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مجلس حقوق اإلنسان

الدورة الخامسة والثالثون
 23-6حزيران/يونيه 2017
البند  3من جدول األعمال
تعزيز وحماية جميع حقوق اإلنسان ،المدنية والسياسية
واالقتصادية واالجتماعية والثقافية ،بما في ذلك الحق في التنمية
أذربيجا ا ااان* ،األرجنتا ا ااي * ،إسا ا اا،انيا* ،أسا ا ااتداليا* ،إنا ا ااوادور ،أل،انيا ا ااا ،ألمانيا ا ااا ،أنا ا اادورا*،
أوروغااوا ،*،ريدلناادا* ،ريساالندا* ،إي،اليااا* ،باااراغوا ،،ال،دتغااا  ،بلجيكااا ،بلغاريااا* ،بنمااا،
ال،وساانة والسدسااك* ،بولناادا* ،بياادو* ،تدنيااا *،الج،ااس األسااود* ،جمسوريااة نوريااا ،جورجيااا،
الاادانمد ،*،رومانيااا* ،ساالوفينيا ،الساانغا * ،سويس ادا ،شاايلي* ،ب ادبيا* ،غااابون* ،غينيااا*،
فدنس ااا* ،اليل ،ااي  ،فنلن اادا* ،ق ،اادو* ،ندواتي ااا* ،نن اادا* ،نولوم،ي ااا* ،التيي ااا ،لكس اام،د *،
ليختنشااتاي * ،مال،ااة* ،مدغشااقد* ،المغااد * ،المكساايك* ،المملكااة المتحاادة ل،دي،انيااا
العظمااو وريدلناادا الشاامالية ،مونااانو* ،الناادوي ،*،النمسااا* ،هااايتي* ،هناادورا ،*،هنغاريااا،
هولندا ،اليابان :مشدوع قدار

 .../٣٥اليقد المدقع وحقوق اإلنسان
إن جملس حقوق اإلنسان،
املتجسد ،وفقاً لإلعالنن الاالاملحل وقالوق اإلنسالان والا الدين
إذ يشري إىل أن املثل األعلى
ّ
ال الالدوليخل انياحب الالخل إلق الالوق اإلنس الالان ،ي ع الالار يتس الالن في الاله للبش الالر ناف ال أن ي ون الوا مت الالر ين م الالن
مالالن التمتال
انيالالوو والقا ،ال  ،ن أ الالن أن يت ق ال إن إذا وأليّعالالل األوِّالالال الالالم ل الالن نالالل ال
إلقو،الاله ان،تدالالاوي وانجتماعي ال والثقافي ال  ،فو النً عالالن حقو،الاله املدني ال والسيا الالي  ،وإذ ي نالالد مالالن
جديالالد ي ألالاللا الدالالدو نالنً مالالن الا الالد الالالدوا انيالالاي الالاوقوق ان،تدالالاوي وانجتماعيال والثقافيال
والا د الدوا انياي اوقوق املدني والسيا ي ،
وإذ يشال الالري أيو ال الاً إىل مجي ال ال الق ال الرا اا الس ال الالا ق الال الالم اعتم ال الالد ا ن ال الالل م ال الالن ا ماي ال ال الاام ال ال
شالنن مسالنل حقالالوق اإلنسالان والققالر املالالد ، ،الا في الا القالرا ان  183/69املال  18نالالانون األول/
__________

*

وول غري عوو ي جملس حقوق اإلنسان.
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ويسالالم  2014و 186/71امل ال  19نالالانون األول/ويسالالم  ،2016و ن ال حقالالوق اإلنسالالان،
فو ال النً عال الالن  ،ال الرا اا جملال الالس حقال الالوق اإلنسال الالان ،ال الالا في ال الالا ،را ا ال الاله  2/2امل ال ال  27ش ال الرين الثال الالا /
نالالوفم  ،2006و 27/7امل ال  28آذا /مالالا  ،2008و 11/8امل ال  18حزيران/يوني الاله ،2008
و 19/12امل ال  2ش الرين األول/أنتالالو ر  ،2009و 19/15امل ال  30أيلول /الالبتم ،2010
و 13/17املال ال ال ال ال  17حزيران/يوني ال ال ال الاله  ،2011و 11/21املال ال ال ال ال  27أيلول /ال ال ال الالبتم ،2012
و 3/26امل  26حزيران/يونيه  ،2014وإذ يشري إىل إعنن او ي التنمي ،
وإذ يشري نللك إىل أن ا ماي الاامال أعلنالل ،ي ،را ألالا  205/62املال  19نالانون
األول/ويسالالم  ،2007الالدع عقالالد األمالالم املت الالدة الثالالا للقوالالاع علالالى الققالالر )2017-2008
ومنسق  ،األألالداو اإلااييال املتقال علي الا ووليالاً واملتالقال القوالاع علالى
ل حل دعم ،طريق فاال
َّ
الققر ،ا في ا األألداو اإلاايي لأللقي ،
وإذ يشالالري إىل أن ا ماي ال الاام ال ،الالد أحاًالالل علم الاً م ال التقالالدير ،ي ،را ألالالا 164/67
املال ال  20ن الالانون األول/ويس الالم  ،2012املب الالاوت التوجي يال ال املتالقال ال الالالققر امل الالد ،وحق الالوق
اإلنسالالان ،وألالالحل املبالالاوت الالالم اعتمالالدألا جملالالس حقالالوق اإلنسالالان ي  ،الرا  11/21اعتبا ألالالا أواة
مقيدة أ ن أن سالتاخل االا الالدول ،حسالبما ي الون منا الباً ،ي حبالياغ يا الاا اوالد مالن الققالر
والقواع عليه و نقيلألا،
وإذ ي ن الالد م الالن جدي الالد ي أل الاللا الد الالدو انلتزام الالاا املتا الالد ا الالا ي م ال راا األم الالم املت الالدة
وم ال راا القم ال ذاا الدالالل الالالم عقالالد ا األمالالم املت الالدة ،الالا في الالا انلتزامالالاا املتا ّ الالد االالا ي م ال ر
القم الااملحل للتنمي انجتماعيال الاللع وعقالد ي نو ن الاغن ي عالا  ،1995وي مال ر ،مال األلقيال ،
الاللع ا الد فياله ء الالاع الالدول واو ومالاا القوالالاع علالى الققالر املالد ،ونقالالع نسالب ال ان الاالالار
الال الاللين يقال الالل ونل ال الالم عال الالن وون واحال الالد ي اليال الالو والال الاللين ياال الالانون مال الالن ا ال الالول إىل الند ال ال إللال الالول
عالالا  ،2015وي م ال ر القم ال الاالالاملحل لاالالا  ،2005وإذ يرحالالا ا الالتنتاجاا م ال ر القم ال املا ال
األألداو اإلاايي لأللقي املاقوو ي نيويو ك ي القرتة من  20إىل  22أيلول /بتم ،2010
وإذ يشالري إىل أن ا مايال الاامال اعتمالدا ي ،را ألالا  1/70املال  25أيلول /البتم ،2015
نطال ال التنميال ال املس الالتدام لا الالا  2030وعق الالدا الا الالز عل الالى إ الالاع القق الالر عميال ال أ ال ال اله وأ ا الالاو إلل الالول
عالالا  ،2030وإذ يسالاللم الالنن القوالالاع علالالى الققالالر ألالالو أنال االالد علالالى الدالالايد الاالالاملحل و الالر ن غالالن عنالاله
لت قي التنمي املستدام ،
وإذ يس الالاو الالال القلال ال م الالن أن القق الالر امل الالد ،ن يال الزال مس الالتمراً ي مجيال ال ل الالدان الا الالار،
دالرو النظالر عالن حالت الا ان،تدالاوي أو انجتماعيال أو الثقافيال  ،وأن نطا،اله ومظالاألر ال رر النررياً
ديداً ي البلدان النامي ،

وإذ ي ند أن قشحل الققر املد ،حيول وون التمت ال امل والقاالال إلقالوق اإلنسالان وأن
الت قي من حد ه فو اً والقواع عليه ي اي املطالاو بالا أن يظالن مالن أوىل أولويالاا ا تمال
الدوا ،وأنه ينبغحل ازيز ا وو الرامي إىل اقي أللا اهلدو،
وإذ يش ال ال الدّو عل ال الالى أن اح ال ال الرتا مجي ال ال ال حق ال الالوق اإلنس ال الالان  -اوق ال الالوق املدني ال ال ال والسيا ال الالي
وان،تد الالاوي وانجتماعي ال ال والثقافي ال ال  -ال الالم ألال الالحل حق الالوق عاملي ال ال وغ الالري ،ا ل ال ال للتجزي ال ال ومرتا ط ال ال
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ومتدانل ال  ،أمالالر حا الالم األيي ال ل الالحل الالون مجي ال السيا الالاا وال ال امل فاال ال ي م اف ال الققالالر
املد ،على الدايدين احمللحل والوً ،
وإذ يشالالري إىل ،الرا ع جملالالس حقالالوق اإلنسالالان  1/5شالالنن نالالاع م سالالاا جملالالس حقالالوق
اإلنس الالان ،و 2/5ش الالنن مدونال ال ،واع الالد الاللوك امل لق الالخل وني الالاا ي إً الالا اإلجال الراعاا انياحبال ال
للمجل الالس ،امل ال نخل  18حزيران/يوني الاله  ،2007وإذ يش الالدو عل الالى أن امل ل ال الوني ال ب الالا أن
يوطل واجبا ه وفقاً هللين القرا ين ومرفقا ما،
 -1يرحّا امل املقر انيالاي املاال الالققر املالد ،وحقالوق اإلنسالان ،الا ي ذلالك
قا ير املواِّياي وزيا ا ه القطري ؛

 -2يقالالر أن أ الالدو لق الالرتة ر الالنال الالنواا وني ال املق الالر اني الالاي املا ال الالالققر امل الالد،
وحقوق اإلنسان ،على الن و املبخل ي ،را جملس حقوق اإلنسان 11/8؛
 -3يطلالالا إىل مقوِّالالي األمالالم املت الالدة السالالامي وقالالوق اإلنسالالان أن واحبالالل إيالالنع
أولويال عاليال للققالالر املالالد ،وحقالالوق اإلنسالالان ،و واحبالالل الامالالل ي ألالاللا ا الالال التاالالاون ال امالالل مال
املق ال الالر اني ال الالاي ي ةتل ال ال األنش ال الالط  ،و واحب ال الالل زوي ال الالد املق ال الالر اني ال الالاي ال الالل املس ال الالاعدة النزم ال ال
لنِّطنل ونيته على حنو فاال؛
 -4يطلا إىل املقر انياي أن يقد قريراً النوياً عالن نقيالل ألاللا القالرا إىل جملالس
حقوق اإلنسان وا ماي الاام  ،وفقاً ل نامل عمل نل من ما؛

يالالا عمي ال او ومالالاا أن تاالالاون م ال املقالالر انيالالاي و سالالاعد ي أواع م متالاله،
-5
وأن تالاليمج مجي ال املالومالالاا النزم ال الالالم يطلب الالا ألالاللا امل ل ال وني ال ي إًالالا اإلج الراعاا انياحب ال  ،وأن
ستجيا لطلباا املقر انياي شنن زيا ة لدا ا لتم ينه من انِّطنل ونيته زيد من القاالي ؛
 -6ي الدعو ونالالانا األمالالم املت الالدة وحبالالناويق ا و راجم الالا املاني ال وأليعالالاا املااألالالداا
وا الاا القاعلال مالن ا تمال املالد  ،الا في الالا املنظمالاا غالري او وميال  ،ونالللك القطالال انيالالاي،
إىل التااون ااوناً نامنً م املقر انياي لنِّطنل ونيته؛
-7
ل نامل عمله.
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يقال ال لر مواحب الالل نظ الالر ي مس الالنل اوال ال ي القق الالر امل الالد ،وحق الالوق اإلنس الالان وفقال الاً
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