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2020

 -11/44وتية اخلبري املساقل املعين حبقوق اإلنسان والاضامن الدويل
إن جملس حقوق اإلنسان،
إذ يؤكد من جديد مجيع القرارات واملقررات السااقق الاا اعدمادجلا نا حقاوق اإلنساان وجملاس
حقوق اإلنسان قشأن مسأل حقوق اإلنسان والدضامن الدويل،
وإذ يشا إىل قراريْااه  1/5قشااأن قناااس مؤ سااات جملااس حقااوق اإلنسااان و 2/5قشااأن مدونا قواعااد
الس ا االوك للم ل ا ا ني ق ا ااو إت ر إإل ا ااار اإلج ا اراسات اؤاخ ا ا للم ل ا ااس ،امل ا ااؤر ني  18حزيران/يوني ا ااه ،2007
وإذ يشدد على أن يضطلع مجيع امل ل ني قو إت قواجباجلم وفقاً هلذين القرارين ومرفقيهما،
وإذ يشدد على أن عمليات تعزيز حقوق اإلنسان ومحايدها ينبغي أن تُن َّذ على حنو يد ق ماع
مقاخد ومبادئ ميثاق األمم املدحدة والقانون الدويل،

وإذ يااذكر أبن الاادول تعهاادت ،ر املاؤمتر العاااملي سقااوق اإلنسااان املعقااود ر حزيران/يونيااه ،1993
أبن تدعاون على ضمان حتقيق الدنمي وإزال العقبات الا تعرتضها ،وأكدت أن على اجملدمع الادويل أن
يعزز الدعاون الدويل ال عال قغرض إعمال اسق ر الدنمي وإزال العقبات الا تعرتضها،
وإذ يؤكااد ماان جديااد أن املااادة  4ماان إعااحلن اسااق ر الدنمي ا تاانة علااى ضاارورة القيااا قعم ا
مسدمر لدعزيز تنمي البلدان النامي علاى حناو أ ارو ،وأن الدعااون الادويل ال عاال ،هعدباار ت ملا هاود
البلدان النامي  ،أمر أ ا ي لدزويد هذ البلدان هلو ائ والدسهيحلت املحلئم لدعم تنميدها الشامل ،
وإذ يُق اار قع ااد ك اي ا م ااا ي ااوىل م اان اهدم ااا للدض ااامن ال اادويل هعدب ااار عنً اراً حي ااوإً ر جه ااود
البلا اادان الناميا ا الراميا ا إىل إعما ااال حا ااق يا ااعواا ر الدنميا ا وتعزيا ااز متدا ااع ا ميا ااع متدعا ااً كا ااامحلً هسقا ااوق
ا قدً ااادي وا جدماعي ا والثقافي ا  ،وإذ يعي ااد ر ه ااذا الس ااياق لكي ااد األوي ا اسا ا للدض ااامن ال اادويل
ر تن يذ ط الدنمي املسددام لعا ،2030
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وإذ يعرب عن قلقه إزاس عد وجود قادر كاام مان الدضاامن ماع البلادان الناميا ر اياق الدًاد
ائح مرض ف وس كوروان (كوفيد )19-ومعا لث ها ا قدًاد وا جدماعي ا سيم،
وإذ يشدد على ما ي دسيه الدضامن والدعاون الدوليان من أوي ر ياق املعا ال عال لدحدإت
األزم العاملي الراهن الا تسببت فيها جائح كوفيد،19-
وإذ يؤكااد ماان جديااد أن ال ااوة اذ ااذة ر ا تساااو قااني البلاادان املدقدم ا اقدًااادإً والبلاادان
النامي مي ن حتملهاا وأااا تعاوق إعماال حقاوق اإلنساان ر اجملدماع الادويل وحتادم علاى كا دولا أن تباذل،
حسب قدراجلا ،ك ما ر و عها من أج د تلك ال وة،
وإذ يؤكااد أن حتقيااق أهاادام الدنميا املسااددام وإعمااال اسااق ر الدنميا يقدضاايان اتباااو اا وت ا
وعم أكثر ا دنارة وفق ما يقدضيه الشعور ه ندماس إىل ا ماع والدضامن الدويل،
وقااد خاامم علااى اذاااذ طاوات جدياادة للمضااي قُا ُادماً هلدازا اجملدمااع الاادويل حنااو إحاراز تقااد
كب ا ر املساااعي املدعلق ا إلق ااوق اإلنسااان ماان ااحلل قااذل جهااود مدزاي اادة ومساادمرة ر إإلااار الدع اااون
والدضامن الدوليني،
وإذ يؤك ااد ض اارورة إقام ا رواق اام جدي اادة ومنًا ا وعاملي ا تق ااو عل ااى الش اراك والدض ااامن ق ااني
األجيال من أج ققاس البشري ،
وقد عقد العاز علاى العما جاهاداً مان أجا ضامان توعيا األجياال اساضارة ساؤولياجلا
جتااا األجيااال املقبلا توعي ا ً كامل ا  ،وجعا قناااس عاااا أفضا للجيااال اساضاارة واملقبلا علااى الس اواس
أمراً مم ناً،

يؤكااد جماادداً ا ع ارتام ال اوارد ر اإلعااحلن الااذ اعدمااد ر اااس الاادول واس ومااات
-1
أثناااس م اؤمتر قم ا األل ي ا أبن الدضااامن ر العحلقااات الدولي ا ر القاارن اساااد والعش ارين قيم ا ا أ ا ااي ا،
والااذ جاااس فيااه أن الدحاادإت العامليا رااب أن تاُادار علااى حنااو ي ا توزيااع الد ااالي واألعباااس قًااورة
عادل وفقاً ملبدأ اإلنًام والعدال ا جدماعي األ ا يني ،وأن من يعانون أو من يسد يدون أق من
غ هم يسدحقون املساعدة ممن يسد يدون أكثر؛
يؤكااد جماادداً أيضااً أن الدضااامن الاادويل يقدًاار علااى املساااعدة والدعاااون أو املعونا
-2
أو األعمااال اؤ ي ا أو املساااعدة اإلنساااني علااى املساادوه الاادويل؛ قا هااو م هااو أو ااع ومباادأ يدضاامن
ا ااددام ر العحلقااات الدوليا  ،اايما العحلقااات ا قدًااادي الدولي ا  ،والدعاااي الساالمي قااني مجيااع
أعضاس اجملدمع الدويل ،واملساواة ر الشراك  ،واإلنًام ر اقدسا ال وائد واألعباس؛
يعرب جمدداً عن تًميمه على اإل ها ر ح املشاك الا يواجهها العاا ر الوقت
-3
اساضاار عاان إلريااق تعزيااز الدعاااون الاادويل ،وعلااى جلييا الاااروم ال يلا قضاامان عااد تعاري احدياجااات
ومًاحل األجيال املقبل للخطر قسبب أعباس املاضي ،وعلى ترك عاا أفض للجيال املقبل ؛
يؤكااد جماادداً أن تعزيااز الدعاااون الاادويل واجااب ماان واجبااات الاادول وأن هااذا الواجااب
-4
ينبغاي أن يُن اذ دو اا يارل وعلااى أ ااس ا حارتا املدباادل وه مدثاال الدااا ملباادئ ميثااق األمام املدحاادة
ومقاخد  ،يما احرتا يادة الدول ،مع مراعاة األولوإت الوإلني ؛
-5

الدويل املعاخر؛

2

يقاار أبن الدضااامن الاادويل رااب أن ي ااون مباادأً ل يسااياً جديااداً يقااو عليااه القااانون
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يقاار أيضااً أبن هناااك تعبا اً عارمااً عاان الدضااامن ماان الاادول ،فاراده ومجاعااات ،وماان
-6
اجملدمااع املاادحل واسركااات ا جدماعيا العامليا وعاادد ُاًااى ماان ذو الناواإ اسساان الااذين مياادون يااد العااون
لآل رين ،وأبن هذا الدضامن ُمي َارس عموماً على الًعيد الوإلين واإلقليمي والدويل؛
يعرتم هزدإد حاج الدول وغ ها من ا هات ال اعل إىل الدآزر والعم ا مااعي
-7
ر إإلار قائم على الدضامن؛
اث مجيع الدول ووكاا ت األمام املدحادة وغ هاا مان املناماات الدوليا واملناماات
-8
غ اس ومي ذات الًل على ت ثي ا هود وتعزيز الدضامن والدعاون ر هذا الوقت العًيب للغاي ؛
-9

نوات؛

-10

ايم علماً قدقرير اؤب املسدق املعين إلقوق اإلنسان والدضامن الدويل()1؛

يق اارر متدي ااد و ي ا اؤب ا املس اادق املع ااين إلق ااوق اإلنس ااان والدض ااامن ال اادويل ل اارتة ث ااحل

 -11يطلب إىل مجيع الدول ووكا ت األمم املدحدة وغ هاا مان املناماات الدوليا واملناماات
غ ا اس وميا ا ذات الً اال أن جتعا ا ح ااق الش ااعوب واألفا اراد ر الدض ااامن ال اادويل ر خ االب أنش ااطدها ،وأن
تدعاون مع اؤب املسدق ر أداس مها و يده ،وأن تزود جبميع املعلومات الضاروري الاا يطلب اه ا ،كماا يطلاب
إىل الاادول أن تنااار جاادإً ر ا ااد اق لطلبااات اؤبا املساادق قشااأن زإرة قلاادااا لدم ينااه ماان ا ضااطحلو
ها و يده على حنو فعال؛
 -12يطلااب إىل اؤبا املساادق أن يواخا املشااارك ر اوافا الدوليا واألنشااط الرئيسااي
ذات الًل قغرض إقراز أويا الدضاامن الادويل ر إعماال طا الدنميا املساددام لعاا  ،2030ايما
أهاادام الدنميا املسااددام املدعلقا هلقضاااإ ا قدًااادي وا جدماعيا واملنا يا  ،وياادعو الاادول األعضاااس
واملناماات الدوليا ووكاا ت األمام املدحادة وغ هاا مان املناماات ذات الًال إىل تيسا مشاارك اؤبا
املسدق مشارك ُجمدي ر هذ اواف الدولي واألنشط الرئيسي ؛
 -13يطلب أيضاً إىل اؤب املسدق أن يواخ  ،ر ياق ما يعد من تقارير ،إلث ُ بُ
وو ائ ذطي العقبات القائم والنايي الا تعرتض إعمال حق الشعوب واألفراد ر الدضاامن الادويل،
ااا ر ذلااك حتاادإت الدعاااون الا دويل ،وأن يلاادمس اراس ومساااوات اس ومااات ووكااا ت األماام املدحاادة
وغ ها من املنامات الدولي ذات الًل ر هذا الًدد؛
 -14يطلب إىل األمني العا وم وض األمم املدحدة السامي سقوق اإلنسان تزويد اؤبا
املسدق جبميع املوارد البشري واملالي الحلزم لحلضطحلو قو يده على حنو فعال؛
 -15يطلااب ماان جديااد إىل اؤب ا املساادق أن يضااع ر ا عدبااار ند ااائ مجيااع م اؤمترات القم ا
العاملي الرئيسي الا تعقدها األمم املدحدة وغ ها من املؤمترات العاملي وا جدماعات الوزاري املدعلق هجملاا ت
ا قدًااادي وا جدماعيا واملنا يا  ،وأن يواخا  ،ر إإلااار ا ضااطحلو قو يدااه ،الدماااس اراس ومساااوات
اس ومات ووكا ت األمم املدحدة وغ ها من املنامات الدولي واملنامات غ اس ومي ذات الًل ؛
 -16يطلااب إىل اؤبا املساادق أن يقااد تقااارير منداما إىل جملااس حقااوق اإلنسااان وإىل
ا معي العام وفقاً لربانم عم ك منهما؛
-17

يقرر مواخل نار ر هذ املسأل ر إإلار البند ن سه من جدول األعمال.

__________
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ا لس
 16متوز/يوليه 2020
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[اعدُمااد قدًااويت مس ا َّ أبغلبي ا  31خااو ً مقاق ا  ،15وامدناااو عضااو واحااد عاان الدًااويت .وكاناات
ندي الدًويت كما يلي:

املؤيدون:
األرجند ااني ،أرميني ااا ،إري اارتإ ،أفغانس اادان ،إندونيس اايا ،أنغ ااو  ،أوروغ اوا  ،هكس اادان،
البح ا ا ارين ،الربازي ا ا ا  ،ق ا ا اانغحلدي  ،قوركين ا ا ااا فا ا ا ااو ،ق ا ا ا و ،توغ ا ا ااو ،ج ا ا اازر البهام ا ا ااا،
مجهوري ال ونغو الدميقراإلي  ،السنغال ،السودان ،ييلي ،الًومال ،ال لبني ،فنزويحل
(مجهوريا  -البولي اريا ) ،في ااي ،قطاار ،ال اام ون ،ليبيااا ،موريدانيااا ،انميبيااا ،نيبااال،
ني إ واهلند

املعارضون:
إ ابانيا ،أ ارتاليا ،أملانياا ،أوكرانيااا ،إيطالياا ،قلغاارإ ،قولناادا ،تشاي يا ،جازر ماريااال،
مجهوري كورإ ،الدا رك ،لوفاكيا ،النمسا ،هولندا والياهن

املمدنعون عن الدًويت:
امل سيك].
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