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مجلس حقوق اإلنسان
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قرار اعتمده مجلس حقوق اإلنسان في  29أيلول/سبتمبر 2016
-10/33

حق اإلنسان فيي الصويول عليي م ياه الايرأ الم مونية و يدما
الورف الوصي

إن جملس حقوق اإلنسان،
إذ يسرتشد مبقاصد ومبادئ ميثاق األمم املتحدة،
وإذ يؤكددد مددن جديددد مجيددق ا دتاجماس جملددس حقددوق اإلنسددان السدداةق ذاس ال ددل  ،ومددن
مجلته د ددا الق د د دتاجماس  22/7امل د د دؤجم  28آذاجم/م د دداجم  ،2008و 8/12امل د د دؤجم  1تش د د دتين األول/
أكت د د د د ددوةت  ،2009و 9/15امل د د د د دؤجم  30أيلول/س د د د د ددبتم  ،2010و 2/16امل د د د د دؤجم  24آذاجم/
مد د د دداجم  ،2011و 1/18امل د د د دؤجم  28أيلول/سد د د ددبتم  ،2011و 2/21امل د د د دؤجم  27أيلد د د ددول/
سبتم  ،2012و 18/24املؤجم  27أيلول/سدبتم  ،2013و 7/27املدؤجم  2تشدتين األول/
أكتوةت ،2014
وإذ يشري إىل اتاجم اجلمعي العام  292/64املؤجم  28متوز/يوليه  ،2010الذي أادتس
فيدده حددن اإلنسددان ميدداا الشددتو املامون د وادددماس ال ددت ال ددحا ةاعتبدداجما حقددا أساسدديا
التمتق الكامل ةاحلن احلياة ومجيق حقوق اإلنسان األاتى،
وإذ يش د د ددري أي د د ددا إىل ا د د د دتاجم اجلمعي د د د د العام د د د د  169/70امل د د د دؤجم  17كد د د ددانون األول/
ديسم  .2015الذي سلمت فيده اجلمعيد العامد ةداحلن احل دول علد ميداا الشدتو املاموند
وادماس ال ت ال حا ةاعتباجما حقا أساسيا للتمتدق ةداحلن احليداة وعميدق حقدوق اإلنسدان
األاتى متتعا كامال ،وإذ يشري أي ا إىل مجيق ادتاجماس اجلمعيد العامد ذاس ال دل ةاإلعمدال التدا
حلن اإلنسان مياا الشتو املامون وادماس ال ت ال حا،
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وإذ يشدري كددذل إىل اإلعددالن العدداملا حلقددوق اإلنسددان ،والعهددد الدددوق ا ددا ةدداحلقوق
االات ددادي واالجتماعيد والثقافيد  ،والعهددد الدددوق ا ددا ةدداحلقوق املدنيد والسياسددي  ،واالت اايد
الدولي للق اء عل مجيق أشكال التمييد العن دتي ،وات اايد الق داء علد مجيدق أشدكال التمييد
ضد املتأة ،وات ااي حقوق الط ل ،وات ااي حقوق األشخا ذوي اإلعاا ،
وإذ يشددري إىل إعددالن وةتنددامف عمددل فيينددا اللددذين يؤكدددان مددن جديددد أن مجيددق حقددوق
اإلنسان عاملي وغري ااةل للتج ئ ومرتاةط ومتشاةك  ،مبا ذل احلن التنمي ،
وإذ يتح د ةاعتم دداد اطد د التنمي د املس ددتدام لع ددا  ،)1(2030مب ددا ذلد د ا ددد 6
املتعلددن ةتدداما ت دوافت امليدداا واملتافددن ال ددحي للجميددق وإداجممددا إداجمة مسددتدام  ،الددذي ينطددوي عل د
أةعدداد ةام د ددا ص ددل ا ددن اإلنسددان احل ددول عل د مي دداا الش ددتو املامون د وا دددماس ال ددت
ال حا ،ف ال عن املتافدن ال دحي  ،وإذ يسدلم ةاحلاجد إىل تدواا مدف متكامدل اداا ا دد 6
الذي يعكس التواةط ةا حتقين احل ول علد ميداا الشدتو املاموند وا ددماس واملتافدن ال دحي ،
والس ددعا ن ددس الوا ددت إىل حتس ددا نوعيد د مي دداا الش ددتو وس ددالمتها ،م ددن أج ددل ددي ع دددد
األشخا الذين يعانون من ندجمة املياا ول مان االةتما ةاحتياجاس النساء وال تياس،
وإذ يؤك ددد أن االةتم ددا ةاعم ددال ح ددن اإلنس ددان احل ددول عل د مي دداا الش ددتو املاموند د
وادماس ال ت ال حا وسائت حقوق اإلنسان ذاس ال ل  ،من شانه أن ينه ةاجلهود اليت
تبذ ا الدول األع اء لتحقين العديدد مدن أةددا التنميد املسدتدام األادتى ،مبدا فيهدا تلد الديت
ا صل ةالسكن الالئن والتعليم وال ح واملساواة ةا اجلنسا،
وإذ حي دديط علم ددا ةااللت ام دداس واملب ددادجماس ذاس ال ددل التامي د د إىل تع ي د د ح ددن اإلنس ددان
احل ددول عل د ميدداا الشددتو املامون د وادددماس ال ددت ال ددحا ،الدديت انبثقددت عددن اجتمددا
عا  2014التفيق املستوى لشتاك ادماس ال ت ال حا واملياا للجميدق ،وعدن إعدالن ن دوجم
ةشددان ادددماس ال ددت ال ددحا والنحاف د ال ددحي  ،الددذي اعتمدددا امل دؤمتت األفتيقددا التاةددق املع د
خبدددماس ال ددت ال ددحا والنحافد ال ددحي عددا  ،2015وإعددالن دكددا الددذي اعتمدددا م دؤمتت
جنددوو آس دديا السدداد املع د خبدددماس ال ددت ال ددحا ع ددا  ،2016وإعددالن ليم ددا ال دذي
اعتمدا مدؤمتت أمتيكدا الالتينيد والكداجمير التاةدق املعد خبددماس ال دت ال دحا عدا ،2016
وااجمطد طتيددن داجم السددال لتحقيددن الت امدداس ن دوجم ةشددان األمددن جمددال املدداء وادددماس ال ددت
ال حا أفتيقيا ،اليت اعتمدةا األسبو األفتيقا الساد للمياا عا ،2016
وإذ يس دداوجما ة ددالل القل ددن م ددن أن الع ددام م ي ددتم مكن م ددن حتقي ددن العن ددت املتعل ددن ةال ددت
ال حا من ا دد  7مدن األةددا اإلئائيد ليل يد ةالنسدب لقتاةد  700مليدون شدخ  ،ومدن
أن ما ي يد عل  2.4ةليدون شدخ ال ميكدنهم حدا ا ن الوصدول إىل متافدن ال دت ال دحا،
العدتاء عدا ،2015
مبن ذل أكثدت مدن  946مليدون شدخ مدا زالدوا مياجمسدون الت دو
وةا مماجمس تشكل أحد أوضح محاةت ال قت وال قت املداق،
__________
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وإذ يسدداوجما ةددالل القلددن أي ددا لكددون ال د فددت احل ددول عل د امليدداا وا دددماس ال ددحي
دتدي ال ددح واجمت ددا معدددالس الوفيدداس ،وا سددائت
تتسددب
تكددالير ةشدتي ةاةحد مددن ابيددل تد م
االات ادي اجلسيم  ،وإذ يؤكد أن القدجمة عل حتمل التكالير وإمكاني احل ول علد ا ددماس
وتوافتةددا ،ةددا أم دوجم تتطل د  ،ةاعتباجمةددا معددايري مددن معددايري حقددوق اإلنسددان ،أن يكددون اسددتعمال
امليدداا وادددماس ال ددت ال ددحا واملتافددن وا دددماس ال ددحي أم دتا ميس دوجما وةتكل د يقدددجم عليهددا
اجلميق،
وإذ يساوجما ةالل القلن كذل من أن النساء وال تياس كثريا ما يواجهن عقباس معيمن
سد ددبيل ح د ددو ن عل د د امليد دداا واد دددماس ال د ددت ال د ددحا ت د د داد ت اامد ددا حد دداالس األزمد دداس
اإلنسدداني  ،ومددن أن النسدداء وال تيدداس حيملددن العد ء التئيسددا جلد املدداء إىل األسددت الكثددري
مددن أحندداء العددام ،األمددت الددذي ال يددرتهل ددن متمسددعا مددن الواددت مل اول د أنشددط أاددتى مثددل التعلدديم
والرتفيه ةالنسب لل تياس وكس التزق ةالنسب للنساء،
وإذ يسدداوجما ةددالل القلددن ألن عددد تدوافت إمكاني د احل ددول علد ادددماس امليدداا وال ددت
ال حا املناسب  ،مبا ذل ادماس احملافح عل النحاف ال حي أثناء فرتة احلي  ،وال سيما
املداجم  ،يسهم تع ي انتشاجم الوصدم ذي ال دل ةداحلي  ،مبدا يدؤثت سدلبا علد املسداواة ةدا
اجلنسا ومتتق النساء وال تياس اقوق اإلنسان ،مبا ذل احلن التعليم واحلن ال ح ،
وإذ يس د دداوجما ة د ددالل القلد د ددن أل من النس د دداء وال تيد د دداس معتض د دداس ةشد د ددكل ا د ددا للخطد د ددت
ولالعتداءاس والعنر اجلنسا واجلنساين والتحدت وغدري ذلد مدن األاطداجم الديت مددد سدالمتهن
عنددد ايددامهن علد املدداء الددالز ألسددتةن وعنددد اسددتعما ن ملتافددن ال ددت ال ددحا ادداجم مندداز ن
العتاء،
أو عند مماجمس الت و
وإذ يؤكددد مددن جديددد مسددؤولي الدددول عددن ضددمان اح درتا وتع ي د و اي د مجيددق حقددوق
اإلنسان ،اليت ةا حقوق عاملي وغري ااةل للتج ئ ومرتاةط ومتداال  ،وال ةد من التعامدل معهدا
عل ال عيد العاملا ةان ا وتكافؤ عل اد املساواة وةالقدجم ن سه من األمهي واالةتما ،
وإذ يشري إىل أن اللجن املعني ةاحلقوق االات ادي واالجتماعي والثقافي واملقتجم ا دا
املع ان اإلنسان احل ول عل مياا الشتو املاموند واددماس ال دت ال دحا يددجمكان أن
احلددن احل ددول علد ميدداا الشددتو املاموند واحلددن احل ددول علد ادددماس ال ددت ال ددحا
مرتاةطددان اجمتباطددا وثيقددا وإن كانددت مددا صد اس مميد ة تسددتدعا معاجلتهمددا ة دوجمة مميد ة مددن أجددل
الت دددي للتحدددياس احملددددة الدديت تعددرت إعما مددا ،وأ من ال ددت ال ددحا غالبددا مددا يحددل مهمددال
وال يعدداج إال كحددن من ددل ،وأن احل مقددا كليهمددا يعت د ان مددن العناصددت املكون د للحددن التمتددق
مبستوى معيشا الئن،
وإذ يشدري أي دا إىل أن حقدا اإلنسدان احل ددول علد ميداا الشدتو املاموند وادددماس
ال ت ال حا ناةعان عدن احلدن التمتدق مبسدتوى معيشدا الئدن ويتتبطدان اجمتباطدا وثيقدا ةداحلن
التمتق ةاعل مستوى ممكن من ال ح البدني والعقلي وةاحلن الكتام اإلنساني ،
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وإذ يؤكددد مددن جديددد أمهي د الق دداء عل د التميي د وأوجدده الالمسدداواة التمتددق ةدداحلن
احل ددول علد د مي دداا الش ددتو املاموند د وا دددماس ال ددت ال ددحا علد د أس ددا الع ددتق ،أو ن ددو
اجلنس ،أو السدن ،أو اإلعااد  ،أو الثقافد  ،أو الددين أو األصدل القدوما أو اإلثد  ،أو ألي سدب
آاددت ،ة يد الق دداء علد التمييد وأوجدده الالمسدداواة القائمد علد عوامددل مددن ابيددل أوجدده الت دداوس
ةددا املدددن واألجميددا والسددكن دون املسددتوى الالئددن ،ومسددتوياس الدددال أو أي د اعتبدداجماس أاددتى
ذاس صل ،
وإذ يؤكددد أمهيد الد امف والسياسدداس الوطنيد ضددمان اإلعمددال التدددجم ا حلددن اإلنسددان
احل ول عل مياا الشتو املامون وادماس ال ت ال حا،
وإذ يؤكد أي ا أمهي التعاون التق اإلاليما والدوق ،حيثما كان ذل مناسدبا ،كوسديل
لتع ي اإلعمال التددجم ا حلدن اإلنسدان احل دول علد ميداا الشدتو املاموند واددماس ال دت
ال حا ،دون اإلاالل ةاملسائل املتعلق ةالقانون الدوق للمياا ،مبا ذل اانون اجملداجمي املائيد
الدولي ،
وإذ يس ددلم ةال دددوجم ا ددا ال ددذي يؤدي دده اجملتم ددق امل دددين عل د د املس ددتوياس احملل ددا وال ددوط
واإلاليما والدوق تيسري حتقين أةدا األمم املتحدة ومبادئها ،واحلتياس األساسي  ،وحقدوق
اإلنسددان ،مبددا ذل د حددن اإلنسددان احل ددول عل د ميدداا الشددتو املامون د وادددماس ال ددت
ال حا،
وإذ يشددري إىل ا دتاجم جملددس حقددوق اإلنسددان  1/5ةشددان ةندداء مؤسسدداس اجمللددس و2/5
املتعلن مبدون اواعد سلوهل املكل ا ةوالياس إطاجم اإلجتاءاس ا اص للمجلس املدؤجماا 18
ح يتان/يوني دده  ،2007وإذ يش دددد عل د أمهيد د اض ددطال املكل ددر ةالوالي د ةواجبات دده وفق ددا ددذين
القتاجمين ومتفقيهما،
 -1يتح د ةدداعرتا اجلمعي د العام د اددن اإلنسددان احل ددول عل د ميدداا الشددتو
املامون وادماس ال دت ال دحا ةوصد ه عن دتا مدن العناصدت املكوند للحدن التمتدق مبسدتوى
معيشا الئن وأمتا أساسيا للتمتق الكامل ةاحلن احلياة وعميق حقوق اإلنسان؛
 -2يتح أي ا ةاعرتا اجلمعيد العامد ةدان حدن اإلنسدان احل دول علد ميداا
الشتو املامون خيول كل إنسان ،دوئا متيي  ،احل دول علد امليداا لالسدتعمال الشخ دا واملند ق،
وذل ةالقددجم الكدا وا مدن واملعقدول وامليسدوجم ماديدا وماليدا ،مجيدق جمداالس احليداة ،مبدا يك دل
ادماس آمن وصدحي وماموند ومقبولد اجتماعيدا وثقافيدا ت دمن ا وصدي والكتامد  ،ويعيدد
ن ددس الوا ددت التاكي ددد علد د أن ة ددذين احلق ددا عن د دتان م ددن العناص ددت املكوند د للح ددن التمت ددق
مبستوى معيشا الئن؛
 -3يؤكدد أن حدن اإلنسددان احل دول علد ميداا الشدتو املاموند وحقده التمتددق
خب دددماس ال ددت ال ددحا مرتاةط ددان اجمتباط ددا وثيق ددا وإن كان ددت م ددا ا ددائ مميد د ة تس ددتدعا
معاجلتهمددا ة دوجمة مميد ة مددن أجددل الت دددي للتحدددياس احملددددة الدديت تعددرت إعما مددا ،ويسددلم
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ن س الوات ةوجاة مجيق اتاجماس جملس حقوق اإلنسان حول ةذا املوضو وأمهي عمل املقدتجمين
ا اصددا السدداةن واحلداق املعنيددا اددن اإلنسددان احل ددول علد ميدداا الشددتو املاموند وادددماس
ال ت ال حا؛
 -4حيديط علمددا مدق التقددديت ةدالتقتيت السددنوي الدذي ادمدده املقدتجم ا ددا إىل اجمللددس
دوجمته الثالثا عن احل ول عل املياا وادماس ال ت ال حا ةتكل ميسوجمة( ،)2وةدالتقتيت
السددنوي املقددد إىل اجمللددس دوجمتدده الثالث د والثالثددا عددن املسدداواة ةددا اجلنسددا إعمددال حددن
اإلنسان املياا وادماس ال ت ال حا()3؛
 -5حيدديط علمددا مددق التقددديت أي ددا ةددالتقتيت السددنوي الددذي ادمدده املكلددر السدداةن
ةالوالي إىل اجلمعي العام دوجمما التاسع والستا عن احلن املشاجمك سياق إعمال احلن
ميدداا الشددتو املامون د وادددماس ال ددت ال ددحا( )4وةددالتقتيت السددنوي للمق دتجم ا ددا احلدداق
املقددد إىل اجلمعي د العام د دوجممددا السددبعا عددن إطدداجم حقددوق اإلنسددان املتعلددن ةامليدداا وال ددت
ال حا والنحافد ال دحي ومعدايري ومبدادئ حقدوق اإلنسدان ذاس ال دل الديت تسداعد علد تقيديم
خمتلر مستوياس ا دماس وأنواعها()5؛
 -6يؤكد من جديد أن الددول تتحمدل املسدؤولي التئيسدي عدن ك الد اإلعمدال التدا
جلميددق حقددوق اإلنسددان وعليهددا أن تتخددذ ا ط دواس الالزم د  ،عل د ال ددعيد الددوط ومددن اددالل
املساعدة والتعاون التقنيدا ،وال سديما التعداون االات دادي والتقد  ،وةاا د مدا تسدمح ةده املدواجمد
املتاحد لددديها ،مددن أجددل حتقيددن اإلعمددال التدددجم ا الكامددل للحددن احل ددول علد ميدداا الشددتو
املامون وادماس ال دت ال دحا عميدق الوسدائل املناسدب  ،مبدا ذلد  ،علد وجده ا دو ،
من االل ا اذ تداةري تشتيعي االضطال ةالت اماما جمال حقوق اإلنسان؛
 -7يشدد عل الددوجم ا دا الدذي يؤديده التعداون الددوق واملسداعدة التقنيد املقددما
التاةع ملنحوم األمم املتحدة والشتكاء الدوليون وشتكاء التنمي ،
من الدول والوكاالس املتخ
ف ال عن الوكاالس املاحن  ،وال سيما حتقيدن أةددا التنميد املسدتدام ذاس ال دل الوادت
املناس د  ،وحيددش الشددتكاء التنمي د عل د تددواا مددف يقددو عل د حقددوق اإلنسددان عنددد ت ددميم
وتن ي ددذ وجمص ددد ةد دتامف التنميد د دعم ددا للمب ددادجماس واط ددط العم ددل الوطنيد د ذاس ال ددل ة دداحلن
احل ول عل مياا الشتو املامون وادماس ال ت ال حا؛
فع ددال م ددن انتهاك دداس احلق ددوق االات ددادي
 -8يؤك ددد أمهيد د وج ددود س ددبيل انت ددا م
واالجتماعي والثقافي  ،مبا ذل حن اإلنسان احل ول عل مياا الشتو املاموند واددماس
ال ت ال حا ،كما يؤكد ةذا ال دد أمهي السبل الق ائي وشبه الق ائي والسبل املالئمد
األا د ددتى لالنت د ددا  ،مب د ددا ذلد د د اإلجد د دتاءاس ال د دديت يتخ د ددذةا األفد د دتاد أو تُتخ د ددذ نياةد د د ع د ددنهم

__________
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أو تتخ ددذةا ،إذا اات د د األم ددت ،جمموعد د م ددن األفد دتاد ،وك ددذل أمهيد د ا دداذ اإلجد دتاءاس املالئمد د
لت ددادي التع دددي علد د ة ددذا احلق ددوق ،وذلد د ة يد د ت دداما العدالد د للجمي ددق فيم ددا يت ددل عمي ددق
االنتهاكدداس سددياق إعمددال احلددن احل ددول عل د املدداء وادددماس ال ددت ال ددحا ةوص د ه
املكون د للحددن التمتددق مبسددتوى معيشددا الئددن ،مبددا ذل د ا دداذ التددداةري
عن دتا مددن العناصددت م
املعتضددا للخطددت ةاملسدداواة االحتكددا إىل
املناسددب ل ددمان متتددق النسدداء وال تيدداس واألشددخا
م
سبل االنت ا ال عال ؛
 -9يالحظ ةقلن أنه عل التغم من مجيق اجلهود املبذولد ال تد ال ةنداهل ال مسداواة
ةا اجلنسا إعمال حن اإلنسان مياا الشتو املامون وادماس ال ت ال دحا ،ويددعو
الدول ةناء عل ذل إىل ما يلا:
حتديددد مجيددق الق دوانا الدديت ددا تبعدداس متيي ي د مباشددتة وغددري مباشددتة مددن حيددش
(أ)
التس دداوي التمت ددق اد دن اإلنس ددان احل ددول علد د مي دداا الش ددتو املاموند د وا دددماس ال ددت
ال حا وفيما يت ل ةالعنر القائم عل نو اجلنس ،ة ي إل اء ةذا القوانا أو إصالحها؛
(و) ا دداذ اإلجدتاءاس ملعاجلد أوجدده الالمسدداواة املنتحمد والوفدداء ةالت امامددا مددن أجددل
التحقيددن ال علددا لتسدداوي اجلنسددا التمتددق ةدداحلن ميدداا الشددتو املامون د وادددماس ال ددت
ال د ددحا ،مبد ددا ذل د د مد ددن اد ددالل تن يد ددذ سياسد دداس لد ددددة األةد دددا تسد ددتجي للمتطلبد دداس
اجلنساني  ،ومن االل املي انياس والتداةري اليت تذة إىل أةعد من جمتد إصداجم أحكا جممسي ؛
( ) مندق ومكافحد األسدباو اجلذجميد ألوجده الالمسداواة ةدا اجلنسدا ،مبدا ذلد
احملتمدداس فيمددا يت ددل ةكددل مددن
تدداثري القواعددد االجتماعي د والقوال د النمطي د واألدواجم التقليدي د و م
املتأة والتجل ،وذل من االل تنحيم الس عام من االل التعليم ووسدائل اإلعدال  ،مدن ةدا
تداةري أاتى؛
(د) متاعاة كون أوجه الالمساواة ةا اجلنسا تت داام عنددما تقدرتن ةاسدباو أادتى
للتميي د واحلتمددان ،ومددن د اسددتخدا اعدس د تقدداطقا مبددادجماس السياسدداس العام د  ،مددن أجددل
إعط دداء األولويد د وا دداذ الت ددداةري ،عن ددد اللد د و  ،ل ددات األش ددد حتمان ددا التمت ددق اقه ددم امل دداء
وادماس ال ت ال حا ،مبن ذل النساء وال تياس؛
(ه) زيد ددادة التعد دداون فيمد ددا ةد ددا اطد ددا املد دداء وال د ددت ال د ددحا والنحاف د د ال د ددحي
والقطاعدداس األاددتى ،مبددا ذلد اطاعدداس التعلدديم والعمددل وال ددح  ،ومعاجلد أوجدده الالمسدداواة
ةطتيق شامل ؛
(و) اسددتنبا مددف وة دتامف وسياسدداس جمدداالس املدداء وال ددت ال ددحا والنحاف د
ال ددحي  ،مت مكددن النسدداء وال تيدداس مددن املشدداجمك مشدداجمك ةادف د مجيددق متاحددل التخطدديط وصددنق
القتاجم والتن يذ والتصد والتقييم؛
 -10يتحمد د ةعمد ددل املق د دتجم ا ددا املع د د اد ددن اإلنس ددان ميد دداا الشد ددتو املامون د د
وادماس ال ت ال حا ،واملشاوجماس الشامل والش اف واملن تح عل اجلميدق الديت أجتاةدا مدق
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اجلهاس ال اعل املعني ذاس ال ل  ،من مجيق املناطن ،ومبا ادمه من تقاجميت مواضيعي واا ةه مدن
ةعثاس اطتي ؛
 -11يقد دتجم متدي ددد واليد د املكل ددر احل دداق ةالواليد د ةوصد د ه مقد دتجما ااص ددا معني ددا ا ددن
اإلنسددان ميدداا الشددتو املامون د وادددماس ال ددت ال ددحا ل ددرتة ثالث د أع دوا  ،ويشددجق املق دتجم
ا ددا علد د تع يد د اإلعم ددال الت ددا حل ددن اإلنس ددان مي دداا الش ددتو املاموند د وا دددماس ال ددت
ال ددحا ،وفقددا للوالي د احملددددة ا دتاجمي جملددس حقددوق اإلنسددان  22/7و ،2/16وطبقددا جلميددق
القتاجماس األاتى اليت ا صل هبذا املوضو ؛
 -12يشددجق املقدتجم ا ددا عل د مواصددل املسددامه تن يددذ اط د التنمي د املسددتدام
لعددا  ،2030وال سدديما ا ددد  ،6متاعيددا ةشددكل اددا اإلعمددال التددا حلددن اإلنسددان ميدداا
الشتو املامون وادماس ال ت ال حا للجميق؛
 -13يطل د د إىل املق د دتجم ا د ددا مواص د ددل تق د ددد تقتي د ددت س د دنوي إىل جمل د ددس حق د ددوق
اإلنسان ،وتقد تقتيت سنوي إىل اجلمعي العام ؛
 -14يشدجق املقدتجم ا دا علد تيسدري تقدد املسداعدة التقنيد جمدال إعمدال حددن
اإلنسان مياا الشتو املامون وادماس ال ت ال حا ،مبا ذل مدن ادالل املشداجمك مدق
اجلهاس صاحب امل لح ؛
 -15يشدجق مجيدق احلكومداس علد مواصددل االسدتجاة لطلبداس املقدتجم ا ددا ذاس
ال د ددل ةال ي د دداجماس واملعلوم د دداس ،والقي د ددا  ،ة عالي د د  ،مبتاةع د د توص د ددياس املكلمد ددر ةالوالي د د  ،وت د ددوفري
املعلوماس عن التداةري املتخذة هبذا ا و ؛
 -16يطل إىل األما العا وم و األمم املتحددة السداما حلقدوق اإلنسدان ت ويدد
املقتجم ا ا ةكاف املواجمد واملساعداس الالزم لكا ي طلق ةواليته ةشكل فعال؛
 -17يقدتجم مواصددل النحددت
ووفقا ل نامف عمله.

ةددذا املسددال

إطدداجم البنددد ن سدده مددن جدددول األعمددال

اجللس 39
 29أيلول/سبتم 2016
[اعتُمد ددد ةت د ددويت مسد ددجل ةاغلبي د د  42صد ددوتا مقاةد ددل صد ددوس واحد ددد وامتند ددا أجمةد ددق دول عد ددن
الت ويت .وكانت نتيج الت ويت كا يت:
املؤيدون:
إثيوةي د ددا ،إكد د دوادوجم ،ألباني د ددا ،أملاني د ددا ،اإلم د دداجماس العتةيد د د املتح د دددة ،إندونيس د دديا،
ة د د دداجماغواي ،ال ت د د ددال ،ةلجيك د د ددا ،ة د د ددن الدي  ،ةنم د د ددا ،ةوتسد د د دوانا ،ةوجمون د د دددي،
ةولي يد د ددا (دول د د د  -املتعد د ددددة القوميد د دداس) ،توغد د ددو ،اجل ائد د ددت ،مجهوجمي د د د كوجميد د ددا،
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مجهوجميد د مق دددونيا اليوغوس ددالفي س دداةقا ،جن ددوو أفتيقي ددا ،جوجمجي ددا ،س ددلوفينيا،
سويسد دتا ،ال ددا ،غان ددا ،فتنس ددا ،ال لب ددا ،فن د د ويال (مجهوجمي د د  -البولي اجمي د د )،
فييددت نددا  ،اطددت ،كوةددا ،كددوس دي دواجم ،الكون ددو ،الت يددا ،امل ددتو ،املكسددي ،
ملدير ،اململك العتةيد السدعودي  ،اململكد املتحددة ل يطانيدا العحمد وآيتلنددا
الشمالي  ،من وليا ،ناميبيا ،ا ند ،ةولندا
املعاجمضون:
اريغي ستان
املمتنعون:
االحتاد التوسا ،السل ادوجم ،كينيا ،نيجرييا].
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