوى امل ددين
ابلتنميددة املسددتدامة ،وحويددا التنميددة ،و ددري املندداخ ،واحلددد مددن داطر الك دوار  ،ان يددة زيددز إدمددا
احلدا ذ التنميددة ذ هد املنتدد ت واحلدوارات ،ويكلد إىل الددول األع دداء ،واملنامددات الدوليددة،
ووكاالت األمم املتحدة ،واللجان االقتصادية اإلقليمية ،واملنامات األخرى ذات الصلة أن يسدر
املشاركة اجملدية للمقرر ايا ذ ه املنتد ت واحلوارات؛
 -٢6يد د دددعو املقد د ددرر ايد د ددا إىل قد د دددجم املشد د ددورة إىل الد د دددول ،واملؤسسد د ددات املاليد د ددة
واالقتصددادية الدوليددة ،والكيدداعت األخددرى ذات الصددلة ،وقكددا الشددركات ،واجملتمددع املدددين انشددنن
التداانري الرامية إىل حتقيدا األهدداف وال دا ت املت لقدة انوسدايا ن يد خكدة عداز  ٢٠٣٠مدن أجدا
اإلعمال الكاما للحا ذ التنمية؛
 -٢7يقددرر نادديم حلقددة نقدداس مددرة كددا سددنت انشددنن احلددا ذ التنميددة ،اعتبددارا مددن
دور د ايامسددة واألران د  ،مبشدداركة الدددول األع دداء ،وهيئددات ووكدداالت األمددم املتحدددة امل نيددة،
وسداير ا هددات ذات املصددلحة امل نيددة ،ويكلد مددن دوايددر املددؤحر ج ددا حلقددة النقدداس هد متاحددة
انصورة كاملة لالخا ذويف اإلعاقدة ،مبدا ذ ذلد إ حدة ال مجدة ال وريدة انل دة اإللدارة ،ويكلد
من امل وضية السامية إعداد قرير عن حلقة النقداس و قدميد إىل جملدس حقدوق اإلنسدان ذ دور د
السادسة واألران ؛
 -٢8يكل من املكل جبميع اإلجراءات ايا ة وآليات حقوق اإلنسان األخرى
التاان ددة جمللددس حقدوق اإلنسددان إدمددا مناددور احلددا ذ التنميددة انصددورة منتامددة ومنهجيددة ذ سددياق
ن ي وال م؛
 -٢9يقددرر ،ذ س ددبيا مس دداعدة جمل ددس حقددوق اإلنس ددان ذ ن ي د احل ددا ذ التنمي ددة،
إنشدداء آليددة خ درباء رعيددة لتزويددد اجمللددس حلددربة موضددوعية انشددنن احلددا ذ التنميددة ذ البحددث عددن
املمارسددات ا يدددة وحتديدددها و باد ددا يمددا ان د الدددول األع دداء وللتشددجيع علددى ن ي د احلددا ذ
التنمية ذ ال ا أبسر ؛
 -٣٠يقددرر أي ددا أن تددنلف آليددة اي درباء مددن قسددة خ درباء مسددتقل  ،تددارون و قددا
لإلجراء املقرر ذ ال قر  ٣9و 5٣من مر ا قرار جملس حقوق اإلنسان ١/5؛
 -٣١يقددرر ك د ل أن ي مددا أع دداء آليددة اي درباء ملدددة ث د
انتخاهبم ل ة إضا ية واحدة؛

سددنوات ،وميكددن إعددادة

 -٣٢يقرر أن قدز آلية ايرباء سنو قريرا عدن أعما دا إىل جملدس حقدوق اإلنسدان،
يكون متبوعا ان قد جلسة حوار اعلي مع اجمللس؛
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 -٣٣يقرر أي ا أن جتتمع آلية ايرباء مرة واحدة ذ السنة ملدة ث ثدة أ ز ذ جنيدف
ومرة واحدة ذ السنة ملدة ث ثة أ ز ذ نيويورك ،مع إمكانية أن جتمع دورا ا ان جلسات علنية
وجلسات سرية؛
 -٣4يقرر ك ل أن يكون االجتما السنويف اليدة ايدرباء م توحدا للمشداركة انصد ة
املراق د د لل د دددول وآلي د ددات األمد ددم املتح د دددة وهيئا د ددا ووكاال د ددا املتخصص د ددة و د ددناديقها وانراجمه د ددا،
واملنامد ددات احلكوميد ددة الدوليد ددة ،واملنامد ددات وااليد ددات اإلقليميد ددة الد دديت مد ددا ذ ميد دددان حقد ددوق
اإلنسددان ،واملؤسسددات الوطنيددة حلقددوق اإلنسددان ،وغددري ذل د مددن ا يئددات الوطنيددة واألكددادميي
وايدرباء امل نيد انق ددا الشد وب األ دلية ،واملنامددات غددري احلكوميددة الديت تمتددع مبركددز استشدداريف
لدى اجمللس االقتصاديف واالجتماعي؛
 -٣5يشددجع ا يئددات امل نيددة ذ مناومددة األمددم املتحدددة ،كددا ذ إطددار واليت د  ،مبددا ذ
ذل الوكاالت املتخصصة والصناديا والدربامل التاان دة لامدم املتحددة ،واملنامدات الدوليدة امل نيدة،
مثددا منامددة التجددارة ال امليددة وأ ددحاب املصددلحة امل ني د  ،مبددا ذ ذل د منامددات اجملتمددع املدددين،
على إي ء االعتبار الواج للحا ذ التنمية ذ سياق ن يد خكدة عداز  ،٢٠٣٠و دة املسداشة
ذ أعمال ال ريا ال اما امل ين ابحلا ذ التنميدة ،والت داون مدع امل وضدة السدامية واملقدرر ايدا ذ
الو اء انواليتيهما يما يت لا العمال احلا ذ التنمية؛
 -٣6يق ددرر اس ددت راو التق دددز احمل ددر ذ ن ي د ه د ا الق درار ،عل ددى س ددبيا األولوي ددة ،ذ
دورا املقبلة.
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