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مجلس حقوق اإلنسان

الدورة الثالثة والثالثون
البند  3من جدول األعمال

قرار اعتمده مجلس حقوق اإلنسان في  29أيلول/سبتمبر 2016
 -14/٣٣الحق في التنمية
إن جملس حقوق اإلنسان،
إذ يشري إىل ميثاق األمم املتحدة والصكوك األساسية حلقوق اإلنسان،
وإذ يعيددد كيديددد إع د ن احلددا ت التنميددة الددته اعتمدكددل اممعيددة العامددة ت ا ددا 128/41
املؤخ  4دانون األول/ديسمرب ،1986

وإذ يشري من جديدد إىل إعد ن ور ندامع عمدي نييندا ،الدته يعيدد كيديدد احلدا ت التنميدة
حقاً عاملياً غري اري للتص ف وجزءاً ال يتجزأ من دي حا من حقوق اإلنسان،

وإذ يعي ددد كيدي ددد د د ا ه جمل ددس حق ددوق اإلنس ددان  4/4امل ددؤ خ  30آذا /م ددا 2007
و 3/9امل ددؤ خ  17أيلول/س ددبتمرب  ،2008وإذ يش ددري إىل ي ددا د د ا اجل ايل ددس واممعي ددة العام ددة
رشددين احلددا ت التنميددة ،وآ ددا د ا ايلددس  28/30املددؤ خ  2كش د ين األول/أدتددور ،2015
و ا اممعية العامة  155/70املؤ خ  17دانون األول/ديسمرب ،2015
وإذ يشددري إىل يددا د ا اجل منددة حقددوق اإلنسددان رشددين احلددا ت التنميددة ،ددا ت ذل د
الق ا ان  72/1998املؤخ  22نيسان/أر يي  1998و 7/2004املؤخ  13نيسدان /أر يدي ،2004
لدعم إعمال احلا ت التنمية،
وإذ ي ح د دؤرم القم ددة السددارا عش د ل ءس دداء دول أو حكومدداجل رل دددان ع ددد اال ي ددا ،
الته عقد ت جزي ة ما غ يتا جبمهو يدة نندزوي البوليرا يدة ،يدوم  17و 18أيلول/سدبتمرب ،2016
وإذ يشددري إىل مدؤرم اجل القمددة واملدؤرم اجل السددارقة الددا أددددجل نيهددا الدددول األع دداء ت حدددة رلدددان

)GE.16-17211(A



A/HRC/RES/33/14

عد اال يا ض و ة إعمدال احلدا ت التنميدة علدس سدبيي األولويدة ،رمد ق مدن رينهدا يدا انيةدة املعنيدة
روضا اكرا ية رشين احلا ت التنمية ،ما م اعاة التوصياجل الصاد ة ت إطا املباد اجل ذاجل الصلة،
وإذ يؤدد احلاجة امللحة إىل جعي احلا ت التنمية حقيقة وا عة لكي ن د،
وإذ يؤد ددد أي داً أن ي ددا حق ددوق اإلنس ددان واحل ي دداجل األساس ددية ،ددا نيه ددا احل ددا ت التنمي ددة،
ال ميكدن التمتدا ددا إال ت إطدا جداما وكعدداوص علدس الصدعيد الدددوا واإل ليمد والدوط  ،وإذ يددرب  ،ت
ددتا الصدددد ،أإيددة إن د اك منمومددة األمددم املتحدددة ،ددا نيهددا وداالهتددا املتصصصددة وصددناديقها ور اجمهددا،
د د إدي ت إط ددا الوالي ددة املنوط ددة ر ددل ،واملنمم دداجل الدولي ددة املعني ددة ،ددا نيه ددا املنمم دداجل املالي ددة والتجا ي ددة،
وامهدداجل املعنيددة صدداحبة املصددلحة ،ددا نيهددا منممدداجل ايتمددا املدددص ،واملما سددون ت جمددال التنميددة،
و رباء حقوق اإلنسان ،واممهو علس يا املستوياجل ،ت املنا شاجل املتعلقة راحلا ت 
التنمية،
وإذ يشدددد علددس أن املسددؤولية عددن إدا ة الق ددايا اال تصددادية واالجتماعيددة علددس مسددتو
العامل والتصده لأل ما الا هتدد الس واألمن الدوليني ،مسدؤولية بد أن كشدكك نيهدا أمدم
دا علددس صددعيد متعدددد األطد اف ،وأن الدددو املدددزه ،ت ددتا الصدددد،
العددامل وينب د االضددم
ب أن كقو رل األمم املتحدة راعتبا ا أدث املنمماجل عاملية ورمثي ً ت العامل،

وإذ ي حد راعتمدداد مددة التنميددة املسددتدامة لعددا  ،)1(2030وإذ يشدددد علددس أن مددة
عددا  2030كسكنددد رد ع ن احلددا ت التنميددة وأن احلددا ت التنميددة يهيد ريةددة رمكينيددة حيويددة مددن
أجي إعمال أ داف التنمية املستدامة إعماال دام ً،
وإذ يسلم رين حتقيا األ داف اإلمنائية املترا عليها دولياً ،ا نيها األ داف اإلمنائيدة لأللريدة
وأ داف التنمية املستدامة الا مل يتم الوناء ا ،يتمل نعالية ت اكساق السياساجل وكنسيقها،

وإذ يسلم أي اً رين امو والرق املد ا ،جبميا أندكانما وأرعادإدا ،إدا أددرب التحددياجل
العامليددة وأن الق دداء عليهمددا يتمل د التزام داً اعي داً مددن ايتمددا الدددوا ،وإذ يهي د رالتدداا رددايتما
الدوا أن يسا م ت حتقيا ذل اندف ،ونقاً أل داف التنمية املستدامة،


وإذ يؤّدد علس أن يدا حقدوق اإلنسدان واحل يداجل األساسدية ،دا نيهدا احلدا ت التنميدة،
عاملية وغري ارلة للتجزئة ومكارمة ومتشاركة،



وإذ يؤدددد أن كنريددت أ ددداف التنميددة املسددتدامة رنجدداع سدديتمل كعزيددز نمددا وطد ودوا
جديد أدث عدالً واستدامة ،وكعزيز ومحاية يا حقوق اإلنسان واحل ياجل األساسية،


وإذ حييط علماً رااللتزا الته أعلنل عددد مدن الودداالجل املتصصصدة والصدناديا والدربامع
التارعة لألمم املتحدة وغري ا مدن املنممداجل الدوليدة جبعدي احلدا ت التنميدة حقيقدة وا عدة للجميدا،
وإذ حيث ،ت تا الصدد ،يا انيةاجل املعنيدة التارعدة ملنمومدة األمدم املتحددة واملنممداجل الدوليدة
األ د علدس إدمداحل احلدا ت التنميدة ت صدل أ ددانها وسياسداهتا ور اجمهدا وأنشدمتها التنريتيددة،

__________
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2

ا اممعية العامة .1/70

GE.16-17211

A/HRC/RES/33/14

وت العملياجل اإلمنائية والعملياجل املتصلة رالتنمية ،دا ت ذلد متارعدة مدؤرم األمدم املتحددة ال اردا
املع ري ي البلدان منواً،


وإذ يشدد علس أن الدول املسؤولة ت املقا األول عن هتيةدة المد وف الوطنيدة والدوليدة
املواكية إلعمال احلا ت التنمية،


وإذ يس ددلم ر ددين ال دددول األع دداء ينب د د أن كتع دداون ل ددمان التنمي ددة وإ ال ددة العقب دداجل ال ددا
مددا انركددت كعددكي سددبيي التنميددة ،ورددين ايتمددا الدددوا ينب د أن يش دجا التعدداون الدددوا الرعددال،
وال سيما الش اداجل العامليدة مدن أجدي التنميدة ،إلعمدال احلدا ت التنميدة وإ الدة العقبداجل الدا كعدكي
سبيي التنمية ،ورين إح ا كقد دائدم ت ااداإ إعمدال احلدا ت التنميدة يسدتلز اكبدا سياسداجل إمنائيدة
نعالددة علددس الصددعيد الددوط  ،وإ امددة ع دداجل ا تصددادية منصددرة وهتيةددة ريةددة ا تصددادية مواكيددة علددس
الصعيد الدوا،


وإذ يشددجا يددا الدددول األع دداء علددس املشددادة رشددكي رندداء ت املنا شدداجل مددن أجددي
التنريت التا إلع ن احلا ت التنمية ر ية ختم املي ق السياس القائم دا ي الر يا العامي املع
راحلا ت التنمية،


وإذ يؤدددد أن االحترددال رالددتد السددنوية الث ددني العتمدداد إع د ن احلددا ت التنميددة يتددي
ن صة ن يدة للمجتما الددوا إلههدا واديدد التزامدل القداطا رداحلا ت التنميدة ،مدا التسدليم راملكاندة
العالية الا يستحقها وم اعرة جهودإ إلعمال تا احلا،


وإذ يشدددد علددس أن اممعيددة العامددة د جل ،ت ا ددا  141/48املددؤخ  20دددانون األول/
ديسمرب  ،1993أن كشمي مسدؤولية مردوي األمدم املتحددة السدام حلقدوق اإلنسدان عناصد منهدا
كعزيز إعمال احلا ت التنمية ومحايتدل ،وكقويدة الددعم املقدد ندتا ال د ي مدن انيةداجل ذاجل الصدلة ت
منمومة األمم املتحدة،

وإذ يددد ك احلاجددة إىل منمددو اجل مسددتقلة ومشددو ة درباء مددن أجددي كعزيددز عمددي الر يددا
العامي املع راحلا ت التنمية ،ودعم امهود الا كبتنا الدول األع اء من أجي إعمال احلا ت
التنمية إعماالً دام ً ،ا ت ذل ت سياق كنريت أ داف التنمية املستدامة،

وإذ يعيدد كيديدد د ا ه جملدس حقددوق اإلنسدان  1/5رشدين رندداء مؤسسداجل ايلددس و2/5
رشددين مدونددة واعددد سددلوك املكلرددني رواليدداجل ت إطددا اإلجد اءاجل اخاصددة للمجلددس املددؤ ني 18
حزي ان/يونيددل  ،2007وإذ يشدددد علددس أن ي ددملا املكل د رالواليددة رواجباكددل ونق داً نددتين الق د ا ين
وم نقيهما،

 -1حييط علماً رالتق ي املوحد لألمني العا ومروي األمم املتحدة السام حلقوق
اإلنسان رشين احلا ت التنمية()2؛

__________

()2
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 -2يمل د إىل املرددوي السددام أن يواصددي كقدددم كق ي د سددنوه إىل جملددس حقددوق
اإلنسددان عددن أنشددمة املروضددية السددامية ،ددا ت ذل د عددن التنسدديا رددني الوددداالجل دا ددي منمومددة
األمدم املتحددة الددا ندا صدلة مباند ة ر عمدال احلددا ت التنميدة ،وأن يقدد ت كق يد إ السدنوه املقبددي
حتلددي ً لكيريددة إعمددال ددتا احلددا ،مددا م اعدداة التحدددياجل القائمددة وكقدددم كوصددياجل رشددين ديريددة
الت ل عليها؛
 -3حيث املروي السام علس مواصلة جهودإ ،وناءً راملسؤولية املودلة إليل ،لزيادة
الدعم املقد لتعزيز إعمال احلا ت التنمية ومحايتل ،مستنداً ت ذلد إىل إعد ن احلدا ت التنميدة،
و ي ددا د ا اجل اممعي ددة العام ددة ومن ددة حق ددوق اإلنس ددان وجمل ددس حق ددوق اإلنس ددان رش ددين احل ددا ت
التنمية ،واستنتاجاجل الر يا العامي وكوصياكل املترا عليها؛

 -4يمل د إىل املروض ددية الس ددامية أن كتص ددت ،عنددد كنري ددت إع د ن احل ددا ت التنمي ددة،
مددا يكر د مددن التدددارري ل ددمان ختصددي امل دوا د ختصيص داً متوا ن داً وريِّن داً وإي د ء اال تمددا الواج د
ل مان إر ا احلا ت التنمية من ل حتديدد وكنريدت مشدا يا ملموسدة مك سدة للحدا ت التنميدة
جملس حقوق اإلنسان رشكي منتمم علس ما يم أ من مستجداجل ت تا الصدد؛
وإط
 -5يسلم راحلاجة إىل اديدد امهدود ت سدبيي ككثيد املدداوالجل ضدمن الر يدا العامدي
من أجي الوناء ،ت أ ب و ت ممكن ،رواليتل املنشية وجد د ا مندة حقدوق اإلنسدان 72/1998
و ا جملس حقوق اإلنسان 4/4؛

 -6يق د راحلاجددة إىل السددع ألجددي يددادة بددول احلددا ت التنميددة وكرعيلددل وإعمالددل
علس الصعيد الدوا وحيث يا الدول ،ت الو ت نرسل ،علس وضا ما يلز مدن سياسداجل علدس
الصدعيد الددوط واختدداذ التددارري ال مددة إلعمددال احلدا ت التنميددة راعتبددا إ جدزءاً ال يتجدزأ مددن يددا
حقوق اإلنسان واحل ياجل األساسية؛
 -7ي ح د راالحتردداالجل الددا ج د جل ت  2016إحيدداءً للددتد السددنوية الث ددني
إلع ن احلا ت التنمية ،ا ت ذل عقدد حلقدة النقدال السدنوية ال نيعدة املسدتو رشدين كعمديم منمدو
حقوق اإلنسان ،وموضوعها " مة التنمية املستدامة لعدا  2030وحقدوق اإلنسدان ،مدا الكديدز علدس
احلا ت التنمية" ت الدو ة احلادية والث ني يلس حقوق اإلنسان ،وحلقدة النقدال رشدين كعزيدز ومحايدة
احلددا ت التنميددة ت الدددو ة الثانيددة والث ددني للمجلددس ،وامددزء ال نيددا املسددتو مددن اممعيددة العامددة الددته
صد د إلحي دداء ال ددتد الس ددنوية الث ددني إلع د د ن احل ددا ت التنمي ددة ،ت ال دددو ة احلادي ددة والس ددبعني
للجمعيددة ،والددته أكدداع للدددول األع دداء ن صددة ن يدددة إلههددا التزامهددا السياسد واديدددإ ،وإيد ء احلددا
ت التنمية اال تما الكبري الته يستحقل وم اعرة جهود ا من أجي إعمال احلا ت التنمية؛
 -8ي حد أي داً رتق يد ئدديس  -مقد الر يددا العامددي املعد ردداحلا ت التنميددة عددن
الدو ة السارعة عش ة للر يا العامي()3؛
__________
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 -9ي ح دتل ر عادة انتصاب ئيس  -مقد الر يدا العامدي وراملهدا ة الدا أدا
ا املنا شاجل ت الدو ة السارعة عش ة؛
 -10حيدديط علم داً ر دالع ي املقددد إىل الر يددا العامددي ت دو كددل السددارعة عش د ة الددته
كن دداول جمموع ددة املع ددايري ال ددا أع ددد ا ئ دديس  -مق د الر ي ددا العام ددي إلعم ددال احل ددا ت التنمي ددة(،)4
مما يشكي أساساً مريداً ملواصلة املداوالجل رشين كنريت وإعمال احلا ت التنمية؛
 -11يمل د إىل الر يددا العامددي مواصددلة النم د ت املعددايري واملعددايري الر عيددة التنريتيددة
ر ية إعداد الصي ة النهائية للن ت أ ب و ت ممكن ،وير ي أن يكون ذل بي انعقاد دو كل
التاسعة عش ة؛
 -12يملد د إىل املر ددوي الس ددام كيس ددري مش ددادة اخد درباء ت ال دددو ة الثامن ددة عشد د ة
للر يددا العامددي ،إلسددداء املشددو ة مددن أجددي املسدداإة ت املنا شدداجل رشددين كنريددت وإعمددال احلددا ت
التنمية ،ا ت ذل آ ا مة التنمية املستدامة لعا  ،2030ويتملا إىل مشادة الر يدا العامدي
املمكنة ت املنتد السياس ال نيا املستو ؛
 -13يق ما يل :
أن يواصددي العمددي علددس ضددمان أن يكددون جدددول أعمالددل معد ِّدز اً ودانع داً للتنميددة
(أ)
املسدتدامة ولبلدوم مدا كبقددس مدن األ دداف اإلمنائيدة لأللريددة وأ دداف التنميدة املسدتدامة ،وأن يسددعس
ت ددتا الص دددد إىل إع د ء ن ددين احل ددا ت التنمي ددة ،عل ددس النح ددو املب ددني ت الرق د كني  5و 10م ددن
إع ن ور نامع عمي نييندا ،حدي يتبدوأ مكاندة ال كقدي عدن مكاندة يدا حقدوق اإلنسدان واحل يداجل
 ،سواء رسواء؛

األساسية األ
 
(ب)

أن يؤيد كوصياجل الر يا العامي املعتمدة ت دو كل السارعة عش ة؛

(حل) أن يقو الر يا العامي ،م اعيداً د ا جملدس حقدوق اإلنسدان  ،3/9ر هنداء النمد
ت املعددايري واملعددايري الر عيددة التنريتيددة ،وير ددي أن يكددون ذل د بددي انعقدداد الدددو ة التاسددعة عش د ة
للر يددا العامددي ،ت سددياق وضددا جمموعددة ندداملة ومتسددقة مددن املقدداييس إلعمددال احلددا ت التنميددة،
وأن يتصت أي اً اخمواجل امل ئمدة ل دمان احدكا كنريدت دتإ املقداييس عمليداً ،و دو مدا دد يتصدت
أنكاالً متنوعة ،منها مبادئ كوجيهية رشين إعمدال احلدا ت التنميدة ،و دد يتمدو ليشدكي أساسداً
للنم ت مقيا انوص دوا ذه طارا إلزام  ،عرب عملية مشادة ائمة علس التعاون؛
 -14يق أي اً أن يعدني ،ملددة د س سدنواجل ،مقد اً اصداً يعدا رداحلا ت التنميدة،
وكشمي مهامل ما يل :

املس دداإة ت كعزي ددز ومحاي ددة وإعم ددال احل ددا ت التنمي ددة ت س ددياق التنري ددت املتس ددا
(أ )
واملتكامي خمة التنمية املستدامة لعدا  2030وغري دا مدن النتدائع املتردا عليهدا دوليداً لعدا ،2015
__________
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دا ت ذلد إطددا سددنداه للحددد مددن ثدداط الكدوا س( ،)5و مددة عمددي أديددس أرارددا الصدداد ة عددن
املدؤرم الددوا الثالدث لتمويدي التنميدة( )6واكردداق ردا يس رشدين ك دري املنداخ( ،)7واملشدادة ت االجتماعدداجل
واملؤرم اجل الدولية ذاجل الصلة حتقيقاً نتإ ال اية؛
(ب) رتل ودعم امهود ال امية إىل كعمديم منمدو احلدا ت التنميدة ت أوسداف ثتلد
يةدداجل األمددم املتحدددة ووددداالجل التنميددة ،واملؤسسدداجل اإلمنائيددة واملاليددة والتجا يددة الدوليددة ،وكقدددم
مقكحدداجل ك م د إىل كعزيددز كنشدديط الش د ادة العامليددة مددن أجددي التنميددة املسددتدامة مددن منمددو احلددا
ت التنمية؛
(حل) املسدداإة ت أعمددال الر يددا العامددي ر يددة دعددم إاددا واليتددل العامددة ،مددا م اعدداة
لة أمو منها مداوالجل الر يا العامي وكوصياكل ما ان أه ا دواجية؛
(د)

كقدم أه د اسة حمددة يملبها جملس حقوق اإلنسان ونقاً لواليتل؛

(ه) كقدم كق ي سنوه إىل جملس حقوق اإلنسان وإىل اممعية العامدة يتنداول يدا
األنشمة املتصلة رالوالية ،ر ية حتقيا الرائدة القصو من عملية اإلر م؛
 -15ي دددعو ي ددا احلكوم دداجل إىل أن كتع دداون كعاون د داً د ددام ً م ددا املق د د اخ ددا ت
االضم راملهدا والواجبداجل املنوطدة ردل ،رسدبي منهدا مواناكدل جبميدا املعلومداجل ال مدة اململوردة،
وأن كبده امل اعاة الواجبة للتوصياجل الصاد ة عن املكل رالوالية؛
 -16يمل إىل األمني العا واملروي السام كزويد املق اخا
إدا ه ولوجسا وموهرني من أجي كنريت الوالية املسندة وج تا الق ا ؛

دا يلدز مدن دعدم

 -17يشددجا انيةدداجل املعنيددة ت منمومددة األمددم املتحدددة ،دددي ت إطددا واليتددل ،ددا ت
ذل الوداالجل املتصصصة والصناديا والربامع التارعدة لألمدم املتحددة ،واملنممداجل الدوليدة املعنيدة،
دا نيهددا منممدة التجددا ة العامليدة وامهدداجل املعنيدة صدداحبة املصدلحة ،ددا ت ذلد منممدداجل ايتمددا
املدددص ،علددس إي د ء االعتبددا الواج د للحددا ت التنميددة ت سددياق كنريددت مددة التنميددة املسددتدامة
لعددا  ،2030و يددادة املسدداإة ت أعمددال الر يددا العامددي ،والتعدداون مددا املرددوي السددام واملق د
ت الوناء رواليتيهما نيما يتعلا ر عمال احلا ت التنمية؛
اخا

__________

()5
()6
()7
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ا اممعية العامة  ،283/69امل نا الثاص.
ا اممعية العامة  ،313/69امل نا.
انم الو يقة  ،FCCC/CP/2015/10/Add.1املق  /1أ ،21-امل نا.
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املقبلة.

 -18يق استع اي التقد احمل ت كنريت دتا القد ا علدس سدبيي األولويدة ت دو اكدل

املسة 39
 29أيلول/سبتمرب 2016

[اعتمددد رتصددويت مسددجي ريغلبيددة  34صددوكاً مقارددي صددوكني وامتنددا  11ع دواً عددن التصددويت.
ودانت نتيجة التصويت دما يل :
املؤيدون:

االحتد دداد ال وس د د  ،إ يوريد ددا ،إد د دوادو  ،اإلمد ددا اجل الع ريد ددة املتحد دددة ،إندونيسد دديا،
ر ددا اغواه ،ر ددن دي  ،رنم ددا ،روكسد دوانا ،رو ون ددده ،روليري ددا (دول ددة  -املتع ددددة
القومي د دداجل) ،كوغ د ددو ،امزائد د د  ،جن د ددوب أن يقي د ددا ،الس د ددلرادو  ،الص د ددني ،غان د ددا،
الرلبني ،ننزوي ( هو ية  -البوليرا ية) ،نييت ندا  ،مد  ،ريغيزسدتان ،دوردا،
دددوجل ديردوا  ،الكون ددو ،دينيددا ،امل د ب ،املكسددي  ،ملدددي  ،اململكددة الع ريددة
السعودية ،من وليا ،ناميبيا ،نيجرييا ،انند
املعا ضون:
ن نسا ،اململكة املتحدة لربيمانيا العممس وآي لندا الشمالية

املمتنعون عن التصويت
ألبانيددا ،أملانيددا ،الربك ددال ،رلجيكددا ،جو جيددا ،هو يددة دو يددا ،هو يددة مقدددونيا
اليوغوس نية سارقاً ،سلونينيا ،سويس ا ،الكريا ،ولندا]
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