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جملس حقوق اإلنسان

الدورة الثالثة واألربعون
 24شباط/فرباير  13 -آذار/مارس و 23-15حزيران/يونيه 2020
البند  3من جدول األعمال
تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان ،املدنية والسياسية واالقتصادية
واالجتماعية والثقافية ،مبا يف ذلك احلق يف التنمية

قرار اعتمده جملس حقوق اإلنسان يف  19حزيران/يونيه

2020

 -10/43والية اخلبري املستقل املعين آباثر الديون اخلارجية للدول ،وما يتصلل الا ملل التزاملا
مالية دولية أخرى عليها ،يف التمتلع الااملل يميلع حقلوق اإلنسلان ،وخاقلة احلقلوق
االقتصادية واالجتماعية والثقافية
إن جملس حقوق اإلنسان،
إذ يسرتشد مبيثاق األمم املتحدة ،وابإلعالن العاملي حلقوق اإلنساان ،وععاالن وانار مم عما
فيينا ،وابلصكوك الدولية األخرى ذات الصلة حبقوق اإلنسان،
وإذ يعيد أتكيد مجيع القرارات واملقررات اليت اعتمدهتا جلناة حقاوق اإلنساان واعتمادلا جملاس
حقااوق اإلنسااان انناااثن آير ايااااات التكيا اإليكلااي واإلدااالا ايوتصااارج والااديون ا ارجيااة علا
التمتع الكام جبميع حقوق اإلنسان ،وخادة احلقاوق ايوتصاارية وايجتماعياة والثقافياة ،وآخرلاا وارار
اجمللس  8/40املؤرخ  21آذار/مارس  ،2019ومجيع القرارات األخرى ذات الصلة،
وإذ ينري إىل ورارج جملس حقوق اإلنسان  1/5انناثن انناء مؤاسات جملس حقوق اإلنسان،
و 2/5اننااثن مدونااة وواعاد الساالوك ألدااحا الاوي ت ج إءااار اإلجاراءات ا اداة للم لااس ،املااؤرخ ْ 18
حزيران/يونيه  ،2007وإذ يندر عل أن يضطلع املكل (ة) ابلويية انواجباته(ا) ءبقاً للقرارين املذكورين
ومرفقيهما،
وإذ يندر عل أن أحد مقاداد األمام املتحادة يتمثا ج قياع التعااون الادوش حلا املنااك
الدولية ذات الطاانع ايوتصارج أو ايجتماعي أو الثقاج أو اإلنساين،
وإذ يؤكد عل أن املؤمتر العاملي حلقاوق اإلنساان ات اع علا رعاوة اجملتماع الادوش إىل اناذل كا
ما ج واعه من أجا املسااعدة علا ف يا عادء الاديون ا ارجياة الواواع علا عااتع البلادان النامياة،
انغي ااة تكمل ااة اجله ااور ال اايت تب ااذإلا حكوم ااات ل ااذ البل اادان م اان أج ا قي ااع اإلعم ااال الكام ا للحق ااوق
ايوتصارية وايجتماعية والثقافية لنعوهبا،
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وإذ يناادر علا أااابقية وااااي تن يااذ خطااة التنميااة املسااتدامة لعااا  ،2030وإذ يؤكااد ج لااذا
الصدر عل املباار األااااية للتعااون الادوش الايت تتسام ورياة لورياة ابلنسابة لتحقياع ألادا التنمياة
املستدامة ج الواوع العملي،
وإذ يندر أيضاً علا ماا أرعار عناه ج خطاة التنمياة املساتدامة لعاا  2030مان عاز علا مسااعدة
البلاادان الناميااة ج انلااوا القاادرة عل ا م ا الااديون الطويلااة األج ا  ،عاان ءريااع اتبااا ايااااات منسااقة
هتد إىل رعم متوي الديون والتخ ي من عبئها وإعارة ليكلتها ،حسبما يكون منااباً ،وكذلك من
عز عل معاجلة الديون ا ارجية للبلدان ال قرية املثقلة ابلديون للحد من لنة املديونية،
وإذ يساالم ابيلتزامااات املتعهااد هبااا ج خطااة عما أريااس أاباب للماؤمتر الثالاا ،لتمويا التنميااة،
وإذ يالحظ أن وضع انلدان كثرية ،عل الرغم من اجلهور الدولية املبذولة للتخ ي مان الاديون ،ماا ال
لناً أما أ مة الديون وانعضها يوجد ج خضم أ مة ،مبا ج ذلك عدر من أو البلادان واواً ومان الادول
اجلزرية الصغرية النامية وانعض البلدان املتقدمة،
وإذ يسلم أيضاً ابحلع السيارج لكا رولاة ج إعاارة ليكلاة ريولاا السايارية ،ولاو حاع ينبغاي
أي يعطله أو يعووه أج إجراء دارر عن رولة أخرى،
وإذ يؤكد أن عدء الديون يزيد من ت اوم املناك العديدة اليت تواجهها البلادان النامياة ،ويساهم
ج انتنااار ال قاار املاادوع ،وبثا عقبااة أمااا التنميااة البنارية املسااتدامة ،وماان أ ينااك عايقااً خطارياً أمااا
إعمال مجيع حقوق اإلنسان،
يعاار عاان تقاادير ألعمااال وإاااهامات ا بااري املسااتق املعااو ير الااديون ا ارجيااة
-1
للدول ،وما يتص هبا من التزامات مالية رولية أخرى عليها ،ج التمتع الكام جبميع حقوق اإلنسان،
وخادة احلقوق ايوتصارية وايجتماعية والثقافية()1؛
يقرر متديد ويية ا باري املساتق املعاو ير الاديون ا ارجياة للادول ،وماا يتصا هباا
-2
م اان التزام ااات مالي ااة رولي ااة أخ اارى عليه ااا ،ج التمت ااع الكام ا جبمي ااع حق ااوق اإلنس ااان ،وخاد ااة احلق ااوق
ايوتصااارية وايجتماعيااة والثقافيااة ،ملاادة تااالف ااانوات ،وفقااً للنااروط املنصااو عليهااا ج وارار جملااس
حقوق اإلنسان 3/34؛
ينا ا ع ا با ااري املسا ااتق علا ا التعا اااون ،وفقا ااً لوييتا ااه ،ما ااع الل نا ااة املعنيا ااة ابحلقا ااوق
-3
ايوتصاارية وايجتماعياة والثقافياة ،واملقاررين ا ادا  ،وا ارباء املساتقل  ،وأعضااء أفرواة ا ارباء العاملااة
التاانعااة جمللااس حقااوق اإلنسااان وأعضاااء جلنتااه اياتنااارية ،انناااثن املساااي املتعلقااة ابحلقااوق ايوتصااارية
وايجتماعية والثقافية واحلع ج التنمية؛
-4
يطل ااد إىل ا ب ااري املس ااتق أن يق ااد إلي ااه وإىل اجلمعي ااة العام ااة تق ااارير منت م ااة وفق ااً
لرب مم عم ك منهما؛
يطلااد إىل األم ا العااا أن ي اازور ا بااري املسااتق /ا برية املسااتقلة انك ا مااا يلااز م اان
-5
مساعدة ،وخادة ما يلز من موظ وموارر لالضطال مبهامه/مبهامها؛
حي ،احلكومات واملن ماات الدولياة واملؤاساات املالياة الدولياة واملن ماات غاري احلكومياة
-6
والقطا ا ا عل التعاون الكام مع ا بري املستق ج اياق ايضطال ابلويية؛
__________
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2

ان ر(ج)  A/HRC/43/45و Add.1و.Add.2
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-7
لرب مم عمله.

يقارر مواداالة ن اار ج لاذ املساااثلة ج إءااار البناد ن سااه ماان جادول األعمااال ،وفقااً

اجللسة
 19حزيران/يونيه 2020
44

[اعتمد انتصويت مس
التصويت كما يلي:

وغلبية  26دواتً مقاان  ،15وامتنا  6أعضاء عن التصاويت .وكانات نتي اة

املؤيدون:
األرجنت  ،وإريرت  ،وإندونيسيا ،وأنغوي ،وأوروغواج ،وابكستان ،والبحرين ،واننغالريش،
وانوركين ااا فاا ااو ،وتوغ ااو ،ومجهوري ااة الكونغ ااو الدبقراءي ااة ،والس اانغال ،والس ااوران ،وش اايلي،
والصومال ،وال لب  ،وفنزويال (مجهورية  -البولي ارية) ،وفي ي ،ووطر ،والكامريون،
وليبيا ،وموريتانيا ،و ميبيا ،ونيبال ،وني ري  ،واإلند

املعارضون:
إابانيا ،وأارتاليا ،وأملانيا ،وأوكرانيا ،وإيطاليا ،والربا ي  ،وانلغار  ،وانولندا ،وتنيكيا،
ومجهورية كور  ،والداورك ،والوفاكيا ،والنمسا ،ولولندا ،والياابن

املمتنعون عن التصويت:
أرمينيا ،وأفغانستان ،وانريو ،وجزر البهاما ،وجزر مارشال ،واملكسيك]
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