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                 جملس حقوق اإلنسان
                     الدورة السادسة عشرة

                  من جدول األعمال ٣      البند 
                                                          تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان، املدنية والسياسية واالقتصادية

                       يف ذلك احلق يف التنمية                        واالجتماعية والثقافية، مبا

  *                           مقرر اعتمده جملس حقوق اإلنسان  

  ١١٧ /  ١٦     
               احلق يف التنمية

      ، أن      ٢٠١١      مارس   /    آذار    ٢٥               ، املعقودة يف      ٤٧                                جملس حقوق اإلنسان يف جلسته          قرر  
   :                يعتمد النص التايل
                     إن جملس حقوق اإلنسان، " 
             قوق اإلنسان،             سية املتعلقة حب   ألسا                                إىل ميثاق األمم املتحدة والصكوك ا      إذ يشري 
      ٢٠١٠       أكتوبر  /            تشرين األول ١     َّ   املؤرَّخ   ٢٥ /  ١٥      قراره              ً       وإذ يعيد أيضاً تأكيد  

                                                                             ومجيع قرارات جلنة حقوق اإلنسان وجملس حقوق اإلنسان واجلمعية العامة بـشأن            
                احلق يف التنمية،

                                                     إعالن احلق يف التنمية، الذي اعتمدته اجلمعية العامة يف                      وإذ يؤكد من جديد    
                     ضع يف االعتبـار أن          ، وي     ١٩٨٦       ديسمرب   /              كانون األول   ٤       املؤرخ       ١٢٨ /  ٤١        قرارها  

        اإلعالن،    هذا                       اخلامسة والعشرين لصدور         السنوية                يصادف الذكرى     ٢٠١١    عام 

__________           

                                                                                                      القرارات واملقررات اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنسان سترد يف تقرير اجمللس عن دورته السادسة عـشرة                   *  
(A/HRC/16/2)الفصل األول ،            .   
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                                                                عقد حلقة نقاش أثناء الدورة الثامنة عشرة جمللـس حقـوق                يقرر  - ١ 
    مية                                                                       إلحياء الذكرى السنوية اخلامسة والعشرين لإلعالن املتعلق باحلق يف التن                 اإلنسان  

                 بـني الـسياسات       :                              يف إعمال احلق يف التنميـة                 ً   ل املضي قدماً   ي  سب "               لتناول موضوع   
                                        مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان؛            وذلك مبشاركة   ،  "        والتطبيق
                           أن تتوىل تنظيم حلقـة                السامية                         أن يطلب إىل املفوضية             ً  يقرر أيضاً   - ٢ 

                             آليـات حقـوق اإلنـسان                                                        يف حدود املوارد املتاحة، وأن يدعو إىل احللقة            نقاش  ال
        عـن                                                                     ً         والوكاالت املتخصصة والصناديق والربامج املعنية التابعة لألمم املتحدة، فضالً        

                                           اجملتمع املدين واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان؛ 
              ً       أن تعـد مـوجزاً               الـسامية               املفوضية        إىل            أن يطلب      كذلك      يقرر  - ٣ 

                                 ل املعين بـاحلق يف التنميـة يف                                  لتقدميها إىل الفريق العام           النقاش        حلقة     يف             للمناقشات  
    ."                                                دورته الثانية عشرة وإىل اجمللس يف دورته التاسعة عشرة

  ٤٧اجللسة 
  ٢٠١١مارس / آذار٢٥

     ً                                                صوتاً مقابل الشيء وامتنـاع عـضو واحـد عـن              ٤٥                               اعتمد بتصويت مسجل، بأغلبية      [
   :                           وكانت نتيجة التصويت كما يلي  .        التصويت
   :       املؤيدون  

             ، وأنغـوال،                                      ، واألردن، وإسـبانيا، وإكـوادور             واألرجنتني                االحتاد الروسي،   
                                                                        وأوغندا، وأوروغواي، وأوكرانيا، وباكـستان، والبحـرين، والربازيـل،         
                                                                          وبلجيكا، وبنغالديش، وبوركينا فاسو، وبولندا، وتايلند، ومجهورية كوريا،        
                                                                        ومجهورية مولدوفا، وجيبويت، وزامبيا، وسلوفاكيا، والسنغال، وسويـسرا،        

                                                     ون، وغانا، وغواتيماال، وفرنسا، وقطر، وقريغيزستان،                          وشيلي، والصني، وغاب  
                                             ، واملكسيك، وملـديف، واململكـة العربيـة                وماليزيا                    والكامريون، وكوبا،   

                                                                                 السعودية، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، وموريتانيـا،         
   .                                                وموريشيوس، والنرويج، ونيجرييا، وهنغاريا، واليابان

   :     تصويت              املمتنعون عن ال  
   . ]                       الواليات املتحدة األمريكية    

        
  


