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 لمنظمة التعاون اإلسالمي المستقلة لحقوق اإلنسانالدائمة العاشرة للهيئة العادية الدورة 

 الحق في التنميةأبو ظبي بشأن  متابعة إعالن خصوصصحفي ببيان 

 ، جدة، المملكة العربية السعودية7112ديسمبر  1-نوفمبر  72

 

 تهادور( الهيئة) لمنظمة التعاون اإلسالمي اإلنسانالمستقلة لحقوق الدائمة لهيئة اعقدت  :7112ديسمبر  1جدة 

وخالل . 7112ديسمبر  1 إلىنوفمبر  72من في المدة  ،في جدة، المملكة العربية السعوديةالعاشرة العادية 

الحق في بشأن عالن أبو ببي إلمتابعة استعراض الحق في التنمية نية بالمعمجموعة العمل أجرت المداوالت، 

إلعالن  الثالثينالحق في التنمية بمناسبة الذكرى  بشأن 7112الدولية في  تهاخالل ندوالهيئة اعتمدته الذي التنمية 

 .األمم المتحدة بشأن الحق في التنمية

الحق في التنمية العناصر  بشأن إعادة التأكيد على إعالن أبو ببي وتوصياته، اقترحت مجموعة العملومع 

 :اإلسالمي التعاونمن قبل الدول األعضاء في منظمة للحق في التنمية ل والفعال التالية للتنفيذ الكامملموسة ال

داخليا، من خالل وضع سياسات ( أ: )تنفيذ الحق في التنمية الدول األعضاء ، يتوجب علىاإلعالن ينصكما و

( ج)و ؛الوطنيةحدودها ز ، من خالل اعتماد وتنفيذ سياسات تتجاوادولي( ب) ا؛اختصاصاته ضمنإنمائية وطنية 

 بشكل جماعي، من خالل الشراكات العالمية واإلقليمية؛

المسؤولية الرئيسية عن تهيئة األوضاع الوطنية والدولية المواتية لتحقيق الحق في التنمية،  الدول األعضاء تتحمل

لمشاركة ضمن ايواتباع نهج قائم على حقوق اإلنسان في جميع عمليات التنمية  ،ومساندة اتساق السياسات

والمساءلة وعدم التمييز والمساواة والعدل واالتساق مع المعايير الدولية لحقوق اإلنسان على المستويات الوطنية 

في القيام بذلك واجب أن تتخذ خطوات، فرديا وجماعيا، لوضع سياسات كما تتحمل هذه الدول . واإلقليمية والدولية

لى العقبات التي تعترض التنمية وضمان الوسائل المالئمة لتعزيز تعزيز التعاون في مجال التنمية، والقضاء ع

 ؛التنمية الشاملة المستدامة

، فرديا وجماعيا، لتنفيذ الحق في التنمية على أساس معايير متفق ايجب على الدول األعضاء بذل قصارى جهده

الفقر والجوع، والتخفيف من ندرة  عليها لتحقيق ما ال يقل عن المتطلبات األساسية للتنمية، التي تشمل الحد من

ألهداف التنفيذ الفعال كما يساعد . والقضاء على التمييز ضد المرأة ،سكنمالمياه، وتوفير التعليم والصحة وال

 على تحقيق معظم هذه األهداف؛التنمية المستدامة السبعة عشر 

النساء والفتيات على النحو  يجب على الدول وضع تركيز خاص على تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين

خالل سياسات وطنية غير تمييزية وتشريعات من الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة  المتوخى في

في الحياة  صنع القرار مناسبة لضمان المشاركة وتكافؤ الفرص بصورة كاملة وفعالة للقيادة على جميع مستويات

 السياسية واالقتصادية والعامة؛

والمنظمات اإلقليمية والدولية  الدول وغير الدول من األطراف الفاعلة جميع أصحاب المصلحة بما في ذلكإشراك 

والمجتمع المدني وقطاع الشركات للتأكد من أن كل الناس لديهم فرص متساوية للمشاركة واإلسهام في تحقيق 

 ؛بهاوالتمتع  الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

المستهدفة إلى صرف المساعدات ( أ: )من منظور الحق في التنمية لضمان ما يليللمساعدات دوري  تقييمإجراء 

االمتثال للمبادئ التوجيهية الواردة في إعالن باريس ( ب)أي األطفال والنساء والفتيات؛  ،الفئات األكثر ضعفا

 .استخدام المساعداتإساءة لتجنب  انهآليات مساءلة وإبالغ صارمة ال بد موجود ( ج)؛ والمساعداتبشأن فعالية 

الهيئة  دعتباإلضافة إلى حث الدول األعضاء على إدماج مبادئ ومعايير الحق في التنمية في برامجها اإلنمائية، 

 7101عن تنفيذ الحق في التنمية في تقاريرها الوطنية لمتابعة جدول أعمال  فقرةإدماج  الدول األعضاء إلىأيضا 
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تدويل وتسليط  على ومن شأن هذا النهج أن يساعد. وكذلك االستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق اإلنسان

 .أهداف التنمية المستدامة الضوء على أهمية نهج الحق في التنمية في تنفيذ

تقديم المساعدة الفنية للدول األعضاء في جهودها ( أ) ب المفوض السامي لحقوق اإلنسانمكت الهيئة من تطلبكما 

وضع برامج لبناء القدرات المستهدفة لراسمي السياسات ( ب)الرامية إلى وضع وتنفيذ السياسات ذات الصلة؛ 

لمنفعة باعتباره حق ل وقطاع الشركات والمجتمع المدني لرفع مستوى الوعي حول فائدة وأهمية الحق في التنمية

 .مفهوم على جميع المستوياتهذا التعميم ( ج)و ؛المتبادلة

على أهمية التجارة العادلة والحاجة إلى توسيع الفرص المتاحة للبلدان النامية في االقتصاد الهيئة شددت كما 

. اقواعد ويمكن التنبؤ بهستند إلى ة توغير تمييزيمنفتحة األطراف  ةمالية متعددو ةتجارينظم  العالمي من خالل

الحاجة إلى سد الفجوة  ت الهيئة علىدشدوفيما يتعلق بحق الجميع في االستفادة من التقدم العلمي وتطبيقاته، 

 .الجديدة، وبخاصة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت التقنياتالرقمية من خالل شراكات تطوير ونقل 

 أن العام األمين من توطلب التنمية في الحق على اإلسالميعاون الت منظمةالذي تضعه  التركيزالهيئة  وأقرت

 العمل فرص وخلق المهارات وتنمية والتعليم الصحة مجال في منظمةال في التنمية مبادرات تنفيذ تكثيف يواصل

وصندوق التضامن  اإلسالمي البنك مع بالتعاون المهني والتدريب الصغيرة المشاريع تمويل دعم خالل من

 .اإلسالمي

 القدرات وخاصة الوطنية، القدرات بناء على األعضاء الدول مساعدة أنقرة مركز منالهيئة  طلبت كما

 لتوجيه والتقييم الرصد أدوات من وغيرها اإلنسان حقوق أثر لتقييم التقني التعاون برامج خالل من اإلحصائية،

 الوطنية المستويات في التفاوت لقياس مؤشراتكما يمكن وضع . والدولي الوطني المستويين على العامة السياسة

 .الحق في التنمية تنفيذفي  والدولية واإلقليمية

 تعميم أجل من العمل منه توطلب التنمية، في الحقب المعني الخاص المتحدة األمم مقرر تعيينرحبت الهيئة بوقد 

 سياق في خاصة 7101 أهداف التنمية المستدامة سياق في وتحقيقه التنمية في الحقمتعلق بلنظام النطاق  واسع

 لمؤشرات النهائية القائمةاستعراض  إلى الخاص المقرر ت الهيئةحثكما . المتباينة المشتركة المسؤوليات تنفيذ

 الحق تحقيق على المختلفة التنموية واالستراتيجيات السياسات أثر تقييم إلجراء ةالمقترح أهداف التنمية المستدامة

 .التنمية في

 التوافق تحقيق( أ) أن تعمل على ونيويورك جنيف في اإلسالميالتعاون  منظمة مجموعاتالهيئة من  طلبتكما 

السعي نحو ( ب)و ؛ملزم صك في التنمية في الحق بشأن المتحدة األمم إعالن تحويل إلى الرامية الجهود وتكثيف

 األطراف الدول تلزم التي واالجتماعية، االقتصادية بالحقوق المعنية المتحدة األمم للجنة 0رقم  العام تعليقال تنفيذ

 .المستويات جميع على للجميع والثقافية واالجتماعية االقتصادية الحقوق إلعمال التنمية أجل من الدولي التعاونب
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