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               لس حقوق اإلنسان جم
               الدورة الثانية

                 من جدول األعمال ٢      البند 

 ٢٠٠٦مارس / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١تنفيذ قرار اجلمعية العامة 
 " اإلنسانجملس حقوق"واملعنون 

 )نيابة عن حركة عدم االحنياز(مشروع مقرر مقدم من كوبا 

  احلق يف التنمية-/...٢٠٠٦

                    إن جملس حقوق اإلنسان،

             ً          وإذ يشري أيضاً إىل مجيع     ٢٠٠٥      أبريل  /       نيسان  ١٢        املؤرخ  ٤ /    ٢٠٠٥                        إىل قرار جلنة حقوق اإلنسان        إذ يشري  
  :               يف التنمية، يقرر                                               قرارات اجلمعية العامة وجلنة حقوق اإلنسان بشأن احلق 

  ،     ٢٠٠٦       يونيه   /         حزيران   ٣٠          املؤرخ    ٤ / ١                                                          إعـادة تأكـيد طلبـيه السابقني، الواردين يف القرار             ) أ (
                                                                                                        واملوجهني إىل فرقة العمل الرفيعة املستوى املعنية بإعمال احلق يف التنمية وإىل الفريق العامل املعين باحلق يف التنمية، 

  ؛    ٢٠٠٧      أبريل  /       نيسان-     مارس  /          جلس يف آذار                                     لالجتماع قبل انعقاد الدورة الرابعة للم

                                                                                      اختاذ إجراءات تكفل تضمن جدول أعماله ما يلزم لتعزيز التنمية املستدامة واملساعدة على إحراز   ) ب (
                                                                                                                تقدم بشأهنا وعلى حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، واملوافقة يف هذا الصدد على برنامج يفضي إىل النهوض باحلق                 

                                                                         نفس مستوى مجيع حقوق اإلنسان األخرى واحلريات األساسية املكرسة يف الصكوك الرئيسية                   يف التنمية ليصل إىل 
                     املتعلقة حبقوق اإلنسان؛

  :                                                                                          دعوة فرقة العمل الرفيعة املستوى والفريق العامل ملراعاة االحتياجات التالية لدى االضطالع بواليتهما  ) ج (

                                                 إلدارة الدولية لزيادة مشاركة البلدان النامية                                                          التشجيع على إضفاء الطابع الدميقراطي على نظام ا        ̀  ١̀ 
                                      بفعالية يف عملية صنع القرارات الدولية؛
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            ً                                                                                      التشجيع أيضاً على إقامة شراكات فعالة مثل الشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا ومبادرات               ̀  ٢̀ 
           مبا يف ذلك                                                                                            أخرى مماثلة مع البلدان النامية، وخباصة أقل البلدان منوا، إلعمال حقها يف التنمية،              

                            حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية؛

                                                                                               السعي لزيادة قبول وإعمال وتنفيذ احلق يف التنمية على املستوى الدويل، حبث مجيع الدول على                ̀  ٣̀ 
                                                                                               وضـع السياسـات الالزمة على املستوى الوطين واختاذ التدابري الالزمة لتنفيذ احلق يف التنمية               

                   ً                                   وحبث مجيع الدول أيضاً على توسيع وتعميق التعاون                                               باعتـباره من حقوق اإلنسان األساسية،     
                                                                                                  املتبادل املنفعة لتحقيق التنمية وإزالة العقبات اليت تعترض حتقيقها وذلك بتشجيع التعاون الدويل           
                                                                                                      الفعـال إلعمال احلق يف التنمية، مع مراعاة أن التقدم املطرد لتنفيذ احلق يف التنمية إمنا يتطلب                 

                                                               ى املستوى الوطين وعالقات اقتصادية منصفة وبيئة اقتصادية مؤاتية على                       سياسات إمنائية فعالة عل
              املستوى الدويل؛

                                                                                                الـنظر يف سبل ووسائل تكفل إعمال احلق يف التنمية باعتباره أولوية، مبا يف ذلك بوضع اتفاقية              ̀  ٤̀ 
                    بشأن احلق يف التنمية؛

                                املتحدة والوكاالت املتخصصة التابعة                                                    إدراج احلق يف التنمية يف السياسات واألنشطة الفنية لألمم  ̀  ٥̀ 
                                                                                              هلا، ويف برامج وصناديق وسياسات واستراتيجيات النظام املايل الدويل والنظام التجاري املتعدد            
                                                                                            األطراف، على أن يراعى يف هذا الصدد أن املبادئ األساسية يف اجملاالت االقتصادية والتجارية              

                                                 تمييز، والشفافية، واحملاسبة، واملشاركة والتعاون                                                        واملالـية الدولية، مثل مبادئ العدالة، وعدم ال       
                                                                                                   الدويل، مبا يف ذلك الشراكات الفعالة لتحقيق التنمية، أمور ال غىن عنها لبلوغ احلق يف التنمية                
                                                                                                          ومنع املعاملة التمييزية يف القضايا اليت تثري قلق البلدان النامية والناشئة عن اعتبارات سياسية أو               

                            لة هلا باالعتبارات االقتصادية؛                    عن اعتبارات أخرى ال ص

                                                                                             دعـوة مفوضـية األمـم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان إىل االستمرار يف اختاذ مجيع التدابري                  ) د (
                                                     ً     ً   الضرورية وختصيص املوارد الالزمة لتنفيذ هذا املقرر تنفيذاً فعاالً؛

                            ق يف التنمية يف دورته القادمة                                                                       إعادة تأكيد مقرره السابق للنظر يف تقرير الفريق العامل املعين باحل             ) ه (
  .                                          اليت ستعقد وقت انعقاد الدورة الرابعة للمجلس
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