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2020

 -14/43السة ا الق ةةق رعن ةةر صةةا عنا ةةر احلةةق يف صسةةةو صعي ة صناوة مل واحلةةق يف
عدم الةمييز يف هذا السياق
إن جملس حقوق اإلنسان،
إذ يؤك ددد م ددن جدي ددد أن ص د ول الق ددانون ال دددون اق ددوق اإلنس ددان ،ل ددا في ددا اإلع د ن ال ددا
اقوق اإلنسان وال د الدون اخلاص اباقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وال دد الددون اخلداص
اباقددوق ا دنيددة والسيا ددية ،سددتتب واجبددات والتزامددات قد علد عددا ا الدددول األ،درال ،عددم يد
ن الئا،
مستوايت اا ومة ،فيما يت لا إباتحة ااصول عل
ن الئا ك نصر من عناصر ااا
وإذ يؤكد من جديد أيضا أن ل إنسان ااا يف ااصول عل
يف مسددتوم م يعد منا ددأ دون أ سييددز رسددبأ ال ددرق ،أو اللددون ،أو ا ددنس ،أو الل ددة ،أو الدددين ،أو الدرأ
السيا أو غري السيا  ،أو األص القوم أو االجتماع  ،أو الثروة ،أو النسأ ،أو أ وض آخر،
وإذ يعددري إىل أن الدددول مسددؤولة يف ا قددا األول عددن ضددمان اإلعمددال ال امد مي د حقددوق
اإلنسان والس  ،منفردة وعن ،ريدا ا سداعدة والت داون الددوليخب ،و اصدة علد الصد يدين االقتصداد
والتقين ،وأبقص ما سمح ره مواردها ا تاحة ،إىل اختاذ خطوات ل حتقدا ددرايا اإلعمدال ال امد
للحا يف الس ن ال ئا ك نصر من عناصر ااا يف مستوم م يعد منا دأ يميد الو دائ ا نا دبة،
لا يف ذلك اعتماد دارري عري ية،
وإذ يعري أيضا إىل ي القرارات السارقة الد اعتمددها جملدس حقدوق اإلنسدان و ندة حقدوق
اإلنسان رعأن مسألة ااا يف الس ن ال ئا ك نصر من عناصر ااا يف مستوم م يع منا أ،
وإذ يعري كذلك إىل ي القرارات السارقة الد اعتمدد ا ندة حقدوق اإلنسدان رعدأن مسدألة
مسدداواة ا درأة يف حقددوق مل يددة األرض وإم انيددة حياا ددا والددتح في ددا وست ددا اب سدداواة يف حقددوق التملددك
ويف وراثة ا متل ات ويف الس ن ال ئا ،ومن ا القرار  25/2005ا ؤرخ  15نيسان/أرري ،2005
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وإذ يعري إىل قراريه  1/5ا ت لا ربناء مؤ سات جملدس حقدوق اإلنسدان ،و 2/5ا ت لدا لدوندة
قواعد السلول ألصحاب الوالايت يف إ،ار اإلجراءات اخلاصة للمجلس ،ا دؤرخخب  18حزيران/يونيده ،2007
وإذ يعدد عل أن يضطل  /ضطل ا لَّف(ة) ابلوالية رواجبا ه(ا) وفقا هلذين القرارين ومرفقي ما،
وإذ يؤكددد م ددن جديددد ا ب ددادا وااللتزامددات ا ت لق ددة ابلسد ن ال ئ ددا ا ر ددة يف األح ددا ذات الص ددلة
الدواردة يف اإلعد وت والدربام الد اعتمددد ا ا ددؤسرات الرئيسددية ومدؤسرات القمددة الد عقدد ا األمد ا تحدددة ،ومددن
رين دا اخلطدة ااضدرية ا ديددة الد اعتمدددت يف مدؤسر األمد ا تحدددة ا دين ابإل د ان والتنميددة ااضدرية ا سددتدامة
(ا وئ الثالث) ،وإذ يعدد عل أمهية نفيذ خطة التنمية ا ستدامة ل ا  ،2030ومن ضمن ا ال اية ،1-11
وإذ يسدداورا القلددا مددن عددد إعمددال ااددا يف السد ن ال ئددا لل ثدريين يف يد أ دداء ال ددا  ،ول ددون
ا يد ددخب ال يزالد ددون ي يعد ددون يف مسد دداكن دون ا سد ددتوم ولوجد ددود م يد ددخب آخ د درين مد ددن األش د د اص ا عد ددردين
أو ا رضخب خلطر التعرد الداه  ،وإذ يسل أبنه ينب للدول التصد هلذا الوض رتدارري عاجلة وفوريدة وفقدا
للت دات وااللتزامات الدولية القائمة ا تصلة حبقوق اإلنسان ،وردع من اجملتم الدون ،عند الضرورة،
وإذ ي ددرب ع ددن ابل د قلق دده إااء ع دددد ونط دداق ال دوارة الطبي ي ددة وأثره ددا الس ددل عل د اا ددا يف
السد ن ال ئددا ،وإذ يؤكددد يف هددذا السددياق ضددرورة التنفيددذ ا سددتمر إل،ددار ددندا للحددد مددن ددا،ر ال دوارة
للفرتة ،2030-2015
وإذ يعددد علد أن لددالر الضددارة النا ددة عددن دري ا ندداخ جمموعددة مددن االن ا ددات ،ا باشددرة
وغري ا باشدرة ،علد التمتد الف لد حبقدوق اإلنسدان عدم فيمدا عدم اادا يف السد ن ال ئدا ك نصدر
من عناصر ااا يف مستوم م يع منا أ،
وإذ يساورا قلا ابل ألن اال تثمار يف الس ن أصبح يف كثري من األحيان ،ويف ا قا األول،
أداة ماليدة ركدز فقدح وحصدرا علد حتقيدا عائددات كبددرية ،سدا يفصد السد ن عددن و يفتده االجتماعيدة كم ددان
لل يش يف أمن وكرامة،
وإذ يسدل أبن أمددن اايدااة ِّسددن التمتد اباددا يف السد ن ال ئد ا ،وأنده عامد م د يف التمتد
ر ثري من ااقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وا دنية والسيا ية األخدرم ،وأبن يد األشد اص
ينب أن يتمت وا ردرجة مدن أمدن اايدااة فد هلد اامايدة القانونيدة مدن اإلخد ء القسدر وا ضدايقات
وغري ذلك من الت ديدات،
وإذ يعري إىل ا ب ادا التوجي ية ا ت لقة أبمن اايااة لفقراء ااضر ،وا بادا األ ا ية وا بادا
التوجي ي ددة ا ت لق ددة ر ملي ددات اإلخ د ء والرتحي د ر ددداف التنمي ددة ،ال د ق دددم ا م لف ددون ددارقون ابلوالي ددة
إىل جملس حقوق اإلنسان،
وإذ ي ح ددع م د التق دددير ال م د ال ددذ ق ددو ر دده هي ،ددات ا اه دددات ،و اص ددة اللجن ددة ا ني ددة
اباقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،يف زيز ااقوق ا تصلة ابلس ن ال ئا ك نصر من عناصر
ااا يف مستوم م يع منا أ ،لا يف ذلك ي ليقا ا ال امدة ذات الصدلة ،ونهرهدا يف الب غدات
الفردية ابلنسبة للدول األ،رال يف الربو وكول االختيار ا لحا ابل د الدون اخلاص اباقوق االقتصادية
واالجتماعية والثقافية،
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ي يأ ابلدول:

أن ددون االعتبددار الواجددأ إلدمدداس حددا اإلنسددان يف السد ن ال ئددا يف عمليددة نفيددذ
(أ)
اخلطة ااضرية ا ديدة وخطة التنمية ا ستدامة ل ا 2030؛
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(ب) أن ت ذ دارري عاجلة ا ة مسدألة السد ن غدري ال ئدا ولتحسدخب الهدرول ا يعدية
لألش اص ا قيمخب يف ا ستو،نات ال عوائية ،امتثاال للقانون الدون اقوق اإلنسان؛
(س) أن ت ذ التددارري الضدرورية ل دبح ال وامد الد يرت دأ علي دا االفتقدار إىل السد ن ا يسدور
الت لفة ،مث ا ضاررة يف ا ساكن و"أمولة الس ن"()1؛
أن أتخدذ يف اعتبارهدا اادا يف السد ن ال ئدا عندد وضد ا درتا يجيات الت يدف مد
(د)
ا ناخ والت فيف من آلرا؛

ددري

أن م م ا تضررين من اجملتم ات احمللية واألفراد علد طدوير و زيدز صدمي ا سداكن
(هد)
ورنائ ا وصيانت ا عل و مستدا و لي ري،يا من أج التصد آللر ري ا ناخ مد القيدا يف الوقد
نفسه رضمان ااا يف الس ن ال ئا؛
أن نهر يف اعتماد ررام و عري ات و،نيدة ستثد لقدانون حقدوق اإلنسدان واألصدول
(و)
القانونيددة ولددا ِّددرت ال رامددة اإلنسددانية ومبدددأ التنا ددأ ،مددن أجد مند و د يف و قليد حدداالت اإلخد ء،
ومن أج زيز الس ن ا يسور الت لفة للجمي ؛
أن نفذ خطة التنمية ا ستدامة ل دا  ،2030لدا يف ذلدك ال ايدة  ،1-11وِّدث الددول يف
(ا)
هذا السياق عل أن تمد ،ابلتعاور م ا ات ا نية ذات الصلة ،لا يف ذلدك اجملتمد ا ددا وا ؤ سدات
الو،نية اقوق اإلنسان والقطاع اخلاص ،ا رتا يجيات شاملة للجمي ول دة قطاعدات حتدرت حقدوق اإلنسدان
للجميد وحتمي ددا و رمد إىل إعماهلددا ،وأن ضددمن أن بددخب هددذا اال درتا يجيات ا سددؤوليات روضددو يف يد
مستوايت اا ومة ،وأن تضمن أهدافا وغاايت وأ،را امنية قارلدة للقيداس ،وأن عدم آليدات منا دبة للرصدد
واال ت راض ا نتهمخب ،م التعديد رصفة خاصة عل احتياجات األش اص ا معخب واألكثر ض فا؛
( ) أن ضددمن ا سدداواة وعددد التمييددز يف ددياق إعمددال ااددا يف السد ن ال ئددا ،وأن سد
جاهدة إىل حتقيا اإلعمال ال ام للحا يف الس ن ال ئا للجمي ؛
(ط) أن ضمن ست ا رأة اب ساواة يف ااا يف الس ن ال ئا ك نصر من عناصر ااا يف
مستوم م يع منا أ ،وذلك يف ي جوانأ ا رتا يجيات الس ن ،رطرق من ا ا ساواة يف إم انية
ااصددول عل د االئتمددان ،والددرهن ال قددار  ،ومل يددة ا س د ن ،ومسدداكن اإلاددار ،وأن أتخددذ يف االعتبددار
علد النحددو الواجددأ أمددان هددذا السد ن ،وخاصددة عنمددا واجدده النسدداء واأل،فددال أ شد مددن ال نددف
أو الت دي ددد ابل ن ددف ،وأن ال ددر إص د حات ع دري ية وإص د حات أخ ددرم م ددن أج د حتقي ددا ا س دداواة يف
ااقوق للجمي فيما يت لا اب ل ية واإلرة؛
( ) أن ت ذ ي التدارري ال امة إلل اء التعري ات ال الر التعرد ،وأن ت ذ ددارري
إاارية ر ية الوقاية من التعرد والقضاء عليه عن ،ريا اعتماد و نفيذ قوانخب وأوامر إدارية وا رتا يجيات
شاملة ل دة قطاعات وررام عل ي الص د راع أمورا مدن رين دا ا نهدور ا نسداا والسدن واإلعاقدة
و قو عل القانون الدون اقوق اإلنسان؛
(ل)

أن ضمن عم شركات اإلنعاءات وفقا ألنهمة البناء وعل

و ميتث

ايري األمان؛

ي يأ ابلدول أيضا أن وفر للجمي  ،رطريقة تسد رسد ولة الوصدول ويسدر الت لفدة
-2
وحسدن التوقيد والف اليدة ،دبي ت انتصدال ف داال وإم انيدة متسداوية يف اللجدوء إىل القضداء واإلجد راءات
اإلداريددة يف ددياق ا ددت مال أوجدده التقاضد فيمددا يت لددا ابالنت اكددات والتجدداواات للحددا يف السد ن ال ئددا،
وذلك عن ،ريا النهر يف ما يل :
اعتماد عري ات وأوامر إداريدة لليدة دنل علد اإلعمدال ال امد للحدا يف السد ن
(أ)
ال ئا وعل الت ويض عن انت اكات ذلك ااا؛

__________
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(ب)

وض أح ا للدع القانوا وا ونة القانونية؛

زيز إنعاء ا ؤ سدات الو،نيدة اقدوق اإلنسدان ،واهلي،دات ا نيدة اب سداواة ،وم ا دأ أمنداء
(س)
ا ها  ،ومنهمات اجملتم ا دا الداعمة صاحل األش اص ا تضررين وفقا للقانون اإلجرائ ل من ا؛
التصدديا علد الربو وكدول االختيددار ا لحددا ابل دد الدددون اخلداص اباقددوق االقتصددادية
(د)
واالجتماعية والثقافية ،إن ي ن قد مت التصديا عليه ر د؛
يرح ددأ ابل م د ال ددذ ق ددو ر دده ا ق ددررة اخلاص ددة ا ني ددة ابلس د ن ال ئ ددا ك نص ددر م ددن
-3
عناصددر ااددا يف مسددتوم م يعد منا ددأ واباددا يف عددد التمييددز يف هددذا السددياق ،لددا يف ذلددك اضددط ع ا
رزايرات قطرية ،وِّيح علما رتقاريرها لا يف ذلك أحدة قرير أعد ه ويتضمن مبادا وجي ية إلعمال
ااا يف الس ن ال ئا()2؛
يقرر سديد والية ا قرر(ة) اخلاص(ة) ا ين(ة) ابلسد ن ال ئدا ك نصدر مدن عناصدر اادا
-4
يف مستوم م يع منا أ وابادا يف عدد التمييدز يف هدذا السدياق ،ددة ثد ة دنوات ،علد النحدو الدذ
حددا جملس حقوق اإلنسان يف قرارات ارقة ،وخاصة قرار اجمللس  8/15ا ؤرخ  30أيلول /بتمرب 2010؛
يطلأ إىل ا قرر(ة) اخلاص(ة) ،يف ياق االضط ع ابلوالية ،أن يواص  /واص ال مد
-5
مد د الد دددول يف إعمد ددال ااد ددا يف السد د ن ال ئد ددا و نفيد ددذ اخلطد ددة ااضد درية ا ديد دددة وأهد دددال وغد دداايت التنميد ددة
ا ستدامة ا تصلة ابلس ن ،وأن يتعاور /تعاور م اجملتم ا دا وغريا من ا ات ا نية ،وفقدا لقدرار جملدس
حقوق اإلنسان  4/37ا ؤرخ  22آذار/مارس 2018؛
ي حع م التقدير ما أرد ه ا ات الفاعلة ا تلفدة حدا اآلن مدن داون مد ا قدرر(ة)
-6
اخلاص(ة) ،ويدعو الدول إىل ما يل :
مواصلة الت اون م ا قرر(ة) اخلاص(ة) يف اضط عه(ا) رواليته(ا) واال تجارة لطلبا ه(ا)
(أ)
ا ت لقة اباصول عل م لومات والقيا رزايرات؛
(ب)

الدخول يف حوار رنَّاء م ا قرر(ة) اخلاص(ة) رعأن متار ة وصيا ه(ا) و نفيذها؛

يطلددأ إىل األمددخب ال ددا ومفوضددة األمد ا تحدددة السددامية اقددوق اإلنسددان مواصددلة ددوفري
-7
ك ما يلز من موارد ومساعدة لتم خب ا قرر(ة) اخلاص(ة) من االضط ع رواليته(ا) رف الية؛
يطل ددأ إىل ا ق ددرر(ة) اخل دداص(ة) أن يقد  /ق ددد قري درا ددنواي ع ددن نفي ددذ الوالي ددة إىل
-8
جملس حقوق اإلنسان وا م ية ال امة ،وفقا لربوم ال م السنو ل من ما؛
-9

يقرر مواصلة نهرا يف هذا ا سألة يف إ،ار البند نفسه من جدول األعمال.
لسة 44

ا
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[اعتمد دون صوي ].

__________

()2
4

.A/HRC/43/43
GE.20-08981

