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 جملس حقوق اإلنسان
 الدورة السادسة والثالثون

 2017أيلول/سبتمرب  11-29
 األعمالمن جدول  3البند 

قتصوادية واال تعزيز ومحاية مجيع حقووق اإلنسوانا اندنيوة والسياسوية
 واالجتماعية والثقافيةا مبا يف ذلك احلق يف التنمية

 تقرير انقرر اخلاص انعين ابحلق يف التنمية  
 مذكرة أعدهتا األمانة  

  واليأأأمل ارنأأأ   اعأأأاق ار أأأ    أأأ    33/14أنشأأأل  لأأأ  إلنأأأو  اقناأأأا      أأأ ا    
  واجلم يأأمل ملق اجمللأأ سأأنواو وبلأأ  ملق ارنأأ   اعأأاق أ  ينأأدق يأأ  سأأنمل  ن يأأ ا  ثأأ   التنميأأمل لةأأ   

 ال اممل. 
جأأأق منأأأ  ا  مانأأأا  م نيأأأا    أأأ      أأأل ال ا  أأأمل والع ثأأأجمل سأأأ د الة ا  وعأأأجمل اجمللأأأ     و  

  .2017أاي /مايو  1التنميمل  وش ع ارن   اعاق   أ اء مهاق واليتل   
 وليأأأأأأل منرأأأأأأبل    اء  األوليأأأأأأمل وي أأأأأأ ر ارنأأأأأأ   اعأأأأأأاق     ن يأأأأأأ   الأأأأأأ   و أأأأأأ ل   يأأأأأأد  

جههأأأا   أأأد يوايت لأأأ  يلةيأأأمل الواليأأأمل وسأأأيا ها  وياأأأل  الحأأأوء علأأأ    أأأ  الت أأأدايو الأأأي فيمأأأا
ا وج  الواليمل  مبأعملل مب  ا يجيمل األوليمل الي سيا شد هبا نةي ها  ويبجمل اعطوط ال  يحمل ل س

   الأأأأي مأأأأ  ا أأأأد  ذلأأأأع االعتبأأأأا او االسأأأأ ا يجيمل الأأأأي سأأأأيلم ها   ا اأأأأبا  وا اهأأأأاو ال 
او ار نيأأمل  مأأا اجلهأأ سأأيتب ها. ويشأأم  التن يأأ  أيحأأا  الأأنهح الأأ   ين إلأأل ارنأأ   اعأأاق للت أأاو 

 فح   عن أسالي  عملل. 
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 رير انقرر اخلاص انعين ابحلق يف التنميةتق  

 مقدمة -أوالا  
    يأأأأجمل منأأأأ   مأأأأاق ي أأأأ    أأأأ    33/14 أأأأ    لأأأأ  إلنأأأأو  اقناأأأأا      أأأأ ا    -1

 يأ  عليهأا الواليأأمل  اجملأاالو ال يياأيمل الأي       الناأم الاأا أ أ   ويبأجمل ارنأ   اعأاقالتنميأمل. 
 الن ا  أ  اجملل : ه ا ارنروق عليها   الن ا . ومن  جمل ما و     

 عا مجيا ا كوماو ملق أ   ت او    او   يام   ما ارن   اعأاق ل  أط ع  )أ( 
 رهأأاق والواجبأأاو ارنوبأأمل  أأل   اأأب  منهأأا موافا أأل اميأأا ار لومأأاو ال بمأأمل ارطلو أأمل  وأ   بأأد  

 اعا  الواجبمل للتونياو الرا    عن اركلف  لواليمل؛ار  
شأأأجا ااي أأأاو ار نيأأأمل   من ومأأأمل األمأأأم ارت أأأد   يأأأ    ملبأأأا  واليتأأأل  مبأأأا    )ب( 

ذلع الوياالو ارتخررمل والرأنا ي  والأربامح التا  أمل ل مأم ارت أد   وارن مأاو الدوليأمل ار نيأمل  
ار نيأأمل نأأاإلبمل اررأأل مل  مبأأا   ذلأأع من مأأاو اجملتمأأا  مبأأا فيهأأا من مأأمل التجأأا   ال اريأأمل واجلهأأاو

نةيأأأ  مطأأأمل التنميأأأمل اراأأأتداممل ارأأأدع  علأأأ  مليأأأ ء االعتبأأأا  الواجأأأ  لل أأأ    التنميأأأمل   سأأأيا   
  وعل  باي   اراامهمل   أعمال الة ي  ال ام   والت او  ما ارةور الاامق وارن   2030 ل اق

 يت ل  إبعمال ا     التنميمل.  اعاق   الوفاء  واليتيهما فيما
جأأق منأأ  ا  مانأأا    وعأأجمل  لأأ  إلنأأو  اقناأأا      و  أأل ال ا  أأمل والع ثأأجمل  سأأ د الة ا -2

 . 2017أاي /مايو  1سنواو. و وق ارن   اعاق مهامل   ث   م نيا        التنميمل لة   
 رأأأو   دهيديأأأمل مأأأا اآل اء وأجأأأ مل ارنأأأ   اعأأأاق    أأأد  وليأأأل مهامأأأل  جولأأأمل مأأأن  بأأأا ل  -3

الأأدول  ومةو أأيمل األمأأم ارت أأد  الاأأاميمل  نأأو  اقناأأا   وويأأاالو األمأأم ارت أأد   وارن مأأاو 
الدوليأأأمل  وارن مأأأاو وأأأ  ا كوميأأأمل وو هأأأا مأأأن اجلهأأأاو ار نيأأأمل  وبلأأأ  ملليهأأأا  نأأأد  ملسأأأهاماو 

يهأأا اهتمامأأل. و أأد  لنأأ   اأأاعد  علأأ  باي    طأأوي   أيتأأل وأسأأالي  عملأأل واجملأأاالو الأأي ي يأأ  عل
ارنأ   اعأاق الكعأ  مأن اقسأهاماو  وهأو ي أ ب عأن يبأ  امتنانأل جلميأا الأ ين سأامهوا وشأا يوا 

   ه   ارشاو او إلىت اآل  ويتطلا ملق موانلمل ال م  م هم. 
و د و ا هأ ا التن يأ    يأد  أوق ارنأ   اعأاق منرأبل. وي أ ر ارنأ   اعأاق فيأل   اء   -4

يما يت ل  يلةيمل الواليمل وسيا ها  ويال  الحوء عل      الت دايو الأي  أد يواجههأا األوليمل ف
وي سأأأأم اعطأأأأوط ال  يحأأأأمل ل سأأأأ ا يجيمل األوليأأأأمل الأأأأي سيا شأأأأد هبأأأأا   عملأأأأل مبوجأأأأ     نةيأأأأ ها

الواليمل  مبا   ذلع االعتبا او االس ا يجيمل الي سيلم ها   ا ابا  وا اهاو ال م  ا د  . 
حأمن التن يأأ  أيحأا  الأأنهح الأأ   ين إلأل ارنأأ   اعأاق للت أأاو  مأأا اجلهأاو نأأاإلبمل اررأأل مل  ويت

 واالعتبا او الب يد  اردمل لواليتل  وونةا  ألسالي  عملل. 

 اخللفية التارخيية -اثنياا  
يأأأأاق  وبيأأأأ  ث  عنأأأأدما أشأأأأا   و و 1966يأأأأ  ا أأأأ    التنميأأأأمل  للمأأأأ   األوق    عأأأأاق ذ   -5

  ملق إل  "ال امل العالث"   التنميمل أماق اجلم يأمل ال امأمل. و أد  أد  عأن  ن اك غالما جيمل الان
ال نو  الي فشلت م اا الدول    نيأ  أهأداع عنأد األمأم ارت أد  اقاأايق األول فأ    هأ ا 
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الةشأأأ    جأأأ  الأأأدول الأأأي  أأأ  و إلأأأديعا  مأأأن االسأأأت ما  عأأأن مل أأأا  إلأأأ  ل مأأأت ل اال ترأأأا   
  4ال أأارجمل النأأامق وارتنأأدق. و أأد اعتمأأدو اجلم يأأمل ال امأأمل ملعأأ   ا أأ    التنميأأمل    ارت ايأأد  أأجمل

. و أ  اقعأ   علأ  أسأ  ميعأا  األمأم ارت أد  واقعأ   ال أارق 1986يانو  األول/ ياأمرب 
. ويهأدع اقعأ   ملق مل امأمل (1) نو  اقناا   واعتمد ل الغالبيأمل ال  مأ  مأن الأدول الأي أيد أل

اجتماعق و وق ميكن فيل ملعمال ا  ايو اربينمل   اقع   ال ارق  نو  اقناأا  ملعمأاال   ن اق 
 يام  . 

  الأأ   "ملعأأ    يأو  شأأل  البي أمل والتنميأأمل"   1992وأعيأد كييأأد ا أ    التنميأأمل عأاق  -6
 جيأأال ا اليأأمل لالبي يأأمل و جأأاء فيأأل أنأأل  أأ  ملعمأأال ا أأ    التنميأأمل  غيأأمل  لبيأأمل األهأأداع اقااييأأمل 

   و أ  مح عمأ  فيينأا  من اجل ء األول من ملع 10(. و  الةن   3 رو   منرةمل )اربدأ وارنبلمل 
 ييأأأد ا أأأ    التنميأأأمل  أعأأأا  ارأأأعد  ال أأأارق  نأأأو  اقناأأأا  ك1993ار تمأأأد  قمجأأأاع   عأأأاق 

  ألساسيمل.ا ونةل إلنا  عاريا  و   ا   للتر ع وج ءا  ال يتج أ من إلنو  اقناا  
أيحا  كييد ا     التنميأمل   ملعأ  و  وليأمل وو يأ  متاميأمل  تلةأمل نأد و   وأ عيد  -7

 1994  عأاق  "مل  والتنميأ أ  مح عمأ  ارأعد  ال أارق ار أ   لاأكا"الة   الةانلمل  أجمل اعتمأا  
ب  الأ   نر نونأمل "اراأت  ا"تدامملرأعد  األمأم ارت أد  ار أ   لتنميأمل اراأ"واعتما  الوثينمل اعتاميأمل 
يأأمل   أ  أأا و يأأ    التنم   أأ  ع نأأ اإلمل    اعأأ   2015. و  عأأاق 2012نرأأبوا ملليأأل"    عأأاق 

لعالأأأث الأأأدوق ا مطأأأمل عمأأأ  أ يأأأ  أ   للمأأأعد "عامأأأمل  يياأأأيمل متةأأأ  عليهأأأا  وليأأأا  هأأأق:  سياسأأأمل
: عارنأاويأ  ؛ و" "2030-2015ملبأا  سأندا  لل أد مأن  أاب  الكأوا   "؛ و"التنميمللتموي  

ا ةأأا    يأأ  "ومل؛ "  الأي  حأأمنت أهأداع التنميأأمل اراأتدام2030طأمل التنميأأمل اراأتداممل ل أأاق م
ر يأأا   األسأأاأ ا. وأنأأب ت هأأ   الو يأأ  جأأ ءا  مأأن سياسأأمل ارنأأ   اعأأاق و " شأأل   غأأ  ارنأأا 

 لواليتل. 

 اإلطار انعياري -اثلثاا  
 ميثاق األمم انتحدة -ألف 

  أسأأ  ا أأ    1945(  منأأ  عأأاق 56و 55و 1أ سأأ  ميعأأا  األمأأم ارت أأد  )ارأأوا   -8
او سأألميمل امأأمل ع  أأالتنميأأمل  عنأأدما ذيأأ  أ  مل أأا  اأأ وع مأأن االسأأتن ا  وال فأأا  أمأأ   أأ و   ق 

   وب  وعنأدما ويأرأ  للشأوو يمل فيما  أجمل األمأم اسأتنا ا  ملق مبأدأ اراأاوا    ا نأو  و ن يأ  ار
واأأأ وع  مل الكاملأأملارت أأد  مهمأأمل ال مأأ  علأأ   فأأأا ماأأتوايو ار يشأأمل  و نيأأ  ال مالأأملق األمأأم 

رأأأأأأا يمل ي  اال تالتنأأأأأأدق والتنميأأأأأأمل   اجملأأأأأأالجمل اال ترأأأأأأا   واالجتمأأأأأأاعق؛ ومل أأأأأأا  إللأأأأأأول للمشأأأأأأا 
اق   الأأدوق؛ واإلأأ  وال  أأو  واالجتماعيأأمل والرأأ يمل الدوليأأمل وارشأأاي  ار  بطأأمل هبأأا؛ والت أأاو  العنأأا 

               للغأأملاجلأأن  أو ااأأا  وا أأ ايو األساسأأيمل للجميأأا   و  دييأأ  علأأ  أسأأاأ ال أأ   أو إلنأأو  اقن
 أو الدين  والتنيد هبا عل  اراتومل ال ارق. 

__________ 

مثأأاع  ول عأأن امتن أأت واإلأأد   أأد  )الأأوالايو ارت أأد  األم يكيأأمل( و  ولأأمل عحأأوا  لرأأا ل  و ولأأمل  146نأأوت ت  (1)
 ي لنأدا و يطانيأا ال  مأ  رت د  لرب االترويت )ملس ايي   وأرانيا  و يالندا  والداا ك  والاويد  وفنلندا  وارملكمل 

  الشماليمل  واليا  (.
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 إعالن احلق يف التنميةا كمعيار إرشادي -ابء 
من ملع   ا     التنميمل عل  أ  ا     التنميمل إلأ  ملناأاع وأ   ا أ   1 نص ارا    -9

رأأأأا يمل ميأأأأمل اال تمبوجبأأأأل يأأأأ  ملناأأأأا  ومجيأأأأا الشأأأأ وب   أأأأ    ارشأأأأا يمل   التنللترأأأأ ع يتمتأأأأا 
 ايو األساسأيمل اا  وا أواالجتماعيمل والعنافيمل والاياسيمل الي ميكن فيها ملعمال مجيا إلنو  اقن

قناأأأا    أ  إلأأأ  ا ملعمأأأاال  يأأأام    واراأأأامهمل   هأأأ   التنميأأأمل والتمتأأأا هبأأأا. و أأأنص يأأأ لع علأأأ 
هنأأأا    يتحأأأمن    أأأمنا  اقعمأأأال الكامأأأ   أأأ  الشأأأ وب    ن يأأأ  اررأأأ   الأأأ   التنميأأأمل ينتحأأأق

  النا أ  مل إلنهأا وأ ألإلكاق ذاو الرلمل من ال هدين الدوليجمل اعانأجمل قنأو  اقناأا   سا سأ
ميأأأمل  يمأأأا هأأأو   التن للترأأأ ع   الاأأأيا   الكاملأأأمل علأأأ  مجيأأأا ث وابأأأا وموا  هأأأا الطبي يأأأمل. وا أأأ 

للترأ ع  النا لأمل ع    هو إلأ  ماأاوجل جلميأا إلنأو  اقناأا  ال اريأمل ووأ منروق عليل   اق
 وارتشا كمل وار ا طمل وو  النا لمل للتج يمل. 

واقعأأأ   لأأأي  مل مأأأا    إلأأأد ذا أأأل. ومأأأا ذلأأأع  فأأأيف  الكعأأأ  مأأأن أإلكامأأأل  اأأأد     -10
و  اقناأأا    جمل قنأأانأأنأأكوك مل مأأمل  انونيأأا   معأأ  ميعأأا  األمأأم ارت أأد   وال هأأدين الأأدوليجمل اع

دوق ال أأ   نأأانو  الأيمأا أ  مبأأا ث معأ  عأأدق التمييأ   وسأأيا   الدولأمل   شأأك  أيحأا  جأأ ءا  مأن ال
 ارل ق للدول يافمل. 

 إعالن وبرانمج عمل فيينا -جيم 
أع  (  أيد ارعد  ال ارق  نو  اقناا  من جديأد   6يما ذ ي  سا نا  )ان   الةن    -11

ينبغق للمجتمأا الأدوق  لو   مح عم  فيينا  ا     التنميمل. وأيد من جديد أيحا  أن  ملع   
أ  يدعم أ   البلدا  اوا  ارلت ممل   مليمل الدمن بمل و قن إلاو ال  اعيمل  والأي ينأا الكعأ  منهأا 

  ارأأأعد  . وذيأأأ(2)  أف ينيأأأا  يأأأق  أأأنج    عمليأأأمل االنتنأأأال ملق الدمين ابيأأأمل والتنميأأأمل اال ترأأأا يمل
ال أأارق أيحأأا  أنأأل ينبغأأق ملعمأأال ا أأ    التنميأأمل  غيأأمل  لبيأأمل االإلتياجأأاو اقااييأأمل والبي يأأمل ل جيأأال 

 . (3)ا اليمل وارنبلمل إبنراع
وفيمأأا يت لأأ  إبعمأأال ا أأ    التنميأأمل  أشأأا  ارأأعد  ال أأارق  نأأو  اقناأأا     ملعأأ    -12

مل  وليأمل منرأةمل ا ترأا ي اييمل وبنيمل ف المل ومل اممل ع  أاوفيينا  ملق ا اجمل ملق: نوغ سياساو ملا
(؛ و نأأد  الأأدعم 13و 10علأأ  اراأأتومل الأأدوق )الةنأأ      أأاو   ف أأاال  (؛ والت أأاو  10)الةنأأ   
(. 9)الةنأأأ    ال ترأأأا يمللبلأأأدا  ارلت مأأأمل   مليأأأمل االنتنأأأال الأأأدمين ابق واقنأأأ إلاو املق االأأأدوق 

 انتهايأاو إلنأو  يأمل  ومنهأاعل  أمهيمل ملبالأمل ال نبأاو الأي   أ ر التنموشد  ارعد  ال ارق أيحا  
   ؛ وباي   ارأأوام واألمأأناقناأأا   وال نرأأ يمل  واالسأأت ما  واالإلأأت ل األجنأأع؛ وأمهيأأمل    يأأ  الاأأل

 ارخررمل للتنميمل. 

__________ 

  . 9ملع   و   مح عم  فيينا  اجل ء األول  الةن    (2)

  . 11نة   الةن    ار جا (3)
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ا مبوووا يف ذلوووك ألووودا  التنميوووة انسوووتدامة 2030خطوووة التنميوووة انسوووتدامة لعوووا   -دال 
 شرالسبعة ع

 شأأأك  وا أأأ  علأأأ  أسأأأاأ ميعأأأا  األمأأأم ارت أأأد   واقعأأأ    2030 نأأأوق مطأأأمل عأأأاق  -13
. ومأأن األمأأو  ااامأأمل أ  (4)ال أأارق  نأأو  اقناأأا   وار اهأأداو الدوليأأمل ارت لنأأمل قنأأو  اقناأأا 

. وأ عيأأد   (5) نةأ  اعطأأمل علأأ  مأأو يتماشأ  مأأا إلنأأو  والت امأأاو الأدول مبوجأأ  النأأانو  الأأدوق
مت  ح و    نأاء  تم أاو يملها كييد اربا ث ال ييايمل قع   ا     التنميمل  ملذ سل  اعطمل أب

سأأألميمل وعا لأأأمل وإلا أأأنمل للجميأأأا  أأأوف  ف نأأأا  متكاف أأأمل للونأأأول ملق ال دالأأأمل و نأأأوق علأأأ  اإلأأأ اق 
علأ  الاأديد إلنو  اقناا  )مبا   ذلع ا     التنميمل( وعلأ  سأيا   النأانو  الة ليأمل وا كأم 

 . (6)وعل  معسااو شةافمل وف المل وما  مل للمااءلمل  اراتوايو مجيا
"  وهأأأق وثينأأأمل 2030و  الوثينأأأمل ار نونأأأمل " ويأأأ  عارنأأأا: مطأأأمل التنميأأأمل اراأأأتداممل ل أأأاق  -14

تداممل. يأأأمل واالسأأأسياسأأأمل عامأأأمل م انأأأ    لغأأأمل األمهيأأأمل  أ يمأأأت نأأألمل ملموسأأأمل  أأأجمل ا أأأ    التنم
 ب    نةي  ندق ا التنميمل يمةهوق مل شا   لدمل  ياأ الت فيمكن  وينبغق  أ  ياتخدق ا    

نأأأأمل لت  يأأأأ   أأأأوف  ف   اقبأأأأا  الاياسأأأأال اجلديأأأأد للتنميأأأأمل اراأأأأتداممل. وأهأأأأداع التنميأأأأمل اراأأأأتداممل
    ااهم ماأامهملأيمل ميكن اقج اءاو واروا   ال اريمل وا ليمل من أج   نةي  أهداع وواايو عار

     التنميمل. جوه يمل      ي  وملعمال ا 

 2030-2015إطار سنداي للحد من خماطر الكوارثا  -لاء 
ا  سأأأأأأأأأأندا  لل أأأأأأأأأأد مأأأأأأأأأأن  أأأأأأأأأأاب  ذ يأأأأأأأأأأ    أإلأأأأأأأأأأد اربأأأأأأأأأأا ث اق شأأأأأأأأأأا يمل لتنةيأأأأأأأأأأ  ملبأأأأأأأأأأ -15

دع ملق بأأأ)ج( مأأأن اقبأأأا ( أ  مل ا    أأأاب  الكأأأوا   19)الةنأأأ    2030-2015 الكأأأوا   
ألنأأول    عأأن األنأأول اقنتاجيأأمل  فحأأمحايأأمل األشأأخاق وستلكأأابم  والرأأ مل  وسأأب  ال أأي   وا

 .      التنميملاا فيها مبالعنافيمل والبي يمل  و  الو ت ذا ل     ي  ومحايمل مجيا إلنو  اقناا   
ويت أأأ ر النأأأاأ   ال أأأامل  رأأأو   مت ايأأأد  للكأأأوا   الطبي يأأأمل  الأأأي  أأأدم     هأأأا جهأأأو   -16

ا  ا  بابأأأا     م  بطأأألةنأأأ  والتأأألث   لكأأأواالتنميأأأمل و لأأأف منأأأاب  أبيملهأأأا   إلالأأأمل مأأأن الةنأأأ . وا
لهأأا  هأأق    ومأأمل  امسأأيما اجلماعأأاو الةنأأ   وا  وثينأأا : فالبلأأدا  ذاو الأأدم  ارأأنخة   وال

عمأأال ا أأ    ملق  فأأيف  ال أأا   أ أأ  مناعأأمل  أأا  الكأأوا    و تأألث  هبأأا  رأأو   وأأ  متناسأأبمل. و لتأأا
  لطبي يأأمل يليأأا  اارخأأاب   ب  الكأأوا  . وال ميكأأن  نأأ  أأد مأأن  أأا التنميأأمل يأأ  ب  ا  بابأأا  وثينأأا  

 أأد ابا    وباي  أنأأل ميكأأن ملق إلأأد يبأأ   نأأ  الكأأوا     أأد مأأن   أأ ر اجملتم أأاو للخطأأ  ملال
 عل  الرمو  و/أو ا د من  ا ليتها للتلث . 

 تمويل التنميةلخطة عمل أديس أاباب للمؤمتر الدويل الثالث  -واو 
 في أأو اراأأتومل اجملتم أأو    أ يأأ  أ     الأشأأا   أسأأاء الأأدول وا كومأأاو وارمعلأأو   -17

تموي  التنميمل    الةنأ   االسأته ليمل مأن مطأمل عمأ  أ يأ  أ    ملق ا أ  لارعد  الدوق العالث 
__________ 

  . 10  الةن   70/1  ا  اجلم يمل ال اممل  (4)

  .18ار جا نةال  الةن    (5)

  . 35ار جا نةال  الةن    (6)
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اممل   التنميأأمل وذيأأ وا  لت ديأأد أ  هأأدفهم هأأو النحأأاء علأأ  الةنأأ  واجلأأوع و نيأأ  التنميأأمل اراأأتد
و   يأأ  اق مأأاج االجتمأأاعق    ومحايأأمل البي أأملللجميأأا مأأن مأأ ل    يأأ  النمأأو اال ترأأا   الشأأام  

وأع  وا عن الت امهم  إلأ اق مجيأا إلنأو  اقناأا   مبأا فيهأا ا أ    التنميأمل. ومطأمل عمأ  أ يأ  
وق علأأ  أ أأا يبأأ ا  و أأد أشأأ  ملق األم ا طتأأا    ا طأأا    2030ل أأاق أ   ومطأأمل التنميأأمل اراأأتداممل 

. وأ يأأأد أ   نةيأأأ  مطأأأمل عمأأأ  أ يأأأ  أ    نةيأأأ ا  يأأأام   أمأأأ  إلاسأأأم (7)جأأأ ء ال يتجأأأ أ مأأأن العانيأأأمل
. و   طأأت مطأأأمل عمأأأ  أ يأأ  أ    رأأأو   وا أأأ مل (8)لت نيأأ  أهأأأداع التنميأأمل اراأأأتداممل وواايبأأأا

 و أأأت يأأأ  هأأأدع دأأأد  مأأأن أهأأأداع التنميأأأمل 17الغأأأاايو الأأأوا     أأأت ااأأأدع  نةيأأأ   وسأأأاي  
اراأأأأأتداممل  مب أأأأأ  أنأأأأأل د التاأأأأأليم أب أأأأأا  أأأأأدعم  لأأأأأع الغأأأأأاايو و كملهأأأأأا و اأأأأأاعد علأأأأأ   ديأأأأأد 

    ة  أأأأ  الت امأأأأاو مطأأأأمل عمأأأأ  أ يأأأأ  أ   17. والغأأأأاايو الأأأأوا     أأأأت ااأأأأدع (9)مةهومهأأأأا
   م.و ناء الند او و حااي التجا   والن    االو التموي  والتكنولوجيا

 امأأأاو مطأأأمل عمأأأ  أ يأأأ  أ   إببأأأا  اراأأأاءلمل اعأأأاق  أأأ    متا  أأأمل الت 2030ومطأأأمل  -18
 عايأأمل اجلم يأأمل ال امأأمل واجمللأأ   أبهأأداع التنميأأمل اراأأتداممل  أ  ارنتأأدمل الاياسأأق ال فيأأا اراأأتومل 

. و شأأأد  مطأأأمل عمأأأ  أ يأأأ  أ   علأأأ  اراأأأاءلمل والشأأأةافيمل  و أأأنص (10)اال ترأأأا   واالجتمأأأاعق
 (11) عايأمل اجمللأ  اال ترأا   واالجتمأاعق تنميأمل عل  ملنشاء منتدمل سأنو   شأل  متا  أمل دويأ  ال

. وارنتدمل هو  ليمل إلكوميأمل يةأت   ب ارشأا يمل 2030مطمل واايو   ند وساي   نةي   يةور
مبأأا   ذلأأع   وجأأل مأأاق  البنأأع الأأدوق ونأأندو  الننأأد  (12)فيهأأا أمأأاق اجلهأأاو ار نيأأمل األمأأ مل

الدوق ومن ممل التجا   ال اريمل ومعد  األمم ارت د  للتجأا   والتنميأمل  الأي ستشأا ك   االجتمأاع 
 ال فيا اراتومل اعاق  رنتدمل. 

ا كأم و  مطمل عم  أ ي  أ    يشا  ملق إلنو  اقناا  وا أ ايو األساسأيمل  وملق  -19
وسأأأيا   النأأأانو  والونأأأول ملق ال دالأأأمل أب أأأا  شأأأك  جأأأ ءا  ال يتجأأأ أ مأأأن االلتأأأ اق الشأأأام  لاأأأديد ا
ساثأأأأأأ  للت بأأأأأأ  اراأأأأأأتخدق     وهأأأأأأو   بأأأأأأ  (13)ت  يأأأأأأ  اجملتم أأأأأأاو الاأأأأأألميمل وا ا أأأأأأنمل للجميأأأأأأا 

مأأأن أهأأأداع التنميأأأمل اراأأأتداممل. و تحأأأمن مطأأأمل عمأأأ  أ يأأأ  أ   ملشأأأا او عديأأأد   16 ااأأأدع
 قناا   منها:  ت ل  قنو  ا

   يأأ  اراأأاوا   أأجمل اجلناأأجمل ودكأأجمل ارأأ أ   واقعمأأال الكامأأ   نأأو  اقناأأا   )أ( 
 (؛41و 6    اعانمل  ر أ  والةتا   والنحاء عل  ال نف والتميي  اجلناانيجمل )الةن

االلتأأأأ اق  تنأأأأد  اعأأأأدماو االجتماعيأأأأمل واعأأأأدماو ال امأأأأمل  أ  االلتأأأأ اق مبيعأأأأا   )ب( 
جديأد  مأا ال ييأ  علأ  النأاأ الأ ين ي يشأو   أت مأ  الةنأ  واجلماعأاو الحأأ يةمل  اجتمأاعق 

__________ 

  . 62ار جا نةال  الةن    (7)

  . 40ار جا نةال  الةن    (8)

  . 62ار جا نةال  الةن    (9)

  . 47ار جا نةال  الةن    (10)

  . 132  الةن   69/313  ا  اجلم يمل ال اممل  (11)

  . 132ار جا نةال  الةن    (12)

  .18ار جا نةال  الةن    (13)
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مبأأأا   ذلأأأع األشأأأخاق ذوو اقعا أأأمل  واألشأأأخاق ارنتمأأأو  ملق الاأأأكا  األنأأأليجمل  واألبةأأأال  
 (؛12والشباب  ويبا  الان )الةن   

الغأأ ايق الت امأأاو  أأ اي   اجلهأأو  مأأن أجأأ  النحأأاء علأأ  اجلأأوع و أأما  األمأأن  )ج( 
 (؛78-77( والنهور  لر مل والت ليم )الةن    121و 108و 13)الةن او 
ملعا   كييد االلت اق  لت او  الدوق ألو ار التنميمل  مبأا   ذلأع التأ اق الكعأ   ) ( 

  ارايمل من النا ح النومق اقمجأاق للماأاعد   0.7من البلدا  ارتندممل  ت ني  هدع  ريص 
  ارايأمل مأن  لأع اراأاعد  مأو أ أ  البلأدا  اأوا   0.20ملق  0.15يمل وهدع  وجيل اقااييمل ال مس

( و عأأو  البلأأدا  ملق الت أأاو     طبيأأ   ليأأاو مبتكأأ   لتمويأأ  التنميأأمل  معأأ  التمويأأ  51)الةنأأ   
 (؛ 78-76( واربا  او ارت د   اجلهاو ناإلبمل اررل مل )الةن او 69ارختل  )الةن   

ررأأأأأا ع اقااييأأأأأمل الوبنيأأأأأمل وارت أأأأأد   األبأأأأأ اع علأأأأأ  اعتمأأأأأا  ن أأأأأم  شأأأأأجيا ا )ه( 
 ما و اجتماعيمل ما اش اط أ   و ا ه   الحما و  لتشاو  ما اجلهاو ناإلبمل اررل مل 

؛ وان أأأأ  أيحأأأأا  75وأ   شأأأأم  إلنأأأأو  اقناأأأأا  واراأأأأاوا   أأأأجمل اجلناأأأأجمل ودكأأأأجمل ارأأأأ أ  )الةنأأأأ   
 (؛ 33 الةن  

ما ساو التجا يمل اراتداممل وفنا  للم اي  الدوليأمل  مبأا   ذلأع االلت اق  ت  ي  ار )و( 
ا ةا يمل إلنو  الطة   واربأا ث التوجيهيأمل ارت لنأمل مبعساأاو األعمأال وإلنأو  اقناأا   وم أاي  

 (؛37من ممل ال م  الدوليمل  واال ةا او البي يمل )الةن   
اسأأأيمل جلميأأأا ارهأأأاج ين  االلتأأأ اق  ت  يأأأ  ومحايأأأمل إلنأأأو  اقناأأأا  وا أأأ ايو األس )ب( 

( ومكاف أمل اال أا   لبشأ  واسأتغ ام 111 ر ع الن   عن و  هم من إليث ااجأ   )الةنأ   
 (. 112)الةن   

 اتفاق ابريس بشأن تغري انناخ -زاي 
أيأأد الة يأأ  ا كأأومق الأأدوق ار أأ   تغأأ  ارنأأا  مأأ ا ا     عمليأأاو التنيأأيم الأأي أج اهأأا  -20

لنايممل علأ  أعمأال ار أاو مأن ال لمأاء   مجيأا أمأاء ال أامل  أ   غأ  ارنأا  إلنينأق لتغ  ارنا  وا
وأ  سأأأببل ال يياأأأق هأأأو انب أأأا و وأأأاباو الدفي أأأمل النامجأأأمل عأأأن اقناأأأا . و  أأأد ال أأأواه  ارناميأأأمل 
النرأأأومل  والكأأأوا   الطبي يأأأمل  وا  ةأأأاع ماأأأتوايو سأأأط  الب أأأ   والةيحأأأا و  وموجأأأاو ا أأأ   

  حأا        وننص اريا   وانتشا  األم ار االستواييمل واألم ار ارننولمل  لنوا  واجلةاع  والتر
مأأأن النأأأوا ح ار وعأأأمل لتغأأأ  ارنأأأا . وهأأأ   ال أأأواه   أأأعث   رأأأو   مباشأأأ   ووأأأ  مباشأأأ   علأأأ  التمتأأأا 
 طايةأأمل مأأن إلنأأو  اقناأأا   مبأأا فيهأأا ا أأ    ا يأأا  و  اريأأا  وار افأأ  الرأأ يمل والغأأ اء والرأأ مل 

 الاكن و ن ي  ارر  والعنافمل  فح   عن ا     التنميمل. و 
  لأأدمل ا أأاذ ملجأأ اءاو ر اجلأأمل  غأأ  ل بأأ اعوس أألم    يباجأأمل ا ةأأا    يأأ  أبنأأل ينبغأأق  -21

 لت امابأأا ارت لنأأمل قنأأو  اقناأأا   مبأأا فيهأأا ا أأ    التنميأأمل  وأ     بهأأا و وليهأأا  ةأأق ارنأأا   أ  
 االعتبا . 



A/HRC/36/49 

GE.17-13208 8 

 رات جملس حقوق اإلنسانقرا -حاء 
يشأأأأا  ملق ا أأأأ    التنميأأأأمل  رأأأأو   اعتيا يأأأأمل    أأأأ ا او  لأأأأ  إلنأأأأو  اقناأأأأا . ومأأأأن  -22

 األمعلمل عل  ذلع: 
  اال ةا  عل     مح عم  يةحأق ملق  فأا ماأتومل 4/4    اجملل       ا    )أ( 

مح عمأ  فيينأا  ملق مأن ملعأ   و أ   10و 5ا     التنميمل  يما هو منروق عليل   الةن  جمل 
 نة  ماتومل مجيا إلنو  اقناا  وا  ايو األساسيمل األم مل وعل   دق ارااوا  م ها؛

  ا أأأ    التنميأأأمل  ونأأأةل إلنأأأا  عاريأأأا  6/7   أأأ ا     أيأأأد اجمللأأأ  مأأأن جديأأأد )ب( 
مأن مجيأأا إلنأو  اقناأا   يمأا أيأأد مأن جديأد أ  التأأدا    ووأ   ا أ  للترأ ع وجأأ ءا  ال يتجأ أ

  يمل الي  تخ  من جان  واإلد دع  عنبمل يربمل أماق  نةي  ملع   ا     التنميمل؛االن
  أب  اقناأأأأا  هأأأأو دأأأأو  االهتمامأأأأاو ارت لنأأأأمل 7/23م اجمللأأأأ      أأأأ ا   سأأأأل   )ج( 

 لتنميأأأمل اراأأأتداممل وأبنأأأل  أأأ  ملعمأأأال ا أأأ    التنميأأأمل  غيأأأمل  لبيأأأمل االإلتياجأأأاو اقااييأأأمل والبي يأأأمل 
 ؛وارنبلمل إبنراعمل ل جيال ا الي

  أ  مل امأأمل ن أاق  وق  مين ابأأق ومنرأأف  نتحأأق  8/5أيأد اجمللأأ      أأ ا    ) ( 
وأأ   ا أأ   فيمأأا  نتحأأيل  ملعمأأال إلأأ  يأأ  ملناأأا  ومجيأأا الشأأ وب   التنميأأمل   ونأأةل إلنأأا  عاريأأا  

 من إلنو  اقناا  األساسيمل؛ للتر ع وج ءا  ال يتج أ
  ملق ملعأأ   ا أأ    التنميأأمل  الأأ   نأأص    17/14   أأ ا     أشأأا  اجمللأأ  )ه( 

مجلأأمل أمأأو   علأأ  أنأأل ينبغأأق للأأدول أ   تخأأ  علأأ  اراأأتومل الأأوب  مجيأأا التأأدا   ال بمأأمل قعمأأال 
ا أأأأ    التنميأأأأمل وأ   حأأأأمن    مجلأأأأمل أمأأأأو    كأأأأافع الةأأأأ ق للجميأأأأا   ا رأأأأول علأأأأ  ارأأأأوا   

 األساسيمل  مع  مدماو الر مل؛
أب  الدمين ابيمل  واإل اق مجيأا إلنأو  اقناأا     18/6  ا    سل م اجملل     )و( 

للماأأأأاءلمل   مجيأأأأا  طاعأأأأاو الشأأأأةافجمل واعا أأأأ جمل مبأأأأا فيهأأأأا ا أأأأ    التنميأأأأمل  وا كأأأأم واق ا   
اجملتما  ومشا يمل اجملتما ارأدع مشأا يمل ف ليأمل  جأ ء أساسأق مأن الأدعايم ال بمأمل لت نيأ  التنميأمل 

 ؛الش   يكو  دو ها االجتماعيمل اراتداممل الي
واراأأعوليمل   أب  ا كأأم الأأ   يتاأأم  لشأأةافيمل 19/20سأأل م اجمللأأ      أأ ا    )ب( 

واراأأاءلمل واالنةتأأامل وارشأأا يمل ويلأأع اإلتياجأأاو الشأأ   و طل ا أأل هأأو األسأأاأ الأأ   ينأأوق عليأأل 
    ا كأأم الاأأديد  وأب  هأأ ا األسأأاأ شأأ ط ال وأأ  عنأأل قعمأأال إلنأأو  اقناأأا   ومنهأأا ا أأ

 التنميمل  ملعماال  يام  . 
وأش  أيحا  ن اإلمل ملق ا     التنميمل   الن ا او الي أيد فيها  ل  إلنو  اقناأا   -23

واربأأا ث   (20/10اربأأا ث التوجيهيأأمل ارت لنأأمل  لأأديو  اعا جيأأمل وإلنأأو  اقناأأا  ) أأ ا  اجمللأأ  
(. يمأا أشأ  ملق ا أ    21/11  اجمللأ  التوجيهيمل ارت لنمل  لةن  ارد ا وإلنأو  اقناأا  ) أ ا

 شأأأأأل     يأأأأأ  الت أأأأأاو  الأأأأأدوق   ميأأأأأدا  إلنأأأأأو  اقناأأأأأا . و   35/8التنميأأأأأمل    أأأأأ ا  اجمللأأأأأ  
ارت ل  إبسهاق التنميمل   التمتا اميأا إلنأو  اقناأا   أشأا  اجمللأ  مأ   أمأ مل  35/21 الن ا 

  اقناأأا  إلنأأو  عاريأأمل ووأأ   ا لأأمل ملق ملعأأ   ا أأ    التنميأأمل وأيأأد مأأن جديأأد أ  مجيأأا إلنأأو 
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للتج يمل وم ا طمل ومتشا كمل وأ  عل  اجملتما الدوق أ  ي ام  إلنو  اقناأا  علأ  نطأا  عأارق 
 م اململ منرةمل ومتكاف مل وعل   دق ارااوا  و نة  الند  من االهتماق. 

 صكوك عانية وإقليمية ووطنية أخرى -طاء 
اعأأاق قنأأو  الشأأ وب األنأأليمل أب  للشأأ وب األنأأليمل  م   ملعأأ   األمأأم ارت أأد ياأأل   -24

ألولأأأأأأوايو ا  حيأأأأأأ  للشأأأأأأ وب األنأأأأأأليمل أ   أأأأأأد  و حأأأأأأا 23ا أأأأأأ    التنميأأأأأأمل. ووفنأأأأأأا  للمأأأأأأا   
يمل أ  وب األنأأألواالسأأأ ا يجياو ال بمأأأمل رما سأأأمل إلنهأأأا   التنميأأأمل. و وجأأأل مأأأاق  حيأأأ  للشأأأ 

ال ترأا يمل لأربامح اكنيمل وو هأا مأن ا شا ك مشا يمل نشطمل    ديد وو ا الربامح الرأ يمل والاأ
 ساابا. واالجتماعيمل اعانمل هبا وأ   دي  ه   الربامح   د  اقمكا    واسطمل مع 

يأ  أ  التنميأمل ماأعوليمل  يياأيمل  نأا من ميعا  من ممل الدول األم يكيأمل  ذ   33و  ارا    -25
جتمأاعق ترأا   واعل  عا   ي   لد وينبغق أ   شك  عمليمل متكاململ وماتم   ق امأمل ن أاق ا 

 أيع  عدال  ميك ن من  نميمل أ ر  ملمكا و الة   وياهم فيها. 
األبأأأ اع   اريعأأأا  األف ينأأأق  نأأأو  اقناأأأا  والشأأأ وب مل مأأأمل  انونيأأأا   53والأأأدول الأأأأ  -26

مأأأن ذلأأأع اريعأأأا . وس أأألم أيحأأأا    أأأ     22 حأأأما  سا سأأأمل ا أأأ    التنميأأأمل  ارأأأد ج   ارأأأا   
مأأأأن   و ويأأأأول اريعأأأأا  األف ينأأأأق  19مأأأأن ميعأأأأا  الشأأأأباب األف ينأأأأق وارأأأأا    10التنميأأأأمل   ارأأأأا   

 نأأو  اقناأأا  والشأأ وب ار أأ  قنأأو  ارأأ أ    أف ينيأأا. وعأأ و  علأأ  ذلأأع  ملرأأت اللجنأأمل 
ألف ينيمل  نو  اقناا  والش وب ملق أنل ميكأن االإلتجأاج   أ    التنميأمل أمأاق ا أايم. ف لأ  ا

سبي  ارعال  وجدو اللجنمل    ملإلدمل ا االو  أ  يينيا م  ت إل  شأ   أنأدو وا   التنميأمل 
 . (14) اب  عدق ملش ايل   عملياو ننا الن ا  ذاو الرلمل وعدق  وبيا منافا التنميمل إبنراع

وا أأ    التنميأأمل ماأأل م  أأل   اريعأأا  ال أأ ن  نأأو  اقناأأا   ونأأةل إلنأأا  أساسأأيا  مأأن  -27
و ملااييأأمل وأ  مأأن اريعأأا   ينبغأأق أ   حأأا الأأدول سياسأأا 37إلنأأو  اقناأأا . فبموجأأ  ارأأا   

الت أاو  لتحأامن و ا تخ  اقج اءاو ال بممل لحما  ه ا ا  ؛ ومن واج  الدول أ  كم   نأيم 
مل  يمل واالجتماعيأاال ترأا نها وعل  اراتومل الدوق  غيمل النحأاء علأ  الةنأ  و نيأ  التنميأملفيما  ي

  التنميأمل و     نيأ والعنافيمل والاياسيمل؛ ومبوج  ا     التنميمل  حيأ  لكأ  مأوابن أ  يشأا ك
 التمتا  ةوايدها ومثا ها. 

سأيا ف عأا  يتنأاول ا أ  ويتحمن ملع   إلنو  اقناأا  اعأاق   ا طأمل  ول جنأوب شأ     -28
 التنميأأأمل    ا  لل أأأ    التنميأأأمل  و  ناشأأأد فيأأأل الأأأدول األعحأأأاء أ   أأأد ج اجلوانأأأ  ارت أأأد   األ  أأأ

الأدوق علأ   اجملتمأا نل  اجملاالو ذاو الرلمل لبناء النأد او   ال ا طأمل وما جهأا  وأ    مأ  مأا
 (. 37  الة ال )ارا    الدوقا لمل والت او    ي  التنميمل ارنرةمل واراتداممل وارما ساو التجا يمل ال 

. و اأأأل م (15)وعلأأأ  اراأأأتومل الأأأوب   يتحأأأمن عأأأد   ليأأأ  مأأأن الدسأأأا   ا أأأ    التنميأأأمل -29
 لأأأدا  أمأأأ مل قنأأأو  ملناأأأا  أمأأأ مل  اأأأاهم    طأأأوي  وملعمأأأال و طبيأأأ  ا أأأ    التنميأأأمل  رأأأو   

__________ 

(14) Centre for Minority Rights Development (Kenya) and Minority Rights Group International on 

behalf of Endorois Welfare Council v. Kenya, communication No. 276/03 (25 November 2009) . 
من  ستو  م و . وان   أيحا   سا   أرانيا وووا يماال ويولومبيا واركايع  الي  شأ   30ان    مع    ارا    (15)

  اقناا .  يململق ا      نميمل شخر
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. أو  أأنص علأأ  أ  مأأن واجأأ  (16)مباشأأ   و/أو وأأ  مباشأأ    معأأ  ا أأ    التمتأأا  بي أأمل نأأ يمل
 . (17)الدولمل أ   مق اروا   الطبي يمل و نوع وس ممل البي مل وأ   حمن التنميمل اراتداممل

 التحدايت أما  إعمال احلق يف التنمية -رابعاا  
 أأدأ ارنأأ   اعأأاق عمليأأمل مشأأاو او واسأأ مل مأأا اجلهأأاو ار نيأأمل للو أأوع علأأ  مأأا   تأأرب   -30

اهأا   الةأ   الأي أج   ا أ    التنميأمل. و ةحأ  ارشأاو او وأ  ال مسيأمل دايو يربمل أماق ملعمأال 
ا كوميأأأمل    مأأأاو وأأأ النرأأأ   ارتاإلأأأمل مأأأا الب عأأأاو الدايمأأأمل وارن مأأأاو ا كوميأأأمل الدوليأأأمل وارن

 أنب  عل   ينمل من الشواو  ال ديد  الي  نتحق ار يد من الد أ  ومنها:
عاما  عل  اعتما  ملع   ا    30أيع  من ف ل  ال وم من اننحاء  التايي . )أ( 

هأأأ ا ا أأأ .      و أأأي   التنميأأأمل  ال  أأأ ال   اء الأأأدول منناأأأممل. فنأأأد بلأأأ  اال أأأا  األو ون باي
يأمل الناأبيمل شأل  األمهوهناك عدق ا ةا   شل  ببي مل واجباو الدول   ملعمأال ا أ    التنميأمل و 

ماأأأعولياو  ا لهأأأا مأأأن)ا نأأأو  الة  يأأأمل ومأأأا ين الواجأأأ  ملعطاأهأأأا للب أأأد الأأأوب  اللت امأأأاو الدولأأأمل
و ارت لنأأأأمل اللت امأأأأاالدولأأأأمل  وسأأأأيا   النأأأأانو   وا كأأأأم الاأأأأديد  ومكاف أأأأمل الةاأأأأا (  رنا نأأأأمل  

عو  يأأمل  ومل ا   الشأأال التنم لت أأاو  الأأدوق )اراأأعولياو الدوليأأمل  والن أأاق الأأدوق  والت أأاو     أأ
   التنأأدق ا أأ ب ي   يأأاأآل اء  أأجمل الأأدول فيمأأا يت لأأ  مب أأاال اريأأمل(. وهنأأاك أيحأأا  امت فأأاو   ا

 ن األإليأا   ملق يعأ  مأملعمال ا أ    التنميأمل. وأ و االمت فأاو ارةاهيميأمل ارأ يو   أعأ     
ل امأمل و لأ  جلم يأمل ااافتنا  النناش ا كومق الأدوق   دافأ  األمأم ارت أد  ذاو الرألمل  معأ  

  ؛ملق ال مم الكا  ال ام  ار         التنميملإلنو  اقناا  والة ي  
أ مل الشأأ   الاياسأأق ملق ا ةأأار ماأأتومل التأأ اق ويأأاالو األمأأم  عأأدق االلتأأ اق. )ب( 

ارت د  واجملتما اردع  ت  يأ  ا أ    التنميأمل ومحايتأل وملعمالأل. وعلأ  الأ وم مأن التطأو  التأد  ق 
فأأأيف    رةهأأأوق ا أأأ    التنميأأأمل ومل  اجأأأل     أأأ  الرأأأكوك الدوليأأأمل واق ليميأأأمل والدسأأأا   الوبنيأأأمل

ك هأأأ ا ا أأأ  وااللتأأأ اق إبعمالأأأل مأأأنخة . ويأأأا  التنأأأدق    أأأال التنميأأأمل وأأأ  اراأأأتومل ال أأأاق ق  ا
سيما لش وب أف ينيا وأ   البلدا  اوا  والبلأدا  الناميأمل وأ  الاأاإلليمل والأدول الناميأمل  وال  متماث 

. ويحأأأاع ملق ذلأأأع أ  ا ةأأأار ماأأأتومل مل  اك (18)اجل  يأأأمل الرأأأغ    و  البلأأأدا  الناميأأأمل عمومأأأا  
  شك  أيرب؛  النواعد الش بيمل ي ي  جهو  الدعو لتنميمل فيما  جمل من ماو ا     ا
يواجأأأل ملعمأأأال ا أأأ    التنميأأأمل  أأأدايو أمأأأ مل  اال اهأأأاو ال اريأأأمل ار اياأأأمل. )ج( 

عديأأأأد  هأأأأق: األبمأأأأمل اراليأأأأمل واال ترأأأأا يمل ال اريأأأأمل  وأبمأأأأمل الطا أأأأمل وارنأأأأا   و  ايأأأأد عأأأأد  الكأأأأوا   
يأأأأأمل اجلديأأأأأد   واب اي  األدتأأأأأمل   الكعأأأأأ  مأأأأأن النطاعأأأأأاو  والةاأأأأأا   الطبي يأأأأأمل  واجلاي أأأأأاو ال ار

والتأأأدفناو اراليأأأمل وأأأ  ارشأأأ وعمل  ومرخرأأأمل اعأأأدماو ال امأأأمل  والتنشأأأف ووأأأ   مأأأن التأأأدا    
  مبأأا   ذلأأع البلأأدا  الناميأأمل. وهنأأاك بلأأ  مت ايأأد علأأ  ارأأوا   مأأن أجأأ  ال أأامل وشأأيخوممل سأأكا 

يترأأأأ  هبأأأأا مأأأأن ن عأأأأمل ملق ومأأأأا اب اي  اال اهأأأأاو الشأأأأوفينيمل   ومأأأأن شأأأألملعمأأأأال ا أأأأ    التنميأأأأمل. 

__________ 

 اركايع.  يا ووا يماال  يولومبارت د   النومياو(   -األ جنتجمل    اووا    وليةيا ) ولمل  (16)
 . 117ان    ستو  الالةا و   ارا    (17)
(18) United Nations Development Programme, Human Development Report 2016: Human Development 

for Everyone, pp. 202-205 . 
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مل ا   الشأأأعو  الدوليأأأمل. ويتطلأأأ  ي يأأأدا مأأأن  أأأ ف ال أأأ وع عأأأن التحأأأامن والت أأأاو  الأأأدوليجمل أ  
  علأ  اراأتويجمل الأوب  هبأ ا الشأل الترد  ا   الت دايو  حأاف  جهأو  مجيأا اجلهأاو ار نيأمل 

 والدوق عل  الاواء. 

 ارات البعيدة اندى للواليةاالعتب -خامساا  
   مجيا جوان  عملل   العتبا او الب يد  اردمل التاليمل:  سيا شد ارن   اعاق -31

يهدع ارنأ   اعأاق ملق النيأاق   ملأل  ارشا يمل  وا وا   والتشاو   والشةافيمل. )أ( 
  ألمأأأأ   نيأأأأمل  رأأأو    شأأأأا ييمل واستشأأأأا يمل ومنةت أأأأمل  وأ  يشأأأأ ك  رأأأو   نشأأأأطمل مجيأأأأا اجلهأأأأاو ار

يأدا  التنميأمل  ملأمل   مو شم  الدول األعحاء  وارن ماو الدوليمل  وارن ماو و  ا كوميمل ال ا
عأأأاق اارنأأأ    وم ايأأ  الب أأأو   علأأأ  اراأأتومل ا لأأأق والأأأوب  والأأدوق. و وجأأأل مأأأاق  سأأيب ل

يأأأأمل  غميأأأأمل. و جهأأأأو ا  قشأأأأ اك جهأأأأاو فاعلأأأأمل مأأأأن اجلنأأأأوب يخأأأأرباء   ا أأأأديث عأأأأن ا أأأأ    التن
ياأأأأ   تمعأأأأ    الترأأأأد  للت أأأأد  ارتمعأأأأ    التاأأأأيي  ارةأأأأ ط  يأأأأ مل ارنأأأأ   اعأأأأاق أ   و   ي

الاياسأأيمل  م أأاووالتجيأأمل الت أأاو   أأجمل اجلهأأاو ار نيأأمل و نأأاء اجلاأأو   أأجمل اربأأا  او واجلهأأاو ار ن
 راتخلرأمل.د وأ ايد  والوالبلدا  والنا او  هبدع مل ا  منا   لتبا ل ارما ساو اجل  واجلغ افيمل

ألث . وهأ ا    ي  ا وهو يهدع أيحا  ملق أ  يكو  مبعا مل عام  إلةاب لتوإليد اقج اءاو من أج 
 وجأل مأاق  17و 16فا  األم   لغ األمهيمل فيمأا يت لأ   تنةيأ  أهأداع التنميأمل اراأتداممل. فااأد

فأأمل ياتوايو  يشأأد ا  علأأ   نأأاء معساأأاو ف الأأمل وما أأ مل للماأأاءلمل وشأأاململ للجميأأا علأأ  اراأأ
 و نشي  الش ايمل ال اريمل ألو ار التنميمل اراتداممل  عل  التواق؛

مل    يأأأأأأذ  نةيأأأأأأ  األهأأأأأأداع اقااييأأأأأأمل ل لةيأأأأأأمل يبأأأأأأجمل أ  األ ليأأأأأأاو  الشأأأأأأموليمل. )ب( 
وأ  أوجأأأأل ال ماأأأأاوا  الأأأأي   انيهأأأأا هأأأأ   اجلماعأأأأاو   والشأأأأ وب األنأأأأليمل  نأأأأدمت مب أأأأدل أ طأأأأل

. وللشأأ وب (19)ا  ومأأمل أنأأ    أأد  ةا مأأت    إلأأجمل أ   مأأ ين اسأأتةا وا مأأن عمليأأاو التأأدم 
األنأأأأليمل  واأل ليأأأأاو  واألشأأأأخاق ذوو اقعا أأأأمل  ووأأأأ هم مأأأأن اجلماعأأأأاو ا  ومأأأأمل  مانأأأأمل   

هأ   يأاو التنميأمل اراأتداممل وينبغأق أال  أ ك البلدا  الناميأمل   و    ملعمأال ا أ    التنميأمل وعمل
  ارأأعم  . و  الو أأت ذا أأل  مل  أأنج  اجلهأأو  الدوليأأمل والوبنيأأمل ااا فأأمل ملق ملعمأأال ا أأ    الة أأمل 

التنميأأأمل   مل مأأأاج ارن أأأو  اجلناأأأاع مل ماجأأأا  يأأأام   فيهأأأا. وسأأأيدعو ارنأأأ   اعأأأاق  لأأأدمل  نةيأأأ  
     مجيأا ا افأ  الدوليأمل والوبنيأمل ار  بطأمل إبعمأال ا أ  واليتل  ملق ملش اك أيع  اجلماعاو إل ما

  التنميمل و  ملياو التنميمل اراتداممل ارترلمل   لع. ويهدع ارن   اعاق أيحا  ملق ملي ء الب د 
اجلناأأاع اهتمامأأا  مانأأا    عملأأل  ن أأ ا     ارنأأاق األول  ملق الت أأدايو اقااييأأمل الأأي  واجههأأا 

يأاو   م  أم اجملتم أاو. وهأ   الت أدايو يعأ    و أ اومل  أجمل النأوانجمل الأي ال  تأأي  الناأاء والةت
ف نا  متكاف أمل لل رأول علأ  األ ر وو هأا مأن ارأوا    والاياسأاو اقااييأمل أو سياسأاو ا أد 
مأأأن الكأأأوا   الأأأي ال  تأأأي  للمأأأ أ  ملمكانيأأأمل ا رأأأول علأأأ  الت لأأأيم والتمويأأأ  قنشأأأاء معساأأأاو 

  والأأأأي نأأأأمل هبأأأأا أو إلأأأأىت ا رأأأأول علأأأأ  مأأأأا يكةأأأأق مأأأأن األو يأأأأمل قب أأأأاق أوال هأأأأااألعمأأأأال اعا
  حمن مدماو أساسيمل مع  ال عايمل الر يمل والاكن؛ ال

__________ 

 https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/2406TST%20Issues%20Brief%20onان أأأ  (19)

%20Promoting%20Equality_FINAL.pdf.  

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/2406TST%20Issues%20Brief%20on%20%20Promoting%20Equality_FINAL.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/2406TST%20Issues%20Brief%20on%20%20Promoting%20Equality_FINAL.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/2406TST%20Issues%20Brief%20on%20%20Promoting%20Equality_FINAL.pdf
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  ارنأأ   اعأأاق أب  مجيأأا يأأ ي    أأ ا   إلنأأو  اقناأأا  وعأأدق  ا ليتهأأا للتج يأأمل. )ج( 
يأأمل ووأ   ا لأأمل للتج يأأمل هأأا ا أ    التنميأأمل  إلنأو  عارناأأا  وا أ ايو األساسأأيمل  مبأا فيإلنأو  اق

 غيأأأمل   ويأأأ ي  أيحأأأا   يمأأأا هأأأو وا     ملعأأأ   ا أأأ    التنميأأأمل  أبنأأأل ينبغأأأقوم ا طأأأمل ومتشأأأا كمل. 
النهأأور  لتنميأأمل  مليأأ ء االهتمأأاق واالعتبأأا    رأأو   متاأأاويمل وعاجلأأمل  ملق ملعمأأال و   يأأ  ومحايأأمل 

   يأأ  واإلأأ اق   أأ  و لتأأاق  فأأيف    ا نأأو  اردنيأأمل والاياسأأيمل واال ترأأا يمل واالجتماعيأأمل والعنافيأأمل
ملنكأأا  إلنأأو  ملناأأا  وإلأأ ايو أساسأأيمل  و األساسأأيمل والتمتأأا هبأأا ال  أأرب إلنأأو  اقناأأا  وا أأ اي

م نأأأ اإلمل   أأأ    التنميأأأمل  وا ةأأأا  الأأأي  اأأأل    أمأأأ مل. ويأأأوف  اعتمأأأا  أهأأأداع التنميأأأمل اراأأأتداممل
 ا     التنميمل؛  لتنشي  ملعمال ف نمل متجد     ي  ارت ل   تغ  ارنا 

أش  ملق الت او  الدوق   مناسباو مت د       ا او  ل   الت او  الدوق. ) ( 
إلنأأو  اقناأأا  واجلم يأأمل ال امأأمل و  النناشأأاو الاياسأأا يمل ارت لنأأمل   أأ    التنميأأمل. ومل  مل امأأمل 

نأا  أو اقناأاع    او   وق    ارشاي  الدوليمل ذاو الطا ا اال ترا   أو االجتماعق أو الع
ولت  يأأأ  و شأأأجيا اإلأأأ اق إلنأأأو  اقناأأأا  وا أأأ ايو األساسأأأيمل هأأأق أإلأأأد أهأأأداع األمأأأم ارت أأأد  

( مأأأن اريعأأأا . و  ملعأأأ   ا أأأ    التنميأأأمل  ياأأألتم أبنأأأل ال ميكأأأن 3)1ارنرأأأوق عليهأأأا   ارأأأا   
  الت او    أاو   ف أاال  ملعمال ا     التنميمل يما ال ميكن جلميا الدول الوفاء مباعوليابا من  و 

أب  الأدول األعحأاء ينبغأق أ   33/14فيما  أجمل الأدول. وياألم  لأ  إلنأو  اقناأا     أ ا   
 ت او  ما   حها   حا     ما  التنميأمل وملبالأمل ال نبأاو الدايمأمل الأي   أ ر هأ   التنميأمل  وأ  

مل شأأ اياو عاريأأمل ألوأأ ار اجملتمأأا الأأدوق ينبغأأق أ  ي مأأ  علأأ  مل امأأمل   أأاو   وق ف أأال  ومانأأ
التنميمل  قعمال ا     التنميمل وملبالمل ال نباو الي   أ ر التنميأمل. ويأنص أيحأا  علأ  أ   نيأ  
 نأأأدق  ايأأأم مأأأو ملعمأأأال ا أأأ    التنميأأأمل يتطلأأأ  سياسأأأاو ملااييأأأمل ف الأأأمل علأأأ  اراأأأتومل الأأأوب  

وق. وسأأ ي  ارنأأ   اعأأاق وع  أأاو ا ترأأا يمل منرأأةمل و ي أأمل ا ترأأا يمل موا يأأمل علأأ  اراأأتومل الأأد
علأأأ   نأأأد  ماأأأامهاو  كميليأأأمل و نأأأاء  فيمأأأا يت لأأأ   ت اأأأجمل الت أأأاو  الأأأدوق ومل أأأا   ي أأأمل  وليأأأمل 

 دكينيمل قعمال ا     التنميمل ومجيا إلنو  اقناا . 

 جماالت تركيز الوالية   -سادساا  
مثمل إلاجمل ملق  نشأي   عاما  عل  اعتما  ملع   ا     التنميمل  30  د م و  أيع  من  -32

عمليأأأمل الأأأدعو  ملق  نةيأأأ  . واسأأأتم ا  ال مأأأ  يار تأأأا  لأأأن يكأأأو  يافيأأأا  لت نيأأأ   نأأأدق. فأأأا     
التنميأأأأأمل لأأأأأي   أأأأأ   ملعأأأأأ   أو مو أأأأأوع للننأأأأأاش الاياسأأأأأق  امأأأأأ  األمأأأأأم ارت أأأأأد  أو ارنتأأأأأدايو 

جأمل ملق مل مأال الاياسيمل. وا نينمل النايممل مأا ج هأ   ارنتأدايو هأق أ  مليأا او األشأخاق قا
 ايناو عل  إليابم ومن إلنهم أ  يتم ملعمال إلنو هم اقناانيمل  مبا   فيها ا     التنميأمل. 
والنيمأأمل اعانأأمل لل أأ    التنميأأمل هأأق أنأأل يننأأ   أأال ال ييأأ  مأأن اقإلرأأاءاو والاأألا ملق  فأأا  

ف  اأأأم ف نأأأمل النأأأاأ. ولأأأن يأأأتمكن النأأأاأ مأأأن  نيأأأ  أ رأأأ  ملمكأأأا بم   ا يأأأا  ملال عنأأأدما  تأأأو 
اأم  اأم  ل مأ    مهنأمل وتا و أا هأم  وعنأدما  تأوف  اأم ف نأمل ا رول عل  الت ليم  وعندما ي  

ا رأأأول علأأأ  اعأأأدماو اراليأأأمل وال عايأأأمل الرأأأ يمل والاأأأكن  وعنأأأدما ياأأأتطي و  ارشأأأا يمل  رأأأو    
لننأاش اأوذج ياململ ومنرةمل   نوغ الاياساو الي  كم إليابم. وا     التنميمل  لأ  ملق ا

إلأأ  يأأ  ملناأأا    ارشأأا يمل   التنميأأمل اال ترأأا يمل واالجتماعيأأمل والعنافيأأمل والاياسأأيمل  -االمتيأأا  
 واراامهمل فيها والتمتا هبا   غيمل  ني  التنميمل اراتداممل. 
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وعندما أنشأل  لأ  إلنأو  اقناأا  واليأمل ارنأ   اعأاق  شأد  علأ  ا اجأمل ارل أمل ملق  -33
ميأأأمل إلنينأأأمل لكأأأ  ملناأأأا . وين أأأ  ارنأأأ   اعأأأاق ملق  و   علأأأ  أنأأأل يتمعأأأ    ج أأأ  ا أأأ    التن

 أأأأأما  أ  يبنأأأأأ  ا أأأأأ    التنميأأأأأمل  أأأأأال   ييأأأأأ    ا أأأأأا  و ال اريأأأأأمل  شأأأأأل  مطأأأأأمل التنميأأأأأمل رأأأأأا 
. وسي م  ارن   اعأاق علأ   أما  أ  ي  أ ع   أ    التنميأمل  و  الوا أا اميأا 2015   د

ءا  ال يتجأأ أ مأأن ا أأا  و ارت لنأأمل  لتنميأأمل اراأأتداممل  مأأا التشأأديد إلنأأو  اقناأأا    ونأأةها جأأ  
علأأ  أ  التنميأأمل ينبغأأق أ   أأتم وفنأأا  ربأأا ث إلنأأو  اقناأأا  وللهأأدع ارتمعأأ    ملعمأأال ا أأ    
التنميمل للجميا  ولي  للنمو اال ترا   فن . وعل  الأ وم مأن أ  النمأو اال ترأا   مهأم  فيفنأل 

             إليأأث النيمأأمل  أأد  كأأو  لأأل     سأألبيمل ومل ا يأأمل م أأا  علأأ  إليأأا  النأأاأ.  مةهأأوق يمأأق ودايأأد مأأن
أما التنميأمل  فيف أا مةهأوق نأوعق ومل  اج الب أد ارت لأ  قنأو  اقناأا  أمأ  جأوه   لتنأدي  النجأامل 
الة لق للتنميمل البش يمل. وعل  ذلع  فيف  ال أيمل الأوا      ملعأ   ا أ    التنميأمل  أ  أ   كأو  

  33/14. واسأتنا ا  ملق  أ ا  اجمللأ  2015ا شد هبا    نةي  ملبا  التنميمل رأا   أد النو  الي ي  
 إلد  ارن   اعاق عد   االو   يي   ييايمل يو   ةريلها م ل واليتل. 

أوال   ينو  ارن   اعاق أ  ي ي  عل   ديد ال نباو اايكليمل الي    ر ملعمأال ا أ   -34
ع  تنيأأيم الاياسأأاو اقااييأأمل الوبنيأأمل والدوليأأمل و نأأد  التونأأياو  شأأل  وذلأأ    التنميأأمل وملبالتهأأا

   ي  الت او  الدوق الة ال  مبا   ذلع الت او  ارت ل   تموي  التنميمل. وينأو  أيحأا    هنأا   تأوف  
 اروا     ن يم مشاو او  ويانمل مشاو او مل ليميمل  إلول     ه   النحااي. 

  إبجأأ اء إلأأوا  33/14 نيأأا   سأأينوق ارنأأ   اعأأاق  وفنأأا  لنأأ ا   لأأ  إلنأأو  اقناأأا   -35
ارما سأأأاو اجليأأأد   ديأأأد  شأأأاو  مأأأا الأأأدول وو هأأأا مأأأن اجلهأأأاو ار نيأأأمل مأأأن أجأأأ  وعمليأأأمل  نأأأاء 

  وملبأأا  سأأندا  لل أأد مأأن 2030ارت لنأأمل إبعمأأال ا أأ    التنميأأمل   سأأيا   نةيأأ  مطأأمل عمأأ  
  ومطأمل عمأأ  أ يأأ  أ    وا ةأا    يأأ   شأل   غأأ  ارنأأا   2030-2015الكأوا   الطبي يأأمل 

م أأاي  م ج يأأمل   أأد ارنأأ   اعأأاق مل يحأأا و بأأا ل هأأ   ارما سأأاو و   ي هأأا. و  ار إللأأمل ا اليأأمل  
لتنيأأيم و يأأاأ ومنا نأأمل مأأا ميكأأن اعتبأأا   مأأن الناإليأأمل النوعيأأمل سا سأأاو جيأأد . وسيوانأأ  استشأأا   

 ه ا الرد .  اجلهاو ار نيمل  
وهنأأاك  أأال   ييأأ   لأأث يتمعأأ     نرأأق  أأدا   عمليأأمل و نأأد   ونأأياو قعمأأال ا أأ   -36

راأأأامهمل      يأأأ  ومحايأأأمل  ارنأأأ   اعأأأاق يلأأأف   التنميأأأمل علأأأ  اراأأأتويجمل الأأأوب  والأأأدوق. و أأأد  
ارتةأأ   وو هأأا مأأن الو يأأ  اعتاميأأمل 2030وملعمأأال ا أأ    التنميأأمل   سأأيا   نةيأأ  مطأأمل عمأأ  

اأأ ا الغأأ ر مأأا الأأدول األعحأأاء وو هأأا مأأن اجلهأأاو وأب  يت أأاو    2015عليهأأا  وليأأا    عأأاق 
  االجتماعأأاو وارأأعد او الدوليأأمل ذاو الرأألمل. و  هأأ ا الاأأيا   ي إلأأ  ارنأأ   ار نيأأمل ويشأأا ك 

 ف اأأأ   وملاأأأا 2030اعأأأاق أ   ة يأأأ  ا أأأ    التنميأأأمل يتطلأأأ   ال  نيأأأيم نتأأأايح مطأأأمل عمأأأ  
أيحا  قث ال ملياو الي  نو  ملق  لع النتايح  ما االهتماق  وجل ماق  حأما  مشأا يمل مجيأا 

 اجلهاو ار نيمل ذاو الرلمل. 
وي لأأف ارنأأ   اعأأاق يأأ لع  راأأامهمل   عمأأ  الة يأأ  ال امأأ  ار أأ    أأ    التنميأأمل   -37

 أمأأأو  أمأأأ مل    ا اأأأبا      أأأجمللو ونأأأيا  ل غيأأأمل  عأأأم مليأأأاب واليتأأأل الشأأأاململ  مأأأا أمأأأ  مداوال أأأ
تنأأأد  ملسأأأهاق   ارنا شأأأاو ارت لنأأأمل  و ةأأأا   أيأأأمل اب واجيأأأمل. وينأأأو  ارنأأأ   اعأأأاق  نةيأأأ  واليتأأأل 
 موعأأأأمل م أأأأاي  شأأأأاململ   ملبأأأأا  و أأأأا  سأأأأتكمال الن أأأأ    ار أأأأاي  وار أأأأاي  الة عيأأأأمل التشأأأأغيليمل 

وم ا طأأأمل منطنيأأأا   شأأأل  ملعمأأأال ا أأأأ    التنميأأأمل. وعنأأأد يتا أأأمل هأأأأ ا التن يأأأ    أأأدأ ارنأأأ   اعأأأأاق 
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الة ي  ال ام  وسعلق الدول ارشا يمل ومن مأاو اجملتمأا ارأدع لتنيأيم من    -مشاو او ما  يي  
ياأتخدق   عملأل االسأتنتاجاو الط ينمل ارعل  للنياق هب   ارهممل. وحي ق ارن   اعاق عل  أ  

 يلساأ جلهو   للمحق  دما    ملعمال ا     التنميمل.    لة ي  ال اماعليها الي ا ة  

 أساليب العمل -سابعاا  
 سيتمع  اجل ء األساسق من عم  ارن   اعاق   األنشطمل ار ا طمل التاليمل:  -38

ا ي  سأنويمل عأن األنشأطمل الأي موافا   ل  إلنو  اقناأا  واجلم يأمل ال امأمل  تنأ )أ( 
ا طلا هبا    نةي  واليتل  مبا   ذلع   اساو موا ي يمل  شل   حأااي أساسأيمل  ت لأ    أ    

 نأأد  يمأأا هأأو مطلأأوب  إبجأأ اء   اسأأاو م منأأمل و واليتأأل   مأأ ل التنميأأمل. وسأأينوق ارنأأ   اعأأاق 
    التنميأمل. وو أت يتا أمل هأ ا من ا  مل نا ي  موا ي يمل ملق اجملل  واجلم يمل  شل  جوان   تلة

التن يأأ   يأأا  ارنأأ   اعأأاق  أأ   مشأأاو او مأأا الأأدول ومةو أأيمل األمأأم ارت أأد  الاأأاميمل  نأأو  
اقناا  ووياالو األمم ارت د  وارن ماو الدوليمل وارن ماو و  ا كوميمل وو ها مأن اجلهأاو 

 الي سيج يها بوال مد  واليتل؛  ار نيمل  ويلتم  منها ا  اإلاو  شل  الد اساو اروا ي يمل
مجا وبلأ  و لنأق ار لومأاو مأن الأدول وو هأا مأن اررأا   ذاو الرألمل  مبأا  )ب( 

  ذلأأأع من مأأأاو اجملتمأأأا ارأأأدع  إلأأأول النحأأأااي ارترأأألمل   أأأ    التنميأأأمل  و بأأأا ل ار لومأأأاو 
 واال راالو م ها؛ 

ساو ملااييأمل  وليأمل   مأق الش وع   إلوا  ما الدول األعحاء هبدع و ا سيا )ج( 
ملق  يا  ملعمال ا     التنميمل ملعماال  يام   و   ي  الت او  الدوق الة ال  غيأمل ملعمأال ا أ    

 التنميمل؛ 
موانأأألمل ملجأأأ اء إلأأأوا  مأأأا هي أأأاو األمأأأم ارت أأأد  وويأأأاالو التنميأأأمل وارعساأأأاو  ) ( 

 ها؛   اج ا     التنميمل   نل  عململق مل الدوليمل لدعم جهو ها ال اميملواقااييمل اراليمل والتجا يمل 
و أأا منهجيأأمل دأأد   قجأأ اء باي او ميدانيأأمل مأأن أجأأ   نيأأيم ملعمأأال ا أأ     )ه( 
 التنميمل؛ 
و أأأا منهجيأأأمل دأأأد   لب أأأث إلاالو/ حأأأااي دأأأد    ت لأأأ    أأأ    التنميأأأمل   )و( 

  غيمل مل اممل إلوا  مةتومل ما ارعسااو والبلدا  ار نيمل   لتشاو  ما اجلهاو ار نيمل ذاو الرلمل؛ 
 طوي  الت او  ما مكلةجمل  أوالايو  مأ ين   ملبأا  اقجأ اءاو اعانأمل ي نأو   )ب( 

  لنحااي ذاو الرلمل. 

 االستنتاجات -اثمناا  
. ويودرك انقوورر اخلواص متووا  ببضوعة أشوو ر يقود  تقريور انقوورر اخلواص لووذا بعود تعيينوو  -39

اإلدراك التعقيدات واحلساسيات اليت تكتنف النقاش انتعلق ابحلوق يف التنميوة. ويودرك أيضواا 
ضرورة جتنوب حودوث ازدواجيوة موع العمول اجلواري يف دواوور منموموة األموم انتحودة وضومان 

تضووومن لوووذا التقريووور عرضووواا عامووواا  ووواالت ال كيوووز يالتوووزامن واالتسووواق يف األنشوووطة كافوووة. و 
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سويكون الرويسية اليت يق ح انقرر اخلاص تناوهلا كأولوايت خوالل واليتو . ولوو ال يودعه أنو  
ا أو أن عملو  سيقتصور علوى لوذا بشوكل مفصول متامواا على معاجلة مجيوع لوذا القضوااي قادراا 

 ا ألن لذا األمر سو  يعتمد أيضاا على توفر انوارد والفرص. القضااي فقط
ويتطلوووع انقووورر اخلووواص إل تلقوووه ومليووول مالحموووات مووون اجل وووات انعنيوووةا مبوووا في وووا  -40

واجلامعاتا حول تقريرا. ويتطلع أيضاا إل  امراكز البحوث واجل ات العاملة يف جمال التنمية
سووويما أول وووك  جوووراءات اخلاصوووة ذوي الصووولةا والالعمووول موووع انكلفووو  بووووالايت يف إطوووار اإل

الوووذين يعملوووون مبوجوووب والايت وثيقوووة الصووولة ابحلوووق يف التنميوووةا مثووول الفريوووق العامووول انعوووين 
وانقووورر  ابقضوووية حقووووق اإلنسوووان والشوووركات عووو  الوطنيوووة ومريلوووا مووون مؤسسوووات األعموووال

 التعلوويما وانقوورر اخلوواص اخلوواص يف ميوودان احلقوووق الثقافيووةا وانقوورر اخلوواص انعووين ابحلووق يف
انعووين ابلتزامووات حقوووق اإلنسووان انتعلقووة ابلتمتووع ببي ووة سووليمة ونميفووة وصووحية ومسووتدامةا 

رر اخلاص انعين ابحلق يف الغذاءا واخلبوري انسوتقل انعوين  اثر الوديون اخلارجيوة للودولا وانق
جبميووع حقوووق اإلنسووانا  ومووا يتصوول نووا موون التزامووات ماليووة دوليووة أخوورىا يف التمتووع الكاموول

وخاصة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيوةا وانقورر اخلواص انعوين لوق كول إنسوان يف 
التمتع أبعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقليةا واخلبري انسوتقل انعوين اقاموة نموا  

ن الودويلا وانقورر واخلبوري انسوتقل انعوين لقووق اإلنسوان والتضوامدويل دميقراطه ومنصفا 
اخلوواص انعووين ابلفقوور انوودقع وحقوووق اإلنسووان. وسيسووعى انقوورر اخلوواص إل التعوواون تعوواوانا 
وثيقوواا مووع الفريووق العاموول انعووين ابحلووق يف التنميووة ومووع لي ووات وقليووات أخوورى معنيووة لقوووق 

للبي وةا وموؤمتر  اإلنسان والتنميةا مثل برانمج األمم انتحدة اإلمناوها وبرانمج األموم انتحودة
ولي وة األموم انتحودة للمسواواة بو  اجلنسو  ومتكو  انورأة. األمم انتحدة للتجوارة والتنميوةا 

لون يكوون ممكنواا إال ابلتعواون تنفيوذاا فعواالا وأخريااا يشدد انقرر اخلواص علوى أن تنفيوذ واليتو  
يوةا وبوودعم مناسووب الكامول مووع الودول األعضوواء واننممووات الدوليوة واننممووات مووري احلكوم

 من مفوضية األمم انتحدة السامية حلقوق اإلنسان. 
    


