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 مجلس حقوق اإلنسان
 والثالثون الخامسة الدورة

 2017حزيران/يونيه  6-23

 األعمال جدول من 3 البند

 والسياسيةتعزيز وحماية جميع حقوق اإلنسان، المدنية 
 التنمية في الحق ذلك في بما والثقافية، واالجتماعية واالقتصادية

 *ليشاااتي - ، تاااونس، تيماااور*، تشااااد*، بورونااادب، بااايالرو *، باكساااتان*االتحااااد اليوساااي  
، فنااازويال *االساااتوائية، وينياااا *، وينياااا*، الصااايغ، واااابون*، الساااودان*، السااان ا *الجزائاااي

، †، مصااااي*، مدوشااااقي*البوليفاريااااةو، كوبااااا، كااااوك ديفااااوار، ال ون ااااو، لبنااااان - )جمهوريااااة
 : مشيوع قيار*ني اراووا

 إسهام التنمية في التمتع بجميع حقوق اإلنسان .../٣٥  

 اإلنسان، حقوق جملس إن 

 مبقاصد ميثاق األمم املتحدة ومبادئه، إذ يسرتشد 

ن الايياملقح ققييوق اإلنسييان ووييائر صيينإوا حقييوق اإلنسييان الدولييي  اإلعييا إىل يشيير وإذ 
 ذات الصل ،

، 200٥إىل إعان وبرنامج عمل فيينا، ونتائج مؤمتر القم  الااملقح لايا   وإذ يشر أيضا   
 ، (1)2030وإعان اقق يف التنمي ، وخط  التنمي  املستدام  لاا  

حقوق عاملي  وغر قابل  للتجزئي  ومرتابطي   أن مجيع حقوق اإلنسان وإذ يؤكد من جديد 
ومتشابنإ ، وأن على اجملتمع الدويل أن ياامل حقيوق اإلنسيان عليى نطياق عياملقح مااملي  منصي   

 ومتنإافئ  وعلى قد  املساواة وبن س القدر من االهتما ،

 ومتااضدان،واقريات األواوي  أمران مرتابطان  اإلنسان حقوق واحرتا  التنمي  أن يدرا وإذ 

__________ 

 دول  غر عضو يف جملس حقوق اإلنسان. *
 باوم الدول األعضاء يف األمم املتحدة األعضاء يف جمموع  الدول الاربي . †

 .70/1قرار اجلماي  الاام   (1)

 A/HRC/35/L.33 األمم املتحدة 

 Distr.: Limited الجمعية العامة 

19 June 2017 

Arabic 

Original: English 



A/HRC/35/L.33 

GE.17-10061 2 

، مبيييا فيميييا مييين خياميييد بيييدال  لييي  الركييي  أحيييدا  2030باعتمييياد خطييي  عيييا   وإذ يرحييي  
وراءه، ويؤكيييد مييين جدييييد أن مقييييق التنميييي  املسيييتدام  بدباادهيييا الثا ييي  مجياميييا يسيييمم يف خيازييييز 

 ومحاي  حقوق اإلنسان للجميع،

بوقني خطييي  ذات نطييياق وأ ييييي  غييير مسيييي 2030أن خطييي  عييييا   وإذ يؤكيييد مييين جديييييد 
حظيت بقبول كل البلدان وخينطبق عليى اجلمييع، وأن أهيدال التنميي  املسيتدام  وغاياكيا متنإاملي  
وغيير قابليي  للتجزئيي ، وهييقح عاملييي  بطبياتمييا وشييامل  ميين حيييا خيطبيقمييا، وخيراعييقح اخييتال الواقييع 

ا خيظييل املاييييف يف كييل بلييد وقدراخيييه ومسييتوو خينميتييه، ومييرت  السياوييات واألولويييات الو نييي ، بينميي
 متسق  مع القواعد وااللتزامات الدولي  ذات الصل ،

أنيييه ينبليييقح لليييدول أن خيتاييياون يف ضيييمان التنميييي  املسيييتدام  والشيييامل   وإذ ينإيييرر خيدكييييد 
للجميع وإزال  الاقبيات اليت خيايرتل التنميي ، وأنيه ينبليقح للمجتميع اليدويل أن يشيجع قييا  خياياون 

 دويل فاال يف هذا الصدد،

 لع املشرتا إىل بناء جمتمع للبشري  يربطه مستقبل مشرتا،التط وإذ يدرا 

 يف متتع اجلميع حبقوق اإلنسان كلما؛ا  ممما  أن التنمي  خيسمم إومام يؤكد -1 

 جبميع البلدان أن مقق للناس وبالناس ومن أجل الناس خينمي  حمورها الناس؛ يمي  -2 

التنميي  املسيتدام ، ال وييما يف ويياق جبميع الدول أال خيدخر وواا  يف خيازيز  يمي  -3 
 ، كوهنا خي ضقح إىل التمتع الشامل حبقوق اإلنسان؛(1)2030خين يذ خط  التنمي  املستدام  لاا  

بيييياجلمود األخييييرو الرامييييي  إىل خيازيييييز املبييييادرات اإل ائييييي   ييييدل خيازيييييز  يرحيييي  -٤ 
 الشراكات والنتائج امل يدة للجميع والتنمي  املشرتك ؛

يع ايهيئات املاني  يف منظومي  األميم املتحيدة إىل خيابئي  امليوارد مين أجيل مج يدعو -٥ 
 مساعدة الدول، بناء على  لبما، يف مقيق التنمي  املستدام  والشامل  للجميع؛

إىل اللجنيي  االوتشيياري  أن دييرة دراويي  بشييدن  ييرق إوييما  التنمييي  يف  يطليي  -6 
التجيييارا واملمارويييات ال ضيييلى، وأن خيقيييد   متتيييع اجلمييييع حبقيييوق اإلنسيييان كلميييا، وخاصييي  بشيييدن

 التقرير إىل جملس حقوق اإلنسان قبل دورخيه اقادي  واألرباني؛

 أن يبققح املسدل  قيد نظره. يقرر -7 
    


