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قرار اعتمده جملس حقوق اإلنسان يف  27أيلول/سبتمرب 2019
 -23/42احلق 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  128/41املؤرخ  4كانون األول/ديسمرب ،1986
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  30آذار/مددار 2007
و 3/9املؤرخ  17أيلول/سبتمرب  ،2008وإذ ي ّكر جبميع قرارات نة حقوق اإلنسان انشدنن احلدا
ذ التنمي ددة ،مب ددا ذ ذل ددق القد درار  72/1998امل ددؤرخ  22نيس ددان/أانريا  1998والقد درار 7/2004
املؤرخ  13نيسدان/أانريا  2004الدداعمان إلعمدال احلدا ذ التنميدة ،وإذ يد ّكر أياداجب جبميدع قدرارات
اجمللد د ددس وا م يد د ددة ال امد د ددة انشد د ددنن احلد د ددا ذ التنميد د ددة ،وآخرهد د ددا ق د د درار اجمللد د ددس  9/39املد د ددؤرخ 27
أيلول/سبتمرب  ،2018وقرار ا م ية ال امة  166/73املؤرخ  17كانون األول/ديسمرب ،2018
وإذ يد د ّكر ابلوثيق ددة ايتامي ددة مل ددؤ ر األم ددم املتح دددة للتنمي ددة املس ددتدامة ،امل ق ددود ذ ال د د ة
( )1
من  20إىل  22حزيران/يوني  2012وامل نونة "املستقبا ال يف نصبو إلي "  ،واليت ؤكدد جمددداجب
الت دزاجمل اجملتمددع الدددو ابلتنميددة املسددتدامة وانك الددة ال د ويل ملسددتقبا مسددتداجمل اقتصدداد جب واجتماعي داجب
وانيئياجب للكرة األرضية وحلاضر األجيال وقادمها،
__________
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وإذ ي ّكر أيااجب ابلوثيقة ايتامية ملؤ ر األمم املتحدة الر يع املستوى الثاين امل ين ابلت داون
انني انلدان ا نوب ،امل قود ذ انوينس آير ذ ال ة من  20إىل  22آذار/مار ،)2(2019
وإذ يرحد مبددؤ ر القمددة الس داانع عشددر لر سدداء دول أو حكومددات انلدددان ع ددجمل اال،يددا ،
امل قددود ذ جزيددرة مارغريتددا جبمهوريددة نددزوي البولي اريددة ،يددومي  17و 18أيلول/سددبتمرب ،2016
وإذ يشري إىل مؤ رات القمة واملؤ رات الساانقة اليت أكددت يهدا الددول األعاداء ذ حركدة انلددان
عددجمل اال،يددا ضددرورة إعمددال احلددا ذ التنميددة علددى سددبيا األولويددة ،انطددرق مددن انينهددا وضددع ددق
ملزجمل قانوعجب 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 اجب ي يش كا رد،

وإذ يؤكد أيااجب 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 الددو واإلقليمدي والدوطين ،وإذ يدرب ،
ذ ه د ا الصدددد ،أشيددة إظ دراك مناومددة األمددم املتحدددة ،مبددا يهددا وكاال ددا املتخصصددة و ددناديقها
وانراجمهددا ،كد إدا 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 وأخصداليو التنميدة
وخرباء حقوق اإلنسان وا مهور على مجيع املستو ت ،ذ املناقشات املت لقة ابحلا ذ التنمية،
وإذ يقددر اناددرورة ا بددا اددل ظدداما لت زيددز ويايددة حقددوق اإلنسددان كا ددة واناددرورة إدمددا
مناور إ اء احلدا ذ التنميدة انطريقدة أكثدر منهجيدة ذ مجيدع جواند عمدا مناومدة األمدم املتحددة،
مبا ذ ذلق هيئات امل اهدات وجملس حقوق اإلنسان وآليا ،
وإذ يشدددد علددى أن املسددؤولية عددن إدارة القاددا االقتصددادية واالجتماعيددة علددى مسددتوى
ال دا والتصددديف لاخطددار الديت دددد السد جمل واألمدن الدددوليني مسددؤولية د أن شد ك يهددا أمددم
ال ددا وينب ددي االضددط هبددا علددى د يد مت دددد األطدراف ،وأن الدددور املركددزيف ،ذ هد ا الصدددد،
أن اطلع ان األمم املتحدة ابعتبارها أكثر املنامات عاملية و ثي جب على يد ال ا ،
وإذ يرح ابعتماد خطدة التنميدة املسدتدامة ل داجمل  )3(2030ووسدالا ن يد ها ،وإذ يؤكدد
أن خطدة عداجمل  2030س ظددد العد ن احلددا ذ التنميدة وأن احلددا ذ التنميددة أسددا إ لبيئددة كينيددة
ال غىن عنها ذ سبيا إعمال أهداف التنمية املستدامة على أكما وج ،
وإذ يسددلم أبن حتقيددا األهددداف اإلئاليددة املت ددا عليهددا دوليداجب ،مبددا يهددا األهددداف اإلئاليددة
لال ية اليت تحقا وأهدداف التنميدة املسدتدامة واألهدداف املتصدلة انت دري املنداخ ،يتطلد ا سداق
السياسات و نسيقها انصورة لية،
وإذ يسد ددلم أيا د داجب أبن ا د ددو وال قد ددر امل د دددقع ،جبمي د ددع أظد ددكا ما وأان ادش د ددا ،ش د ددا أك د ددرب
التح ددد ت ال املي ددة وأن القا دداء عليهم ددا يتطل د التزام داجب مجاعي داجب م ددن اجملتم ددع ال دددو  ،وإذ يهيد د
ابلتا ابجملتمع الدو أن يساهم ذ حتقيا ذلق ا دف ،و قاجب ألهداف التنمية املستدامة،
__________
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وإذ يسددلم ك د لق أبن ان ددداجمل املسدداواة يشددكا عقبددة كبددرية أم داجمل إعمددال احلددا ذ التنميددة
داخا البلدان و يما انينها،
وإذ يس دلّم ك د لق أبن القادداء علددى ال قددر جبميددع أظددكال وأان دداد  ،مبددا ذ ذلددق ال قددر
املدددقع ،هددو أحددد ال نا ددر احلايددة ذ زيددز احلددا ذ التنميددة وإعمالد  ،وهددو أكددرب التحددد ت الدديت
يواجهها ال ا ومطل ال غدىن عند لتحقيدا التنميدة املسدتدامة ،وهدو يتطلد اجداجب مت ددد األوجد
ومتكددام جب ،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 انتهاكددات وقدداو 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 لاددحا انتهاكددات وقدداو ات حقددوق اإلنسددان
الناق ددة ع ددن أنش ددطة ل ددق الكي دداعت ،وإذ يؤك ددد أن عليه ددا أن س ددهم ذ وس ددالا 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 للتجزلة وم اانطة ومتشاانكة،
وإذ يشدددد أيا داجب علددى أن احلددا ذ التنميددة يكتسددي أشيددة حيويددة ذ سددبيا حتقيددا خطددة
عاجمل  2030على أكما وج  ،وينب ي أن يكون حمور جب ذ ن ي ها،
وإذ يؤكددد أن ن يد أهددداف التنميددة املسددتدامة اننجدداع سدديتطل زيددز ناداجمل وطددين ودو
جديد أكثر إنصا اجب واستدامة ،و زيز وياية مجيع حقوق اإلنسان واحلر ت األساسية،

وإذ ي ح د االلت دزاجمل 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 داجب 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 وأنشدطتها التن ي يددة،
وذ ال مليددات اإلئاليددة وال مليددات املتصددلة ابلتنميددة ،مبددا يشددما متاان ددة مددؤ ر األمددم املتحدددة الراانددع
امل ين أبقا البلدان ئواجب،
وإذ يش دددد عل ددى أن ال دددول ه ددي املس ددؤولة ذ املقد داجمل األول ع ددن يئ ددة الا ددروف الوطني ددة
والدولية املوا ية إلعمال احلا ذ التنمية،

وإذ يس ددلم أبن ال دددول األعا دداء ينب ددي أن ت دداون يم ددا انينه ددا لا ددمان التنمي ددة وإ الد ددة
ال قبددات الدديت مددا ان كددت د ي سددبيلها ،وأبن علددى اجملتمددع الدددو أن يشددجع الت دداون الدددو
ال ددال ،وال سدديما الشدراكات ال امليددة مددن أجددا التنميدة ،إلعمددال احلددا ذ التنميددة وإ الددة ال قبددات
الدديت د ي سددبيا التنميددة ،وأبن إحدرا قددجمل دالددم ذ اقددا إعمددال احلددا ذ التنميددة يسددتلزجمل ا بددا
سياس ددات إئالي 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 الدو ،
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وإذ حيددث مجيددع الدددول األعادداء علددى املشدداركة مشدداركة انندداءة ذ املناقشددات مددن أجددا
التن ي التاجمل إلع ن احلا ذ التنمية ان ية ختطي املن ق السياسي القالم داخا ال ريا ال اما امل دين
ابحلا ذ التنمية،
وإذ يؤكددد أن االحت ددال ابل د كرى السددنوية العتمدداد إع د ن احلددا ذ التنميددة يتددي ر دة
ري دددة للمجتم ددع ال دددو إلده ددار وإع ددادة يكي ددد التزامد د الق دداطع ابحل ددا ذ التنمي ددة ،م ددع التس ددليم
ابملكانة ال الية اليت يستحقها ومااع ة جهود إلعمال ه ا احلا،
وإذ يشد دددد علد ددى أن ا م يد ددة ال امد ددة قد ددررت ،ذ قرارهد ددا  141/48املد ددؤرخ  20كد ددانون
األول/ديس ددمرب  ،1993أن ش ددما مس ددؤولية م د دوي األم ددم املتح دددة الس ددامي حلق ددوق اإلنس ددان
عنا ر منها زيز إعمال احلا ذ التنميدة ويايتد  ،و قويدة الددعم املقددجمل د ا ال دري مدن ا يئدات
ذات الصلة ذ مناومة األمم املتحدة،
وإذ ي دددرك احلاج ددة إىل ر ى مس ددتقلة وإىل مش ددورة ايد درباء م ددن أج ددا زي ددز عم ددا ال ري ددا
ال اما امل ين ابحلا ذ التنمية ،ودعم ا هود اليت ب ا الدول األعااء من أجا إعمدال احلدا ذ
التنمية على أكما وج  ،مبا ذ ذلق 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 دق ملدزجمل قدانوعجب ذ ج دا احلدا ذ التنميدة
واق داجب ي يش د ا مي ددع ،وذل ددق انتهيئ ددة الا ددروف املوا ي ددة عل ددى الص د يدين ال ددوطين وال دددو إلعمال د
وانوقف مجيدع التدداانري الديت قدد يكدون دا أثدر سدلق علدى احلدا ذ التنميدة ،و قداجب للميثداق واإلعد ن
انشنن احلا ذ التنمية وغريشا من الصكوك الدولية والواثلا ذات الصلة،
وإذ يؤكددد مددن جديددد قدراريف جملددس حقددوق اإلنسددان  1/5انشددنن انندداء مؤسسددات اجمللددس
و 2/5انشددنن مدونددة قواع ددد السددلوك أل ددحاب الددوال ت ذ إطددار اإلجدراءات ايا ددة للمجلددس
املددؤرخني  18حزيران/يونيد  ،2007وإذ يشدددد علددى أن ياددطلع املكلددف ابلواليددة انواجبا د و قداجب
ين القرارين ومر قيهما،
 -1يؤكددد مددن جديددد التزام د الدرا احلددا ذ التنميددة ان اليددة ذ أعمال د وذ أعمددال
آليا على ،و منهجي وظ اف؛
 -2يرح د ابلتقريددر املوحددد لامددني ال داجمل وم وض دة األمددم املتحدددة السددامية حلقددوق
اإلنسان انشنن احلا ذ التنمية()4؛
 -3يطل د إىل امل وضددة السددامية أن وا ددا قدددس قريددر سددنويف إىل جملددس حقددوق
اإلنسددان عددن أنشددطة امل وضددية السددامية حلقددوق اإلنسددان ،مبددا يشددما التنسدديا انددني الوكدداالت علددى
نطدداق مناومددة األمددم املتحدددة ال د يف ل د ددلة مباظددرة العمددال احلددا ذ التنميددة ،وأن ق ددجمل حتلددي جب
عددن إعمددال ه د ا احلددا ،مددع مراعدداة التحددد ت القالمددة أم داجمل إعمددال ه د ا احلددا ،و قدددس و دديات
انشددنن كي يددة الت ل د عليهددا ومق حددات ملموسددة لدددعم ال ريددا ال امددا امل ددين ابحلددا ذ التنميددة ذ
إجنا واليت ؛
__________
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 -4حيددث امل وضددة السددامية علددى موا ددلة جهودهددا ،و دداءجب ابملسددؤولية املوكلددة إليهددا،
لدز دة الدددعم املقددجمل لت زيددز إعمدال احلددا ذ التنميدة ويايتد  ،مسدتندةجب ذ ذلددق إىل إعد ن احلددا ذ
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؛
 -5يطل د إىل امل وض ددية الس ددامية أن تخ د  ،عن ددد ن ي د إع د ن احل ددا ذ التنمي ددة،
مددا يك ددي مددن التددداانري لاددمان ختصدديص امل دوارد ختصيص داجب مت دوا عجب وانياّن داجب وإي د ء االهتم داجمل الواج د
لامان إانرا احلا ذ التنمية من خ ل حتديد و ن ي مشاريع ملموسة مكرسة للحدا ذ التنميدة،
ابلت دداون مددع املقددرر ايددامل امل ددين ابحلددا ذ التنميددة ،وأن طلددع جملددس حقددوق اإلنسددان انشددكا
منتام على ما يطرأ من مستجدات ذ ه ا الصدد؛
 -6يس د د ددلم ابحلاج د د ددة إىل قدي 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 امل ددين ابحلددا ذ التنميددة مددن أجددا الو دداء ،ذ أقددرب وقددت شكددن ،انواليت د املنشددنة
مبوج قرار نة حقوق اإلنسان  72/1998وقرار جملس حقوق اإلنسان 4/4؛
 -7يقر ابحلاجة إىل الس ي الدد وب مدن أجدا دة قبدول احلدا ذ التنميدة و يلد
وإعمال د علددى الص د يد الدددو  ،وحيددث مجيددع الدددول ،ذ الوقددت ن س د  ،علددى وضددع مددا يل دزجمل مددن
سياسددات علددى الص د يد الددوطين واختدداذ التددداانري ال مددة إلعمددال احلددا ذ التنميددة ابعتبددار جددزءاجب
ال يتجزأ من مجيع حقوق اإلنسان واحلر ت األساسية؛
 -8يرح انكا ة االحت االت الديت جدرت إحيداءجب للد كرى السدنوية إلعد ن احلدا ذ
التنمية ،ال سيما االحت االت اليت نامت إلحياء ال كرى الث ثدني ذ عداجمل  ،2016والديت للدت
عق دد حلقددة النقدداس السددنوية الر ي ددة املسددتوى انشددنن مدديم مناددور حقددوق اإلنسددان ،وموضددوعها
"خطددة التنميددة املسددتدامة ل داجمل  2030وحقددوق اإلنسددان ،مددع ال كيددز علددى احلددا ذ التنميددة" ،ذ
الدورة احلادية والث ثني جمللس حقوق اإلنسان ،وحلقة النقاس انشنن زيز وياية احلا ذ التنمية
ذ الدددورة الثانيددة والث ثددني للمجلددس ،وا ددزء الر يددع املسددتوى مددن ا م يددة ال امددة ال د يف خصددص
إلحيدداء ال د كرى السددنوية الث ثددني لإلع د ن ذ الدددورة احلاديددة والسددب ني للجم يددة ال امددة ،وال د يف
أاتع للدددول األعادداء ر ددة ريدددة إلدهددار التزامهددا السياسددي وقديددد  ،وإي د ء احلددا ذ التنمي دة
االهتماجمل الكبري ال يف يستحق ومااع ة جهودها من أجا إعمال ؛
-9
دور ال شرين()5؛

يرحد أيا داجب انتقريددر رلدديس  -مقددرر ال ريددا ال امددا امل ددين ابحلددا ذ التنميددة عددن

 -10يؤكد أشية املبادئ األساسية الدواردة ذ اسدتنتاجات ال ريدا ال امدا امل دين ابحلدا
ذ التنمية ذ دور الثالثة( )6واملتسقة مع أغراي الصكوك الدولية حلقوق اإلنسدان ،مثدا املسداواة
وعدجمل التمييز واملساءلة واملشاركة والت اون الدو  ،انو ها مبادئ أساسية لت ميم مراعاة احلدا ذ
التنمية على الص يدين الوطين والدو  ،ويؤكد على أشية مبدأيف اإلنصاف والش ا ية؛
__________

()5
()6
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 -11يؤكد أيااجب أشيدة ن يد واليدة ال ريدا ال امدا امل دين ابحلدا ذ التنميدة ،ويسدلم انادرورة
االستمرار ذ اند ل ا هدود للت لد علدى املدن ق السياسدي القدالم ضدمن ال ريدا ال امدا و كيند ذ أقدرب
وقددت شكددن مددن ن ي د واليت د ا ددددة كمددا نددص عليهددا ق درار نددة حقددوق اإلنسددان  72/1998وق درارا
جملس حقوق اإلنسان  4/4و9/39؛
 -12يرح د العددادة انتخدداب رلدديس  -مقددرر ال ريددا ال امددا امل ددين ابحلددا ذ التنميددة
ينو ابحلنكة اليت حتلى هبا ذ إدارة املناقشات خ ل الدورة ال شرين ،ويتطلع إىل إعدداد مشدرو
وّ
ددق ملدزجمل قددانوعجب انشددنن احلددا ذ التنميددة ،و قداجب للتكليددف الصددادر مددن جملددس حقددوق اإلنسددان ذ
قرار 9/39؛
 -13حي دديل علم داجب ابل ددري املقد ددجمل 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 رليس  -مقرر ال ريا ال اما( ،)7وهو ما يشكا
أساساجب م يداجب ملوا لة املداوالت انشنن ن ي احلا ذ التنمية وإعمال ؛

 -14ين ددو الع ددداد األمان ددة ورق ددة تا 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؛
 -15ينددو مددع التقدددير ابقد اع حركددة انلدددان عددجمل اال،يددا انشددنن جمموعددة مددن امل ددايري
املت لقدة انتن يد وإعمددال احلدا ذ التنميددة( ،)9ومبسدداشا ا األخددرى الراميدة إىل وضددع الصددي ة النهاليددة
للم ايري وامل ايري ال رعية للحا ذ التنمية()10؛
 -16يطل إىل امل وضة السامية وديف 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 ددق مل دزجمل قددانوعجب انشددنن احلددا ذ التنميددة ذ إطددار ن ي د وإعمددال احلددا ذ التنميددة،
مب ددا ذ ذلد دق آاثر خط ددة عد داجمل  ،2030ويتطل ددع إىل إمكاني ددة مش دداركة ال ري ددا ال ام ددا ذ املنت دددى
السياسي الر يع املستوى انشنن التنمية املستدامة؛
 -17يرحد انتقريددر املقددرر ايددامل امل ددين ابحلددا ذ التنميددة( ،)11ويطلد إليد أن يددو
اهتماماجب خا اجب إلعمال احلا ذ التنمية ،ال يف ييسر التمتع الكاما حبقوق اإلنسان ،و قاجب للواليدة
املسندة إلي ؛
 -18يشدددد علددى أن الت دداون انددني انلدددان ا نددوب لدديس اندددي جب عددن الت دداون يمددا انددني
الشددمال وا نددوب انددا مكم د جب ل د  ،وهددو ان د لق ال ينب ددي أن يددؤديف إىل قلدديص الت دداون يمددا انددني
الشمال وا نوب وال إىل إعاقة التقددجمل ذ الو داء اباللتزامدات احلاليدة مدن حيدث املسداعدة اإلئاليدة
الريية ،ويشدجع الددول األعاداء وغريهدا مدن ا هدات ذات املصدلحة امل نيدة علدى إدمدا احلدا ذ
التنمية ذ عمليات الت اون على مستوى التصميم والتمويا والتن ي ؛
__________

.A/HRC/WG.2/17/2

()7
(.A/HRC/WG.2/18/CRP.1 )8
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 -19يرح ان ما ال ريا ال اما امل ين ابحلا ذ التنميدة ،وابألخدص ابملشداورات مدع
الدول واملشاورات اإلقليمية اليت سبا أن أجراها املقرر ايامل انشنن إعمال احلا ذ التنمية؛
 -20يقرر ما يلي:
أن يوا ا ال ما على ضمان أن يكون جدول أعمال م ّادز اجب للتنميدة املسدتدامة
(أ)
ولبلوغ ما بقدى مدن األهدداف اإلئاليدة لال يدة وأهدداف التنميدة املسدتدامة ودا داجب دا ،وأن يسد ى
ذ ه د ا الص دددد إىل إع د ء ظ ددنن احل ددا ذ التنمي ددة ،عل ددى النح ددو املب ددني ذ ال ق ددر ني  5و 10م ددن
إع ن وانرعمل عما يينا ،حد يتبدوأ املكاندة ن سدها الديت انل تهدا مجيدع حقدوق اإلنسدان واحلدر ت
األساسية األخرى ،سواء انسواء؛
(ب)
ال شرين()12؛

أن يؤي ددد و دديات ال ري ددا ال ام ددا امل ددين ابحل ددا ذ التنمي ددة امل تم دددة ذ دور د د

( ) أن أيخد ال ريددا ال امددا ذ احلسددبان مجيددع القدرارات املت لقددة ابحلددا ذ التنميددة،
وابألخ ددص ق د دراريف جمل ددس حق ددوق اإلنس ددان  3/9و 9/36امل ددؤرخني  28أيلول/س ددبتمرب 2017
وقرار 9/39؛
(د) أن يدددعو ال ريددا ال امددا املقددرر ايددامل امل ددين ابحلددا ذ التنميددة إىل أن يق ددجمل،
ابلتش دداور م ددع ال دددول األعا دداء ،آراء انش ددنن أعم ددال ال ري ددا ال ام ددا وانن ددود ج دددول أعمالد د ذات
الصلة ،وذلق ذ دور احلادية وال شرين؛
(ه) أن يقدجمل رليس  -مقرر ال ريا ال اما ،ذ دور احلادية وال شرين ،مشرو دق
ملزجمل قانوعجب على أسا املناقشات اليت جرت أثنداء الددورة ال شدرين لل ريدا ال امدا واملدواد اجملم دة مدن
دورا الساانقة ،للم اوضات املوضوعية انشنن مشرو الصق امللزجمل قانوعجب ال يف جرى إعداد ؛
(و) أن ددريف رلدديس  -مقددرر ال ريددا ال امددا املزيددد مددن املشدداورات مددع مجيددع الدددول
األعادداء واملنامددات الدوليددة واملقددرر ايددامل امل ددين ابحلددا ذ التنميددة وامل وضددية السددامية ووكدداالت
األمددم املتحدددة واللجددان االقتصددادية اإلقليميددة وسددالر املنامددات امل نيددة انشددنن وضددع مشددرو ددق
مل دزجمل قددانوعجب ،مددع مراعدداة املناقشددات الدديت جددرت ذ الدددورة ال ش درين لل ريددا ال امددا وال ددروي الدديت
قدمها ايرباء ال يف دعوا إىل املشاركة ذ لق الدورة؛
( ) أن يبدددأ ال ريددا ال امددا ،ذ دور د احلاديددة وال شدرين ،ذ ددياغة مشددرو ددق
مل دزجمل قددانوعجب انشددنن احلددا ذ التنميددة علددى أسددا املشددرو ال د يف أعددد ال درليس-املقددرر ،عددن طريددا
عملية شاركية اونية؛
 -21يرح ان ما اللجنة االستشارية جمللس حقوق اإلنسان إلعداد قرير قالم على
البحث انشنن أشية وضع ق ملزجمل قانوعجب انشنن احلا ذ التنمية ،ويتطلع إىل قدس ذلق التقريدر
إىل اجمللس ذ دور ايامسة واألران ني؛
 -22يقددرر ديددد واليددة املقددرر ايددامل امل ددين ابحلددا ذ التنميددة ل د ة ث د س سددنوات،
و قاجب ملا نص علي قرار جملس حقوق اإلنسان  14/33املؤرخ  29أيلول/سبتمرب 2016؛
__________

( )12انار  A/HRC/42/35و.Corr.1
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 -23يطلد د إىل امل وض ددة الس ددامية موا ددلة م ددن احل ددا ذ التنمي ددة أولوي ددة قص ددوى،
واالضط مبزيد مدن ال مدا ذ هد ا اجملدال ابلت داون الكامدا مدع املقدرر ايدامل ذ ظد أنشدطت ،
وموا لة زويد املقرر ايامل انكا ما يلزجمل من مساعدة لتن ي واليت ن ي اجب االجب؛
 -24يهيد د جبمي ددع احلكوم ددات الت دداون م ددع املق ددرر اي ددامل ومس دداعد ذ مهامد د ،
و ق دددس مجي ددع امل لوم ددات ال م ددة ال دديت يطلبه ددا املكل ددف ابلوالي ددة ،مد د كان ددت متاح ددة ،والنا ددر ذ
إمكانية االستجاانة لطلبا رة انلدااا و كين من االضط انواليت ان الية؛

 -25يطل إىل املقرر ايامل أن يشارك ذ احلوارات واملنتدد ت السياسدا ية الدوليدة
ذات الص ددلة انتن يد د خط ددة عد داجمل  ،2030مب ددا ذ ذل ددق املنت دددى السياس ددي الر ي ددع املس ددتوى امل ددين
ابلتنميددة املسددتدامة ،و ويددا التنميددة ،و ددري املندداخ ،واحلددد مددن يدداطر الك دوارس ،ان يددة زيددز إدمددا
احلدا ذ التنميددة ذ هد املنتدد ت واحلدوارات ،ويطلد إىل الددول األعادداء ،واملنامددات الدوليددة،
ووكاالت األمم املتحدة ،واللجان االقتصادية اإلقليمية ،واملنامات األخرى ذات الصلة أن يسدر
املشاركة اجملدية للمقرر ايامل ذ ه املنتد ت واحلوارات؛
 -26يد د دددعو املقد د ددرر ايد د ددامل إىل قد د دددس املشد د ددورة إىل الد د دددول ،واملؤسسد د ددات املاليد د ددة
واالقتصددادية الدوليددة ،والكيدداعت األخددرى ذات الصددلة ،وقطددا الشددركات ،واجملتمددع املدددين انشددنن
التداانري الرامية إىل حتقيدا األهدداف وال دا ت املت لقدة انوسدالا ن يد خطدة عداجمل  2030مدن أجدا
اإلعمال الكاما للحا ذ التنمية؛
 -27يقددرر نادديم حلقددة نقدداس مددرة كددا سددنتني انشددنن احل دا ذ التنميددة ،اعتبدداراجب مددن
دور د ايامسددة واألران ددني ،مبشدداركة الدددول األعادداء ،وهيئددات ووكدداالت األمددم املتحدددة امل نيددة،
وسدالر ا هددات ذات املصددلحة امل نيددة ،ويطلد مددن دوالددر املددؤ ر ج ددا حلقددة النقدداس هد متاحددة
انصورة كاملة لاظخامل ذويف اإلعاقدة ،مبدا ذ ذلدق إاتحدة ال مجدة ال وريدة انل دة اإلظدارة ،ويطلد
من امل وضية السامية إعداد قرير عن حلقة النقداس و قدميد إىل جملدس حقدوق اإلنسدان ذ دور د
السادسة واألران ني؛
 -28يطل من املكل ني جبميع اإلجراءات ايا ة وآليات حقوق اإلنسان األخرى
التاان ددة جمللددس حقددوق اإلنسددان إدمددا مناددور احلددا ذ التنميددة انصددورة منتامددة ومنهجيددة ذ سددياق
ن ي وال م؛
 -29يقددرر ،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 اددربة مواضددي ية انشددنن احلددا ذ التنميددة ذ البحددث عددن
املمارسددات ا يدددة وحتديدددها و باد ددا يمددا انددني الدددول األعا داء وللتشددجيع علددى ن ي د احلددا ذ
التنمية ذ ال ا أبسر ؛
 -30يقددرر أيا داجب أن تددنلف آليددة اي درباء مددن قسددة خ درباء مسددتقلني ،تددارون و ق داجب
لإلجراء املقرر ذ ال قر ني  39و 53من مر ا قرار جملس حقوق اإلنسان 1/5؛
 -31يقرر ك لق أن ينتخ أعااء آلية ايدرباء ل د ة ثد س سدنوات ،وميكدن إعدادة
انتخاهبم ل ة إضا ية واحدة؛

8

GE.19-16831

A/HRC/RES/42/23

 -32يقرر أن قدجمل آلية ايرباء سنو جب قريراجب عدن أعما دا إىل جملدس حقدوق اإلنسدان،
قب جلسة حتاور مع اجمللس؛
 -33يقرر أيااجب أن قتمع آلية ايرباء مرة واحدة ذ السنة ملدة ث ثدة أ جمل ذ جنيدف
ومرة واحدة ذ السنة ملدة ث ثة أ جمل ذ نيويورك ،مع إمكانية أن قمع دورا ا انني جلسات علنية
وجلسات سرية؛
 -34يقددرر ك د لق أن يكددون االجتمددا السددنويف اليددة ايدرباء م توح داجب للمشدداركة انص د ة
املراق للدول وآليات األمم املتحددة وهيئا دا ووكاال دا املتخصصدة و دناديقها وانراجمهدا ،واملنامدات
احلكومية الدولية ،واملنامات وااليات اإلقليمية اليت ما ذ ميددان حقدوق اإلنسدان ،واملؤسسدات
الوطني ددة حلق ددوق اإلنس ددان ،وغ ددري ذل ددق م ددن ا يئ ددات الوطني ددة واألك ددادمييني واي درباء امل ني ددني انقا ددا
التنمية ،واملنامات غري احلكومية اليت تمتع مبركز استشاريف لدى اجمللس االقتصاديف واالجتماعي؛
 -35يشددجع ا يئددات امل نيددة ذ مناومددة األمددم املتحدددة ،كددا ذ إطددار واليت د  ،مبددا ذ
ذلق الوكاالت املتخصصة والصناديا والدربامل التاان دة لامدم املتحددة ،واملنامدات الدوليدة امل نيدة،
مثددا منامددة التجددارة ال امليددة وأ ددحاب املصددلحة امل نيددني ،مبددا ذ ذلددق منامددات اجملتمددع املدددين،
على إي ء االعتبار الواج للحا ذ التنمية ذ سياق ن يد خطدة عداجمل  ،2030و دة املسداشة
ذ أعمال ال ريا ال اما امل ين ابحلا ذ التنميدة ،والت داون مدع امل وضدة السدامية واملقدرر ايدامل ذ
الو اء انواليتيهما يما يت لا العمال احلا ذ التنمية؛
 -36يق ددرر اس ددت راي التق دددجمل ا ددر ذ ن ي د ه د ا الق درار ،عل ددى س ددبيا األولوي ددة ،ذ
دورا املقبلة.

ا لسة 40
 27أيلول/سبتمرب 2019
[اعتمد انتصويت مسجا أبغلبية  27واتجب مقاانا  13وامتنا  7أعااء عن التصويت .وكانت
نتيجة التصويت كما يلي:

املؤيدون:
إريد د  ،أ انس ددتان ،أن ددوال ،ابكس ددتان ،البحد درين ،ان ددن دي  ،انوركين ددا اس ددو،
وغ ددو ،ددونس ،ج ددزر البهام ددا ،مجهوري ددة الكون ددو الدميقراطي ددة ،جن ددوب أ ريقي ددا،
رواند د دددا ،السد د ددن ال ،الصد د ددومال ،الصد د ددني ،ال د د دراق ،ال لبد د ددني ،يجد د ددي ،قطد د ددر،
الكامريون ،كواب ،مصر ،اململكة ال رانية الس ودية ،نيبال ،نيجري  ،ا ند

امل ارضون:
إسبانيا ،أس اليا ،أوكرانيا ،إيطاليا ،انل ار  ،شيكيا ،الدائرك ،سدلو اكيا ،كروا يدا،
اململكة املتحدة لربيطانيا ال امى وأيرلندا الشمالية ،النمسا ،هن ار  ،الياابن

املمتن ون عن التصويت:
األرجنتني ،أوروغوايف ،آيسلندا ،الربا يا ،انريو ،ظيلي ،املكسيق].
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