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 مجلس حقوق اإلنسان
 والثالثون الرابعةالدورة 
  2017آذار/مارس  24 -شباط/فرباير  27
 من جدول األعمال 3البند 

تعزيز وحماية جميع حقوق اإلنسان، المدنية والسياسية واالقتصاايية 
 واالجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية

 -، جمهوريااااااة كوريااااااا الرااااااعفية الديمقراريااااااة*، فناااااازويال  جمهوريااااااة *إكااااااوايور، الجزا اااااار  
 الفوليفارية(، كوبا، نيكاراغوا*: مرروع قرار

الخفياااار المسااااتق  المعنااااي باثااااار الااااديون الخارجيااااة للاااادو ، واليااااة  .../34
يتصاا  بهااا مااا التزاماااد ماليااة يوليااة فياارت عليهااا، فااي التمتااع  ومااا

الكامااااا  بجمياااااع حقاااااوق اإلنساااااان، ويا اااااة الحقاااااوق االقتصاااااايية 
 واالجتماعية والثقافية 

 إن جملس حقوق اإلنسان، 
إعالن وبرنوام  بواإلعالن العاتمي حلقووق اإلنسوان، و وب ثيااق األم  اتمحدد،،مب إذ يسرتشد 

 ، الصكوك الدولثية األخرى ذات الصلة حبقوق اإلنسانوبعمل فثيثينا، 
جملووس و مجثيووا القوورارات واتمقووررات الووا اعحموودقا إلنووة حقوووق اإلنسووان  وإذ يعثيوود كيدثيوود 

والووديون حقوووق اإلنسووان فثيمووا يحصوول بساووار كثياكووات الحكثيووح االثيكلووي واإل ووال  ا  حصووا   
اخلارجثيوووة ل الحمحوووا الكامووول  مثيوووا حقووووق اإلنسوووان، وخا وووة احلقووووق ا  حصوووا ية وا جحماعثيوووة 

 ، 2016آذار/مارس  23اتمؤرخ  31/11والاقافثية، وآخرها  رار اجمللس 
اتمحعلوووت بحووويا   2009شوووباط/فرباير  23اتموووؤرخ  10/1- ووورارإ  إ وإذ يعثيووود اي ووواد كيدثيووود 

لثيوووة العووواتمثيحال علوووق إعموووال حقووووق اإلنسوووان والحمحوووا ال عوووال  وووا علوووق األزمحوووال ا  حصوووا ية واتما
 الصعثيد العاتمي،

__________ 

  ولة غ  ع و ل جملس حقوق اإلنسان. *
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 5/2بشووين بنوواس مؤكسووات اجمللووس، و وورارإ  5/1إىل  وورار جملووس حقوووق اإلنسووان  وإذ يشوو  
بشووووين مدونووووة  واعوووود السوووولوك للمكل ووووال بو يووووات ل إقووووار اإلجووووراسات اخلا ووووة جمللووووس حقوووووق 

، وإذ يشود  علوق ان علوق اتمكلوح بو يوة ان يوؤ   2007ان/يونثيه حزير  18اإلنسان، اتمؤرخال 
 واجباكه وفقاد الذين القرارين ومرفقثيهما،

 آذار/ 15اتمووووؤرخ  60/251موووون  وووورار اإلمعثيووووة العامووووة  6ال قوووور،  وإذ ي ووووا ل اعحبووووارإ 
 ،2006 مارس

علوووق ان احوووود مقا ووود األمووو  اتمحدوووود، هوووو  قثيوووت الحعوووواون الووودو  ل حوووول  وإذ يشووود  
 اتمشادل الدولثية ذات الطابا ا  حصا   او ا جحماعي او الاقال او اإلنساين،

اك وت علوق  عوو، اجملحموا الودو  إىل  ود ان اتمؤمتر العاتمي حلقووق اإلنسوان  علق وإذ يؤدد 
علوق عواكت  الوا واخت ثيوح عو س الوديون اخلارجثيوة  بذل دل موا ل وكوعه مون اجول اتمسواعد، علوق

البلدان النامثية، بغثية ككملوة اإلهوو  الوا كبوذالا حكوموات هوذإ البلودان مون اجول  قثيوت اإلعموال 
 للدقوق ا  حصا ية وا جحماعثية والاقافثية لشعو ا، الكامل

ل هووذا  ، وإذ يؤد وود2030علووق اكووبقثية كن ثيووذ خطووة الحنمثيووة اتمسووحدامة لعووا   وإذ يشوود   
الصد  علق اتمبا ئ األكاكثية للحعاون الدو ، الا كحس  بيمهثية حمورية للحدقثيت العملي ألهودا  

 الحنمثية اتمسحدامة،
موون عووز  علووق  2030خطووة الحنمثيووة اتمسووحدامة لعووا  علووق مووا ا عووريف عنووه ل  وإذ يشوود  
ويوول عوون قريووت اكبووا  ل األجوول الطالبلوودان النامثيووة ل  قثيووت القوودر، علووق  موول الووديون مسوواعد، 

ووقة قوود  إىل  عوو  متويوول الووديون والحو ثيووح موون الووديون وإعووا ، هثيكلووة الووديون،  كثياكووات منسة
حسووبما يكووون مناكووباد، وإىل معاإلووة الووديون اخلارجثيووة للبلوودان ال قوو ، اتمرك عووة اتمديونثيووة موون اجوول 

 احلد من حالة اتمديونثية احلرجة،
 خطوووة عمووول ا يوووس ابابوووا، وإذ يالحووو  ان بلوووداناد  با لحزاموووات اتمحعهووود  وووا ل وإذ يسووول   

دا ،، علق الرغ  من اإلهو  الدولثية اتمبذولة للحو ثيح من الديون، ما زالت شديد، الحويا ر بيزموة 
الديون وبع ها بكابد وكط حالة ازمة، مبا ل ذلك عد  من ا ل البلدان منواد ومن الدول اإلزرية 

 قدمة،الصغ ، النامثية وبعض البلدان اتمح
 ور وو يووة وانشووطة الودووا ت والصوونا يت والووربام  األخوورى الحابعووة  وإذ ي ووا ل اعحبووارإ 

 لألم  اتمحدد، ل الحعامل ما مسيلا الديون اخلارجثية وا لحزامات اتمالثية الدولثية،
الوووذ  كواجهوووه اشووود البلووودان النامثيوووة  كزايووود اإل ووورار بوووين عووو س الوووديون اتمحزايووود يووودركوإذ  
حموول ويشووكل إحوودى العقبووات الريتثيسووثية الووا هووو عوو س منووواد،  البلوودان ا وول وخا ووةمديونثيووة،    ُي 

 وووول  ون إحوووراز كقووود  ل  قثيوووت كنمثيوووة مسوووحدامة حمورهوووا النووواس ول الق ووواس علوووق ال قووور، وان 
علوق  وبعوض البلودان اتمحقدموةخدمة الديون الباهظة  د  بشد، مون  ودر، داو  مون البلودان النامثيوة 

 األوضوووا  ال ووووروريةنمثيوووة ا جحماعثيوووة وكقوووودأل اخلووودمات األكاكوووثية مووون اجوووول قثي وووة النهووووا بالح
 إلعمال احلقوق ا  حصا ية وا جحماعثية والاقافثية،

موون ان البلوودان النامثيووة، علووق الوورغ  موون إعووا ، جدولووة  يو ووا مووراراد  وإذ يعووريف عوون  لقووه 
 الذ  كحلقاإ دمساعد، إمنايتثية رمسثية،  وككراراد، ما زالت كسد  كنوياد مبلغاد ادرب من اتمبلغ ال علي
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ر  ، الووا (1) ، هثيكلووة الووديون السووثيا يةعملثيووات إعوواب اتمحعلقووةكاكووثية األبووا ئ باتم وإذ يووذد 
ووود علوووق ان اعموووال إعوووا ، هثيكلوووة الوووديون السوووثيا ية ينبغوووي ا نحهووواس منهوووا ل الو وووت اتمناكووو   كؤد 

حقر، ل الدولوة اتمدينوة، علوق يوو يقل ول وبك اس، وان كؤ   هذإ األعمال إىل إجيا  حالة  يون مس
إىل ا ىن حد من الحكالثيح ا  حصا ية وا جحماعثية ويك ل  قثيت ا كحقرار للنظوا  اتموا  الودو  

 وُيرت  حقوق اإلنسان،
باحلت السثيا   لكل  ولوة ل إعوا ، هثيكلوة  يو وا السوثيا ية، وهوو حوت ينبغوي  وإذ يسل   

  ولة اخرى،  ا ر عن ه ا  إجراس و ا  يعطله او يع
بين الحدفقات اتمالثية غ  اتمشروعة، مبا فثيها الحهر يف ال وري  مون جانو   يسل   اي اد وإذ  

األفوورا  ذو  األر وود، اتمالثيووة ال ووومة والحهوورايف ال ووري  الح ووار  عوون قريووت الحالعوو  بووال واك  
كوراد   يوون   نكون الح ارية وجتن   فا ال رايت  من جان  الشردات عرب الوقنثيوة، ك سوه  ل 

  م لها بالنظر إىل ان احلكومات اتم حقر، إىل اإليرا ات احمللثية  د كل ي إىل ا  رتاا اخلارجي،
ان عووو س الوووديون يزيووود مووون كعقثيووود اتمشوووادل العديووود، الوووا كواجههوووا البلوووودان  وإذ يؤدووود 
سووه  ل انحشووار ال قوور اتموود ا، ويشووكل عقبووة امووا  الحنمثيووة البشوورية اتمسووحدامة، وموون   النامثيووة، وي  

 فإنه عايتت خط  يعرتا كبثيل إعمال مجثيا حقوق اإلنسان، 
عوووون النهوووووا بالحنمثيووووة  ل اتمقووووا  األولاتمسووووؤولة هووووي دوووول  ولووووة  بووووين يووووذد ر -1 

تمسووووووؤولثية ل اخحثيووووووار وكووووووايتلها ا  حصووووووا ية وا جحماعثيووووووة والاقافثيووووووة لشووووووعبها، وان الووووووا احلووووووت وا
اإلمنايتثية لبلوغ هوذإ الغايوة، وينبغوي ا  خت وا أل  إموالسات خارجثيوة بعثينهوا فثيموا يحعلوت  واهدافها

 بالسثياكة ا  حصا ية؛ 
اتمحعلقوووة  واتمشوووروقثياتبوووين بووورام  اإل وووال  ل جموووال الحكثيوووح االثيكلوووي  يسووول   -2 

حوودو اد  صوووى اابحووة علووق اإلن وواق، و  كووو   بالسثياكووات العامووة  وود  موون اإلن وواق العووا  وك وورا
اهحمامووواد دافثيووواد لحووووف  اخلووودمات ا جحماعثيوووة، وانوووه   يوووحمكن كووووى عووود   لثيووول مووون البلووودان مووون 

  قثيت منو مسحدا  اعلق مبوج  هذإ الربام ؛ 
بووين خت ثيووح عوو س الووديون نكوون ان يووؤ    وراد ريتثيسووثياد ل  ريوور  يسوول   اي وواد  -3 

ثيصها لألنشطة الا كنس   ما  قثيوت منوو وكنمثيوة مسوحدامال، مبوا ل ذلوك احلود موار  ينبغي ختص
خطوووة الحنمثيوووة اتمسوووحدامة مووون ال قووور وبلووووغ األهووودا  اإلمنايتثيوووة، مبوووا يشووومل األهووودا  احملووود ، ل 

سوووورعة ل اختووواذ كووووداب  الحصووومثي  و علووووق يوووو يحسوووو  باليحعووووال اتم وووي لوووذلك ، وانووووه 2030 لعوووا 
ا   وول هوذإ الحووداب  حموول  موا ضوومانحثيامووا يكوون ذلووك مناكووباد، للحو ثيوح موون عو س الووديون، 

 مصا ر الحمويل البديلة وان كقرتن بزيا ، ل اتمساعد، اإلمنايتثية الرمسثية؛ 
            اجملحمووووووا الوووووودو ، مبووووووا ل ذلووووووك منظومووووووة األموووووو  اتمحدوووووود، ومؤكسووووووات  ُيوووووو  -4 

ة لحن ثيوووووذ الحعهووووودات بريحوووووون وو ز والقطوووووا  اخلووووواد، علوووووق اختووووواذ الحوووووداب  واإلجوووووراسات اتماليتمووووو
وا لحزامات وا ك ا ات والقرارات اتمنباقة عن اتمؤمترات الريتثيسثية ومؤمترات القمة الا عقدقا األم  
اتمحدد،، مبا فثيها  موة األل ثيوة، واتموؤمتر العواتمي حلقووق اإلنسوان، واتموؤمتر العواتمي تمكافدوة العنصورية 

موون كعصوو ، ومووؤمتر القمووة العوواتمي للحنمثيووة والحمثيثيووز العنصوور  ودوورإ األجانوو  ومووا يحصوول بووذلك 
__________ 

 .69/319انظر  رار اإلمعثية العامة  (1)
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اتمسحدامة، واتمؤمتر الدو  لحمويل الحنمثية، وخا ة ما يحعلوت منهوا مبسويلة مشوكلة الوديون اخلارجثيوة 
للبلدان النامثية،   كثيما البلدان اتماقلة بالديون من بال البلدان ال قو ، وا ول البلودان منوواد والبلودان 

 انحقالثية؛  الا متر ا حصا اقا مبرحلة
و  مزيووداد يووقلبووه إىل م وووا األموو  اتمحدوود، السووامي حلقوووق اإلنسووان ان  يكوورر -5 

  كووثيما ا وول البلوودان منووواد، و موون ا هحمووا  تمشووكلة اعبوواس الووديون الووا كاقوول داهوول البلوودان النامثيووة، 
 الديون اخلارجثية من آاار اجحماعثية؛ الناش ة عن وخا ة تما يرتك  علق الحداب  

  ونا يت ا كوحامار ا نحهازيوةل هوذا الصود  ان انشوطة  اي اد من جديد يؤدد -6 
كسوولط ال وووس علووق بعووض مووا يعوورت  النظووا  اتمووا  العوواتمي موون مشووادل وكوودل علووق الطووابا اإلووايتر 
للنظوووا  القوووايت ، الوووذ  يوووؤار كووويا اد مباشوووراد ل الحمحوووا حبقووووق اإلنسوووان ل الووودول اتمدينوووة، ويهثيووو  

اإلشوووعة   ووونا يت ا كوووحامار ا نحهازيوووةانشوووطة  لحقلوووثي بالووودول ان كنظووور ل كن ثيوووذ اقووور  انونثيوووة 
 و ياقا الق ايتثية؛ اخل 

بووووالحقرير اتمرحلووووي لل نووووة ا كحشووووارية بشووووين انشووووطة  ُيووووثيط علموووواد مووووا الحقوووودير -7 
، ويطلوو  إىل الل نووة ان كقوود   كقريووراد  ايتثيوواد (2)الصوونا يت ا نحهازيووة وكيا هووا علووق حقوووق اإلنسووان

 فثيه؛ عن اتموضو  إىل جملس حقوق اإلنسان ل  وركه الحاكعة والاالاال دثيما ينظر
، اخلب  اتمسحقل اتمعين بساار الديون اخلارجثيوة للودول بيعمال وإكهامات يرح  -8 

الحمحوا الكامول  مثيوا حقووق اإلنسوان،  ل وما يحصل  ا من الحزامات مالثية  ولثيوة اخورى علثيهوا،
قودة  اتموخا ة احلقوق ا  حصا ية وا جحماعثية والاقافثية، وُيثيط علمواد موا الحقودير بحقريورإ األخو  

 ؛(3)جملس حقوق اإلنسانإىل 
، وما يحصل اخلب  اتمسحقل اتمعين بساار الديون اخلارجثية للدولمتديد و ية  يقرر -9 

الحمحووا الكاموول  مثيووا حقوووق اإلنسووان، وخا ووة  ل  ووا موون الحزامووات مالثيووة  ولثيووة اخوورى علثيهووا،
احلقوووق ا  حصووا ية وا جحماعثيووة والاقافثيووة، ل وورت، اووالل كوونوات، ويطلوو  إىل اخلبوو  اتمسووحقل ان 

 :تما يلييو  اهحماماد خا اد 
علوووق  للحعامووول موووا هوووذإ الوووديونآاوووار الوووديون اخلارجثيوووة والسثياكوووات اتمعحمووود،  )ا( 

 سان، وخبا ة احلقوق ا  حصا ية وا جحماعثية والاقافثية؛ الحمحا الكامل  مثيا حقوق اإلن
كوويا  الووديون اخلارجثيووة وغ هووا موون ا لحزامووات اتمالثيووة الدولثيووة اتمحصوولة  ووا علووق  )يف( 

 ودر، الوودول علووق وضووا وكن ثيووذ كثياكوواقا وبراجمهوا، مبووا ل ذلووك اتمثيزانثيووات الوقنثيووة الووا كسووح ثي  
 احلقوق ا جحماعثية؛للمحطلبات احلثيوية لحعزيز إعمال 

احلكوموووات والقطوووا  اخلووواد واتمؤكسوووات اتمالثيوووة  جانووو الحوووداب  اتمحووووذ، مووون  )ج( 
الدولثيووة للحو ثيووح موون حوود، هووذإ الاووار ل البلوودان النامثيووة، و  كووثيما اشوود البلوودان فقووراد والبلوودان 

 اتماقلة بالديون؛

__________ 
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فثيمووووووا يحعلووووووت  ،الحطووووووورات اإلديوووووود، واإلجووووووراسات واتمبووووووا رات اإلووووووار  اختاذهووووووا ) ( 
هثي ات و  ،من جان  اتمؤكسات اتمالثية الدولثية ،بسثياكات اإل ال  ا  حصا   وحقوق اإلنسان

 واتمنظمات غ  احلكومثية؛  ،واتمنظمات احلكومثية الدولثيةاألخرى، األم  اتمحدد، 
آاووار دوول موون الووديون العامووة واإل ووال  ا  حصووا   وكثياكووات الحوحثيوود اتمووا   )ه( 

 ؛ الحنمثية اتمسحدامة  قثيت اهدا علق 
 ؛الحمحا حبقوق اإلنسان علق اتمالثية غ  اتمشروعةحدفقات لالحيا  السل  ل )و( 
العملثية الا ع هد إلثيها مبحابعة اتمؤمتر الدو  لحمويل الحنمثية، بغثية كوجثيه انحباهها  )ز( 

، وخا وة احلقووق إىل مسيلة آاار الحكثيح االثيكلي والديون اخلارجثية علق الحمحوا حبقووق اإلنسوان
 ا  حصا ية وا جحماعثية والاقافثية؛

 ؛بغثية إجناز هذإ الو يةاإلهات اتمعنثية  احبة اتمصلدة كعزيز الحشاور ما مجثيا  ) ( 
 مثيا احلكومات ان كحعاون ما اخلب  اتمسحقل وان كساعدإ ل ا اس مهوا   يهثي  -10 

لبهووا، وان كنظوور جوودياد ل ا كووح ابة لطلبووات و يحووه، وان كووزو إ  مثيووا اتمعلومووات ال وورورية الووا يط
 متكثينه من ا ضطال  بواجباكه علق يو فعال؛من اجل اخلب  اتمسحقل اتمحعلقة بزيار، بلدا ا 

اتمنظمووات الدولثيووة واتمؤكسووات اتمالثيووة الدولثيووة واتمنظمووات غوو  احلكومثيوووة  ُيوو    -11 
 ل اضطالعه بو يحه؛ والقطا  اخلاد علق الحعاون الكامل ما اخلب  اتمسحقل 

شارك ل احلوارات واتمنحديات السثياكاكثية الدولثية إىل اخلب  اتمسحقل ان ي يطل  -12 
، وإجراس حبول مواضوثيعثية وإكوداس اتمشوور، 2030ذات الصلة بحن ثيذ خطة الحنمثية اتمسحدامة لعا  

خلطووة واجملحموا اتموودين بشوين الحن ثيووذ ال عوال  والقطوا  اخلوواد واتمؤكسووات اتمالثيوة الدولثيووة لودولإىل ا
الحنمثية هذإ ل مثيدان اإل راا الودو ، والسثياكوة اتمالثيوة وحقووق اإلنسوان، وإيوالس اهحموا  خواد 

 ؛من اهدا  الحنمثية اتمسحدامة 17و 10للهدفال 
إىل اخلب  اتمسحقل ان ي ا مبوا ئ كوجثيهثيوة بشوين كقثيثيموات كويا   يطل  اي اد  -13 

 ووال  ا  حصووا   علووق حقوووق اإلنسووان، بالحشوواور مووا الوودول واتمؤكسووات اتمالثيووة كثياكووات اإل
الدولثيووة واإلهووات األخوورى اتمعنثيووة  وواحبة اتمصوولدة، وان يوونظ   مشوواورات خلوورباس موون اجوول وضووا 

 اتمبا ئ الحوجثيهثية و ديد ا وات كقثيثي  الحيا  اتموجو ،؛
ريورإ السونو  النحوايت  الوا  لو  اخلب  اتمسوحقل إىل ان يقود   ل كوثياق كق يدعو -14 

 إلثيها واتمبا ئ الحوجثيهثية إىل جملس حقوق اإلنسان؛
إىل اتم وا السامي ان يزو   اخلب  اتمسحقل  مثيا اتموار  البشرية واتمالثيوة  يطل  -15 

 ال رورية لحي ية مها  و يحه بشكل فعال؛
جملووس حقوووق اإلنسووان ان يقوود  بانحظووا  كقووارير إىل إىل اخلبوو  اتمسووحقل  يطلوو  -16 

 ام  عمل دل منهما؛ نوإىل اإلمعثية العامة وفقاد لرب 
ل إقووار البنوود  السووابعة والاالاووالموا وولة النظوور ل هووذإ اتمسوويلة ل  وركووه  يقوورر -17 

 ن سه من جدول األعمال.
    


